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מוחים ,הגדרות והחיות
בחלק זה תהייה למוחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
קרדן דל"ן –
קבוצת קרדן דל"ן – קרדן דל"ן והחברות המוחזקות על-ידה ,לרבות מיזמים משותפים
קרדן ישראל בע"מ
קרדן ישראל –
אל-הר הדסה וביין בע"מ
אל-הר –
רמט בע"מ
רמט –
מיקדן יהול ואחזקה בע"מ
מיקדן –
הולילד פארק בע"מ
הולילד –
ופי השמש ב"ש בע"מ
ופי השמש –
דולר ארה"ב
דולר –
הדוחות הכספיים – הדוחות הכספיים המאוחדים של קרדן דל"ן ליום  31בדצמבר  ,2020הערוכים לפי תקי דיווח
כספי בילאומיים ) ,(IFRSהמובאים בחלק ג' לדוח זה
דוח הדירקטוריון – דוח הדירקטוריון של קרדן דל"ן ליום  31בדצמבר  ,2020הכלול בחלק ב' לדוח זה
רשות מקרקעי ישראל
רמ"י –
מועד פרסום הדוח או מועד הסמוך לו
מועד הדוח –
חוק החברות ,התש"ט1999-
חוק החברות –
חוק יירות ערך ,התשכ"ח1968-
חוק יירות ערך –
הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ
הבורסה –
בדוח זה כללים לעיתים תוים המבוססים על סקרים ומחקרים חיצויים שוים וכן הערכות שוות של חברות
מוחזקות של קרדן דל"ן .יובהר ,כי לצרכי דוח זה קרדן דל"ן מאמצת את הערכותיהן של חברות מוחזקות כאמור,
אך איה אחראית לתוכם של סקרים ומחקרים חיצויים כאמור.
יש לקרוא חלק א' של דוח תקופתי זה יחד עם החלקים האחרים שלו ,לרבות הבאורים לדוחות הכספיים.
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פרק א'  -פעילות קרדן דל"ן ותיאור התפתחות עסקיה
.1

כללי

1.1

קרדן דל"ן התאגדה בישראל בשת  1988והיה חברה ציבורית שיירות הערך שלה רשומים למסחר
בבורסה החל מחודש מרס .2010
כון למועד הדוח ,קרדן ישראל ,חברה ציבורית אשר מיותיה רשומות למסחר בבורסה ,מחזיקה כ59.78%-
מהוה המופק של קרדן דל"ן ומזכויות ההצבעה בה )כ 58.25%-בדילול מלא .(1לפרטים אודות השליטה
בקרדן ישראל למועד הדוח )ושיויים שחלו בה במהלך שת  2020ועד למועד הדוח ,ראה סעיף ) 9תקה
21א( בחלק ד' לדוח ובאור  1לדוחות הכספיים )כהגדרתם להלן(.
יצוין ,כי בעלי השליטה הסופיים בקרדן דל"ן למועד הדוח ,ה"ה אבר שור ,גיל דויטש ורוי בירם ,לא
התחייבו שלא לבצע במישרין פעילות בתחומים ובאזורים בהם פועלת קרדן דל"ן .בהקשר זה יצוין ,כי
למר גיל דויטש )המכהן כדירקטור בקרדן דל"ן ובקרדן ישראל( ולמר רוי בירם )המכהן כדירקטור
בקרדן דל"ן ובקרדן ישראל( עסקים פרטיים הכוללים פעילות מהותית בתחום הדל"ן המיב והיזמי.
כמו-כן ,למען הזהירות בלבד ,יצוין כי למר אבר שור )המכהן כדירקטור בקרדן דל"ן ובקרדן ישראל(
עסקים פרטיים הכוללים השקעות שאין מהותיות בתחום הדל"ן.

1.2

במועד הדוח לקרדן דל"ן שלושה-עשר ) (13פרויקטים של בייה למגורים בהיקף כולל של  991יחידות דיור
בשלבי ביצוע ותכון 2,מבה מיב אחד ,מספר עתודות קרקע המיועדות לפיתוח בשלבי תכון שוים )כולם
בישראל( ,ובאמצעות אל-הר )חברה בת בבעלות מלאה של קרדן דל"ן( ,תשעה ) (9פרויקטים של בייים
בשלבי ביצוע שוים3.
לפרטים אודות שיויים משמעותיים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן דל"ן במהלך שת  2020ועד למועד
הדוח בשל התפשטות גיף ה"-קורוה" וההשלכות על פעילותה ,עסקיה ותוצאותיה )לרבות השלכות
אפשריות( ,ראה סעיף  22.2לחלק זה ובאור .1ד לדוחות הכספיים.

1
2
3

לעיין זה" ,דילול מלא" – בהחה שכל האופציות שקרדן דל"ן הקצתה לעובדים ואשר הין במחזור ,כמפורט בסעיף ]8א[ )תקה (21
בחלק ד' לדוח ובבאור  28לדוחות הכספיים ,ימומשו למיות.
חלקה של קרדן דל"ן  855 -יח"ד .יצוין ,כי מספר הפרויקטים האמור ,היו על-פי מיקומם הגיאוגרפי של אותם פרויקטים .עם זאת ,בפועל,
חלק מן הפרויקטים כאמור מבוצע או מתוכן )לפי העיין( במספר שלבים שוים .ראה לעיין זה גם סעיף  7.1לחלק זה.
בוסף ,למועד הדוח לקרדן דל"ן מספר השקעות בתאגידים העוסקים )או עסקו במהלך שת  ,2020לפי העיין( בייזום ושיווק פרויקטים
למגורים בארה"ב ,בהיקף כולל של  62יח"ד ו 93-בתים ,כמפורט בסעיפים  7.11.3ו 7.11.4-לחלק זה.
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1.3

תרשים מבה אחזקות
להלן תרשים מבה האחזקות של קרדן דל"ן בחברות בות וקשורות פעילות כון למועד

הדוח4:

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ

כסים
מיבים

מגורים

40%
הולילד
פארק בע"מ

)*(
)**(
)***(

.2

ביצוע עבודות
בייה

50%
ופי השמש
ב"ש בע"מ

100%
אל-הר
הדסה
וביין בע"מ

40%
מיקדן יהול
ואחזקה
בע"מ

;)*( )- K2 Herkimer, LLC (50%
;)**( )- Windmill KRE I, LLC (90%
)***( )- 1211 Fulton Property, LLC (80%

חברת כס המאוגדת על-פי חוקי מדית דאלוור ,העוסקת למועד הדוח בשיווק יחידות דיור בפרויקט מגורים בברוקלין,
יו-יורק ,ארה"ב אשר הקימה .אחזקתה של קרדן דל"ן בחברה זו היה בעקיפין .לפרטים ראה סעיף  7.11.3.1לחלק זה
וכן באור .14ב 6.וספח )רשימת חברות מוחזקות עיקריות( לדוחות הכספיים.
חברת פרויקט המאוגדת על-פי חוקי מדית מישיגן ,העוסקת למועד הדוח בייזום פרויקט מגורים בסטרליג הייטס
) ,(Sterling Heightsמישיגן ,ארה"ב .אחזקתה של קרדן דל"ן בחברה זו היה בעקיפין .לפרטים ראה סעיף 7.11.3.2
לחלק זה וכן באור .14ב)5.ב( וספח )רשימת חברות מוחזקות עיקריות( לדוחות הכספיים.
חברת כס המאוגדת על-פי חוקי מדית יו-יורק ,העוסקת למועד הדוח בייזום פרויקט לביית מבה מגורים בברוקלין ,יו-
יורק ,ארה"ב .אחזקתה של קרדן דל"ן בחברה זו היה בעקיפין .לפרטים ראה סעיף  7.11.4.1לחלק זה וכן באור .14ב)5.א(.

תחומי פעילות
קרדן דל"ן ,במישרין ובעקיפין ,באמצעות אחזקה בחברות וכן באמצעות מיזמיה המשותפים בישראל,
עוסקת בשלושה תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים ,כדלקמן:
תחום הבייה למגורים  -איתור ,ייזום ופיתוח של בייי מגורים בישראל המיועדים למכירה ,לרבות
באמצעות פרויקטים בשיטת "פיוי ביוי" או תמ"א ) 38/2הריסה ובייה מחדש( להתחדשות עירוית
)"תחום הבייה למגורים" ו/או "תחום המגורים"(5.
תחום הכסים המיבים  -פיתוח ,מכירה והשכרה של מבי משרדים ושטחי מסחר )"תחום הכסים
המיבים"(.
ותחום ביצוע עבודות בייה  -מתן שירותי קבלן מבצע בפרויקטים לביית מבי מגורים ,מבים מסחריים,
מבים ציבוריים וכדומה )"תחום ביצוע עבודות בייה"( .תחום זה מבוצע על-ידי אל-הר.
כאמור לעיל ,בדוחותיה הכספיים של קרדן דל"ן קיים גם מגזר 'אחרים' )אשר על-פי כללי חשבואות
מקובלים איו 'מגזר בר דיווח'( ,שכולל ליום  31בדצמבר  ,2020בין היתר ,את פעילויות ההשקעה של קרדן
דל"ן בארה"ב )ראה סעיפים  7.11.3ו 7.11.4-לחלק זה(; כמו-כן יצוין ,כי למועד הדוח לקרדן דל"ן השקעה
גם בעף יהול ואחזקת מבים )באמצעות השקעה במיקדן( ,אשר איה מוצגת בדוחותיה הכספיים של קרדן
דל"ן כחלק ממגזרי פעילותה .לפרטים אודות ההשקעה במיקדן ,ראה סעיף  21לחלק זה ובאור .14ב4.
לדוחות הכספיים.

.3

השקעות בהון קרדן דל"ן ועסקאות במיותיה
למיטב ידיעת קרדן דל"ן ,במהלך השים  2019ו 2020-ועד למועד הדוח לא בוצעו השקעות חדשות במיות
קרדן דל"ן וכן לא בוצעו עסקאות מהותיות אחרות במיותיה מחוץ לבורסה על-ידי בעלי עיין בה.

4

5

ביחס לחלק א' זה ,שיעורי אחזקה במיות חברה מוחזקת מחושבים מתוך סך ההון המופק בפועל של החברה המוחזקת ,מבלי לקחת
בחשבון דילול אפשרי ,ככל שרלווטי .ביחס לתרשים האחזקות בתחום המגורים יצוין ,כי על אף שמפורטות בו אחזקות קרדן דל"ן
בחברות ייעודיות בלבד ,פעילותה של קרדן דל"ן בתחום זה עשית גם במישרין וכן באמצעות עסקאות משותפות.
כמו-כן ,למועד הדוח לקרדן דל"ן השקעות גם בעף ייזום הדל"ן למגורים בארה"ב )באמצעות השקעה ,בעקיפין ,במיזמים העוסקים
בביית/שיווק מבי דיור בארה"ב( אשר אין מוצגות בדוחותיה הכספיים של קרדן דל"ן כחלק ממגזר הבייה למגורים )אלא כחלק ממגזר
'אחרים'( ,ובהתאם לעמדת ההלת החברה ,לאור מאפיייה הייחודיים של פעילות זו ,גם איה חלק מתחום הבייה למגורים.
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.4

חלוקת דיבידדים
להלן ריכוז תוים למועד הדוח וליום  31בדצמבר של השים  2020ו 2019-בדבר חלוקת דיבידדים לבעלי
המיות בקרדן דל"ן:
מגבלות חיצויות על חלוקת דיבידדים

רווחים
עודפים יתרת
דיבידדים שחולקו )באלפי יתרת
ליום  31בדצמבר היתים לחלוקה
ש"ח(
בהתאם להוראות
)באלפי ש"ח(
 2019 2020סעיף  302לחוק
2019
) 2021עד 2020
החברות ,ליום 31
למועד
2020
בדצמבר
הדוח(
)באלפי ש"ח(
למועד הדוח ,התחייבה קרדן דל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרות ג' עד ה'( שלה ,בין היתר ,כי
(*) 56,383
 )**( 14,261 39,499 14,000 8,700לא תבצע חלוקה כלשהי )ובכלל זה חלוקת דיבידד( ,אשר כתוצאה ממה יחול אחד )או יותר( מן
)בחודש )בחודש
המקרים הבאים :ביחס לאגרות החוב )סדרה ג'() :א( ההון העצמי המוחשי של קרדן דל"ן יפחת
יוי
אפריל
משלושים אחוזים ) (30%מסך המאזן המוחשי שלה;) 6ב( ההון העצמי המוחשי של קרדן דל"ן
(2019 (2020
בסמוך לאחר מועד ביצוע החלוקה כאמור ,יפחת מסכום של  350,000אלפי ש"ח; )ג( מתקיימת
עילת פירעון מיידי כאמור בסעיף  9.1לשטר האמות; )ד( קרדן דל"ן איה עומדת באיזו
מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( בהתאם להוראות שטר האמות;
ביחס לאגרות החוב )סדרות ד' ו-ה'() :א( ההון העצמי המוחשי של קרדן דל"ן יפחת משלושים
אחוזים ) (30%מסך המאזן המוחשי שלה;) 7ב( ההון העצמי המוחשי של קרדן דל"ן בסמוך לאחר
מועד ביצוע החלוקה כאמור ,יפחת מסכום של  350,000אלפי ש"ח; )ג( מתקיימת עילת פירעון מיידי
כאמור בסעיף  9.1לשטר האמות; )ד( קרדן דל"ן איה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות
למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( בהתאם להוראות שטר האמות; )ה( קרדן דל"ן מעריכה כי
ביצוע החלוקה יפגע ביכולתה לפרוע את אגרות החוב )סדרה ד'( בהגיע מועד פרעון .כן ,התחייבה
קרדן דל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב מהסדרות האמורות ,כי לא תבוצע חלוקה של רווחים טו
)קרי ,לאחר מס( ,שטרם מומשו ,שיבעו משערוך כסי דל"ן להשקעה8.
בוסף ,בסיבות מסוימות עלולות התחייבויות של קרדן דל"ן כלפי תאגידים בקאיים לעכב או
להקטין חלוקת דיבידדים על-ידי קרדן דל"ן ,וזאת על רקע ההסכמים בין קרדן דל"ן עם
התאגידים הבקאיים אשר העמידו לקבוצת קרדן דל"ן אשראי הכולל התחייבות מצידה של קרדן
דל"ן לעמידה באמות מידה פיסיות מסוימות .לפרטים ,ראה סעיף  14.5לחלק זה.
)*( אופן חישוב הרווחים הראויים לחלוקה בהתאם להוראות סעיף  302לחוק החברות כאמור ,היו על בסיס העודפים שצברו בשתיים האחרוות )בהערה זו" :התקופה"( .יצוין ,כי
בהתאם למדייות אותה אימצה קרדן דל"ן ,סכומים שחולקו במהלך התקופה בגין ומתוך העודפים שצברו לפי תחילת התקופה אים מופחתים מן העודפים שצברו במהלך התקופה.
)**( ביום  17במרס  2021אישר דירקטוריון קרדן דל"ן חלוקת דיבידד בסך של  20,000אלפי ש"ח .למועד הדוח הדיבידד האמור טרם חולק וקרדן דל"ן פועלת לחלקו במהלך חודש
אפריל .2021
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7

8

מדייות חלוקת
דיבידדים
והחלטות על
שיויים בה

לעיין זה "ההון העצמי המוחשי" היו ההון העצמי של קרדן דל"ן על-פי דוחותיה הכספיים )סולו( ביכוי כסים לא מוחשיים )כגון מויטין,
זכויות יוצרים ,פטטים וכד'( על-פי דוחותיה הכספיים )סולו( ,בתוספת הלוואות בעלים לגביהן חתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(
על-ידי קרדן דל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים ,כתבי חיתות ) ,(subordinationלפיהם הפירעון של הלוואות הבעלים
כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב )סדרה ג'( ,לרבות בפירוק של קרדן דל"ן; ו"-סך המאזן המוחשי" היו סך המאזן
של קרדן דל"ן על-פי דוחותיה הכספיים )סולו( ביכוי כסים לא מוחשיים )כגון מויטין ,זכויות יוצרים ,פטטים וכד'( על-פי דוחותיה
הכספיים )סולו( ,בתוספת הלוואות בעלים לגביהן חתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( על-ידי קרדן דל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את
אותן הלוואות בעלים כתבי חיתות ) ,(subordinationלפיהם הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של
אגרות החוב )סדרה ג'( ,לרבות בפירוק של קרדן דל"ן .כמו-כן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות
שתרשמה עקב טיפול חשבואי בגין עסקאות קומביציה או בגין עסקאות תמורות שחתמו עם בעלי קרקעות ,על-פי דוחותיה הכספיים
)סולו( ,וכן תופחת מהמאזן המוחשי יתרת המקדמות מרוכשים.
לעיין זה "ההון העצמי המוחשי" היו ההון העצמי של קרדן דל"ן על-פי דוחותיה הכספיים )סולו( ביכוי כסים לא מוחשיים בהתאם
לתקיה החשבואית לפיה היא עורכת את דוחותיה הכספיים )על-פי דוחותיה הכספיים )סולו(( ,בתוספת הלוואות בעלים )ולגבי סדרה ה' -
קרן בלבד( לגביהן חתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( על-ידי קרדן דל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים ,כתבי
חיתות ) ,(subordinationלפיהם (1) :הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב )סדרה ד'(; וכן
) (2במקרה של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב )סדרה ד'( או של פירוק קרדן דל"ן ,הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא רק
לאחר הפרעון המלא של אגרות החוב )סדרה ד'( )בהערה זו" :הלוואות בעלים חותות"(; ו"-סך המאזן המוחשי" היו סך המאזן של קרדן
דל"ן על-פי דוחותיה הכספיים )סולו( ביכוי כסים לא מוחשיים בהתאם לתקיה החשבואית לפיה היא עורכת את דוחותיה הכספיים )על-
פי דוחותיה הכספיים )סולו(( ,בתוספת הלוואות בעלים חותות )כהגדרתן לעיל(; כמו-כן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי יתרת
התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמה עקב טיפול חשבואי בגין עסקאות קומביציה או בגין עסקאות תמורות שחתמו עם בעלי קרקעות,
על-פי דוחותיה הכספיים )סולו( ,וכן תופחת מהמאזן המוחשי יתרת המקדמות מרוכשים.
לפרטים וספים ,לרבות התחייבויות וספות של קרדן דל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרות ג' עד ה'( אשר עשויות להגביל את יכולתה
של קרדן דל"ן לחלק דיבידדים ,ראה סעיף  7.1.2בכל אחד משטרי האמות בגין הסדרות האמורות ,כפי שפורסמו בדוחות הצעת המדף
להפקת הסדרות לראשוה ,בימים  29ביוי  15 ,2018ביואר  2020ו 15-בפברואר ) 2021אסמכתאות מספר2020-01- ,2018-01-057975 :
 005665ו ,2021-01-018000-בהתאמה( .כמו-כן ,לפרטים אודות מגבלות על חלוקת דיבידדים שחלו על קרדן דל"ן מכוח אגרות החוב
)סדרה ב'( שלה ,אשר פרעו במהלך חודש ספטמבר  ,2020ראה סעיף  7.1.2בשטר האמות בגין הסדרה ,כפי שפורסם בדוח הצעת המדף
להפקת הסדרה לראשוה ,ביום  5באוקטובר ) 2014אסמכתא מספר.(2014-01-170892 :
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פרק ב'  -מידע אחר
.5

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של קרדן דל"ן )באלפי ש"ח(
המגורים10

תחום
תחום הכסים המיבים
2019
2020
2018
2019
2020
125,053 215,944 10,418 10,460 9,977
8,555
133,608 215,944 10,418 10,460 9,977
97,042 172,721 253
294
777
11,025
509
234
43
294
777
107,558 172,488 210
108,067 172,722 253
294
777
9,218
)4,986 (4,375

2018
151,625
151,625
122,185
322
121,863
122,185
-

תחום ביצוע עבודות בייה
2018
2019
2020
292,782 232,253 248,752
19,929 46,492
292,782 252,182 295,244
260,397 210,838 213,919
18,654 40,103
12,447 10,695 10,506
247,950 218,797 243,516
260,397 229,492 254,022
-

2020
25,897
25,897
22,288
211
22,077
22,288
-

19,383

980
44,202

)(1,009
24,532

)(3,706
25,734

205
41,427

499
23,189

135
32,520

)(213
3,396

)(3,768
295

-

-

-

-

-

-

-

-

-

הכסות מחיצויים
הכסות בין מגזרים
סך הכסות
הוצאות לחיצויים
הוצאות בגין הכסות בין מגזרים
הוצאות קבועות
הוצאות משתות
סך הוצאות משויכות11
עליית ערך דל"ן להשקעה ,דל"ן
להשקעה בפיתוח ובהקמה וירידת ערך
מלאי בלתי שוטף
הכסות )הוצאות( אחרות ,טו
רווח )הפסד( מפעולות רגילות המיוחס 15,152 4,825
לבעלים של החברה האם
רווח )הפסד( מפעולות רגילות המיוחס
לזכויות שאין מקות שליטה
15,152 4,825
סך רווח )הפסד( מפעולות רגילות
137,857 144,930
סך כסים ליום  31בדצמבר
77,192 78,204
סך ההתחייבויות ליום  31בדצמבר

3,396 32,520 23,189 41,427 25,734 24,532 44,202 19,383
62,618 146,335 153,257 153,765 552,036 780,914 779,977 142,979
10,425 74,775 68,778 72,938 284,963 333,205 284,972 92,179

לדוח9

אחרים
2019
5,079
5,079
5,101
643
373
1,016
-

2018
2,491
2,491
1,734
25
1,709
1,734
180
937
-

295
68,835
10,239

2018
)(2,349
)(2,349
23,574
14,500
5,477
19,977
)(180

2020
474,661
474,661
412,398
28,981
378,031
407,012
)(4,375

סה"כ
2019
372,845
372,845
330,996
4,085
29,862
307,599
337,461
4,986

התאמות
2019
2020
)(25,909
)(28,484) (46,492
)(28,484) (72,401
17,721 2,693
)(25,594) (40,103
17,721 17,253
)(19,129) (60,050
)(1,408) (42,797
-

2018
454,967
454,967
408,143
27,337
337,209
404,546
9,218

215
)(22,291) (27,076) (29,604

972
64,246

)(4,278
36,092

)(3,356
56,283

-

-

-

-

-

-

56,283
36,092
)64,246 (22,291) (27,076) (29,604
937
937,738 1,064,841 1,149,936 85,409 (76,022) 8,646 40,979
456,555 547,987 607,137 (30,262) 58,573 160,598 34,900

להסברים אודות התפתחויות שחלו בתוים המופיעים בטבלה לעיל ראה דוח הדירקטוריון.

9
10
11

לרבות הכסות ,הוצאות ,כסים והתחייבויות שקרדן דל"ן איה מייחסת לתחומי הפעילות.
תחום המגורים כולל גם את ההכסות ,ההוצאות והכסים של הולילד ושל ופי השמש )בהתאם לשיעורי האחזקה של קרדן דל"ן בהן ) 40%ו ,50%-בהתאמה(( שההשקעה בהן מוצגת בדוחות הכספיים של
קרדן דל"ן על בסיס השווי המאזי.
כולל הוצאות הכללות ברווח הגולמי והוצאות ההלה וכלליות.
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.6

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים
כחברה אשר עיקר עסקיה מתמקדים בתחום הדל"ן בישראל ,על עפיו השוים ,חשופה קרדן דל"ן
להשפעת גורמים חיצויים שוים הובעים ,בין היתר משיויים במצב המשק בכלל ובעף הדל"ן בפרט.
לפרטים אודות גורמים חיצויים כאמור והשפעתם האפשרית על קרדן דל"ן ,לרבות שיויים ו/או החמרה
במצב הכלכלי ,מיתון ,האטה במשק ואי ודאות כלכלית; השפעת המצב בכלכלה העולמית; שיויים ו/או
החמרה במצב הבטחוי-מדיי בישראל ומצבי חירום בריאותיים; זמיות מקורות המימון ועלותם ומדייות
בק ישראל והמערכת הבקאית; שיויים בשערי החליפין; שיויים רגולטוריים ומדייות הממשלה בושאי
בייה; זמיות חומרי גלם ושיויים חדים במחירי חומרי גלם; ושיויים במדד המחירים לצרכן ,במדד
תשומות הבייה ובשיעורי הריבית ,ראה סעיפים  22.1עד  22.12 ,22.7 ,22.6 ,22.4ו 22.14-לחלק זה .כן,
לפרטים אודות הביקושים לדירות מגורים ושיויים במספר העסקאות למכירתן בשת  ,2020ראה סעיף
 7.2.1לחלק זה.
יצוין ,כי השים האחרוות התאפייו בסבבי בחירות חוזרים לכסת ישראל ,אשר הביאו לתפקוד לא
מיטבי של עבודת הכסת והממשלה )ובשת  2020ביתר שאת על רקע משבר ה"-קורוה"( .לאור כך,
התאפייה תקופת הדוח גם באי-וודאות בוגע למדייות הממשלה )שתקום( לשים הבאות ,בין היתר
בתחומי פעילותה של קרדן דל"ן ובסביבתה הכללית כמתואר בסעיף  6זה להלן ,ובמיעוט יחסי של
רפורמות ושיויים חקיקתיים .בהקשר זה יצוין ,כי למיטב ידיעת קרדן דל"ן ,כתוצאה מהעדר מדייות
ממשלתית ברורה )על רקע סבבי הבחירות החוזרים( ,מחסור בקרקעות מתוכות וחילופי גברי תכופים
ברמ"י ,צומצם בשתיים האחרוות באופן משמעותי שיווק הקרקעות בישראל וכתוצאה מכך עשויה
להיווצר )ואף מורגשת בפועל( עליית מחירי קרקעות )וכפועל יוצא מכך גם של יחידות הדיור(.
התפרצות מגפת ה"-קורוה"  -לפרטים אודות שיויים משמעותיים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן דל"ן
במהלך שת  2020וע דלמועד הדוח בשל התפשטות גיף ה"-קורוה" וההשלכות על פעילותה ,עסקיה
ותוצאותיה )לרבות השלכות אפשריות( ,ראה סעיף  22.2לחלק זה ובאור .1ד לדוחות הכספיים.
להלן תיאור מגמות ,אירועים ,התפתחויות ו/או גורמים וספים בסביבה המקרו-כלכלית של קרדן דל"ן
אשר משפיעים או עשויים להשפיע על פעילותה:

6.1

מדייות ממשלה -פעילותה של קרדן דל"ן מושפעת ממדייות הממשלה ,לרבות בקשר למיסוי מכירת ,רכישת
והשכרת דירות ,היקף ההטבות לרוכשי דירות ,זמיות עובדים זרים ובעלי הכשרה מקצועית מתאימה ,מחירי
תשומות הבייה )בהיבט של היטלים ומסים המוטלים על יבוא חומרי גלם וציוד( ,הקצאת קרקעות למכרזים,
מדייות גופי התכון ומדייות הממשלה בקשר עם מתן רישיוות לצורך פעילות בתחום הדל"ן .בשים האחרוות
התרבו באופן משמעותי יסיוות גופי הממשלה השוים לבלום את עליית מחירי הדיור והקרקעות למגורים
בישראל ו/או להקל על רכישת דירות )בעיקר על-ידי זוגות צעירים שאים בעלי דירה וספת( ,וזאת ,בין היתר,
באמצעות רפורמות במיסוי מקרקעין )הן בהיבטי מס שבח והן בהיבטי מס רכישה ,(12וכן באמצעות שורת החלטות
)אשר חלקן אף בוצעו )ומבוצעות ,לפי העיין( בפועל( ,כגון הקצאת קרקעות לדיור להשכרה ארוכת טווח; פיוי
מחות צה"ל ותע"ש משטחי הביקוש; חתימה על "הסכמי גג" אזוריים; המרת דירות משרדים לשימוש מגורים;
שיווק קרקעות על-ידי משרד הביוי והשיכון במתכות של מכרז "מחיר למשתכן" או החל מהרבעון הרביעי של
שת  – 2020במתכות של מכרז "דיור במחיר מופחת"; תמרוץ תקציבי עבור רשויות מקומיות במטרה להגדיל את
היקף מתן היתרי הבייה היתים בשטחן; מתן הטבות מס לפרויקטים למטרת שכירות ארוכת טווח; הקמת
"קרן המע"מ" הממשלתית )לצורך שחרור של הון במערכת הפיסית לטובת פרויקטי דל"ן – ראה סעיף ]17.1ב[
לחלק זה(; והקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירוית )שתכליתה הגדלת היצע הדירות למגורים(.
למועד הדוח ,קרדן דל"ן איה יכולה להעריך את מלוא היקף השפעת גורמים כאמור על פעילותה .יחד עם זאת,
בהתבסס על תוים המפורסמים לציבור על-ידי גורמים ממשלתיים שוים ,לאורך זמן תכית "מחיר למשתכן"
)אשר כאמור לעיל הוחלפה בסוף שת  2020בתכית "דיור במחיר מופחת" ,אך אשר הין דומות במהותן( הביאה
לקיטון יחסי )בהיקפים משתים( במספר העסקאות "במחירי שוק" בעף 13.מבחית הלך הרוח בשוק הדל"ן,

12
13

בהקשר זה יצוין ,כי גם במהלך שת  ,2020במטרה לעודד ולהחזיר משקיעים להשקיע בשוק הדל"ן ,תוקן חוק מיסוי מקרקעין )שבח
ורכישה( ,תשכ"ג ,1963-כך שהופחתו מדרגות מס הרכישה לבעלי דירה אחת או יותר )כפוף לתאים שקבעו(.
יחד עם זאת ובמקביל לכך ,על-פי סקירה כלכלית שבועית של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מיום  10בפברואר  ,2021בסיכום שת
 ,2020מכרו במהלך השה כ 39,000-דירות חדשות )כולל מכירות "מחיר למשתכן"( ,ירידה מתוה של כ 1%-בלבד בהשוואה לשת 2019
)בה רשמה הרמה הגבוהה ביותר במכירות אלו לפחות מאז  2002ואשר הושגה על רקע גידול חד של  72%במכירות במסגרת "מחיר
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ובהתבסס על פרסומים בתקשורת ופרסומים שוים שאים רשמיים ,התוכית גררה מגמות סותרות ,אולם יתן
להבחין בין השפעת התכית באזורי הפריפריה ,שם שווקו כמויות קרקע גדולות במסגרת התכית אשר עלו על
הביקוש ההיסטורי בסדרי גודל יכרים ,לבין מרכז הארץ בו השיווק של התכית היה בהיקפים קטים יותר
והביקושים קשיחים יותר .באופן דומה ,על-פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מחודש ספטמבר  ,2020שיווק
הקרקעות במסלול דיור במחיר מופחת יבוצע בעיקר באזורים שאים אזורי 'יוקרה' ,ובהתאם עשוי אף הוא
ליצור היצע העולה על הביקושים ההסטוריים באותם מקומות .בהקשר זה יצוין ,כי למיטב ידיעת קרדן דל"ן
חלק מן הפרויקטים שלה בתחום הבייה למגורים ממוקמים בקרבה או כחלק ממתחמים בהם שווקו מגרשים
ליזמים שוים במסגרת תכית "מחיר למשתכן" .בחלק מהפרויקטים האמורים )בעיקר פרויקטים בקריית
מוצקין ,בטירת הכרמל ובהריה( הורגשה האטה מסוימת בקצב מכירת הדירות לעומת צפי המכירות וקיטון
ברווחיות הפרויקטים האמורים 14.יחד עם זאת ,להערכת קרדן דל"ן ,ביחס לפרויקטים אחרים של קרדן דל"ן,
לקרבה שלהם לפרויקטי "מחיר למשתכן" לא הייתה השפעה מהותית ,לרבות ביחס למחירי המכירה ,שיעורי
הרווחיות ,קצב המכירה ויכולת קבלת המימון של אותם פרויקטים ,וזאת בעיקר לאור השוי המשמעותי
במאפייי הפרויקטים ובקהל היעד ,בין פרויקטי "מחיר למשתכן""/דיור במחיר מופחת" )אשר הים על-פי רוב
זוגות צעירים וחסרי דירה( לבין הפרויקטים הרלווטיים של קרדן דל"ן )שהים בעלי מפרט בייה גבוה יחסית
ואף משווקים לפלח אוכלוסיה שוה – לרוב משפרי דיור( .להבת קרדן דל"ן השוי במאפייים כאמור ,לרבות
קהל היעד ,יוצר באזורים אלה ,הלכה למעשה ,שי מוצרים אשר אים זהים במהותם ,ובהתאם יכולת השפעתם
האחד על השי מוגבלת .כמו-כן ,להבת קרדן דל"ן ,בתקופה האחרוה חל צמצום בהיקף היצע יחידות הדיור
בפריפריה ,דבר אשר תמך ברמת המחירים ובקצב מכירת הדירות באזורים הרלווטיים.
6.2

זמיות כוח אדם -בשים האחרוות ,בין היתר כתוצאה מרפורמות שוות ביוזמת ממשלת ישראל לשיוי
מבי בתחום העסקת עובדים זרים בעף הבייה )כגון העסקת עובדים כאמור רק באמצעות תאגידי כוח
אדם ייעודיים ,החלת מכסות להגבלת כמות העובדים הזרים והגבלת המדיות מהן יכולים עובדים כאמור
להגיע )למדיות איתן חתמה מדית ישראל הסכם דו-צדדי בלבד(( ולאור תלות היתר שפיתח העף בעובדים
הזרים ,וצר מחסור בכוח אדם בעף .למחסור ואי זמיותו של כוח אדם מיומן עלולה להיות השפעה על
יכולת העמידה בלוחות הזמים וכן על עלות העבודות .בשים האחרוות ,במסגרת סיוות הממשלה
להגדיל את היקף פעילות הבייה למגורים ,התקבלו החלטות ממשלה שוות במסגרתן ,בין היתר ,הועלו
באופן משמעותי מכסות העובדים הזרים והעובדים הפלסטיים בעף הבייה )בעיקר לעף הבייה
למגורים( ,חתמו הסכמים דו-צדדיים עם מדיות שוות כדי שיתאפשר לאזרחיהן להגיע לעבוד בישראל
בעף הבייה ,וכן אושרה פעילותן של חברות בייה זרות אשר תהייה רשאיות לעסוק בביצוע עבודות בייה
בישראל בעף המגורים )במגבלות מסוימות ,לרבות לעיין כמות העובדים בכל חברה ומכסות עובדים
כלליות( .למועד הדוח ,קרדן דל"ן ואל-הר אין יכולות להעריך את היקף השפעת החלטות הממשלה כאמור
על פעילותן )אם בכלל( ,אך יצוין כי במהלך השים האחרוות לא הורגש מחסור בפועלי בייה בפרויקטים
השוים שבביצוען.

גורמים רגולטורים ורשויות -הפעילות בעף הדל"ן מושפעת וכפופה להליכים רגולטורים ולדרישות החוק
6.3
בתחום התכון והבייה והמיסוי ,ולשיויים שחלים בהם .שיוי בדרישות אלו וקביעת דרישות וספות
עלול להשפיע לרעה על קרדן דל"ן עקב הוצאות והליכים לא צפויים .כמו-כן ,לאור משך הזמן הארוך
הכרוך בהליכי התכון והאישור של פרויקט ,החל משלב הייזום ועד לבייתו בפועל ,דרש על-פי רוב הון
משמעותי לפיתוח דל"ן בישראל .אילוץ זה מהווה מגבלה על פעילות החברות בעף ועשויה להיות לו
השפעה מהותית על רווחיות פרויקטים ,זמיות מקורות מימון ועלותם .להתמשכות ההליכים כאמור
עשויה להיות גם השפעה על יצירת פערים בין הביקוש לדירות חדשות לבין ההיצע שלהן .בשים
האחרוות התרבו יסיוות גופי הממשלה והכסת השוים להביא לקיצור משך הזמן הכרוך בהליכי התכון,
האישור והבייה של פרויקטים למגורים ,וזאת ,בין היתר ,באמצעות רפורמות שוות בחוקי ובתקות התכון
והבייה .למועד הדוח ,להערכת קרדן דל"ן ,ליסיוות כאמור לא הייתה השפעה מורגשת על השוק ו/או
על פעילותה )ואף חלה החמרה מסוימת בקצב הליכי התכון( ,וקרדן דל"ן איה יכולה להעריך את היקף
השפעת גורמים כאמור על פעילותה בעתיד ככל שיסיוות כאמור יביאו לקיצור משך הליכי התכון
_______________________
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למשתכן" באותה שה( .יצוין ,כי ביכוי מכירות בסבסוד ממשלתי כאמור ,מכרו במהלך שת  2020כ 25,000-דירות בשוק החופשי,
המהווה עלייה של כ 9%-בהשוואה לשת .2019
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-real-estateראה:
האמורה
לסקירה
.122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-real-estate-122020.pdf
בהקשר זה יצוין ,כי כחלק מההתמודדות עם מגמות אלו ,דחתה קרדן דל"ן את הקמתו של שלב ב' בפרויקט קרדן בקריית מוצקין.
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והאישור כאמור.
בוסף ,במהלך השים האחרוות ,בעקבות מספר גבוה של תאוות עבודה באתרי בייה בישראל )אשר
חלקן הסתיימו אף במוות( ,גברו יוזמות של גופים רגולטוריים שוים להעלאת רמת הבטיחות באתרי
הבייה ,לרבות חיוב קבלים באתרי בייה מסוימים )בהתאם לגודלם( למות עוזר בטיחות ,הגברת
תדירות ביקורי פיקוח ,הגדלת היקף צווי הבטיחות ,הטלת קסות מהליים ,וכן קידום חקיקה להסדרת
תחום הבטיחות באתרי הבייה )לרבות בדרך של הטלת אחריות בגין מפגעי בטיחות על יזמים( .למועד
הדוח לא היו לרפורמות האמורות השלכות מהותיות על פעילותן ו/או תוצאותיהן של קרדן דל"ן ואל-הר
)למעט הגדלה )בהיקף לא מהותי( בעלויות הבייה של הפרוייקטים( .כמו-כן ,למיטב ידיעת קרדן דל"ן,
במהלך שת  2020הושקה על-ידי מטה הבטיחות והתאחדות הקבלים בוי הארץ 'תכית כוכבים' ,אשר
מטרתה לדרג חברות בייה לפי מערכת יהול הבטיחות שהן מיישמות בפועל ,וזאת על מת לקדם את
העת הקבלים לקחת אחריות על ביצועי הבטיחות ואיכות הביצוע .תוכית זאת מציעה לתגמל חברות
שיבו ויפעילו באופן וולטרי מערכות מתקדמות ליהול בטיחות .חברות הבוחרות להשתתף בתכית,
עוברות הכשרה ובדיקה של הפעילות באתריהן ובמידה ומצא כי עמדו בדרישות התכית מועק להן
'כוכב' בטיחות בהתאם לרמה שבדקה .למועד הדוח אל-הר משתתפת ב'-תכית הכוכבים' ומתבצעות
פעולות בחיה שוות לצורך בדיקת התאמתה לקבלת 'כוכב' ראשון.
לפרטים וספים ראה גם סעיף ]17.3ה[ לחלק זה.
6.4

לפרטים אודות גורמי הסיכון של קרדן דל"ן )לרבות חברות מוחזקות שלה( הובעים מסביבתה הכללית,
מעפי פעילותה ומהמאפייים הייחודיים שבפעילותה ,ראה סעיף  22לחלק זה.
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פרק ג' – תיאור תחומי הפעילות של קרדן דל"ן
.7

תחום הבייה למגורים

7.1

קרדן דל"ן עוסקת באיתור ,ייזום ופיתוח של מבי מגורים למכירה .את הפרויקטים מהלת קרדן דל"ן
לבדה או באמצעות חברות או עסקאות משותפות עם שותפים שהים ,בדרך כלל ,חברות דל"ן וספות.
פרויקטים גדולים ,בהם יתן לחלק את הבייה לשלבים ,מבוצעים לרוב בחלוקה לשלבים עצמאיים ,באופן
שבו קצב הבייה מותאם בין השאר לקצב קבלת אישורי הרשויות ,לקצב מכירת הדירות בכל שלב ,לתאי
המימון של כל שלב )ככל שרלווטי( ולסיכוים הכלכליים הכרוכים בביצועו .את ביצוע העבודות מוסרת
קרדן דל"ן לחברות ביצוע )לרבות אל-הר( על בסיס "חוזה מפתח" ) (Turn-Keyאשר מבצעות את הפרויקט
כקבלן ראשי ,לעיתים יחד עם קבלי משה אשר כפופים להן ,וזאת עד להשלמתו של הפרויקט כאמור.
במועד הדוח לקרדן דל"ן שלושה-עשר ) (13פרויקטים בישראל בהיקף כולל של  991יחידות דיור בשלבי
ביצוע ותכון 15,ארבעה ) (4פרויקטים בעתודה )לרבות חלק מפרויקטים – שלבים בפרויקט( ומספר
פרויקטים וספים מותלים ,כולם בישראל .בחלקם של הפרויקטים הושלמה הבייה של שלבים מסוימים
בפרויקט הרלווטי ,והם אף אוכלסו ,וחלקם מצויים בשלבי בייה שוים או בשלבי הייזום והתכון16.
להלן פרטים בדבר כמות יחידות הדיור הכללות בפרויקטים של קרדן דל"ן לפי סוג
סה"כ
יח"ד
בפרויקט

פרויקטים17:

שיעור רווח
חלק קרדן
חלק קרדן
סה"כ
דל"ן ברווח גולמי צפוי
דל"ן
יח"ד -
ממוצע –
הגולמי
בהכסות
חלק קרדן
)באלפי ש"ח( )באלפי ש"ח( חלק קרדן
דל"ן
דל"ן

מס' יח"ד לפי מצב תוספת יח"ד לפי
סוג הפרויקט
מצב תכוי
תכוי וכחי
מבוקש/מתוכן
חלק
מס'
חלק
מס'
קרדן
יח"ד
קרדן
יח"ד
דל"ן
דל"ן
16%
110,444
691,789
328
432
328
432
פרויקטים בביצוע
2021
15.2%
119,963
789,954
527
559
527
559
פרויקטים בתכון
2022
14.2%
94,499
667,071
405
647
192
304
223
343
עתודות קרקע
2021-2023
14.8%
52,645
356,699
212
233
125
125
87
פרויקטים מותלים )*( 108
15.1%
377,551
2,505,513
1,472
1,871
317
429
1,165
1,442
סה"כ
)*( לא כולל ההתקשרויות הוגעות לפרויקטים הפוטציאליים באזור השרון ,בדרום תל-אביב )'פרדס שיר'( ובגן יבה ,המפורטים בסעיף  7.4.8לחלק זה.

להלן פרטים וספים בדבר תוי מכירות בפרויקטים למגורים של קרדן

שת
תחילת
בייה
צפויה

משך
בייה
ממוצע
צפוי לפי
שים
2.83
3.36
4
2.5
3.17

דל"ן18:

מספר יחידות הדיור
מספר יחידות הדיור שמכרו בחוזים שחתמו בתקופה הרלווטית
מחיר מכירה ממוצע
מחיר מכירה ממוצע
רבעון  1שת  2019לגביהן בוטל הסכם
למ"ר בחוזים שחתמו
רבעון 2
רבעון 3
למ"ר בחוזים שחתמו שת  2020רבעון 4
המכירה בשת 2020
בשת ) 2019בש"ח(
בשת ) 2020בש"ח(
2020
2020
2020
2020
2
(**) 96
23
17
33
37
(*) 110
14,926
15,186
)*( ההיקף הכספי הכולל בגין מכירת יחידות הדיור האמורות הסתכם בכ 182,300-אלפי ש"ח )חלק קרדן דל"ן  -כ 172,381-אלפי ש"ח(.
)**( ההיקף הכספי הכולל בגין מכירת יחידות הדיור האמורות הסתכם בכ 161,097-אלפי ש"ח )חלק קרדן דל"ן  -כ 79,972-אלפי ש"ח(.

מידע כללי על תחום הפעילות

7.2

להלן תיאור מגמות ,אירועים והתפתחויות בעף אשר משפיעים ועשויים להשפיע בעתיד על פעילות קרדן
דל"ן בתחום המגורים מעבר לגורמים המשפיעים על כלל פעילות הדל"ן בישראל )כאמור בסעיף  6לחלק
זה(:
7.2.1

מבה תחום הפעילות ושיויים שחלים בו
עף הבייה למגורים בישראל חלק לשי תתי עפים – בייה ביוזמה ציבורית )יוזמת המדיה על קרקעות
רמ"י( ,אשר מתמקדת בדרך כלל באזורי עדיפות לאומית ובאזורי פריפריה; ובייה ביוזמה פרטית .למועד
הדוח פועלת קרדן דל"ן הן בעף הבייה למגורים ביוזמה פרטית והן ביוזמה ציבורית.

15
16

17

18

חלקה של קרדן דל"ן ביחידות אלו הוא  855יחידות דיור .יצוין ,כי מספר הפרויקטים האמור ,היו על-פי מיקומם הגיאוגרפי של אותם
פרויקטים .עם זאת ,בפועל ,חלק מן הפרויקטים כאמור מבוצע או מתוכן )לפי העיין( במספר שלבים שוים ,כאמור בסעיף זה לעיל.
בוסף ,למועד הדוח לקרדן דל"ן מספר השקעות בתאגידים העוסקים )או עסקו במהלך שת  ,2020לפי העיין( בייזום ושיווק פרויקטים
למגורים בארה"ב ,אשר אין מוצגות בדוחותיה הכספיים של קרדן דל"ן כחלק ממגזר הבייה למגורים )אלא כחלק ממגזר "אחרים"(,
ופרטים אודותיהן מובאים במסגרת תיאור תחום פעילות זה )בסעיפים  7.11.3ו 7.11.4-לחלק זה( כהשקעה בחברה מוחזקת.
התוים הכללים בטבלה זו ביחס לתוכיות שטרם אושרו ,למספר יחידות בפרויקטים בתכון ,בעתודות קרקע ובפרויקטים מותלים,
לשיעור הרווח הגולמי הצפוי הממוצע ,שת תחילת בייה צפויה ומשך הבייה הצפוי ,מהווים מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק
יירות ערך המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכיות עבודה של קרדן דל"ן .הערכות אלו עלולות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות באופן מהותי ,כתוצאה משיוי במדייות תכוית ,הליכים
סטטוטוריים ,שיויים בתוכיות ההלת קרדן דל"ן ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22לחלק זה.
לפרטים אודות תוי מכירות בכל פרויקט למגורים של קרדן דל"ן בחתך רבעוי ,ראה דוח הדירקטוריון תחת הכותרת "התפלגות
המכירות".
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בשת  ,2020באופן כללי ,הכמות המבוקשת של דירות חדשות )דירות חדשות שמכרו ודירות חדשות שלא
למכירה שהחלה בייתן( עמדה על  52,210דירות )לעומת  50,270דירות בשת  ,(2019כאשר חלקן של
הדירות שמכרו מתוך הכמות המבוקשת עמד על ) 73.4%כ 38,320-דירות( )אם כי במחוז הצפון שיעור זה
עמד על  45.8%בלבד( ,וזאת לעומת  64.6%דירות שמכרו מתוך הכמות המבוקשת בשת ) 2019כ32,460-
דירות( 19.בד בבד ,מהשוואת עסקאות שבוצעו בחודשים ובמבר-דצמבר  2020לעומת התקופה המקבילה
אשתקד ,מצא כי מחירי הדירות )חדשות )כולל דירות מחיר למשתכן( ויד שייה( עלו בכ) 4%-תון לא
סופי( ,ואילו חישוב מחירי הדירות החדשות בלבד )כולל דירות מחיר למשתכן( באותן תקופות ,הראה
עלייה של כ) 3.1%-תון לא סופי(20.
הביקוש לדיור בישראל ומספר העסקאות לרכישת/מכירת דירות ,מושפעים או עשויים להיות מושפעים
ממשתים שוים בעלי השפעות מוגדות ,ובין היתר ,מגורמים כמפורט בסעיפים  22.1ו 22.2-לחלק זה ,וכן
מקצב גידול משקי הבית בישראל; מהיקף העלייה לישראל ומהיקף ההגירה מישראל; ממצבם הכלכלי של
הרוכשים הפוטציאליים )מצבם הכלכלי מושפע ,בין היתר ,משיעורי האבטלה ,מרמות השכר ,ממחיר
האשראי ועוד(; מהיקף רכישת דירות על-ידי "תושבי חוץ" ומשקיעים זרים אחרים; מציפיות לתשואה
מעליית מחירי הדירות ו/או לתשואה במתווה של השקעה ארוכת טווח )תשואה מהשכרה של דירה לצד ג'(
ו/או מזמיות )ואמון הציבור( באפיקי השקעה אחרים; מצעדי הממשלה להשפעה על כדאיות רכישת דירות
להשקעה; מזמיות האשראי ,תאיו ומחירו; מהיצע הדירות והקרקעות; ממחירי הדירות והקרקעות;
מהריבית במשק; מצעדי בק ישראל בוגע לפיקוח על הבקים ושמירה על יציבות המערכת הבקאית ,אשר
עשויים להשפיע הן על קבלת מימון בקאי לפרויקטי דל"ן והן על הדרישות אותן מציבים הבקים בפי
רוכשי דירות לצורך מתן מימון לרוכשי דירות; מציפייה לשיויים במחירי הדירות ועוד.
לפרטים אודות זמיות מקורות מימון )לרבות לשוק הבייה למגורים( ועלותם ואודות מדייות בק
ישראל והמערכת הבקאית ,ראה סעיף  22.7לחלק זה .לפרטים אודות צעדי הממשלה בשים האחרוות
ביסיון להעלות את היצע יחידות הדיור בשוק ולבלום את עליית מחירי הדיור ,ראה סעיף  6.1לחלק זה.
לפרטים אודות שיויים משמעותיים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן דל"ן במהלך שת  2020ועד למועד
הדוח בשל התפשטות גיף ה"-קורוה" והשלכותיהם על פעילותה ,עסקיה ותוצאותיה ,לרבות בתחום
פעילות זה ,ראה באור .1ד לדוחות הכספיים.
7.2.2

מגבלות חקיקה ,תקיה ואילוצים אחרים שחלים על תחום הפעילות
הפעילות בתחום הבייה למגורים כפופה להוראות חוק כגון חוקי המקרקעין ,חוקי החוזים ,חוקי המכר,
חוקי התכון והבייה ,חוק רשות מקרקעי ישראל ,החלטות והלי רמ"י ,תוכיות מתאר שוות ,הלים
ותקות של רשויות מקומיות ,דרישות חוקיות בתחום איכות הסביבה ועוד .הפעילות בתחום מחייבת
קיטת הליכים תכויים ו/או משפטיים מגווים לשם הליכי רישוי ,קבלת היתרי בייה ,שיוי ייעוד
תוכיות ביין עיר )תב"ע( ,תשלומי דמי היתר ,היטלי השבחה ועוד .עוד כפופה הפעילות בתחום הבייה
למגורים לחקיקה בתחום מיסוי המקרקעין )בהיבט המיסוי שיחול על רוכשי הדירות או על מוכרי
הקרקעות עליהן יוקמו דירות( ובתחום המשכתאות .לפרטים וספים ראה סעיף  17.1לחלק זה.

7.2.3

שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
לפרטים אודות שיויים משמעותיים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן דל"ן במהלך שת  2020ועד למועד
הדוח בשל התפשטות גיף ה"-קורוה" והשלכותיהם על פעילותה ,עסקיה ותוצאותיה ,לרבות בתחום
פעילות זה ,ראה באור .1ד לדוחות הכספיים.
לפרטים אודות השיויים בהיקף הפעילות של קרדן דל"ן בתחום במהלך השים  2019 ,2018ו ,2020-בין
היתר בהיבטים של מספר יחידות דיור שמכרו וההכסות ממכירתן ,וכן הסברים לשיויים כאמור ,ראה
בדוח הדירקטוריון .יצוין ,כי במהלך התקופות האמורות לא חל שיוי מהותי ברווחיות תחום הפעילות.
בוסף יצוין ,כי היקף ותמהיל פעילות קרדן דל"ן בתחום הבייה למגורים בתקופות האמורות הושפע ,בין היתר,
ממדייות הממשלה בשיווק קרקעות למגורים )לרבות באמצעות תכית "מחיר למשתכן""/דיור במחיר מופחת"

19
20

מתוך הודעה לתקשורת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )"הלמ"ס"( מיום  14בפברואר " - 2021הכמות המבוקשת של דירות חדשות
– שת  ."2020ראה.https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2021/051/04_21_051b.pdf :
מתוך הודעה לתקשורת של הלמ"ס מיום  15בפברואר " – 2021שיוי במחירי שוק הדירות".
ראהhttps://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2021/055/10_21_055b.pdf :
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 ראה סעיף  6.1לחלק זה( וכן מהאסטרטגיה העסקית של קרדן דל"ן בשים האחרוות להתמקד בקידוםפרויקטים של התחדשות עירוית )פיוי ביוי/תמ"א  ,(38/2בין בעצמה ובין ביחד עם שותפים .בהקשר זה יצוין,
כי במהלך שת  2020ועד למועד הדוח גדלה באופן משמעותי כמות הפרויקטים של התחדשות עירוית בהם
מעורבת קרדן דל"ן )לרבות באמצעות התקשרויות עם צדדים שלישיים במסגרת של עסקאות משותפות,
רכישת זכויות בפרויקטים פוטציאליים ברמת 'בשלות' מתקדמת )בהיבט תכוי ו/או בהיבט של החתמות
דיירים( וכדומה( ,ולמועד הדוח קיים מספר משמעותי של פרויקטים כאמור אשר מצאים בשלבי התקשרות
ובחית היתכות כלכלית שוים .ראה בהקשר זה גם סעיף  7.4.9לחלק זה .כמו-כן ,חל גידול בכמות
ההתקשרויות בהסכמים מותלים )לרבות הסכמי קומביציה( לפיתוח קרקעות עבור בעלי קרקע שוים.
7.2.4

גורמי הצלחה קריטיים
ההלת קרדן דל"ן סבורה כי הגורמים המפורטים להלן עשויים לתרום במידה רבה להצלחתה בתחום הבייה
למגורים )וזאת בוסף לגורמי הצלחה וספים של קרדן דל"ן בתחום ,אשר הים גורמים מן המפורסמות(1) :(21
בעלות מלאה על אל-הר )חברת בייה(; ) (2יכולת ומיומות לאיתור קרקעות לביצוע פרויקטים אטרקטיביים
מבחית עלות ופוטציאל מכירה ,וכן תמחור היחידות ,יתוח ותכון כוים של פרויקטים עתידיים וזיהוי כון
מראש של אזורים בהם צפויה להיות עליית מחירים; ) (3ביצוע פרויקטים ביחד עם שותפים או במסגרת של
עסקאות קומביציה והתחדשות עירוית )"פיוי-ביוי""/תמ"א ) "38/2הריסה ובייה מחדש(( ועל-ידי כך
הקטת הסיכון העסקי בפרויקטים אלו; ) (4בקרה תקציבית ובקרה תפעולית על כל אחד מהפרויקטים; )(5
יכולת ומיומות בשיווק ומכירת יחידות דיור ,תוך מיצוב הפרויקט לאוכלוסיות יעד; ) (6איתות פיסית
המאפשרת השקעת ההון העצמי והשגת מימון לביצוע פרויקטים; ו (7)-הון אושי – העסקת עובדים מקצועיים,
בעלי יסיון ואמות לחברה.

7.2.5

שיויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום המגורים
ראה סעיפים  9.2.6ו 22.14-לחלק זה.

7.2.6

חסמי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הבייה למגורים
חסמי הכיסה בתחום הבייה למגורים הים (1) :הצורך במימון וליווי בקאי ודרישות הון עצמי; ) (2מויטין,
יסיון מוכח וכוח אדם איכותי; ) (3זמיות קרקעות במיקום ובמחיר הרצויים ,כדאיות כלכלית ושיעורי
התשואה הצפויים; ) (4שיויים קיצויים כלפי מעלה במחירי הבייה.
חסמי היציאה בתחום הבייה למגורים הים (1) :חוזים ארוכי טווח עם בעלי קרקע ו/או חברות דל"ן אחרות
שאיתם התקשרה קרדן דל"ן לביצוע הפרויקטים השוים ואשר מגבילים את פירוק השיתוף בין הגורמים
הקשורים; ) (2מחויבות לאחריות של קרדן דל"ן בגין חוק המכר דירות )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(
תשל"ה") 1974-חוק המכר הבטחת השקעות"( ,אשר יתה לרוכשים בפרויקטים וכן באחריות בדק; ) (3מימוש
כסי דל"ן עלול לארוך זמן רב; ) (4התחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי רשויות ממשלתיות; ו (5)-אחריות
לרישום והעברת זכויות לרוכשי דירות.

7.2.7

מבה התחרות בתחום הבייה למגורים ושיויים החלים בו
ראה סעיף  7.8לחלק זה.

21

כגון (1) :מויטין ויסיון; ) (2סטדרט בייה גבוה ואיכותי; ) (3זמיות והיעות לצרכי הלקוחות והלקוחות הפוטציאליים; )(4
התקשרות עם חברות בייה )קבלים מבצעים( וקבלי משה בתחום הבייה ,בעלי אמיות מוכחת ויכולת עמידה בסטדרטים הדרשים
ובלוחות הזמים; ) (5תכון עסקי ותכון זמן כוים; ו (6)-גישה למקורות מימון.
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7.3

מוצרים ושירותים

7.3.1

כללי
בהתאם למדייות קרדן דל"ן ,שואפת קרדן דל"ן למכור את הדירות בפרויקטים ,ככל שיתן ,לפי תחילת
הבייה ובמהלכה .בפרויקטים גדולים מתבצעת הבייה במספר שלבים בכדי להקטין את היקף המימון הדרש
לפרויקט ,בכדי להקטין את הסיכון הגלום בפרויקט וכדי להשביח את הפרויקט ואת מחיר הדירות בפרויקט
משלב לשלב ,וזאת באופן שתחילת העבודה על שלב מסוים תלויה ,בין היתר ,בקצב מכירות הדירות שבשלב
הקודם לו.
לעיתים קרובות ,ובמיוחד כאשר מדובר בפרויקטים גדולי היקף ,פועלת קרדן דל"ן ביחד עם שותפים או
במסגרת של עסקאות קומביציה ועל-ידי כך מקטיה את הסיכון העסקי בפרויקטים כאמור.

7.3.2

סוגי התקשרויות מקובלות לרכישת מקרקעין ו/או זכויות לצורך ביצוע פרויקטים למגורים
להלן פירוט סוגי ההתקשרויות הרווחות בעף הדל"ן לייזום פרויקטים:

7.3.2.1

עסקת מזומן  -רכישת זכויות במקרקעין או רכישת מיות התאגיד המחזיק בזכויות במקרקעין בתמורה
למזומן;

7.3.2.2

עסקת קומביציה  -עסקה בה רכשות חלק מזכויות המוכר בקרקע וזאת בתמורה לשירותי בייה אותם
מתחייב לבצע רוכש המקרקעין על יתרת הזכויות במקרקעין אשר ותרו בידי מוכר הזכויות.

7.3.2.3

עסקת תמורות  -במסגרת הסכם תמורות ,רכשות כל זכויות מוכר הקרקע בתמורה להעברת חלק מוסכם
מתקבולי המכירות שיתקבלו ממכירת הדירות אשר יוקמו על המקרקעין על-ידי רוכש הזכויות ,למוכר הזכויות.
לעיתים המתווים האמורים בסעיפים  7.3.2.1עד  7.3.2.3לעיל משולבים באותה העסקה ,באופן שעסקה יכולה
להיות בחלקה במתווה של עסקת מזומן וחלקה במתווה של עסקת תמורות או במתווה של עסקת קומביציה.

7.3.2.4

פיוי ביוי  -עסקה בה מתקשר היזם עם בעלי הזכויות ביחידות דיור בביין קיים ,במסגרתה ,על-פי רוב ,פועל
היזם מול רשויות התכון לצורך הוספת זכויות בייה למקרקעין ,וככל שאלו יתות ,הרס המבה הקיים
ובמקומו מקים היזם ביין חדש .יחידות הדיור בביין החדש מחולקות בין בעלי הזכויות המקוריים במקרקעין
)קרי ,בעלי יחידות הדיור( לבין היזם ,בהתאם ליחס שקבע מראש )על-פי רוב ,הזכויות של היזם הן הזכויות
השיוריות בכס לאחר שבעלי הזכויות המקוריים קיבלו את חלקם בכס( .בהקשר זה ,המאפייים של
התקשרויות לייזום פרויקטים של פיוי-ביוי דומים במהותם להתקשרויות לייזום פרויקטים בדרך של עסקאות
קומביציה22.

7.3.2.5

רכישת זכויות חכירה מרמ"י  -לרבות בדרך של חתימה על הסכם פיתוח על-פיו מעמידים רמ"י ומשרד השיכון
והביוי את המקרקעין לרשות הרוכש ,לתקופה הקבועה בהסכם הפיתוח ,והרוכש מתחייב להקים על
המקרקעין מבים בתאים ובמועדים הקבועים בהסכם23.

7.3.2.6

עסקה משותפת  -במקרים בהם לקרדן דל"ן יש שותפים בזכויות במקרקעין )בין בשל רכישה משותפת של
הזכויות במקרקעין ובין לאור רכישה של חלק מהזכויות במקרקעין( פועלת קרדן דל"ן ,בדרך כלל ,במסגרת של
עסקה משותפת או באופן של אחזקה משותפת בחברת פרויקט .מערכת היחסים בין הצדדים לעסקה
המשותפת ,לרבות תפקידי הצדדים בעסקה ,מוסדרת בדרך כלל בהסכם שיתוף בין קרדן דל"ן לבין השותפים
האחרים ויכולה להיות מוסדרת גם במסמכי הסכם הרכישה של הזכויות במקרקעין )"העסקה המשותפת"(24.

22

23

24

על-פי רוב ,תחילת ביצועם של פרויקטי פיוי-ביוי מותה בהליכים מקדמיים )לרבות תכויים( בעלי מאפייים ייחודיים ,אשר במקרים
מסוימים גם עשויים לארוך זמן רב )לרבות באופן מהותי( ,ובין היתר) :א( אישור תב"ע חדשה )ככל ואין תב"ע תקפה המאפשרת את
ביצוע הפרויקט(; )ב( קבלת הסכמת כל הדיירים להתפות מן המקרקעין ,ופיויים בפועל; )ג( החלת הסדר מיסוי כלפי בעלי יחידות
הדיור ,המבטיח כי החלפת יחידות הדיור בדירות החדשות שייבו בפרויקט תהיה פטורה מתשלום מסים שוים ,כגון מס שבח ,מס
רכישה ,מע"מ ,היטל השבחה וכדומה ,או לחילופין תכון מס מיטבי בקשר עם החלפת יחידות הדיור כאמור.
יצוין ,כי על-פי רוב ,הוצאותיו של היזם עד להתקיימות התאים המתלים כאמור ותחילת ביית הפרויקט ,אין מהותיות ביחס לעלויות
הפרויקט הכוללות .כמו-כן ,על-פי רוב קיימת ליזם אפשרות שלא לבצע את הפרויקט אם בשלב כלשהו ,עד קודה מסוימת שקבעת בין
הצדדים ,מסתבר שאין כדאיות כלכלית לביצועו.
במסגרת הסכם הפיתוח מתחייבת רמ"י ,כי בכפוף לעמידת הרוכש בתאי ההסכם ,תחכיר רמ"י לרוכש את המקרקעין על-פי הסכם חכירה
שייחתם בין הצדדים ,לתקופה הקבועה בהסכם החכירה וכגד תמורה הקבועה בו )במרבית המקרים ,דמי חכירה מהווים( .כן ,קבועות
בהסכם הפיתוח התחייבויות לעמידה במועדים ובאופן השלמת הבייה על המקרקעין )ובשלבי הבייים בגיה(.
הסכם השיתוף כולל ,במרבית המקרים ,הוראות בקשר עם אחריות הצדדים למימון הפרויקט וסקציות בגין הפרתן ,לרבות דילול הזכויות
בפרויקט.
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7.4
7.4.1

תוים אודות פרויקטים בתחום
פרויקטים )או שלבים בפרויקטים( שבייתם הסתיימה
להלן ריכוז תוים בדבר פרויקטים שהסתיימו ואשר זקפו לדוחות רווח והפסד בגין השים  2018עד ) 2020כולל(26:
שם הפרויקט

מיקום
הפרויקט

כמות בייים
בפרויקט/שלב

חלק קרדן
דל"ן

סה"כ יח"ד

כמות יח"ד שהוכרה
ההכסה בגין במצטבר

טירת הכרמל
פתח תקווה

3
1
1
1
2
2
2
1

(**) 50%
100%

82
70
70
81
(*) (83) 104
(*) (83) 104
(*) (83) 104
98

81
70
70
81
(*) (83) 104
(*) (83) 104
(*) (83) 104
75

כרמל מול ים) 27פרויקט שהסתיים(
שלב א'
מגדלי קרדן בהדר גים
)פרויקט שהסתיים(
שלב ב'
רחובות שלי28
רחובות
שלב ד'
קרדן בבאר יעקב29
באר יעקב
שלב א'
שלב ב'
שלב ג'
קרדן בקריית מוצקין30
שלב א' קריית מוצקין
)*( תוים בסוגריים – חלק קרדן דל"ן ביח"ד.
)**( פרויקט במתווה של עסקה משותפת.

(**) 50%
100%
100%

הכסות שזקפו לרווח והפסד )באלפי ש"ח(
2020
32
7,622
1,872
55,272

2019
2,904
22,773
37,902
40,878

2018
10,836
900
900
21,471
24,525
92,933
-

עלות )ביטול הוצאה( שזקפה לרווח והפסד
)באלפי ש"ח(
2018
2019
2020
9,454
2,434
4,739
145
45
40
145
45
40
16,684
18,419
5,705
1,030
475
)(320
18,525
1,359
)(3,259
72,403
25,329
)(5,049
33,709
47,955

תוים וספים אודות פרויקטים שהסתיימו ואשר זקפו לדוחות רווח והפסד בגין השים  2018עד ) 2020כולל(:
שם הפרויקט
כרמל מול ים
מגדלי קרדן בהדר גים )פתח תקווה(
רחובות שלי )רחובות(
קרדן בבאר יעקב )באר יעקב(
קרדן בקריית מוצקין

25
26
27
28
29

30

31

חלק קרדן דל"ן
שלב א'
שלב ב'
שלב ד'
שלב א'
שלב ב'
שלב ג'
שלב א'

50%
100%
50%
100%
100%

חלק קרדן דל"ן ברווח )הפסד( הגולמי
2018
2019
2020
1,382
470
)(4,707
755
)(45
)(40
755
)(45
)(40
4,788
4,354
1,917
)(1,030
)(475
320
6,000
)(1,359
3,259
20,530
12,573
6,921
7,169
7,317

2020
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
25%
14%
19%
28%
13.2%

שיעור הרווח )הפסד(
2019
16%
ל.ר.
ל.ר.
19%
ל.ר.
ל.ר.
33%
17.5%

הגולמי31

2018
13%
84%
84%
22%
ל.ר.
24%
22%
-

התוים של עלות שזקפה והכסות שזקפו משקפים את חלקה של קרדן דל"ן; התוים המתייחסים לעלויות הצפויות בפרויקטים כוללים ייחוס עלויות מימון.
הטבלאות בסעיף  7.4.1זה אין כוללות פרויקטים )או שלבים בפרויקטים( שהסתיימו ואשר הסכומים שזקפו בגים לדוחות רווח והפסד בגין השים  2018עד  2020הים זיחים )עד  500אלפי ש"ח(.
לפרטים אודות מחלוקות משפטיות ומסחריות בין קרדן דל"ן לבין שותפתה בפרויקט וקבלן הביצוע )חברות אחיות( ,באמצעות אמים שמוו להם בשת  2018במסגרת צו הקפאת הליכים )לבקשתם(,
בקשר עם הפרויקט והשלמתו ,ראה באור .26ד (2).לדוחות הכספיים.
פרויקט לביית  347יח"ד בשישה בייים במספר שלבים ,מתוכם ,למועד הדוח ,הסתיימה בייתם של שלבים א' עד ד' )סה"כ  285יח"ד בחמישה בייים( ,ושלב ה' ) 62יח"ד בביין אחד( בביצוע.
פרויקט לביית  405יח"ד )מתוכן חלק קרדן דל"ן –  324יח"ד( בעשרה בייים במספר שלבים ,מתוכם ,למועד הדוח ,שלבים א' עד ג' הסתיימו )סה"כ  312יח"ד בשישה בייים( ,ושלב ד' ) 93יח"ד )מתוכן חלק
קרדן דל"ן –  75יח"ד( בארבעה בייים( בביצוע .המקרקעין רכשו )בשת  (2009בעסקת קומביציה במסגרתה התחייבה קרדן דל"ן ,בין היתר ,להעיק לבעל המקרקעין שירותי בייה ביחס ל 19%-מכלל
יחידות הדיור שייבו בפרויקט ,וזאת בתמורה לכ 81%-משווי כל שטחי המגורים בפרויקט .לפרטים אודות הסדר גישור )אשר קיבל את אישור בית המשפט בחודש יוי  (2020בין קרדן דל"ן לבין צד שלישי
אשר עימו היה קשור בעל הקרקע בהסכם עובר להתקשרותו עם קרדן דל"ן כאמור )ואשר הסכים לוויתור על זכויותיו בקשר לקרקע בתאי ,בין היתר ,שיפוצה על-ידי קרדן דל"ן בסכומים המבוססים על
מחירי מכירה עודפים מסוימים של יחידות דיור שיימכרו בפרויקט( ,ראה באורים .10ב (3).ו.26-ד 1.לדוחות הכספיים .יצוין ,כי בהתאם לתאי ההסדר ,וכגד ויתור על כל תביעה וטעה בקשר עם הפרויקט
)ולסיום הסכסוך בין הצדדים( ,שילמה קרדן דל"ן לצד השלישי )במהלך חודש יולי  (2020סך כולל של  35מיליון ש"ח ורשמה בגין כך בדוחותיה הכספיים לשת  2020רווח בסך של כ 10.4-מיליון ש"ח.
פרויקט לביית  168יח"ד בשי בייים בשי שלבים ,מתוכם ,למועד הדוח ,שלב א' הסתיים ) 98יח"ד( ושלב ב' בביצוע ) 70יח"ד( .יצוין ,כי על אף שפרויקט זה איו פרויקט "מחיר למשתכן""/דיור במחיר
מופחת" ,מקרקעי הפרויקט מצאים במתחם אשר חלק יכר ממגרשיו שווקו ליזמים שוים במסגרת התכית .לפרטים אודות הערכות קרדן דל"ן בוגע להשפעת קרבת הפרויקט לפרויקטים אחרים מסוג
זה ,ראה סעיף  6.1לחלק זה.
שיעור הרווח הגולמי המפורט בטבלאות היו שיעור הרווח מההכסות.
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7.4.2

פירוט מלאי הדירות שבייתן הסתיימה ואשר טרם מכרו עד ליום  31בדצמבר :2020
השלב בפרויקט

סה"כ דירות
בשלב

98
קרדן בקריית מוצקין – שלב א'
(*) (41) 82
כרמל מול ים – טירת הכרמל
(*) (139) 180
סה"כ
)*( תוים בסוגריים – חלק קרדן דל"ן ביח"ד.

חלק קרדן
דל"ן
100%
50%
-

מלאי דירות שטרם
מכרו ליום 31
בדצמבר 2020
23
1
24

מ"ר ממוצע ליח"ד
שותרו במלאי

גיול מלאי דירות
גמור

126
106
-

רבעון 2020 - 2
רבעון 2019 - 2
-

כמות דירות שטרם
מסרו ליום 31
בדצמבר 2020
35
1
36

רווח גולמי שטרם
הוכר )באלפי ש"ח(
)חלק קרדן דל"ן(
3,303
140
3,443

שיעור הרווח
הגולמי שטרם
הוכר
9.5%
13.1%
-
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7.4.3

פרויקטים בביצוע
להלן ריכוז תוים בפרויקטים אשר בביצוע ליום  31בדצמבר  2020ועד סמוך למועד הדוח32:

תוים כלליים
שם הפרויקט

כמות
בייים
מיקום
1
1

מ"ר לבייה ברוטו
מספר יח"ד מ"ר
ממוצע
ליח"ד
126
62
106
70

חלק
קרדן
דל"ן

רחובות שלי  -שלב ה' רחובות
קרדן בקריית מוצקין  -קריית
מוצקין
שלב ב'
27,278 57,433 100%
120
(*) (75) 93
4
באר
קרדן בבאר יעקב- 35
יעקב
שלב ד'
37,260 38,758 100%
126
(*) (35) 57
1
גי
בית בגן – קרדן בגי
תקווה36
תקווה
אגריפס37
13,741 45,306 100%
77
(*) (45) 78
2
ירושלים
גלי כרמל38
46,628 27,830 100%
111
72
2
טירת
הכרמל
)*( תוים בסוגריים – חלק קרדן דל"ן ביחה"ד על-פי הסכם הקומביציה בקשר עם הפרויקט.
)**( מספר יחה"ד מתייחס לחלקה של קרדן דל"ן בלבד.

32

33
34
35
36

37

38

50%
100%

מחיר המכירה הממוצע למ"ר
מספר יח"ד
מספר יח"ד מספר יח"ד
מועד
מועד
מועד
שיעור
עלות מצטברת )באלפי ש"ח(
בחוזים שחתמו בפרויקט )בכל
שמכרו
לא מכורות
השלמה 33רכישת תחילת סיום צפוי מכורות
תקופה( ,ללא מע"מ )בש"ח(
לאחר יום
ליום
ליום
הקרקע הפרויקט
של
 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020ועד
הפרויקט
2019
2020
 2021ועד
סה"כ
עלויות אחרות
קרקע
עלויות )ב (%-ליום
סמוך למועד הדוח סמוך למועד
ופיתוח בייה
מצטברות 31.12.2020
הדוח
13,617 13,921
62
2021
2019
2011
84.5%
34,938
2,681
22,049 10,209
342020
70
2022
2016
17.7%
33,292
1,376
9,875
22,041
6,102

90,813

39.9%

2009

2019

2022

(**) 40

(**) 35

(**) 12

17,369

17,537

17,118

5,873

81,891

68.5%

2009

2019

2021

(**) 20

(**) 15

(**) 9

18,277

23,919

19,909

3,034
4,125

62,081
78,583

22.9%
90.7%

2011
2016

2019
2019

2022
2021

(**) 4
29

(**) 41
43

(**) 3
13

32,184
11,631

31,557
12,449

14,769

התוים הכללים בטבלה זו ביחס למועד הסיום הצפוי של הפרויקטים מהווים מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכיות
עבודה של קרדן דל"ן וכן על הסכמיה עם קבלים מבצעים .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות באופן מהותי ,כתוצאה מאי עמידתם של הקבלים
המבצעים בהתחייבויותיהם כלפי קרדן דל"ן ,משיוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו ,מהמצב הכלכלי של המשק )לרבות קשיי מימון ,עלייה בשיעורי הריבית ,הקשחת מדייות מתן משכתאות,
שיוי מדייות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים( ,שיוי בתכית העסקית של קרדן דל"ן ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22לחלק זה.
ככלל' ,שיעור ההשלמה' היו שיעור ההכרה בהכסה מהפרויקט/שלב בדוחותיה הכספיים של קרדן דל"ן .במקרים בהם טרם התקיימו התאים החשבואיים להכרה בהכסה כאמור ,צוין שיעור ההשלמה
ההדסי )ליום  31בדצמבר  - 2020ראה שיעור ההשלמה בפרויקטים קרדן בקריית מוצקין )שלב ב'( ואגריפס(.
יצוין ,כי בין החודשים אוקטובר  2018ו-מרס  2019בוצעו במקרקעי השלב פעולות בייה ראשויות )עבודות ביסוס ושלד חיון תת-קרקעי( )בעלות מצטברת של כ 8,747-אלפי ש"ח(.
עסקת קומביציה – ראה הערת שוליים מסעיף  7.4.1לחלק זה .שלב זה בפרויקט בה על-ידי אל-הר כקבלן ראשי.
פרויקט המבוצע )בשלב אחד( במסגרת עסקת קומביציה ,במסגרתה התחייבה קרדן דל"ן ,בין היתר ,לטפל מול הרשויות המוסמכות בכל הוגע להליכי תכון )בהערה זו" :התב"ע החדשה"( ,הקמת הפרויקט
ומסירת יחידות לבעלים באופן ששוויין המצטבר של הזכויות ביחידות האמורות יהיה  41%משווי הזכויות בכלל יחידות הפרויקט )לרבות בדרך של תשלום דמי איזון לבעלים( .יצוין ,כי במהלך חודש מאי 2019
העמידה קרדן דל"ן לחלק מבעלי הקרקע הלוואת גישור )לצורך תשלום היטל ההשבחה שחל על הפרויקט( בסך של כ 3.8-מיליון ש"ח ,ושאת ריבית שתית בשיעור פריים  ,0.9% +אשר תיפרע לאחר קבלת אישור
אכלוס לפרויקט )ולא יאוחר משישה ) (6חודשים ממועד זה( ואשר מובטחת לטובת קרדן דל"ן בבטוחות שוות.
יצוין ,כי כחלק ממילוי תאים לצורך אישור התב"ע החדשה )לדרישת הועדה המחוזית( ,התחייבו בעלי הזכויות במקרקעין )לרבות קרדן דל"ן ,בגין זכויותיה החוזיות במקרקעין( לשפות את הועדה המקומית ,בשיפוי מלא,
אם וככל שהועדה המקומית תיתבע לשלם פיצויים לבעלי מקרקעין ו/או בעלי זכויות בכס או במקרקעין הכלולים בתב"ע ו/או הגובלים בה .חלקה של קרדן דל"ן בשיפוי כאמור היו כ.12.5%-
פרויקט המבוצע )בשלב אחד( במסגרת עסקת קומביציה ,במסגרתה התחייבה קרדן דל"ן ,בין היתר ,לטפל מול הרשויות המוסמכות בכל הוגע להליכי תכון ,הקמת הפרויקט ומסירת יחידות לבעלים באופן
ששוויין המצטבר של הזכויות ביחידות האמורות יהיה  43%משווי הזכויות בכלל יחידות הפרויקט )ובהתאם – מספר יחה"ד המשויכות לקרדן דל"ן היו  44בתוספת  52%ביח"ד וספת( .בהקשר זה יצוין ,כי בהתאם
להוראות הסכם הקומביציה ,עשויים בעלי הקרקע להיות זכאים לתמורה וספת במזומן )מעבר לחלקם היחסי( ,כתלות במחירי מכירה מיימאליים של יחידות המשויכות לקרדן דל"ן בפרויקט ו/או המרת שטחי
מסחר ומשרדים .יצוין ,כי הזכויות במקרקעין כוללות גם שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של כ 1,270-מ"ר הכוללים ביין לשימור )חלק קרדן דל"ן –  800מ"ר(.
פרויקט הבה )בשלב אחד( על-ידי אל-הר כקבלן ראשי .יצוין ,כי על אף שפרויקט זה איו פרויקט "מחיר למשתכן""/דיור במחיר מופחת" ,מקרקעי הפרויקט מצאים במתחם אשר חלק יכר ממגרשיו
שווקו ליזמים שוים במסגרת התכית .לפרטים אודות הערכות קרדן דל"ן בוגע להשפעת קרבת הפרויקט לפרויקטים אחרים מסוג זה ,ראה סעיף  6.1לחלק זה.
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להלן תוים צפויים וספים בפרויקטים

בביצוע39:

הכסות צפויות )באלפי ש"ח(
שם הפרויקט
סה"כ בגין שווי מלאי
מקדמות עד יתרה
ליום
חוזים
לקבל בגין
ליום
שחתמו עד 31.12.2020
 31.12.2020דירות
ליום
שמכרו
31.12.2020
51,000
51,000
11,116
רחובות שלי  -שלב 39,884
ה'
13,917
90,647
57,355
33,292
103,600
103,600
קרדן בקריית
מוצקין  -שלב ב'
16,705
138,947
48,134
90,813
176,608
95,127
81,481
48,960
קרדן בבאר יעקב 32,521 -
שלב ד'
18,187
102,933
21,042
81,891
117,613
69,882
47,731
25,542
22,189
קרדן בגי תקווה
28,467
125,721
63,640
62,081
148,530
141,728
6,802
6,322
480
אגריפס
11,371
84,496
5,913
78,583
94,438
53,356
41,082
18,144
22,938
גלי כרמל
581,345
199,748
381,598
691,789
463,693
228,096
110,084
118,012
סה"כ
)*( התוים המתייחסים לעלויות הצפויות בפרויקטים כוללים ייחוס עלויות מימון.
)**( בפרויקטים בהם אל-הר משמשת כקבלן המבצע ,מוצג הרווח הגולמי של קרדן דל"ן סולו.
) (Iשיעור הרווח הגולמי הצפוי של קרדן דל"ן במאוחד היו כ.25%-
) (IIשיעור הרווח הגולמי הצפוי בהתחשב בעלויות מימון שהווו להתחייבות בגין שירותי בייה בעסקת קומביציה ושמופחתות להכסות היו כ.14.6%-
) (IIIשיעור הרווח הגולמי הצפוי של קרדן דל"ן במאוחד היו כ.17.5%-
סה"כ
הכסות
צפויות

39

עלויות צפויות )באלפי ש"ח( )*(
סה"כ
עלויות לשלם
עלויות
עלויות
עד גמר
שצברו
צפויות
המלאי
בפועל עד
ליום
31.12.2020
38,601
3,664
34,938

מחיר מכירה
ממוצע למ"ר לפיו
חושב צפי ההכסות
של המלאי הבלתי
מכור ,ללא מע"מ
)בש"ח(

יתרת עודפים מועד
שיעור
שיעור
רווח גולמי )באלפי ש"ח( )**(
רווח גולמי מתוכו  -רווח מתוכו  -רווח הרווח הגולמי הון עצמי צפויה בסיום השלמה
צפוי בגין גולמי שהוכר גולמי שטרם הצפוי )ב (%-שהושקע לרבות הון עצמי צפוי
שהושקע
בפרויקט
)**(
הפרויקט ברו"ה עד ליום הוכר ברו"ה
בפרויקט
)ב(%-
עד ליום
31.12.2020
)באלפי ש"ח(
31.12.2020
2021
9,536
16.6%
24.3%
2,236
10,163
12,399
12.5%

12,953

-

12,953

37,661

9,363

28,298

21.3%

14,680
22,809
9,942
110,444

8,603
6,110
34,239

6,077
22,809
3,832
76,205

12.5%
15.4%
(III) 10.5%
-

)(I
)(II

35.7%

42,543

2022

12.8%

48,122

2022

27.3%
19.9%
61.2%
-

26,552
36,288
42,403
205,444

2021
2022
2021
-

התוים הצפויים הכללים בטבלה זו מהווים מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן המתבססות על מחירי הדירות שכבר מכרו בפרויקט ,מצב השוק,
תחזיות ו/או תוכיות עבודה של קרדן דל"ן ,עלויות ההקמה והסכמים שוים שחתמו בקשר אליהם עם קבלים ויועצים .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה מהצפוי,
לרבות באופן מהותי ,כתוצאה משיוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו ,מהמצב הכלכלי של המשק )לרבות קשיי מימון ,עלייה בשיעורי הריבית ,הקשחת מדייות מתן משכתאות ,שיוי מדייות
המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים( ,שיויים בתכית העבודה של קרדן דל"ן ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22לחלק זה.
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7.4.4

להלן יתוחי רגישות הרווח הגולמי ליום  31בדצמבר  2020עבור הפרויקטים בביצוע )התוים באלפי
ש"ח(:
רחובות שלי  -שלב ה'

רגישות ביתרת עלויות

)(10%
)(5%
0%
5%
10%

קרדן בקריית מוצקין – שלב ב'

רגישות ביתרת עלויות

)(10%
)(5%
0%
5%
10%

קרדן בבאר יעקב  -שלב ד'

רגישות ביתרת עלויות

)(10%
)(5%
0%
5%
10%

גי תקווה  -בית בגן

רגישות ביתרת עלויות

)(10%
)(5%
0%
5%
10%

אגריפס

רגישות ביתרת עלויות

)(10%
)(5%
0%
5%
10%

גלי כרמל

רגישות ביתרת עלויות

)(10%
)(5%
0%
5%
10%

10%
12,765
12,582
12,399
12,216
12,033
10%
29,049
26,181
23,313
20,445
17,578
10%
51,987
49,580
47,174
44,767
42,360
10%
23,772
22,720
21,668
20,616
19,564
10%
43,346
40,164
36,982
33,800
30,618
10%
15,869
15,573
15,278
14,982
14,686

רגישות במחיר מכירה
)(5%
0%
5%
12,765
12,765
12,765
12,582
12,582
12,582
12,399
12,399
12,399
12,216
12,216
12,216
12,033
12,033
12,033
רגישות במחיר מכירה
)(5%
0%
5%
13,509
18,689
23,869
10,641
15,821
21,001
7,773
12,953
18,133
4,905
10,085
15,265
2,037
7,217
12,398
רגישות במחיר מכירה
)(5%
0%
5%
37,718
42,474
47,231
35,311
40,068
44,824
32,905
37,661
42,417
30,498
35,254
40,011
28,091
32,848
37,604
רגישות במחיר מכירה
)(5%
0%
5%
13,290
16,784
20,278
12,238
15,732
19,226
11,186
14,680
18,174
10,134
13,628
17,122
9,082
12,576
16,070
רגישות במחיר מכירה
)(5%
0%
5%
22,087
29,173
36,259
18,905
25,991
33,077
15,723
22,809
29,895
12,541
19,627
26,713
9,359
16,445
23,531
רגישות במחיר מכירה
)(5%
0%
5%
7,866
10,533
13,201
7,570
10,238
12,905
7,274
9,942
12,610
6,979
9,646
12,314
6,683
9,351
12,019

)(10%
12,765
12,582
12,399
12,216
12,033
)(10%
8,329
5,461
2,593
)(275
)(3,143
)(10%
32,962
30,555
28,148
25,742
23,335
)(10%
9,796
8,744
7,692
6,640
5,588
)(10%
15,000
11,818
8,636
5,454
2,272
)(10%
5,198
4,902
4,606
4,311
4,015
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7.4.5

להלן תוים אודות תאי הליווי הבקאי בקשר עם פרויקטים של קרדן דל"ן:

יתרה ליצול סה"כ  Recourseטווח
תקרת
יתרה ליצול
תקרת
גורם
מיקום
שם
ריביות
/ Non
מממן אשראי אשראי פיסי אשראי ערבויות ליום מסגרת
הפרויקט
ערבויות )*(  31בדצמבר אשראי  Recourseאשראי
ליום 31
פיסי
פיסי
)באלפי ) 2020באלפי )באלפי
)באלפי בדצמבר 2020
)**(
ש"ח(
ש"ח(
ש"ח(
ש"ח( )באלפי ש"ח(
21,660
102,000
בק
רחובות
 Recourse 102,000פריים +
)(1
ירושלים
0.8%
רחובות
בע"מ
שלי-
ומורה
שלב ה'
מבטחים
ביטוח
בע"מ

) (2קרדן באר יעקב בק
הפועלים
בבאר
בע"מ
יעקב-
שלב ד'

28,000

28,000

169,000

106,924

 Recourse 170,000פריים +
0.8%

בק
טירת
הכרמל ירושלים
בע"מ
ומורה
מבטחים
ביטוח
בע"מ

20,000

14,986

90,000

67,032

 Recourseפריים +
0.8%

ל.ר.

-

ל.ר.

) (3גלי
כרמל

)(4

הולילד41

40
41
42

ירושלים שותפות 45,000
פרטית )מסגרת
)יסודות( שלב
קרקע
בלבד(42

90,000

 Recourse 45,000פריים +
1.4%
)מסגרת
שלב
קרקע
בלבד(

תאים עיקריים וספים בהסכם הליווי או הובעים ממו; אמות מידה פיסיות
והתחייבויות מהותיות וספות כלפי הבק שלא במסגרת הסכם הליווי40

ריבית עמידה בתאי
צמודה  /הסכם הליווי
לא צמודה ליום 31
בדצמבר 2020
ולמועד הדוח
ככל שבסיום הפרויקט תיוותר יתרת חוב בחשבון הפרויקט ,יהיו כל אחד מקרדן דל"ן
כן
לא צמוד
ושותפתה אחראיות לפירעון מחצית יתרת החוב בלבד .הבטוחות שיתו לבק על-ידי קרדן
דל"ן ושותפתה בקשר עם הפרויקט )הכוללות ,בין היתר ,שעבוד צף וקבוע בדרגה ראשוה
על מלוא הזכויות בפרויקט ומשכתא מדרגה ראשוה על זכויות החכירה במקרקעין( ,יבטיחו
את חובותיהן כלפי הבק )בחלקים שווים( אף שלא בקשר עם האשראי שהועמד על-ידי הבק
לטובת הפרויקט )בסעיף זה" :חובות חיצויים"( ,וזאת רק לאחר סיום הפרויקט .ככל
שייוותרו עודפים )או זכויות אחרות( בחשבון הפרויקט בסיומו ,מחצית מהעודפים תבטיח
חובות חיצויים של קרדן דל"ן והמחצית השייה תבטיח חובות חיצויים של השותפה.
לפרטים אודות אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות להן התחייבה קרדן
דל"ן כלפי בק ירושלים בע"מ ומורה מבטחים ביטוח בע"מ ,ראה סעיף  14.5.2לחלק זה.
הבטוחות שיתו לבק על-ידי קרדן דל"ן בקשר עם הפרויקט )הכוללות ,בין היתר ,שעבוד
כן
לא צמוד
צף וקבוע בדרגה ראשוה על מלוא הזכויות בפרויקט ומשכתא מדרגה ראשוה על מלוא
הזכויות במקרקעין( מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של
קרדן דל"ן כלפי הבק ,אף שלא בקשר עם האשראי שהועמד על-ידי הבק לטובת
הפרויקט .לפרטים אודות מסגרת אשראי וספת שהועמדה לקרדן דל"ן מהבק ואשר
מובטחת ,בין היתר ,בעודפים מפרויקט זה ,ראה סעיף  14.7.1לחלק זה.
לפרטים אודות אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות להן התחייבה קרדן
דל"ן כלפי בק הפועלים בע"מ שלא במסגרת הסכם זה )אך אשר כללות בו בדרך של
הפיה( ,ראה סעיף  14.5.4לחלק זה.
הבטוחות שהועמדו לטובת הגורמים המממים )הכוללות ,בין היתר ,שעבוד צף וקבוע
כן
לא צמוד
בדרגה ראשוה על מלוא הזכויות בפרויקט ומשכתא מדרגה ראשוה על זכויות הבעלות
במקרקעין( ,עשויות להבטיח גם סכומים המגיעים להם בגין הסכמים אחרים שיש להם עם
קרדן דל"ן בפרויקטים ו/או בעסקאות אחרים ,אם כי כל עוד לא סולקו במלואם הסכומים
המובטחים בקשר למקרקעין ו/או לפרויקט ,הבטוחות כאמור מבטיחות אך ורק את
הסכומים המובטחים בקשר עם המקרקעין ו/או הפרויקט )למעט במקרים מסוימים
שקבעו( .כמו-כן ,רכוש משועבד על-פי הסכמים אחרים שיש למלווה עם קרדן דל"ן
בפרויקטים ו/או בעסקאות אחרים ,עשוי לשמש לפירעון חיוביה מכוח הסכם הליווי.
לפרטים אודות אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות להן התחייבה קרדן
דל"ן כלפי בק ירושלים בע"מ ומורה מבטחים ביטוח בע"מ ,ראה סעיף  14.5.2לחלק זה.
כגד ההלוואה העמידה הולילד למממן ערבות ,ללא הגבלה בסכום ,של קרדן דל"ן
כן
לא צמוד
ושותפותיה למקרקעין )ובלבד שהמממן יוכל להיפרע רק בגבול חלקן היחסי בהולילד של
השותפות כאמור בתוספת שיעור חפיפה בייהן; כך ,ערבותה של קרדן דל"ן הוגבלה ל-
 60%מהחובות הערבים(  -ראה גם באור .26ב 1.לדוחות הכספיים; וכן שעבודים ומשכתא
על מלוא הזכויות במקרקעין ובפרויקט  -ראה גם באור .26ב 1.לדוחות הכספיים.

לפרטים אודות מאפייים כלליים של הסכמי הליווי הבקאיים של קבוצת קרדן דל"ן ,ראה סעיפים  7.10ו 22.18-לחלק זה.
לפרטים אודות פרויקט הולילד וההתפתחויות שחלו בו בשים האחרוות ,ראה סעיף  7.4.7לחלק זה.
המסגרת הועמדה להולילד במהלך הרבעון הראשון של שת  ,2021מתוכה באותו מועד סך של כ 30-מיליון ש"ח וצל לצורך פרעון הלוואה שהועמדה להולילד בקשר עם הפרויקט על-ידי בק לאומי לישראל בע"מ עד אותו
מועד )ראה סעיף  7.4.5בחלק א' לדוח התקופתי של קרדן דל"ן לשת  .(2019יצוין ,כי במסגרת ההתקשרות עם הגורם המממן האמור בטבלה ,הוסדרה גם העמדת מסגרת אשראי ,אשר תועמד בכפוף להתקיימות
תאים מתלים מסוימים שקבעו במסגרת הסכם המימון למעבר לשלב הליווי ,בסך כולל של  100,000אלפי ש"ח )וכן מסגרת לפוליסות ביטוח חוק מכר בסך של עד  625,251אלפי ש"ח )ובמקרים מסוימים אף
עד  715,000אלפי ש"ח( שתועמד לטובת הבטחת כספי רוכשי יחידות דיור בפרויקט על-ידי חברת ביטוח אשר תצטרף בעתיד כצד להסכם המימון ,ככל שתצטרף(.

 - 20יתרה ליצול סה"כ  Recourseטווח
תקרת
יתרה ליצול
תקרת
גורם
מיקום
שם
ריביות
/ Non
מממן אשראי אשראי פיסי אשראי ערבויות ליום מסגרת
הפרויקט
ערבויות )*(  31בדצמבר אשראי  Recourseאשראי
ליום 31
פיסי
פיסי
)באלפי ) 2020באלפי )באלפי
)באלפי בדצמבר 2020
)**(
ש"ח(
ש"ח(
ש"ח(
ש"ח( )באלפי ש"ח(
86,383
168,000
25,800
30,000
) (5קרדן גי תקווה בק
 Recourse 168,000פריים +
דיסקוט
0.9%
בגי
לישראל
תקווה
בע"מ

)(6
עלומים

) (7גבעת
שמואל
)מגרש (4

)*(
)**(

רמת גן בק אגוד 41,465
לישראל
בע"מ

גבעת
שמואל

בק
לאומי
לישראל
בע"מ

15,000

41,465

189,940

189,940

ל.ר.
)ההסכם חתם
בחודש פברואר
(2021

59,000

ל.ר.
)ההסכם
חתם בחודש
פברואר (2021

 Recourse 189,940פריים +
0.85%

74,000

 Recourseפריים +
1.1%

תאים עיקריים וספים בהסכם הליווי או הובעים ממו; אמות מידה פיסיות
והתחייבויות מהותיות וספות כלפי הבק שלא במסגרת הסכם הליווי40

ריבית עמידה בתאי
צמודה  /הסכם הליווי
לא צמודה ליום 31
בדצמבר 2020
ולמועד הדוח
הבטוחות שיתו לבק על-ידי קרדן דל"ן ו/או בעלי הקרקע בקשר עם הפרויקט )הכוללות,
כן
לא צמוד
בין היתר ,שעבוד קבוע ו/או צף )לפי העיין( בדרגה ראשוה על מלוא הזכויות בפרויקט
ומשכתא מדרגה ראשוה על מלוא הזכויות במקרקעין( מבטיחות את פירעון מלוא
חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של קרדן דל"ן כלפי הבק ,אף שלא בקשר עם
האשראי שהועמד על-ידי הבק לטובת הפרויקט.
לפרטים אודות אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות להן התחייבה קרדן
דל"ן כלפי בק דיסקוט לישראל בע"מ ,ראה סעיף  14.5.6לחלק זה.
הבטוחות שיתו לבק על-ידי קרדן דל"ן בקשר עם הפרויקט )הכוללות ,בין היתר ,שעבוד
כן
לא צמוד
קבוע בדרגה ראשוה על מלוא הזכויות בפרויקט ובמקרקעין( מבטיחות את פירעון מלוא
חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של קרדן דל"ן כלפי הבק ,אף שלא בקשר עם
האשראי שהועמד על-ידי הבק לטובת הפרויקט.
לפרטים אודות אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות להן התחייבה קרדן
דל"ן כלפי בק אגוד לישראל בע"מ )אשר אף כללות בהסכם זה בדרך של הפיה( ,ראה
סעיף  14.5.1לחלק זה.
הבטוחות שיתו/ייתו לבק על-ידי קרדן דל"ן בקשר עם הפרויקט )הכוללות ,בין היתר,
כן
לא צמוד
שעבוד צף וקבוע בדרגה ראשוה על מלוא הזכויות בפרויקט ,שעבוד קבוע מדרגה ראשוה
על מלוא הזכויות מכוח הסכם השיתוף בו התקשרה קרדן דל"ן בקשר עם הפרויקט
ומשכתא מדרגה ראשוה על מלוא הזכויות במקרקעין( מבטיחות את פירעון מלוא
חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של קרדן דל"ן כלפי הבק ,אף שלא בקשר עם
האשראי שהועמד על-ידי הבק לטובת הפרויקט )אך עם זאת הוסכם כי הבטוחות כאמור
תבטחה בראש ובראשוה את חובות והתחייבויות קרדן דל"ן לבק בקשר עם הפרויקט
ורק לאחר מכן לסילוק כל חוב אחר(.
לפרטים אודות אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות להן התחייבה קרדן
דל"ן כלפי בק לאומי לישראל בע"מ ,ראה סעיף  14.5.3לחלק זה.

היתרה ליצול היה בהפחתת האשראי הכספי.
יצוין ,כי בוסף לריבית על האשראי הפיסי ,משולמות לגורמים המממים גם עמלות שוות בקשר עם האשראי שמועמד על-ידם ,בהתאם וכפוף להסכמות עם כל גורם מממן.

) (8ופי השמש – לפרטים אודות הפרויקט ראה סעיף  7.4.7לחלק זה .לפרטים אודות אשראי כספי שהועמד לופי השמש על-ידי תאגיד בקאי )בק מזרחי( למימון קרקע )בלבד( ביחס לפרויקט ,ראה סעיף  (2)14.4לחלק
זה .למועד הדוח האשראי האמור ושא ריבית בשיעור של פריים ) 2.5% +ללא הצמדה( ויועמד לפירעון ביום  1בובמבר .2021
) (9קריית מוצקין  -ווה גים – לפרטים אודות הפרויקט ראה סעיפים  7.4.6ו 7.4.11.4-לחלק זה .חלק מעלות רכישת מקרקעי הפרויקט בשת  2017מומה באמצעות הלוואה בקאית )מבק הפועלים( בסך של  20,000אלפי
ש"ח שהועמדה לקרדן דל"ן בחודש מרס ) 2018כפי שהוארכה ועודכה מעת לעת( .למועד הדוח ההלוואה ושאת ריבית שתית בשיעור פריים  1.85% +ועומדת לפירעון )קרן( בתשלום אחד ביום  29במרס  .2021פרעון ההלוואה
מובטח ,בין היתר ,בשעבוד על זכויות קרדן דל"ן במקרקעין .לפרטים אודות אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות להן התחייבה קרדן דל"ן כלפי הבק שלא במסגרת מסמכי ההלוואה )אך אשר כללות בהם
בדרך של הפיה( ,ראה סעיף  14.5.5לחלק זה .למועד הדוח מתקיימים מגעים בין הצדדים להארכת תוקף ההלוואה.
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7.4.6

פרויקטים בתכון ,עתודות קרקע ופרויקטים מותלים
פרויקטים בתכון אשר קרדן דל"ן טרם החלה בביצועם ליום  31בדצמבר  2020ועד סמוך למועד הדוח )תוים כספיים מתייחסים לחלקה של קרדן דל"ן בפרויקטים(43:

הפרויקט

מיקום

תיאור

רמת אליישיב - 46שלב ב'2
גבעת שמואל )מגרש (*) 48(3

לוד
גבעת
שמואל
גבעת
שמואל
רמת גן
קריית
מוצקין
ירושלים

גבעת שמואל )מגרש (*) 50 (4
עלומים )תמ"א (*) (38/2
ווה גים
הולילד - 52קרקע I
43

44
45
46
47
48

49
50

51
52

מועד
חלק
קרדן ההתקשרו
דל"ן ת לרכישת
הזכויות
בקרקע

ביין
ביין

47100%
49100%

9/2009
2/2020

ביין

51100%

2/2020

 3בייים 100%
 2בייים 100%
מגדל

40%

)***(
11/2017
1999

סוג הזכויות עלות קרקע סה"כ עלות
יח"ד
בקרקע44
משוערת
בפרויקט
בספרים
לפי מצב
לפרויקט
ליום
תכוי
 31.12.2020כולל קרקע
מבוקש /
)באלפי
)באלפי
ש"ח(45
מתוכן
ש"ח(
20,599
הסכם פיתוח 2,560
13
16,316
7,946
בעלות
6
28

בעלות

 (**) (63) 95חכירה )***(
בעלות
138
153

בעלות

אחוז
רווח
גולמי
צפוי

משך
שת
תחילת בייה
צפוי
בייה
צפויה בשים

מצב תכוי סטטוטורי

מחיר המכירה
מחיר מכירה
הכסות
הממוצע למ"ר
צפויות ממוצע למ"ר לפיו
בחוזים מוקדמים
חושב צפי
)באלפי
שחתמו בפרויקט,
ההכסות של
ש"ח(
ללא מע"מ ,לשת
המלאי הבלתי
) 2020בש"ח(
מכור )בש"ח(
15.6%
ל.ר.
12,541
24,400
12%
ל.ר.
19,933
18,532

2021
2020

1.5
3

התקבל היתר בייה.
התקבל היתר בייה.

27,067

62,317

73,174

18,326

ל.ר.

14.8%

2021

3

התקבל היתר בייה.

53,655
52,695

140,470
171,650

157,161
193,103

23,940
14,307

23,994
ל.ר.

10.6%
11.1%

2021
2021

3
3

התקבל היתר בייה.
תב"ע בתוקף.

172,161

154,404

183,098

25,760

ל.ר.

15.7%

2021

4

תב"ע בתוקף.

התוים הכללים בטבלה זו מהווים מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן המתבססות על מחירי המכירה המתוכים בפרויקט ,מצב השוק ,תחזיות ו/או תוכיות
עבודה של קרדן דל"ן ,הערכות של קרדן דל"ן לגבי משך הליכי התכון והאישור ,עלויות ההקמה והסכמים שוים שחתמו עם קבלים ויועצים בקשר אליהם .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן,
או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות באופן מהותי ,כתוצאה משיוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו ,ממועד פיוי דיירים ,מהמצב הכלכלי של המשק )לרבות קשיי מימון ,עלייה בשיעורי הריבית,
הקשחת מדייות מתן משכתאות ,שיוי מדייות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים( ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22לחלק זה.
סוג הזכויות שקרדן דל"ן רכשה .הזכויות כאמור אין בהכרח רשומות על שם קרדן דל"ן כון למועד הדוח.
התוים כוללים ייחוס עלויות מימון.
פרויקט רמת אליישיב היו פרויקט בן  257יח"ד במספר בייי מגורים ,אשר עיקר הקמתו ואכלוסו )למעט ביין אחד )שלב ב' 13 – 2יח"ד( ולמעט כ 420-מ"ר שטחי מסחר( הסתיימה.
במסגרת הסכם העמדת הון בו התקשרה קרדן דל"ן עם צד שלישי בקשר עם ביצוע הפרויקט ,העמיד הצד השלישי לקרדן דל"ן  30%מההון שדרש לצורך הקמת הפרויקט ,בין היתר בדרך של השבת
סכומים שהעמידה קרדן דל"ן לפרויקט ,וזאת תמורת ,בין היתר 30% ,מרווחי הפרויקט ו 25%-מדמי היהול הכוללים שמשכו בפרויקט כדמי ייזום עבור פעולות הייזום.
במהלך חודש פברואר  2020רכשה קרדן דל"ן ממספר צדדים שלישיים כ 10%-בלתי מסוימים במקרקעין בגבעת שמואל בתמורה לסך כולל של כ 7,200-אלפי ש"ח .כתוצאה מן הרכישה כאמור ,כסה קרדן
דל"ן לעלי המוכרים כצד להסכם שיתוף במקרקעין עם קבוצה של צדדים שלישיים אשר הים בעלי יתרת הזכויות במקרקעין .בהתאם להסכם השיתוף האמור ,הסכימו הצדדים לו לפעול במשותף למימוש
זכויות הביה על המקרקעין לביית ביין מגורים ,באופן שכל אחד מהצדדים יהיה זכאי למספר יח"ד בביין ויישא בעלויות הפרויקט בהתאם לחלקו היחסי כפי שקבע בהסכם.
כאמור לעיל ,חלקה של קרדן דל"ן במקרקעי הפרויקט היו כ .10%-עם זאת ,התוים בטבלה בוגע לפרויקט מתייחסים לחלקה של קרדן דל"ן בפרויקט בלבד ולא לחלקים המשויכים לשותפיה בפרויקט.
במהלך חודש פברואר  2020התקשרה קרדן דל"ן עם צדדים שלישיים בהסכם )מותלה( לרכישת זכויותיהם להרשם כבעלים בכ 37%-בלתי מסוימים במקרקעין בגבעת שמואל ,וזאת בתמורה לסך כולל של
כ 22,000-אלפי ש"ח .במהלך חודש ספטמבר  ,2020לאחר התקיימות התאי המתלה להשלמת הרכישה ,הועברו זכויות הבעלות במקרקעין האמורים לקרדן דל"ן והיא כסה לעלי המוכרים כצד להסכם
שיתוף במקרקעין עם קבוצה של צדדים שלישיים אשר הים בעלי יתרת הזכויות במקרקעין .בהתאם להסכם השיתוף האמור ,הסכימו הצדדים לו לפעול במשותף למימוש זכויות הביה על המקרקעין
לביית ביין מגורים ,באופן שכל אחד מהצדדים יהיה זכאי למספר יח"ד בביין ויישא בעלויות הפרויקט בהתאם לחלקו היחסי כפי שקבע בהסכם.
כאמור לעיל ,חלקה של קרדן דל"ן במקרקעי הפרויקט היו כ .37%-עם זאת ,התוים בטבלה בוגע לפרויקט מתייחסים לחלקה של קרדן דל"ן בפרויקט בלבד ולא לחלקים המשויכים לשותפיה בפרויקט.
בשת  1999רכשה הולילד )חברה כלולה ) (40%של קרדן דל"ן( זכויות במקרקעין לביית פרויקט ,במסגרת עסקה שחלקה עסקת מזומן וחלקה עסקת תמורות .למועד הדוח ,היקף התמורות למוכרי
הזכויות בקרקע קבע על שיעור של  12.5%עד  14.25%מתוך תקבולי המכירות של יחה"ד שייבו )וביחס לחלקן גם בתוספת פרמיה הגזרת ממחיר המכירה הממוצע למ"ר(  -ליום  31בדצמבר ,2020
קיימת בספרי הולילד התחייבות כלפי מוכרי הקרקע בסך של של כ 72,200-אלפי ש"ח .הפרויקט כולל שכות מגורים על קרקע פרטית אשר תוכה במקור לכלול  969יח"ד ב 12-בייים )מהם בייתם
של  8בייים ,הכוללים  642יח"ד ,הושלמה( )"מתחם המגורים"( .בוסף כולל הפרויקט ) 50%במושע( ממקרקעין הסמוכים למתחם המגורים בייעוד למלואות ,אשר למועד הדוח בוחות הולילד
ושותפותיה לפרויקט )בטווח הארוך( את הקמתו או מימוש של זכויותיהן בו .בחודש אפריל  ,2011בעקבות הפעלת סמכויותיה של הועדה המחוזית לתכון ובייה מחוז ירושלים )"הועדה המחוזית"( לפי
סעיפים  77ו 78-לחוק התכון והביה ,התשכ"ה) 1965-הייו ,הכת תכית חדשה ביחס למתחם הולילד כולו וקביעת הגבלות למתן היתרי בייה( ,ועל רקע "פרשת הולילד" )אשר התפרסמה לראשוה
בשת  (2010שעייה )בעיקר( קידום תוכיות בייה במתחם הולילד בדרכים שאין חוקיות ,עצר פיתוחם של שלושה ) (3בייים שתוכו להבות במתחם המגורים ,ובסמוך לאחר מכן ,הופסקו עבודות
החפירה והדיפון בביין הרביעי )והאחרון( שתוכן להיבות במתחם .במהלך השים  2014עד  ,2017דוה על-ידי גופי התכון הרלווטיים )לרבות הועדה המחוזית( תכית חדשה למתחם .במהלך חודש
דצמבר  2017פורסמה למתן תוקף תב"ע חדשה ,במסגרתה בוטלה הכווה לבטל את זכויות הבייה במתחם ,כך שקבע כי יתן יהיה להקים על שלושה ) (3מגרשים )מתוך ארבעת ) (4המגרשים האמורים(
 258יח"ד בסך הכל ,וכן קבעו מספר שיויים ומגבלות ,אשר עיקרם הפקעת אחד המגרשים במתחם לצרכי ציבור )המגרש הרביעי ) (4מתוך המגרשים האמורים( ,גריעת שטחי שירות תת קרקעיים,
קביעת שטחים בעלי זיקות האה וקביעת שלביות למימוש הזכויות )אשר במהותה היה התלייה של ביית שלבי הפרויקט בביצוע מטלות ציבוריות( .למועד הדוח ,מתוך  258יחה"ד שביתרת מקרקעי
הפרויקט כאמור לעיל 153 ,יח"ד במגדל אחד בתכון כאמור לעיל והיתרה בעתודה )ראה סעיף  7.4.7לחלק זה(.
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מיקום

תיאור

מועד
חלק
קרדן ההתקשרו
דל"ן ת לרכישת
הזכויות
בקרקע
5450%

מחיר המכירה
מחיר מכירה
הכסות
הממוצע למ"ר
צפויות ממוצע למ"ר לפיו
בחוזים מוקדמים
חושב צפי
)באלפי
שחתמו בפרויקט,
ההכסות של
ש"ח(
ללא מע"מ ,לשת
המלאי הבלתי
) 2020בש"ח(
מכור )בש"ח(
25.8%
ל.ר.
14,296
140,487

בית שמש  2בייים
ופי השמש - 53שלב ג'
ו6-
צמודי
קרקע
אל-הר בחרה לשמש כקבלן המבצע של הפרויקט.
)*(
תון בסוגריים  -חלק קרדן דל"ן ביחידות הדיור.
)**(
למועד הדוח הזכויות במקרקעין אין רשומות על שם קרדן דל"ן )למעט הערת אזהרה( .עם זאת ,למועד הדוח הושלמה ההתקשרות בהסכם ייזום עם  100%מבעלי הזכויות ביחידות הדיור הקיימות בפרויקט )תמ"א  – 38/2הריסה וביה
)***(
מחדש(.

53
54

55

7/2006

יח"ד
בפרויקט
לפי מצב
תכוי
מבוקש /
מתוכן
126

סוג הזכויות עלות קרקע סה"כ עלות
בקרקע44
משוערת
בספרים
לפרויקט
ליום
 31.12.2020כולל קרקע
)באלפי
)באלפי
ש"ח(45
ש"ח(
חכירה55
104,236
14,077

אחוז
רווח
גולמי
צפוי

משך
שת
תחילת בייה
צפוי
בייה
צפויה בשים
2021

3

מצב תכוי סטטוטורי

תב"ע בתוקף.

פרויקט שכות מגורים על קרקע של רמ"י ,אשר למועד הדוח כולל  188יח"ד צמודות קרקע 192 ,יח"ד בבייה רוויה )בסה"כ  380יח"ד( וכ 1,000-מ"ר שטחי מסחר ,מתוכם למועד הדוח הסתיימה בייתן
של  36יח"ד צמודות קרקע )שלב א'( ו 128-יח"ד בארבעה בייים )שלב ב'( 126 ,יח"ד בתכון )שלב ג'( ו 90-יח"ד בעתודה )שלב ד'(.
קרדן דל"ן ויסודות צור יזמות ) (1995בע"מ )בעלת המיות הוספת בופי השמש )") ((50%יסודות צור"( מחזיקות כל אחת במחצית מהוה המופק של ופי השמש )אשר מחזיקה במקרקעי הפרויקט(.
בהתאם להסכמות הצדדים ,ליסודות צור קיימת זכות לקבל כ 75%-מכל רווח שמעל לכ 66,600-אלפי ש"ח בפרויקט )צמוד למדד המחירים לצרכן( ,כלומר ,עד לסך זה הרווחים יחולקו בין בעלי המיות על-
פי יחס אחזקותיהם בעת החלוקה ואילו רווחים שמעל לסך זה יחולקו כך שיסודות צור תהיה זכאית תחילה ל 50%-מהסך העודף וה 50%-הותרים יחולקו בין בעלי המיות על-פי יחס אחזקותיהם .לפרטים
אודות הסכמות וספות בין קרדן דל"ן לבין יסודות צור בוגע לאחזקותיהן בופי השמש )לרבות ,בין היתר ,זכויות הצדדים לקבלת תשלומים בשיעורים מסוימים מהכסותיה של ופי השמש קודם לחלוקת
הרווחים כאמור( ,ראה סעיף  7.11.2לחלק זה.
יצוין ,כי הסכם הפיתוח שחל על המקרקעין הסתיים בהתאם לתאיו ביום  1ביואר  .2017במהלך חודש דצמבר  2019התקבל בופי השמש אישור של רמ"י ,לפיו היא מסכימה להארכת מועדים בקשר עם הסכם
הפיתוח ,בכפוף לתשלום סך כולל של כ 44.6-מליוי ש"ח .לאחר משא ומתן שהתקיים בין ופי השמש לרמ"י ,במהלך חודש פברואר  2021התקבלה בופי השמש דרישת תשלום מעודכת מרמ"י ,בסך של 5
מיליון ש"ח ,להארכת מועדים לפיתוח הקרקע ובד בבד להמרת חוזה הפיתוח להסכם חכירה )תחת התאי שככל שופי השמש תבקש לבצע תוספת בייה במקרקעין ,יהיה עליה לשלם לרמ"י דמי חכירה
מהווים בשיעור מסוים משווי התוספת( .למועד הדוח ופי השמש טרם שילמה את התשלום האמור אך פועלת לביצועו .יצוין ,כי לאור קבלת הדרישה המעודכת מרמ"י ,רשמה קרדן דל"ן בדוחותיה הכספיים לשת
 2020רווח בסך של כ 2,412-אלפי ש"ח )וזאת לאור ביטול חלק מירידת ערך שרשמה בדוחותיה בעבר ולפיכך גם עליית שווי ההלוואה שהעמידה קרדן דל"ן לופי השמש(.
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להלן ריכוז תוים של קרקעות בעתודה שבבעלות קרדן דל"ן ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח שקרדן דל"ן מייעדת לבייה למגורים )חלק קרדן דל"ן(:

7.4.7

הפרויקט

עלות קרקע
בספרים ליום
31.12.2020
)באלפי ש"ח(
13,470

160,548

128

120

תב"ע בתוקף.

חכירה

15,417

139,799

112

119

אשדוד) 60קומביציה(

אשדוד 100%

11/2020

2,455

(*) (24) 36

(*) (79) 101

בעלות

6,000

169,997

127

127

הולילד - 61יתרת קרקע
II

ירושלים 40%

1999

16,600

105

39

בעלות

75,765

102,228

115

109

תב"ע בתוקף ל 112-יח"ד .קרדן דל"ן פועלת
להגשת בקשה לקבלת היתר לביית  4בייים
ולהגדלת מס' יחה"ד לסך של  134יח"ד.
תב"ע בתוקף .תכית חדשה אשר תאפשר עד 101
יח"ד פורסמה להפקדה בחודש יואר .2020
תב"ע בתוקף ל 105-יח"ד .קרדן דל"ן פועלת
להגשת בקשה להגדלת מספר יחה"ד לסך של 144
יח"ד.

ופי השמש - 57שלב ד'
קרדן בהריה59

)*(

56

57
58
59

60

61

מספר יח"ד
מספר יח"ד
מיקום חלק מועד רכישת שטח
הפרויקט בפרויקט לפי וספות לפי מצב
הזכויות
קרדן
תכוי
מצב תכוי
)במ"ר(
דל"ן
בקרקע
מבוקש/מתוכן
וכחי
268
90
27,641
7/2006
50%
בית
שמש
134
112
18,588
9/2015
הריה 100%

סוג הזכויות

חכירה58

מ"ר ממוצע ליח"ד
סה"כ עלות משוערת
לפי מצב תכוי
לפרויקט כולל קרקע לפי מצב
)באלפי ש"ח(56
תכוי וכחי מבוקש/מתוכן

מצב תכוי סטטוטורי וכחי

תון בסוגריים  -חלק קרדן דל"ן ביחידות הדיור.

התון כולל ייחוס עלויות מימון .תון זה מהווה מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכיות עבודה של קרדן דל"ן.
הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות באופן מהותי ,כתוצאה משיוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו ,מהמצב הכלכלי של המשק )לרבות
קשיי מימון ,עלייה בשיעורי הריבית ,הקשחת מדייות מתן משכתאות ,שיוי מדייות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים( ,משיויים בעלויות תשומות הבייה ו/או התממשותם של כל או
חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22לחלק זה.
לפרטים אודות פרויקט ופי השמש ,ראה סעיף  7.4.6לחלק זה.
ראה הערת שוליים  56לחלק זה.
פרויקט לביית  112יח"ד בארבעה בייים .יצוין ,כי במהלך שת ) 2020לאחר אי עמידה בהתחייבויות בקשר לאבי דרך בהקמת הפרויקט וחילוט ערבות ,בסכום לא מהותי ,שהעמידה קרדן דל"ן לטובת משב"ש(,
הוארכה התקופה המותרת בהסכם החכירה לסיום הקמת הפרויקט עד ליום  22באוגוסט  .2022למועד הדוח בוחת קרדן דל"ן מספר חלופות תכויות לפיתוח ובייה על מקרקעי הפרויקט .בהתאם ,ככל שהפרויקט
יוקם ,התוים הכללים בטבלה בקשר עם הפרויקט עשויים להיות שוים ,לרבות באופן מהותי ,מהמובא בטבלה .יצוין ,שכתוצאה מהאמור רשמה קרדן דל"ן בדוחותיה הכספיים לשים  2018ו 2019-הפרשה לירידת
ערך מלאי בסך של כ 4.6-מיליון ש"ח ו-כ 0.6-מיליון ש"ח ,בהתאמה – ראה בהקשר זה גם באור .13ב (2).לדוחות הכספיים.
יצוין ,כי על אף שפרויקט זה איו פרויקט "מחיר למשתכן""/דיור במחיר מופחת" ,מקרקעי הפרויקט מצאים במתחם אשר חלק יכר ממגרשיו שווקו ליזמים שוים במסגרת התכית .לפרטים אודות הערכות קרדן דל"ן
בוגע להשפעת קרבת הפרויקט לפרויקטים אחרים מסוג זה ,ראה סעיף  6.1לחלק זה.
במהלך חודש ובמבר  2020התקשרה קרדן דל"ן עם צד שלישי )בעלים של קרקע באשדוד( בהסכם קומביציה ,במסגרתו רכשה קרדן דל"ן את מקרקעי הפרויקט )אשר למועד הדוח ,בהתאם לתב"ע הקיימת,
יתן להקים עליהם ביין בן  36יח"ד( ,בתמורה לקבלת שירותי ביה ל 12-יח"ד )קרי ,קומביציה בשיעור של כ (67%-ותמורה וספת בסך של  6מיליון ש"ח )בהערה זו" :הסכום הוסף"( .עם זאת קבע במסגרת
ההסכם ,כי היה ותאושר לפרויקט תכית חדשה במסגרתה תוגדל כמות יחה"ד שיתן להקים על המקרקעין )כאמור בטבלה לעיל – עד  101יח"ד על-פי התכית שפורסמה להפקדה בחודש יואר ) 2020בהערה זו:
"התכית המוצעת"(( ,יעודכו תאי ההסכם האמורים ,כך שהתמורה בגין פרויקט להקמת  101יח"ד תגדל ותכלול מתן שירותי בייה ל 22-יח"ד )קרי ,קומביציה בשיעור של כ (78%-בתוספת סכום וסף של 34.8
מיליון ש"ח )או תמורות יחסיות אחרות בהתאם לכמות יחה"ד שייבו בפרויקט בפועל ,כפי שקבעו בין הצדדים( .בוסף ,במסגרת ההסכם העמידה קרדן דל"ן לצד השלישי הלוואה בסך של  5מיליון ש"ח ,אשר תיפרע
בדרך של קיזוז מתוך הסכום הוסף )או ככל שההלוואה לא קוזזה מהסכום הוסף ,או לא קוזזה ממו באופן מלא( ,תיפרע ההלוואה בסמוך לאישור התכית המוצעת .להבטחת ההלוואה הועמדו לטובת קרדן דל"ן
משכתא מדרגה ראשוה )בסכום של  7מיליון ש"ח( ושעבוד על זכויות הצד השלישי במקרקעין ולפי ההסכם .בהתאם להסכמות הצדדים ,אל-הר בחרה לשמש כקבלן המבצע של הפרויקט.
לפרטים אודות פרויקט הולילד ,שיויים תכויים שחלו בו במהלך השים )ממועד רכישת הקרקע בשת  ,(1999יתרת זכויות הבייה בו למועד הדוח וזכויות מוכרי הקרקע לתמורות בגין מכירת יחידות דיור
בו ,ראה סעיף  7.4.6לחלק זה.

- 24 -

7.4.8
הפרויקט

שלום64

קריית
)קומביציה(

ריכוז תוים של פרויקטים מותלים ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח שקרדן דל"ן מייעדת לבייה למגורים )ללא פרויקטים מסוג "פיוי-ביוי"(:
מיקום

חלק
קרדן
דל"ן

מועד
ההתקשרות
לרכישת
הזכויות
בקרקע

תל-אביב

100%

10/2020

מספר יח"ד בפרויקט לפי
מצב תכוי וכחי
כולל חלק לא כולל חלק
בעלים
בעלים
בעסקת
בעסקת
קומביציה קומביציה
44
57

מספר יח"ד לפי מצב תכוי
מבוקש/מתוכן
לא כולל
כולל חלק
חלק בעלים
בעלים
בעסקת
בעסקת
קומביציה
קומביציה
44
57

סוג

הזכויות62

חכירה

סה"כ עלות משוערת
עלות קרקע
לפרויקט כולל קרקע
בספרים
)באלפי ש"ח(63
ליום 31.12.2020
)באלפי ש"ח(
1,731

73,711

מצב תכוי סטטוטורי וכחי

היתר ביה בתוקף.

בוסף לפרויקט המותלה האמורים לעיל ,להלן פרטים אודות התקשרויות מהותיות מותלות וספות ,אשר הין בשלבים מקדמיים יותר:
התקשרות מהותית לקידום תכית בייה למגורים בקרקע חקלאית באזור השרון והשקעה מותית ) (50%בצד שלישי המחזיק במקרקעין
7.4.8.1
ביום  8בפברואר  ,2021התקשרה קרדן דל"ן בהסכם עם צד שלישי אשר היו שותפות רשומה )בסעיף זה" :השותפות"( המחזיקה בקרקע חקלאית בשטח כולל של כ192-
דום באזור השרון )בסעיף זה" :המקרקעין"( ,במסגרתו הוסכם בין הצדדים כי קרדן דל"ן תיתן לשותפות שירותי יהול ותכון ,אשר עיקרם קידום תכית חדשה למקרקעין
בייעוד למגורים )בסעיף זה" :התכית"( והוצאת היתרי ביה מכוחה .בוסף ,כחלק מהשירותים שהוסכמו בין הצדדים ,סייעה קרדן דל"ן לשותפות בקבלת מימון בסך של כ-
 51מיליון ש"ח והעמידה ערבות להבטחת התחייבויותיה כלפי הגורם המממן בקשר עם מימון כאמור )כגד משכון מדרגה שייה על המקרקעין( )"הסכם השירותים"(.
בתמורה לשירותים כאמור )אשר תהא תלויה ,בין היתר ,בהצלחת מאמציה של קרדן דל"ן לאישור התכית ,לקבלת היתרי הבייה ולהעמדת המימון לשותפות( ,תהא זכאית
קרדן דל"ן לסכומים הגזרים מהיקף עליית ערך המקרקעין )ככל שתהא( ,משווי המקרקעין המושבחים ומעלויות הפרויקט )ככל שיוקם( ,הכל לפי העיין ,אך למעט במקרה
של מימוש האופציה המפורטת להלן – שאז תהא זכאית קרדן דל"ן לסכומים הגזרים מהיקף עליית ערך המקרקעין )ככל שתהא( בלבד.
הסכם השירותים יעמוד בתוקפו כל עוד קרדן דל"ן תעמוד בהתחייבויותיה במסגרתו .עם זאת ,קבעו מקרים בהם תהא לשותפות אפשרות לבטל את ההסכם בהודעה מראש
ובכתב בת שלושים ) (30יום ,ובין היתר במקרה שהתכית לא תאושר ו/או לא יופקו היתרי בייה מכוחה בתוך לוחות הזמים שקבעו בין הצדדים )אך במקרה כזה קרדן דל"ן
תהא זכאית למלוא התמורה בגין כל שלב תכון שהושלם עד אותו מועד(.
בד בבד עם ההתקשרות בהסכם השירותים ,התקשרו הצדדים גם בהסכם אופציה ,במסגרתו יתה לשותפות אופציה ,אשר מימושה כפוף לאישור התכית ,לחייב את החברה
לרכוש  50%מהזכויות בשותפות )בדרך של הקצאת זכויות( ,בתמורה שתשקף את שווי השותפות מסמוך לאחר אישור התכית 65.ככל שהאופציה תמומש ,יחתם בין הצדדים
הסכם הקצאה מפורט בוסח שהוסכם )"הסכם ההקצאה"( ,הקובע את מועדי תשלום תמורת ההקצאה לפי קצב התקדמות הבייה בשלבים ,אופן יהול השותפות והתמורה
בגין יהולה ,אופן חלוקת רווחי השותפות בין השותפים וביצוע הביה בפרויקט באמצעות אל-הר66.
להערכת קרדן דל"ן למועד הדוח ,אם וככל שתאושר תכית מפורטת לבייה במקרקעין כאמור )אשר למועד הדוח אין כל וודאות לגביה( ,יתן יהיה להקים על המקרקעין כ-

62
63

64

65
66

סוג הזכויות שקרדן דל"ן רכשה .הזכויות כאמור אין בהכרח רשומות על שם קרדן דל"ן כון למועד הדוח.
התוים כוללים ייחוס עלויות מימון .תון זה מהווה מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכיות עבודה של קרדן דל"ן .הערכות אלו
עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות באופן מהותי ,כתוצאה משיוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו ,מהמצב הכלכלי במשק )לרבות קשיי מימון ,עלייה בשיעורי
הריבית ,הקשחת מדייות מתן משכתאות ,שיוי מדייות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים( ,משיויים בעלויות תשומות הבייה ,משיויים סטטוטוריים ו/או החלטות שוות של גורמי התכון,
מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין )לרבות ביחס למבים לשימור ודרישות בוגע לחיה( ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22לחלק זה.
במהלך חודש אוקטובר  2020התקשרה קרדן דל"ן עם צד שלישי )שהיו יזם( בהסכם מותה לרכישת זכויותיו )וחובותיו( מכוח הסכם קומביציה בו הוא קשור עם בעלי מקרקעי הפרויקט ,וזאת בתמורה לסך כולל של
 22מיליון ש"ח )מתוכו למועד הדוח שולם סך של  4.4מיליון ש"ח ,והיתרה תשולם בסמוך להתקיימות התאים המתלים להסכם( .למועד הדוח הסכם הרכישה מותה בקבלת הסכמת בעלי הקרקע לעסקה וכן שבאותו
מועד יהיה לפרויקט היתר בייה בתוקף לתקופה של  6חודשים לפחות .עם התקיימות התאים המתלים כאמור תיכס קרדן דל"ן לעלי הצד השלישי כצד להסכם הקומביציה האמור .בהתאם להוראות הסכם
הקומביציה )בוסחו למועד הדוח( ,קרדן דל"ן תהא זכאית ל 44-יח"ד )מתוך סך כולל של  57יח"ד בפרויקט – קרי ,קומביציה בשיעור של  (77%וזאת בתמורה לשירותי הקמת הפרויקט.
אופציה כאמור תעמוד בתוקפה לתקופה של שתיים או עד חלוף שישה ) (6חודשים ממועד אישור התכית ,לפי המאוחר.
יצוין ,כי בהתאם להסכמות הצדדים ,במקרה בו לא תמומש האופציה )או במקרה של ביטול ההסכם( ,יפעל הצד השלישי מול הגורם המממן לשחרור קרדן דל"ן מערבותה האמורה לעיל.

 - 25 1,250יחידות דיור או יותר67.

7.4.8.2

7.4.8.3

67

68
69
70

71

התקשרות מהותית לרכישת זכויות במתחם 'פרדס שיר' בדרום תל-אביב
ביום  28בפברואר  2021התקשרו קרדן דל"ן וריאליטי קרן השקעות בדל"ן  4שותפות מוגבלת )בסעיף זה" :ריאליטי" ו"-הרוכשות" ,בהתאמה( בהסכמים עם צדדים
שלישיים )בסעיף זה" :המוכרים"( המחזיקים במרבית שטחי המתחם הידוע כ'-פרדס שיר' בדרום תל-אביב )"המתחם"( 68,לפיהם תרכושה הרוכשות ,בחלקים שווים ,את
זכויות המוכרים במתחם )בהיקף כולל של כ 26-דום( )"המקרקעין"( ,כאשר חלק של כ 15%-מהמקרקעין ירכשו בדרך של אופציה שיתה לרוכשות מהמוכרים להשלמת
רכישתן 69.למועד הדוח השלמת העסקה כפופה להסדרת הליך מסוים המתקיים בוגע לזכויות ולרישום במקרקעין בתוך כשישה ) (6חודשים ממועד החתימה )וכל צד יהא
רשאי להאריך את המועד האמור בתקופה בת חודשיים וספים ,לפי שיקול דעתו( .בתמורה למקרקעין תשלמה הרוכשות )בחלקים שווים( סך כולל של עד כ 337-מיליוי ש"ח
)לפי מיסים( ,באופן יחסי בהתאם להיקף המקרקעין הרכשים ,וזאת במועד השלמת העסקה ועם התקיימות התאים להשלמתה .בכוות הרוכשות לממן חלק מתמורת
הרכישה באמצעות מימון שתאיו והיקפו טרם סוכמו.
בכוות הרוכשות לקדם במתחם תכית על-פי תכית המתאר של תל אביב  -יפו ,אשר עשויה לכלול ,אם וכאשר תאושר ,זכויות לביית מאות יחידות מגורים ושטחי תעסוקה
ומסחר 70.בד בבד ,למועד הדוח מתקיימים בין קרדן דל"ן לריאליטי מגעים לצורך התקשרות בייהן בהסכם להחזקה ויהול משותף במקרקעין )כבעלי זכויות שוות(,
המבוסס על מסמך הבות שחתם בין הצדדים )לרבות הסדרת זכות סירוב ראשוה באם מי מהצדדים ירצה למכור את השליטה בחלקו בזכויות הרכשות(.
התקשרות בעסקת קומביציה בגן יבה
במהלך החודשים ספטמבר וובמבר  2020ויואר  2021התקשרה קרדן דל"ן עם צדדים שלישיים )אשר הים בעלים של חלק ממקרקעין בגן יבה( בעסקת קומביציה,
במסגרתה ,כפוף להתקיימות תאים מתלים כמפורט להלן ,ימכרו הבעלים לקרדן דל"ן  63%מזכויותיהם במקרקעין ,וזאת בתמורה לשירותי ביה ליחידות דיור ששוויין
המצטבר יהיה  37%משווי כלל היחידות שייבו בפרויקט ,כאשר להערכת קרדן דל"ן למועד הדוח ,בכפוף לאישור שיוי ייעוד המקרקעין בתב"ע לייעוד סחיר )מגורים ו/או
מגורים ומסחר( )בסעיף זה" :התב"ע המוצעת"( ,יתן יהיה להקים על המקרקעין בסה"כ כ 300-400-יחידות דיור )מתוכן כ 189-252-חלק קרדן דל"ן( 71 .יחד עם זאת ,ביחס
לחלק מבעלי הקרקע קבע ,כי ככל שבבחיה שתיערך בסמוך לאחר קבלת היתר הביה לשלב האחרון בפרויקט ,הרווח היזמי של קרדן דל"ן מהפרויקט יהיה גבוה מ,20%-
יתחלק הרווח העודף )שמעל ה 20%-האמורים( בין קרדן דל"ן לאותם בעלים בהתאם לשיעורי הקומביציה האמורים ,וזאת בדרך של עדכון שיעור הקומביציה או בדרך של
תשלום במזומן ,לפי שיקול דעתה של קרדן דל"ן .בהתאם ,למועד הדוח ,התון האמור לעיל בדבר חלקה של קרדן דל"ן ביחס לכמות יחידות הדיור איו סופי ועשוי
להשתות ,וזאת בוסף לשיויים שעשויים לחול בכמות יחידות הדיור בפרויקט כתוצאה מהליכי אישור התב"ע המוצעת .למועד הדוח העסקה כפופה להתקיימות תאים
מתלים שוים ,ובהם אישור התב"ע המוצעת וקבלת היתרי ביה בתוך תקופות שקבעו ,וכן ככל שדרש  -התקשרות בהסכמים עם בעלי זכויות וספים במקרקעין .כמו-כן
קבע בהסכם ,כי קרדן דל"ן תהא רשאית לבטל את התקשרותה בעסקה ,בין היתר אם יתגלה כי אין בה היתכות כלכלית )אשר הוגדרה כרווח יזמי מיימלי של  .(17%בד
בבד ,התקשרה קרדן דל"ן עם חלק מבעלי הקרקע בהסכמי הלוואה ,במסגרתם העמידה קרדן דל"ן )או התחייבה להעמיד ,לפי העיין( לאותם בעלי קרקע הלוואות בסך
כולל של  17מיליון ש"ח ,אשר הועמדו )או יועמדו ,לפי העיין( על-פי התקדמות הליכי התכון של התב"ע המוצעת .למועד הדוח הועמדו הלוואות כאמור בסך כולל של  8מיליון
ש"ח .ככלל ,ככל שהפרויקט יושלם בהתאם להוראות הסכם הקומביציה ,ההלוואות ושאות ריבית בשיעור של פריים מיוס  ,1%והן תיפרעה בשיעורים שקבעו לאחר
קבלת טופסי האכלוס של שי השלבים הראשוים של הפרויקט .להבטחת ההלוואות הועמדו לטובת קרדן דל"ן ,בין היתר ,שעבודים על זכויותיהם של הלווים במקרקעין.

תון זה מהווה 'מידע צופה פי עתיד' ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן המתבססות על תחזיות ותוכיות עבודה של קרדן דל"ן ועל היכרותה עם שוק הדיור בישראל
בכלל ובאזור השרון בפרט ועם הליכי התכון במוסדות התכון השוים .הערכה זו עלולה שלא להתממש או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות באופן מהותי ,כתוצאה )לפי העיין( משיוי בתכיות
העבודה של קרדן דל"ן בקשר עם ההתקשרות ,מהתארכות הליכי תכון ומהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין.
אשר למועד הדוח היו בעל שימושים מעורבים לתעשייה ,משרדים ומסחר.
האופציה תעמוד בתוקפה לתקופה מוגבלת שתסתיים בתוך עשרים וארבעה ) (24חודשים ,החל ממועד התקיימות 'התאי המתלה' כהגדרתו להלן.
מידע זה מהווה 'מידע צופה פי עתיד' ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן המתבססות על תחזיות ותוכיות עבודה של קרדן דל"ן ועל היכרותה עם הליכי התכון
במוסדות התכון הרלווטיים ביחס למקרקעין .תחזיות והערכות אלו עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות באופן מהותי ,כתוצאה )לפי העיין( משיוי בתכיות העבודה של קרדן
דל"ן בקשר עם ההתקשרות ,מאי התקיימות התאי המתלה ,מהתארכות הליכי תכון ומהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין.
תון זה מהווה 'מידע צופה פי עתיד' ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן המתבססות על תחזיות ותוכיות עבודה של קרדן דל"ן ועל היכרותה עם שוק הדיור בישראל
בכלל ובאזור המקרקעין בפרט ועם הליכי התכון במוסדות התכון השוים .הערכה זו עלולה שלא להתממש או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות באופן מהותי ,כתוצאה )לפי העיין( משיוי בתכיות
העבודה של קרדן דל"ן בקשר עם ההתקשרות ,מהתארכות הליכי תכון ומהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין.
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7.4.9

להלן ריכוז תוים של פרויקטים מסוג 'פיוי-ביוי'/תמ"א ) 38/2הריסה וביה מחדש( ,אשר ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח הים פרויקטים

הפרויקט

רח' עוזיאל )פיוי ביוי(

מיקום

חלק
קרדן
דל"ן

רמת גן

74100%

יחס
מספר יח"ד לפי מצב
מספר
מס'
)מבוקש(
תכוי מבוקש/מתוכן
יח"ד
יח"ד
קיימות מאושר לפי כולל חלק לא כולל חלק לפיוי-
ביוי )*(
בעלים
)כמות מצב תכוי בעלים
וכחי
יח"ד
לפיוי(
3.53
109
152
43
43

שיעור יחה"ד אשר ביחס
שיעור
ההסכמה אליהן בוצעה התקשרות
מחייבת בהסכם פיוי-
הדרש
להתחלת ביוי מתוך סך כל יחה"ד
הליכי הקיימות ,ליום 31.12.2020
תכון
98%
80%

100%
80%
3
16
24
8
8
רח' רדק )הבים( )תמ"א  75(38/2רמת גן 100%
היחס שבין מספר יחידות הדיור אותן מבקשת קרדן דל"ן לכלול בפרויקט )כולל חלק בעלים( לבין חלק הבעלים על-פי הסכמי ההתקשרות עימם.
)*(

מותלים72:

עלות קרקע
בספרים
ליום 31.12.2020
)באלפי ש"ח(

סה"כ עלות
משוערת
לפרויקט )באלפי
ש"ח(73

מצב תכוי סטטוטורי וכחי

4,929

189,029

702

41,314

תב"ע בסמכות ועדה מחוזית ותב"ע מפורטת
בתוקף .בהליכי אישור להיתר.
אישור ועדה מקומית להיתר ביה בתאים.

בוסף ,יצוין כי למועד הדוח מקדמת קרדן דל"ן פרויקטים וספים מסוג פיוי ביוי אשר מצאים בשלבים ראשויים ו/או שסבירות בייתם )או סבירות בייתם
בטווח זמן הראה לעין( ,להערכת קרדן דל"ן למועד הדוח ,עדיין בחת )בין היתר לאור סיכויי התקיימות/אי התקיימות )לפי העיין( תאים מתלים לביצועם,
כמפורט בהערת שוליים בכותרת של סעיף זה( ,ובהתאם גם טרם יוחסו להם עלויות בספריה של קרדן דל"ן .להלן פרטים אודות פרויקטים כאמור:
הפרויקט

מיקום

חלק קרדן דל"ן

100%
חיפה
קריית אליעזר )פיוי ביוי(
100%
חולון
רח' אילת )פיוי ביוי(
100%
חיפה
רח' שפריצק )דרך צרפת( )פיוי ביוי(
100%
חיפה
רח' שפריצק )סמטת רודן( )פיוי ביוי(
100%
תיה
רח' קצלסון )פיוי ביוי(
כמות יחידות הדיור המשוערת לפי מסמכי מדייות/מדייות ועדה מקומית לתכון וביה.
)*(

72

73

74

75

מספר יח"ד לפי מצב תכוי מבוקש/מתוכן
לא כולל חלק בעלים
כולל חלק בעלים )*(
420
460
308
375
192

322
332
220
268
144

שיעור יחה"ד אשר ביחס אליהן בוצעה
התקשרות מחייבת בהסכם פיוי-ביוי מתוך
סך כל יחה"ד הקיימות ,ליום 31.12.2020
80%
מעל ל60%-
50%
60%
מעל ל65%-

יצוין ,כי בהסכמי ההתקשרות בין קרדן דל"ן לבין בעלי הדירות לייזום פרויקטים כאמור ,קיימים תאים מתלים רבים אשר התקיימות/אי התקיימות )לפי העיין( כל אחד מהם )בהתאם ללוחות הזמים
שקבעו בהסכם( עשויה להביא לפקיעת תוקפו של ההסכם או להקות זכות לביטולו .בין התאים המתלים כאמור ,בין היתר ,חתימה של שיעור מיימאלי של דיירים על ההסכם; אישור תב"ע; הפקת היתר
בייה לפרויקט עד מועדים שקבעו; אם יוטלו על קרדן דל"ן מטלות ציבוריות חריגות במסגרת הליכי היתר הבייה לפרויקט; אי כדאיות כלכלית של הפרויקט )קרי ,שעל-פי בדיקות שתערוך קרדן דל"ן עד
למועד שקבע בהסכם ,יוחלט על-ידה כי הפרויקט איו כלכלי בעבורה )לדוגמה כתוצאה משיוי בכמות יחידות הדיור שיתן לבות בפרויקט ,ממטלות ציבוריות שלא היו ידועות במועד חתימת ההסכם ו/או
בשל שיויים חקיקתיים ו/או בשל גובה המיסים/היטלים/אגרות שעליה לשאת((; אי קבלת ליווי בקאי לפרויקט; וכדומה.
התוים כוללים ייחוס עלויות מימון .תון זה מהווה מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכיות עבודה של קרדן דל"ן.
הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות באופן מהותי ,כתוצאה משיוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו ,מהמצב הכלכלי במשק )לרבות קשיי
מימון ,עלייה בשיעורי הריבית ,הקשחת מדייות מתן משכתאות ,שיוי מדייות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים( ,משיויים בעלויות תשומות הבייה ,משיויים סטטוטוריים ו/או החלטות
שוות של גורמי התכון )לרבות לעיין פרויקטים של "פיוי-ביוי"( ,מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין )לרבות ביחס למבים לשימור ודרישות בוגע לחיה( ו/או התממשותם של כל או חלק
מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22לחלק זה.
עד לחודש אוגוסט  2019התקשרותה של קרדן דל"ן בהסכמי פיוי ביוי עם בעלי יחידות הדיור הקיימות בפרויקט זה עשתה ביחד עם צד שלישי בחלקים שווים .לפרטים אודות הסכם מאותו מועד לרכישת
חלקו של הצד השלישי בפרויקט ,אשר מותה בהתקיימות תאים מתלים שוים ובהם )בין היתר( קיומה של כדאיות כלכלית לפרויקט והיעדר מיעה )שאיה בשליטת קרדן דל"ן( לביצוע הפרויקט ,אשר אי
התקיימותם יביא לביטול הסכם הרכישה ,ראה באור .26ג 1.לדוחות הכספיים.
למועד הדוח בוחת קרדן דל"ן את כדאיותו הכלכלית של הפרויקט ואפשרות מכירתו לצד שלישי.

- 27 -

7.4.10

פילוח הכסות מפרויקטים
להלן תוי הכסות ורווח גולמי מפרויקטים שהיוו  10%או יותר מסך הכסות קרדן דל"ן )במאוחד( על-
פי דוחותיה הכספיים של השים  2019 ,2020ו:2018-

פרויקט )שלב(

רחובות שלי )שלב ד'(
קרדן בקריית מוצקין
)שלבים א' ו-ב'(
קרדן בבאר יעקב )שלב ג'(
קרדן בגי תקווה

7.4.11
7.4.11.1
]א[

2020
הכסות שיעור סכום שיעור הכסות
רווח
)באלפי מכלל
רווח )באלפי
ש"ח( הכסות )הפסד( )הפסד( ש"ח(
גולמי
גולמי
)באלפי
ש"ח(
22,773 0.4%
1,917
1.6%
7,622
40,878 1.5%
7,317 11.6% 55,272
1,872
55,507

0.4%
11.7%

10.2%
-

11,940
-

3.2%
-

92,932
-

20.4%
-

10,618
-

2.3%
-

מאוד76

פרויקטים מהותיים
באר יעקב )שלב ד'( )פרויקט בביצוע(
הצגת הפרויקט
הפרויקט ומאפיייו

שם הפרויקט:
מיקום הפרויקט:
תיאור קצר של הפרויקט:
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:
מבה האחזקה בפרויקט:
ציון שמות השותפים לפרויקט:
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:
מועד רכישת הקרקע עליה ייבה הפרויקט:
שטח הקרקע עליה ייבה הפרויקט:
מועד התחלת עבודות הקמה )בפועל(:
מועד סיום עבודות הקמה )מתוכן(:
מועד התחלת שיווק בפרויקט )בפועל(:
מועד סיום שיווק בפרויקט )צפוי(:
הסכמים עם קבלי ביצוע:
זכויות משפטיות בקרקע:
הסכמים מיוחדים הוגעים לפרויקט )קומביציה/פיוי
ביוי/אחר(:
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:
אומדן שווי מימוש טו בתקופה המדווחת )יובא פירוט
ההחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד(:
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:
ושאים מיוחדים:

76

6,921
9,801

1.5%
2.1%

37,902
-

2018
2019
שיעור סכום שיעור הכסות שיעור סכום שיעור
רווח
רווח
)באלפי מכלל
רווח
רווח
מכלל
הכסות )הפסד( )הפסד( ש"ח( הכסות )הפסד( )הפסד(
גולמי
גולמי
גולמי
גולמי
)באלפי
)באלפי
ש"ח(
ש"ח(
1.1%
5,057
4.8% 21,741 1.2%
4,354
6.1%
1.9%
7,169
11%

פרטים
באר יעקב – שלב ד'
באר יעקב
פרויקט לביית  93יח"ד בארבעה בייים .בהתאם להסכם הקומביציה בו התקשרה קרדן דל"ן בקשר עם
הפרויקט ,חלקה של קרדן דל"ן ביחה"ד האמורות  75 -יח"ד .כון ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח ,פרויקט
זה היו בביצוע.
 - 81%עסקת קומביציה במסגרתה התחייבה קרדן דל"ן להעיק לבעל המקרקעין שירותי בייה ביחס ל19%-
מכלל יחידות הדיור שייבו בפרויקט.
הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי קרדן דל"ן.
מלאי בייים ודירות למכירה.
בחודש מאי  2009התקשרה קרדן דל"ן בהסכם קומביציה עם בעלי הקרקע לצורך הקמת הפרויקט )ראה להלן
תחת "הסכמים מיוחדים הוגעים לפרויקט"(.
כ 6,500-מ"ר
חודש אוקטובר .2019
2022
חודש יולי .2019
2022
קיים הסכם פאושלי עם אל-הר בסך של כ 67-מיליון ש"ח.
בעלות
הסכם קומביציה .במסגרת ההסכם התחייבה קרדן דל"ן ,בין היתר ,להעיק לבעל המקרקעין שירותי בייה
ביחס ל 19%-מכלל יחידות הדיור שייבו בפרויקט .בתמורה לקיום התחייבויותיה תקבל קרדן דל"ן כ81%-
משווי כל שטחי המגורים אשר ייבו .לפרטים וספים אודות הפרויקט ,ראה באורים .10ב (3).ו.26-ד 1.לדוחות
הכספיים.
ל.ר.
הפרויקט ממוקם בחלק המערבי של באר יעקב.
לפרטים אודות הסדר גישור )אשר קיבל את אישור בית המשפט בחודש יוי  (2020בין קרדן דל"ן לבין צד
שלישי אשר עימו היה קשור בעל הקרקע בהסכם עובר להתקשרותו עם קרדן דל"ן כאמור לעיל )ואשר הסכים
לוויתור על זכויותיו בקשר לקרקע בכפוף לכך שבין היתר יפוצה על-ידי קרדן דל"ן בסכומים המבוססים על
מחירי מכירה עודפים מסוימים של יחידות דיור שיימכרו בפרויקט( ,ראה באורים .10ב (3).ו.26-ד 1.לדוחות
הכספיים .יצוין ,כי בהתאם לתאי ההסדר ,וכגד ויתור על כל תביעה וטעה בקשר עם הפרויקט )ולסיום
הסכסוך בין הצדדים( ,שילמה קרדן דל"ן לצד השלישי )במהלך חודש יולי  (2020סך כולל של  35מיליון ש"ח
ורשמה בגין כך )בקשר עם שלבים א' עד ג' של הפרויקט( בדוחותיה הכספיים לשת  2020רווח בסך של כ10.4-
מיליון ש"ח .לפרטים אודות הרווח הגולמי הצפוי משלב ד' של הפרויקט )בין היתר לאור קיטון בעלויות הצפויות
של הפרויקט בגין ההסדר( ,ראה ס"ק ]ו[ להלן.

בהתאם למבחי המהותיות בטיוטת הצעת חקיקה לתיקון תקות יירות ערך בוגע לפעילות בתחום הדל"ן היזמי מחודש פברואר .2016
התוים הכללים בסעיף זה בדבר מועד התחלת וסיום עבודות הקמה ,מועד התחלת וסיום שיווק בפרויקט ,אומדן שווי מימוש טו,
זכויות בייה שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט ,אומדן עלויות שטרם הושקעו ,אומדן עלויות מצטברות בגין מימון
שצפויות להיות מהווות בעתיד ,הכסות שיוכרו ,מקדמות שצפויות להתקבל ,רווח גולמי צפוי ,עודפים צפויים למשיכה ומועד
משיכתם )לפי העיין( מהווים מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן המתבססות
על תחזיות ותוכיות עבודה של קרדן דל"ן ועל היכרותה עם שוק הדיור בישראל בכלל ובאזורי הפרויקטים בפרט ,וכן מבוסס על
הערכותיה של קרדן דל"ן לגבי משך הליכי תכון ,אישור ,שיווק וביית הפרויקטים )לפי העיין( ,עלויות הקמת הפרויקטים ומחירי
מכירת יחידות הדיור בהם .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות באופן מהותי,
כתוצאה )לפי העיין( משיוי בתכיות העבודה של קרדן דל"ן בקשר עם מי מהפרויקטים ,משיוי מחירי הדירות בסביבת מי
מהפרויקטים או בשוק כולו ,מהתארכות הליכי תכון ,שיווק ובייה ,מהמצב הכלכלי של המשק )לרבות קשיי מימון ,הקשחת מדייות
מתן משכתאות ,שיוי מדייות המיסוי וירידה בביקושים( ,משיויים בעלויות תשומות הבייה ,מהחלטות של גורמים רגולטורים
ביחס למקרקעין ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22לחלק זה.
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]ב[

המצב התכוי של הפרויקט
סוג מלאי

יחידות דיור
שטחי מסחר
זכויות בייה לא מוצלות או שצפוי שייוותרו
בידי החברה לאחר סיום הפרויקט

מצב תכוי וכחי
סה"כ שטחים )מ"ר(
(*) (8,978) 11,064
ל.ר
-

סה"כ יחידות
(*) (75) 93
ל.ר
-

מצב תכוי לאחר שיוי מתוכן
ל.ר
ל.ר
ל.ר

יחידות דיור
שטחי מסחר
זכויות בייה לא מוצלות או שצפוי שייוותרו
בידי החברה לאחר סיום הפרויקט
)*( תוים בסוגריים – חלק קרדן דל"ן על-פי הסכם הקומביציה.

]ג[

הערות
ארבעה בייים
ל.ר
ל.ר
ל.ר

ל.ר
ל.ר
ל.ר

עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )*(
2019

2020

תוים לפי  .100%חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט
בהתאם להסכם הקומביציה – 81%
רבעון 3
כל התקופה
עלויות שהושקעו )באלפי ש"ח(:
3,002
66,074
66,074
53,277
53,277
53,277
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה )**(
448
3,078
3,078
4,155
4,155
4,155
עלויות מצטברות בגין פיתוח ,מסים ואגרות
640
4,214
9,331
13,798
22,438
31,467
עלויות מצטברות בגין בייה ואחרות )***(
879
1,456
1,820
1,820
1,834
1,914
עלויות מצטברות בגין מימון )שהווו(
4,969
74,822
80,303
73,050
81,704
90,813
סה"כ עלות מצטברת
4,969
72,822
75,819
63,107
63,475
58,447
סה"כ עלות מצטברת בספרים
עלויות שטרם הושקעו )באלפי ש"ח( ושיעור השלמה:
49,814
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן(
6,930
עלויות בגין פיתוח ,מסים ואגרות שטרם הושקעו
)אומדן(
76,051
73,709
68,592
65,165
56,924
46,428
עלויות בגין בייה ואחרות שטרם הושקעו )אומדן(
)**(
2,077
2,163
1,799
1,799
1,784
1,706
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות
מהווות בעתיד )אומדן(
134,872
75,872
70,391
66,964
58,708
48,134
סה"כ עלות שותרה להשלמה
2%
10%
17%
23%
33%
44%
שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )(%
2022
מועד השלמת בייה צפוי
העלויות המיוחסות לפרויקט אין כוללות רווח קבלי של אל הר ,אשר משמשת כקבלן מבצע בפרויקט.
)*(
כולל עלויות קרקע מכיסה לעסקת קומביציה .הקיטון בעלויות הקרקע בשת  2020ובע מעדכון התחייבות לבעל הקרקע המקורי
)**(
)אפסקייל( כתוצאה מאישור הסדר גישור כמפורט בבאור .26ד 1.לדוחות הכספיים .העלייה בעלויות המצטברות בגין רכיב הקרקע החל
משת ) 2019בהשוואה לשת  (2018ובע מרישום עלויות קרקע בכיסה לעסקת קומביציה.
לא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.
)***(
רבעון 2

רבעון 1

2018
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]ד[

שיווק הפרויקט

תוים לפי  .100%חלקה של
קרדן דל"ן בפרויקט בהתאם
להסכם הקומביציה – 81%

כל התקופה

רבעון 4

2020
רבעון 3

2019
רבעון 2

2018

רבעון 1

חוזים שחתמו בתקופה השוטפת:
4
1
8
10
23
458
126
918
1,181
2,683
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו בתקופה השוטפת )בש"ח(:
17,591
19,349
17,801
17,135
17,537
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:
21
22
30
40
40
2,466
2,592
3,510
4,691
4,691
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שחתמו עד סוף התקופה )בש"ח(:
17,206
17,311
17,438
17,362
17,362
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שיעור השיווק של הפרויקט:
174,128
174,339
175,457
176,608
176,608

17
2,008
ל.ר.

ל.ר.

17,118
ל.ר.

ל.ר.

17
2,008
ל.ר.

ל.ר.

17,118
ל.ר.

ל.ר.

173,645

165,952

81,480

81,480

61,295

44,986

42,431

34,374

-

53%

53%

40%

29%

28%

23%

-

יחידות דיור )(#
יחידות דיור )מ"ר(
שטחי מסחר )מ"ר(

35
4,287
ל.ר.

שטחים שטרם חתמו לגביהם חוזים:
53
45
35
6,386
5,468
4,287
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

54
6,512
ל.ר.

58
6,970
ל.ר.

75
9,343
ל.ר.

סה"כ עלות מצטברת )יתרת
מלאי( המיוחסת לשטחים
שטרם חתמו לגביהם
חוזים מחייבים בדוח על
המצב הכספי )באלפי ש"ח(

40,270

49,017

61,052

60,448

4,969

יחידות דיור )(#
יחידות דיור )מ"ר(
שטחי מסחר )מ"ר(
יחידות דיור
שטחי מסחר
יחידות דיור )(#
יחידות דיור )מ"ר(
שטחי מסחר )מ"ר(
יחידות דיור
שטחי מסחר
סה"כ הכסות צפויות מכל
הפרויקט )באלפי ש"ח( )*(
סה"כ הכסות צפויות
מחוזים שחתמו במצטבר
)באלפי ש"ח(
שיעור שיווק ליום האחרון
של התקופה )(%

40,270

46,726

12

מספר חוזים שחתמו מתום
התקופה ועד מועד הדוח
השתי )יח"ד(
17,369
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים
שחתמו מתום התקופה ועד
מועד הדוח השתי )יח"ד(
)*( כולל הכסות ממתן שירותי ביה בעסקת קומביציה ,ולא כולל הכסות שובעות מהפחתה להכסות של חלק יחסי מעלויות מימון שהווו
להתחייבות בגין שירותי ביה בעסקת קומביציה.

] ה[

הכרה בהכסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט

עד ליום האחרון של שת 2020
2021
2022
2023
2024
 2025ואילך
סה"כ

סה"כ הכסות שהוכרו/שיוכרו בגין
חוזים חתומים
41,729
31,801
7,950
81,480

סה"כ מקדמות שתקבלו/שצפויות
להתקבל
32,521
27,181
21,778
81,480
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]ו[

אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט )באלפי ש"ח(
2020

תוים לפי  .100%חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט בהתאם
להסכם הקומביציה – 81%
165,952
176,608
הכסות צפויות בגין הפרויקט
142,042
138,947
עלויות פרויקט צפויות
23,910
(**) 37,661
רווח )הפסד( גולמי צפוי בגין הפרויקט )*(
9,363
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה
23,910
28,298
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה
14.4%
(**) 21.3%
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )(*) (%
15,249
16,811
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב מגורים
רווח גולמי שטרם הוכר
ל.ר.
ל.ר.
מסחרי
ל.ר
ל.ר.
משרדים
ל.ר
ל.ר.
אחר
בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא כלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.
)*(
)**( הגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השים  2019ו 2020-ובע בעיקרו מהתקשרות בהסדר גישור )אשר קיבל את אישור בית המשפט
בחודש יוי  (2020כמפורט בהערה מסעיף  7.4.1לחלק זה .בעקבות ההסדר חל קיטון בעלויות הצפויות של הפרויקט בסך של כ12,796-
אלפי ש"ח.

]ז[

2019
)באלפי ש"ח(
173,645
150,694
22,950
826
22,124
13.2%
16,672
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.

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

תוים לפי  .100%חלקה של קרדן דל"ן
בפרויקט בהתאם להסכם הקומביציה
 81%השפעת שיוי במחירי המכירה של
שטחים שטרם חתמו לגביהם חוזי
מכירה מחייבים למ"ר ,על הרווח
הגולמי הצפוי שטרם הוכר
השפעת שיוי בעלויות ההקמה למ"ר
על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר

] ח[

2018

השפעת עלייה
של 10%

השפעת עלייה
של 5%

סה"כ רווח גולמי
שטרם הוכר

השפעת ירידה
של 5%

השפעת ירידה
של 10%

35,504

31,901

28,298

24,695

21,092

23,921

26,110

28,298

30,486

32,675

מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט

 31.12.2020מוצג כהלוואות לזמן קצר :ל.ר.
יתרות בדוח
)אלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן ארוך :ל.ר.
המאוחד על
המצב הכספי  31.12.2019מוצג כהלוואות לזמן קצר :ל.ר.
)אלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן ארוך :ל.ר.
בק הפועלים בע"מ
מוסד מלווה
 22בדצמבר ) 2019מועד חתימת הסכם הליווי(.
תאריך אישור הלוואה/מסגרת ותאריך טילת הלוואה
סה"כ מסגרות אשראי 170,000 :אלפי ש"ח; מתוכן  -תקרת מסגרת פיסית 28,000 :אלפי
סה"כ מסגרת
ש"ח )ליצול במסגרות עו"ש ,בהלוואות זמן קצר ובערבויות שאין ערבויות חוק מכר( ותקרת
אשראי ערבויות חוק מכר 169,000 :אלפי ש"ח )מתוכה  32,000אלפי ש"ח בגין יח"ד של בעלי
הקרקע בעסקת הקומביציה(.
מסגרת פיסית 28,000 :אלפי ש"ח; ערבויות חוק מכר 106,924 :אלפי ש"ח.
מתוכה יתרה שטרם וצלה ליום  31בדצמבר 2020
ריבית בגין האשראי הפיסי :פריים ;0.8% +
מגון קביעת הריבית וציון הריבית
בוסף ,קבעו עמלות שוות ובהן עמלת ליווי פיסי ,עמלת ערבות מכר ,עמלה בגין ערבויות
שיועמדו לבעלי הקרקע ועמלת אי יצול מסגרת אשראי ,הכל בסכומים/שיעורים מקובלים.
תוקף מסגרות האשראי יהיה עד ליום  30בובמבר .2022
מועדי פירעון
לפרטים אודות אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות להן התחייבה קרדן
תיות פיסיות מרכזיות
דל"ן כלפי בק הפועלים בע"מ שלא במסגרת הסכם זה )אך אשר כללות בו בדרך של הפיה(,
ראה סעיף  14.5.4לחלק זה.
בהתאם להוראות ההסכם ,במהלך ביצוע הפרויקט על קרדן דל"ן לעמוד ,בין היתר ,בקצב
תיות מרכזיות אחרות )לרבות קצב מכירות וכדומה(
ביצוע; הכסות והוצאות; קצב מכירות; וכדומה.
ציון האם הופרו תיות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום לא
שת הדיווח
לא
האם מסוג non-recourse
משיכת עודפים תיעשה רק באישור הבק; קרדן דל"ן לא תהיה רשאית למשוך כספים
תאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי ,לרבות ציון האם
מחשבון הפרויקט אם קיימת באותו מועד חריגה או חריגה צפויה מתקציב הפרויקט ,מקצב
התקיימו התאים
ביצועו; מקצב המכירות; וכדומה .למועד הדוח טרם קבע מועד למשיכת עודפים בפרויקט.
ראה סעיף  (2)7.4.5לחלק זה.
בטחוות

]ט[

שעבודים המוטלים על הפרויקט
ראה סעיף  (2)7.4.5לחלק זה.
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]י[

התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט )באלפי ש"ח(
תוים

תוים לפי  .100%חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט בהתאם להסכם
הקומביציה – 81%
37,661
רווח גולמי צפוי )*(:
10,461
התאמות לעודפים ,סה"כ:
48,122
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:
טרם קבע
מועד צפוי למשיכת עודפים:
ראה סעיף ]7.4.11.1ח[ לחלק זה.
תאים מתלים למשיכת עודפים:
בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא כלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.
)*(

7.4.11.2

אגריפס )פרויקט בביצוע(

]א[

הצגת הפרויקט
הפרויקט ומאפיייו

שם הפרויקט:
מיקום הפרויקט:
תיאור קצר של הפרויקט:

חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:

מבה האחזקה בפרויקט:
ציון שמות השותפים לפרויקט:
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:
מועד רכישת הקרקע עליה ייבה הפרויקט:
שטח הקרקע עליה ייבה הפרויקט:
מועד התחלת עבודות הקמה )בפועל(:
מועד סיום עבודות הקמה )מתוכן(:
מועד התחלת שיווק בפרויקט )בפועל(:
מועד סיום שיווק בפרויקט )צפוי(:
הסכמים עם קבלי ביצוע:
זכויות משפטיות בקרקע:
לפרויקט
הוגעים
מיוחדים
הסכמים
)קומביציה/פיוי ביוי/אחר(:
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:
אומדן שווי מימוש טו בתקופה המדווחת )יובא
פירוט ההחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד(:
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:
ושאים מיוחדים:

]ב[

פרטים
אגריפס
ירושלים
פרויקט לביית  78יח"ד בשי בייים .בהתאם להסכם הקומביציה בו התקשרה קרדן דל"ן
בקשר עם הפרויקט ,חלקה של קרדן דל"ן ביחה"ד האמורות  44 -יח"ד בתוספת 52%
ביחידת דיור אחת וספת )במושע על בעלי הקרקע( .כמו-כן ,הזכויות במקרקעין כוללות גם
שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של כ 1,270-מ"ר הכוללים ביין לשימור .כון ליום  31בדצמבר
 2020ולמועד הדוח ,פרויקט זה היו בביצוע.
 - 57%עסקת קומביציה במסגרתה התחייבה קרדן דל"ן ,בין היתר ,לטפל מול הרשויות
המוסמכות בכל הוגע להליכי תכון ,הקמת הפרויקט ומסירת יחידות לבעלים באופן ששוויין
המצטבר של הזכויות ביחידות האמורות יהיה  43%משווי הזכויות בכלל יחידות הפרויקט.
בהקשר זה יצוין ,כי בהתאם להוראות הסכם הקומביציה ,עשויים בעלי הקרקע להיות
זכאים לתמורה וספת במזומן )מעבר לחלקם היחסי( ,כתלות במחירי מכירה מיימאליים של
יחידות המשויכות לקרדן דל"ן בפרויקט ו/או המרת שטחי מסחר ומשרדים.
הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי קרדן דל"ן.
מלאי בייים ודירות למכירה.
בחודש מאי  2011התקשרה קרדן דל"ן בהסכם קומביציה עם בעלי הקרקע לצורך הקמת
הפרויקט )ראה לעיל תחת "חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט"(.
כ 1,363-מ"ר
חודש יולי .2019
2022
חודש מאי .2020
2022
קיים הסכם פאושלי עם צד שלישי בסך של כ 54.5-מיליון ש"ח.
בעלות
הסכם קומביציה )ראה לעיל תחת "חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט"( .לפרטים
וספים אודות הפרויקט ,ראה סעיף  7.4.3לחלק זה ובאור .10ב (8).לדוחות הכספיים.
ל.ר.
הפרויקט ממוקם במרכז העיר ירושלים בסמיכות לשוק מחה יהודה במפגש הרחובות
אגריפס ורחוב אבן-ישראל .בסמיכות לפרויקט קיימים בתי מלון ,תיאטרון ,בייי משרדים
ועורקי תחבורה ראשיים )לרבות תוואי מסילות הרכבת הקלה(.
-

המצב התכוי של הפרויקט
סוג מלאי

יחידות דיור
שטחי מסחר ומשרדים
זכויות בייה לא מוצלות או שצפוי שייוותרו
בידי החברה לאחר סיום הפרויקט

מצב תכוי וכחי
סה"כ שטחים )מ"ר(
(*) (3,444) 5,970
(*) (800) 1,270
-

סה"כ יחידות
(*) (45) 78
מספר יחידות קטות
-

הערות
שי בייים
קומת מסחר
-

ל.ר
ל.ר
ל.ר

ל.ר
ל.ר
ל.ר

מצב תכוי לאחר שיוי מתוכן
ל.ר
ל.ר
ל.ר

יחידות דיור
שטחי מסחר
זכויות בייה לא מוצלות או שצפוי שייוותרו
בידי החברה לאחר סיום הפרויקט
)*( תוים בסוגריים – חלק קרדן דל"ן על-פי הסכם הקומביציה.
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]ג[

עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט
2020

תוים לפי  .100%חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט
בהתאם להסכם הקומביציה – 57%
רבעון 3
כל התקופה
עלויות שהושקעו )באלפי ש"ח(:
44,014
44,014
44,014
41,610
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה )*(
3,631
3,653
3,687
3,696
עלויות מצטברות בגין פיתוח ,מסים ואגרות
9,218
12,396
13,957
16,775
עלויות מצטברות בגין בייה ואחרות
עלויות מצטברות בגין מימון )שהווו(
56,863
60,063
61,658
62,081
סה"כ עלות מצטברת
56,863
60,063
61,658
62,081
סה"כ עלות מצטברת בספרים
עלויות שטרם הושקעו )באלפי ש"ח( ושיעור השלמה:
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן(
2,971
935
901
עלויות בגין פיתוח ,מסים ואגרות שטרם הושקעו
)אומדן(
63,085
62,854
61,293
59,458
עלויות בגין בייה ואחרות שטרם הושקעו )אומדן()**(
3,169
3,169
3,169
4,182
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהווות
בעתיד )אומדן(
69,225
66,958
65,363
63,640
סה"כ עלות שותרה להשלמה
16%
19%
21%
24%
שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )(%
2022
מועד השלמת בייה צפוי
כולל עלויות קרקע מכיסה לעסקת קומביציה.
)*(
כולל עלויות הריסת מבה קיים ,ולא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.
)**(
רבעון 2

]ד[

2019

2018

רבעון 1
44,014
3,631
5,435
53,080
53,080

940
3,222
4,162
4,162

2,971

44,943
3,714

66,868
3,169

68,400
3,682

73,008
11%

120,739
5%

שיווק הפרויקט

תוים לפי  .100%חלקה של
קרדן דל"ן בפרויקט בהתאם
להסכם הקומביציה – 57%
יחידות דיור )(#
יחידות דיור )מ"ר(
שטחי מסחר ומשרדים )מ"ר(

כל התקופה

רבעון 4

2020
רבעון 3

2019
רבעון 2

2018

רבעון 1

חוזים שחתמו בתקופה השוטפת:
2
2
4
106
111
217
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו בתקופה השוטפת )בש"ח(:
30,455
32,594
31,557
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:
2
4
4
4
106
217
217
217
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שחתמו עד סוף התקופה )בש"ח(:
30,455
31,557
31,557
31,557
שיעור השיווק של הפרויקט:
146,234
146,234
146,234
148,530
148,530

-

-

-

-

-

-

-

-

146,234

142,688

6,848

6,848

6,848

3,228

-

-

-

9%

9%

9%

4%

-

-

-

יחידות דיור )(#
יחידות דיור )מ"ר(
שטחי מסחר ומשרדים )מ"ר(

41
3,227
800

שטחים שטרם חתמו לגביהם חוזים:
43
41
41
3,338
3,227
3,227
800
800
800

45
3,444
800

45
3,444
800

45
3,444
800

סה"כ עלות מצטברת )יתרת
מלאי( המיוחסת לשטחים
שטרם חתמו לגביהם חוזים
מחייבים בדוח על המצב
הכספי )באלפי ש"ח(

60,766

57,394

56,863

53,080

4,162

יחידות דיור
שטחי מסחר ומשרדים
יחידות דיור )(#
יחידות דיור )מ"ר(
שטחי מסחר ומשרדים )מ"ר(
יחידות דיור
שטחי מסחר ומשרדים
סה"כ הכסות צפויות מכל
הפרויקט )באלפי ש"ח( )*(
סה"כ הכסות צפויות מחוזים
שחתמו במצטבר )באלפי ש"ח(
שיעור שיווק ליום האחרון של
התקופה )(%

-

3

60,766

מספר חוזים שחתמו מתום
התקופה ועד מועד הדוח השתי
)יח"ד(
32,184
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים
שחתמו מתום התקופה ועד
מועד הדוח השתי )יח"ד(
)*( כולל הכסות ממתן שירותי ביה בעסקת הקומביציה.

61,927
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] ה[

הכרה בהכסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט
סה"כ הכסות שהוכרו/שיוכרו בגין
חוזים חתומים
4,451
2,397
6,848

עד ליום האחרון של שת 2020
2021
2022
2023
2024
 2025ואילך
סה"כ

]ו[

סה"כ מקדמות שתקבלו/שצפויות
להתקבל
1,418
5,430
6,848

אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט )באלפי ש"ח(
2020

תוים לפי  .100%חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט בהתאם
להסכם הקומביציה – 57%
142,688
148,530
הכסות צפויות בגין הפרויקט
124,901
125,721
עלויות פרויקט צפויות
17,787
22,809
רווח )הפסד( גולמי צפוי בגין הפרויקט )*( )**(
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה )**(
17,787
22,809
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה )**(
12.5%
15.4%
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )(**) (*) (%
26,147
30,074
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב מגורים
רווח גולמי שטרם הוכר
19,313
19,313
מסחרי
משרדים
אחר
בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא כלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.
)*(
)**( העליה ברווח הגולמי בשת  2020לעומת שת  ,2019בעה בעיקר מעדכון מחירון .הירידה ברווח הגולמי בשת  2019לעומת שת ,2018
בעה בעיקר מגידול בעלויות הפרויקט לאור אופי הבייה )הכוללת גם מבה לשימור( וכן התחייבויות מול בעלי הקרקע לתשלום בגין
התאמת תשלום בקשר לעסקת הקומביציה.

]ז[

2019
)באלפי ש"ח(
146,234
126,088
20,146
20,146
13.8%
27,177
19,313
-

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

תוים לפי  .100%חלקה של קרדן
דל"ן בפרויקט בהתאם להסכם
הקומביציה – 57%
השפעת שיוי במחירי המכירה של
שטחים שטרם חתמו לגביהם חוזי
מכירה מחייבים למ"ר ,על הרווח
הגולמי הצפוי שטרם הוכר
השפעת שיוי בעלויות ההקמה למ"ר
על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר

] ח[

2018

השפעת עלייה
של 10%

השפעת עלייה
של 5%

סה"כ רווח גולמי
שטרם הוכר

השפעת ירידה
של 5%

השפעת ירידה
של 10%

36,977

29,893

22,809

15,725

8,641

16,445

19,627

22,809

25,991

29,173

מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט
למועד הדוח טרם חתם הסכם ליווי לפרויקט.

]ט[

שעבודים המוטלים על הפרויקט
למועד הדוח טרם רשמו שעבודים על הפרויקט.

]י[

התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט )באלפי ש"ח(
תוים

תוים לפי  .100%חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט בהתאם להסכם
הקומביציה – 57%
22,809
רווח גולמי צפוי )*(:
12,593
התאמות לעודפים ,סה"כ:
35,402
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:
טרם קבע.
מועד צפוי למשיכת עודפים:
ראה סעיף ]7.4.11.2ח[ לחלק זה.
תאים מתלים למשיכת עודפים:
בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא כלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.
)*(
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7.4.11.3

עלומים )פרויקט בתכון(

]א[

הצגת הפרויקט
פרטים

הפרויקט ומאפיייו
שם הפרויקט:
מיקום הפרויקט:
תיאור קצר של הפרויקט:
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:
מבה האחזקה בפרויקט:
ציון שמות השותפים לפרויקט:
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:
מועד רכישת הקרקע עליה ייבה הפרויקט:
שטח הקרקע עליה ייבה הפרויקט:
מועד התחלת עבודות הקמה )בפועל(:
מועד סיום עבודות הקמה )מתוכן(:
מועד התחלת שיווק בפרויקט )בפועל(:
מועד סיום שיווק בפרויקט )צפוי(:
הסכמים עם קבלי ביצוע:
זכויות משפטיות בקרקע:
לפרויקט

הסכמים מיוחדים הוגעים
)קומביציה/פיוי ביוי/אחר(:
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:
אומדן שווי מימוש טו בתקופה המדווחת
)יובא פירוט ההחות לגבי מלאי מקרקעין
מהותי מאד(:
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:
ושאים מיוחדים:

]ב[

עלומים
רמת גן
פרויקט תמ"א ) 38/2הריסה וביה מחדש( לביית  95יח"ד )מהן חלק קרדן דל"ן  63יח"ד( בשלושה
בייים .כון ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח ,פרויקט זה היו בתכון.
) 100%ביחס לפרויקט בכללותו( .חלקה האפקטיבי של קרדן דל"ן ביח"הד של הפרויקט היו
) 66.3%קרי ,היחס שבין מספר יחידות הדיור אותן מתכת קרדן דל"ן לכלול בפרויקט )כולל חלק
בעלים( ) 95יח"ד( לבין חלק הבעלים על-פי הסכמי ההתקשרות עימם ) 32יח"ד( היו .(2.97
הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי קרדן דל"ן.
מלאי בייים ודירות למכירה.
למועד הדוח הזכויות במקרקעין אין רשומות על שם קרדן דל"ן )למעט הערת אזהרה( .עם זאת,
למועד הדוח הושלמה ההתקשרות בהסכם ייזום עם  100%מבעלי הזכויות ביחידות הדיור הקיימות
בפרויקט )תמ"א  – 38/2הריסה וביה מחדש(.
כ 2,611-מ"ר
טרם החלו .צפויות להתחיל במהלך הרבעון השי של שת .2021
2024
חודש ספטמבר 2020
2022
קיים הסכם פאושלי עם אל-הר בסך של כ 73.6-מיליון ש"ח.
חכירה .למועד הדוח קרדן דל"ן היה בעלת הערת אזהרה על זכויות הבעלים במקרקעין והיה
בעלת זכות חוזית להירשם כבעלים של חלק יחסי במקרקעין המשקף את דירותיה בפרויקט.
פרויקט תמ"א ) 38/2הריסה וביה מחדש( – ראה פרטים לעיל .להערכת קרדן דל"ן ,אמדן עלויות
פיוי הבעלים )לרבות עלויות שכירות לתקופת הבייה( עומד על סך של כ 5,800-אלפי ש"ח.
ל.ר.
הפרויקט ממוקם ברחוב עלומים ברמת גן.
-

המצב התכוי של הפרויקט
סוג מלאי

יחידות דיור
שטחי מסחר
זכויות בייה לא מוצלות או שצפוי
שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט

מצב תכוי וכחי
סה"כ שטחים )מ"ר(
(*) (4,956) 7,936
ל.ר
מצב תכוי לאחר שיוי מתוכן
ל.ר
ל.ר
ל.ר

יחידות דיור
שטחי מסחר
זכויות בייה לא מוצלות או שצפוי
שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט
)*( תון בסוגריים – חלק קרדן דל"ן על-פי הסכמי תמ"א ) 38/2הריסה וביה מחדש(.

סה"כ יחידות
(*) (63) 95
ל.ר
-

הערות
שלושה בייי מגורים
-

ל.ר
ל.ר
ל.ר

ל.ר
ל.ר
ל.ר
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]ג[

עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )*(
2020

תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט – 100%
רבעון 3
כל התקופה
עלויות שהושקעו )באלפי ש"ח(:
38,229
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה
5,483
4,605
4,842
12,675
עלויות מצטברות בגין פיתוח ,מסים ואגרות
2,086
2,415
2,773
2,504
עלויות מצטברות בגין בייה ואחרות
248
עלויות מצטברות בגין מימון )שהווו(
7,569
7,020
7,615
53,656
סה"כ עלות מצטברת
7,569
7,020
7,615
53,656
סה"כ עלות מצטברת בספרים
עלויות שטרם הושקעו )באלפי ש"ח( ושיעור השלמה:
62,166
62,166
62,166
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן( )**(
3,034
3,912
3,675
2,328
עלויות בגין פיתוח ,מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן(
80,148
79,819
79,461
80,411
עלויות בגין בייה ואחרות שטרם הושקעו )אומדן( )***(
2,962
2,962
2,962
4,076
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהווות
בעתיד )אומדן(
148,310
148,859
148,264
86,815
סה"כ עלות שותרה להשלמה
8%
7%
8%
15%
שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )(%
2024
מועד השלמת בייה צפוי
העלויות המיוחסות לפרויקט אין כוללות רווח קבלי של אל הר ,אשר תשמש כקבלן מבצע בפרויקט.
)*(
)**( כולל עלויות קרקע מכיסה לעסקת תמ"א ) 38/2הריסה ובייה מחדש(.
)***( כולל עלויות הריסת מבה קיים ,ולא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.
רבעון 2

]ד[

2019

2018

רבעון 1

2,064
2,086
4,150
4,150

888
888
888

62,166
6,453
80,148
2,962

64,221
5,428
77,491
5,406

151,729
4%

152,546
1%

שיווק הפרויקט

2020
תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט –
100%
רבעון 3
רבעון 4
כל התקופה
חוזים שחתמו בתקופה השוטפת:
1
3
4
יחידות דיור )(#
87
238
325
יחידות דיור )מ"ר(
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שטחי מסחר )מ"ר(
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו בתקופה השוטפת )בש"ח(:
23,649
23,173
23,300
יחידות דיור
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שטחי מסחר
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:
1
4
4
יחידות דיור )(#
87
325
325
יחידות דיור )מ"ר(
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שטחי מסחר )מ"ר(
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שחתמו עד סוף התקופה )בש"ח(:
23,649
23,300
23,300
יחידות דיור
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שטחי מסחר
שיעור השיווק של הפרויקט:
173,875
173,875
173,875
157,161
157,161
סה"כ הכסות צפויות מכל הפרויקט )באלפי
ש"ח( )*(
2,060
7,573
7,573
סה"כ הכסות צפויות מחוזים שחתמו
במצטבר )באלפי ש"ח(
2%
6%
6%
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה )(%
שטחים שטרם חתמו לגביהם חוזים:
63
63
62
59
59
יחידות דיור )(#
4,956
4,956
4,869
4,631
4,631
יחידות דיור )מ"ר(
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שטחי מסחר )מ"ר(
סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת
לשטחים שטרם חתמו לגביהם חוזים
מחייבים בדוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח(

50,737

6

50,737

7,493

מספר חוזים שחתמו מתום התקופה ועד מועד
הדוח השתי )יח"ד(
23,850
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו מתום
התקופה ועד מועד הדוח השתי )יח"ד(
)*( כולל הכסות ממתן שירותי ביה לפרויקט תמ"א ) 38/2הריסה ובייה מחדש(.

רבעון 2

רבעון 1

7,020

7,569

2019

2018

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

173,875

170,519

-

-

-

-

63
4,956
ל.ר.

63
4,956
ל.ר.

4,150

888
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הכרה בהכסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט )באלפי ש"ח(
סה"כ הכסות שהוכרו/שיוכרו בגין
חוזים חתומים
1,515
2,650
2,650
758
7,573

עד ליום האחרון של שת 2020
2021
2022
2023
2024
 2025ואילך
סה"כ

]ו[

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

תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט – 100%

2020

157,161
הכסות צפויות בגין הפרויקט
140,470
עלויות פרויקט צפויות
16,691
רווח )הפסד( גולמי צפוי בגין הפרויקט )*(
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה
16,691
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה
10.6%
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )(*) (%
24,256
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם מגורים
הוכר
ל.ר.
מסחרי
ל.ר.
משרדים
ל.ר.
אחר
בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא כלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.
)*(

]ז[

2019
)באלפי ש"ח(
173,875
155,879
17,996
17,996
10.3%
24,306
ל.ר.
ל.ר
ל.ר

2018
170,519
153,434
17,085
17,085
10%
23,220
ל.ר.
ל.ר
ל.ר

יתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן
בפרויקט – 100%
השפעת שיוי במחירי המכירה של
שטחים שטרם חתמו לגביהם חוזי
מכירה מחייבים למ"ר ,על הרווח
הגולמי הצפוי שטרם הוכר
השפעת שיוי בעלויות ההקמה למ"ר
על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר

] ח[

סה"כ מקדמות שתקבלו/שצפויות
להתקבל
3,830
1,352
481
1,910
7,573

השפעת עלייה
של 10%
31,650

השפעת עלייה
של 5%
24,170

סה"כ רווח גולמי
שטרם הוכר
16,691

השפעת ירידה
של 5%
9,212

השפעת ירידה
של 10%
1,732

8,010

12,350

16,691

21,032

25,372

מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט

 31.12.2020מוצג כהלוואות לזמן קצר :ל.ר.
יתרות בדוח
)אלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן ארוך :ל.ר.
המאוחד על
המצב הכספי  31.12.2019מוצג כהלוואות לזמן קצר :ל.ר.
)אלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן ארוך :ל.ר.
בק אגוד לישראל בע"מ
מוסד מלווה
 25באוקטובר ) 2020מועד חתימת הסכם הליווי(.
תאריך אישור הלוואה/מסגרת ותאריך טילת הלוואה
סה"כ מסגרות אשראי 189,940 :אלפי ש"ח; מתוכן  -מסגרת אשראי כספי ו/או ערבויות חוק
סה"כ מסגרת
מכר 41,465 :אלפי ש"ח )כולל עד  2,400אלפי ש"ח ערבויות לבעלי הקרקע בגין תשלום דמי
שכירות ועד  2,184אלפי ש"ח ערבויות לבעלי הקרקע בגין תשלומי מסים( ,מסגרת ערבויות
חוק מכר 77,285 :אלפי ש"ח ,ומסגרת ערבויות לבעלי הקרקע 71,190 :אלפי ש"ח.
 189,940אלפי ש"ח.
מתוכה יתרה שטרם וצלה ליום  31בדצמבר 2020
ריבית בגין האשראי הפיסי :פריים ;0.85% +
מגון קביעת הריבית וציון הריבית
בוסף ,קבעו עמלות שוות ובהן עמלת אי יצול ,עמלת ערבות חוק מכר ,עמלת ליווי ועמלת
ערבות ביצוע או ערבות פיסית ,הכל בסכומים/שיעורים מקובלים.
תוקף מסגרות האשראי הכספי יהיה עד ליום  31במרס  .2024החזרת ערבויות – עד  31ביוי
מועדי פירעון
.2024
לפרטים אודות אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות להן התחייבה קרדן
תיות פיסיות מרכזיות
דל"ן כלפי בק דיסקוט לישראל בע"מ )אשר אף כללות בהסכם זה בדרך של הפיה( ,ראה
סעיף  14.5.1לחלק זה.
בהתאם להוראות ההסכם ,במהלך ביצוע הפרויקט על קרדן דל"ן לעמוד ,בין היתר ,בקצב
תיות מרכזיות אחרות )לרבות קצב מכירות וכדומה(
ביצוע; הכסות והוצאות; קצב מכירות; רווחיות; וכדומה.
ציון האם הופרו תיות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום לא
שת הדיווח
לא
האם מסוג non-recourse
משיכת עודפים שיצטברו ו/או עודפים אשר צפויים להיות בחשבון הפרויקט ,כולם או חלקם,
תאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי ,לרבות ציון האם
תיעשה רק לאחר קבלת הסכמת הבק מראש .למועד הדוח טרם קבע מועד למשיכת עודפים
התקיימו התאים
בפרויקט.
ראה סעיף  (6)7.4.5לחלק זה.
בטחוות
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]ט[

שעבודים המוטלים על הפרויקט
ראה סעיף  (6)7.4.5לחלק זה.

]י[

התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט )באלפי ש"ח(

תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט – 100%
רווח גולמי צפוי )*(:
התאמות לעודפים ,סה"כ:
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:
טרם קבע
מועד צפוי למשיכת עודפים:
ראה סעיף ]7.4.11.3ח[ לחלק זה.
תאים מתלים למשיכת עודפים:
)*( בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא כלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

7.4.11.4

ווה גים )פרויקט בתכון(

]א[

הצגת הפרויקט

הפרויקט ומאפיייו
שם הפרויקט:
מיקום הפרויקט:
תיאור קצר של הפרויקט:
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:
מבה האחזקה בפרויקט:
ציון שמות השותפים לפרויקט:
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:
מועד רכישת הקרקע עליה ייבה הפרויקט:
שטח הקרקע עליה ייבה הפרויקט:
מועד התחלת עבודות הקמה )בפועל(:
מועד סיום עבודות הקמה )מתוכן(:
מועד התחלת שיווק בפרויקט )בפועל(:
מועד סיום שיווק בפרויקט )צפוי(:
הסכמים עם קבלי ביצוע:
זכויות משפטיות בקרקע:
הסכמים מיוחדים הוגעים לפרויקט
)קומביציה/פיוי ביוי/אחר(:
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:
אומדן שווי מימוש טו בתקופה המדווחת
)יובא פירוט ההחות לגבי מלאי מקרקעין
מהותי מאד(:
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:
ושאים מיוחדים:

]ב[

תוים
16,691
5,815
22,506

פרטים
ווה גים
קריית מוצקין
פרויקט לביית  138יח"ד בשי בייים .כון ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח ,פרויקט זה היו
בתכון.
100%
הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי קרדן דל"ן.
מלאי מקרקעין בלתי שוטף.
חודש ובמבר 2017
כ 18,606-מ"ר
טרם החלו
2024
טרם החל
2024
טרם בחר קבלן לפרויקט.
בעלות
ל.ר.
הפרויקט ממוקם בשכות משכות האומים בקריית מוצקין.
-

המצב התכוי של הפרויקט
סוג מלאי

יחידות דיור
שטחי מסחר
זכויות בייה לא מוצלות או שצפוי
שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט
יחידות דיור
שטחי מסחר
זכויות בייה לא מוצלות או שצפוי
שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט

מצב תכוי וכחי
סה"כ שטחים )מ"ר(
15,332
ל.ר
מצב תכוי לאחר שיוי מתוכן
ל.ר
ל.ר
ל.ר

סה"כ יחידות
138
ל.ר
-

הערות
שי בייי מגורים
-

ל.ר
ל.ר
ל.ר

ל.ר
ל.ר
ל.ר
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עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט )*(
2020

תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט – 100%
רבעון 3
כל התקופה
עלויות שהושקעו )באלפי ש"ח(:
48,550
48,550
48,550
48,550
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה
3,185
3,185
3,185
3,185
עלויות מצטברות בגין פיתוח ,מסים ואגרות
562
677
727
926
עלויות מצטברות בגין בייה ואחרות
34
34
34
34
עלויות מצטברות בגין מימון )שהווו(
52,331
52,446
52,495
52,695
סה"כ עלות מצטברת
52,331
52,446
52,495
52,695
סה"כ עלות מצטברת בספרים
עלויות שטרם הושקעו )באלפי ש"ח( ושיעור השלמה:
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן(
3,691
3,691
3,691
3,691
עלויות בגין פיתוח ,מסים ואגרות שטרם הושקעו )אומדן(
113,103
112,988
112,938
112,739
עלויות בגין בייה ואחרות שטרם הושקעו )אומדן( )**(
2,525
2,525
2,525
2,525
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהווות
בעתיד )אומדן(
119,319
119,204
119,155
118,955
סה"כ עלות שותרה להשלמה
3%
3%
3%
3%
שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )(%
2024
מועד השלמת בייה צפוי
העלויות המיוחסות לפרויקט אין כוללות רווח קבלי של אל-הר ,אשר תשמש כקבלן מבצע בפרויקט.
)*(
)**( לא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.
רבעון 2

]ד[

2019

2018

רבעון 1

48,550
3,185
342
34
52,110
52,110

48,550
3,006
203
23
51,781
51,781

3,691
113,323
2,525

3,870
113,462
2,537

119,540
3%

119,869
3%

שיווק הפרויקט

2020
תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט –
100%
רבעון 3
רבעון 4
כל התקופה
חוזים שחתמו בתקופה השוטפת:
יחידות דיור )(#
יחידות דיור )מ"ר(
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שטחי מסחר )מ"ר(
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו בתקופה השוטפת )בש"ח(:
יחידות דיור
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שטחי מסחר
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:
יחידות דיור )(#
יחידות דיור )מ"ר(
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שטחי מסחר )מ"ר(
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שחתמו עד סוף התקופה )בש"ח(:
יחידות דיור
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שטחי מסחר
שיעור השיווק של הפרויקט:
193,103
193,103
193,103
193,103
193,103
סה"כ הכסות צפויות מכל הפרויקט )באלפי
ש"ח(
סה"כ הכסות צפויות מחוזים שחתמו
במצטבר )באלפי ש"ח(
0%
0%
0%
0%
0%
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה )(%
שטחים שטרם חתמו לגביהם חוזים:
138
138
138
138
138
יחידות דיור )(#
15,332
15,332
15,332
15,332
15,332
יחידות דיור )מ"ר(
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
ל.ר.
שטחי מסחר )מ"ר(

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

ל.ר.

193,103

193,103

-

-

0%

0%

138
15,332
ל.ר.

138
15,332
ל.ר.

52,331

52,110

51,781

סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת
לשטחים שטרם חתמו לגביהם חוזים
מחייבים בדוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח(

52,695

מספר חוזים שחתמו מתום התקופה ועד מועד
הדוח השתי )יח"ד(
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו מתום
התקופה ועד מועד הדוח השתי )יח"ד(

-

52,695

52,495

רבעון 2

רבעון 1

52,446

2019

2018
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הכרה בהכסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט )באלפי ש"ח(
סה"כ הכסות שהוכרו/שיוכרו בגין
חוזים חתומים
-

עד ליום האחרון של שת 2020
2021
2022
2023
2024
 2025ואילך
סה"כ

]ו[

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

תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט – 100%

2020

193,103
הכסות צפויות בגין הפרויקט
171,650
עלויות פרויקט צפויות
21,453
רווח )הפסד( גולמי צפוי בגין הפרויקט )*(
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה
21,453
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה
11.1%
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט )(*) (%
12,595
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם מגורים
הוכר
ל.ר.
מסחרי
ל.ר.
משרדים
ל.ר.
אחר
בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא כלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.
)*(

]ז[

2019
)באלפי ש"ח(
193,103
171,650
21,453
21,453
11.1%
12,595
ל.ר.
ל.ר
ל.ר

2018
193,103
171,650
21,453
21,453
11.1%
12,595
ל.ר.
ל.ר
ל.ר

יתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן
בפרויקט – 100%
השפעת שיוי במחירי המכירה של
שטחים שטרם חתמו לגביהם חוזי
מכירה מחייבים למ"ר ,על הרווח
הגולמי הצפוי שטרם הוכר
השפעת שיוי בעלויות ההקמה למ"ר
על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר

] ח[

סה"כ מקדמות שתקבלו/שצפויות
להתקבל
-

השפעת עלייה
של 10%
40,764

השפעת עלייה
של 5%
31,108

סה"כ רווח גולמי
שטרם הוכר
21,453

השפעת ירידה
של 5%
11,798

השפעת ירידה
של 10%
2,143

9,558

15,506

21,453

27,401

33,349

מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט
למועד הדוח טרם חתם הסכם ליווי לפרויקט .לפרטים אודות הלוואה למימון חלק מעלות מקרקעי
הפרויקט ,ראה סעיף  (9)7.4.5לחלק זה.

]ט[

שעבודים המוטלים על הפרויקט
ראה סעיף  (9)7.4.5לחלק זה.

]י[

התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט )באלפי ש"ח(

תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בפרויקט – 100%
רווח גולמי צפוי )*(:
התאמות לעודפים ,סה"כ:
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:
ל.ר.
מועד צפוי למשיכת עודפים:
ל.ר.
תאים מתלים למשיכת עודפים:
)*( בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא כלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

תוים
21,453
44,039
65,492
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7.5

לקוחות
מכירת יחידות הדיור בפרויקטים השוים היה ללקוחות פרטיים ,ועל כן אין תלות בלקוח בודד או
במספר מצומצם של לקוחות .לקרדן דל"ן לקוחות מגווים ובעלי מאפייים סוציו אקוומיים שוים.
בחלק מהפרויקטים יתן לאפיין את קהל היעד כזוגות צעירים ,כלקוחות משפרי דיור ,כמשקיעים,
כתושבי חוץ וכתושבים מן המגזר הדתי-לאומי או החרדי.
בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעות )ראה סעיף ]17.1ב[ לחלק זה( ,מבטיחה קבוצת קרדן
דל"ן את הכספים המשולמים על-ידי רוכשי הדירות על חשבון תמורת רכישת הדירה .כספי רוכשי דירות
)מקדמות( המובטחים בבטוחות )לא כולל כספים באמות שאים מובטחים כאמור( ליום  31בדצמבר
 2020הסתכמה בכ 121,267-אלפי ש"ח .הסכום האמור משקף את חלקה של קבוצת קרדן דל"ן בלבד.
במסגרת הסכמי רכישת הדירות מתחייבת קרדן דל"ן או העסקה המשותפת ,בהתאם לפרויקט ,כלפי
רוכשי הדירות לתקן ליקויים שיתגלו בביית הדירות במהלך תקופות כקבוע בחוק המכר )דירות(,
תשל"ג") 1973-חוק המכר דירות"( .לפרטים אודות התקופות כאמור ,ראה סעיף ]17.1א[ לחלק זה77.

7.6

שיווק והפצה
מכירת יחידות הדיור בפרויקטים השוים עשית באמצעות אשי מכירות ובין היתר באמצעות פרסום
באמצעי המדיה השוים )עיתוות ,שלטי חוצות ,איטרט ,פעילות קידום ומכירות לאוכלוסיית היעד( וכן
השתתפות בירידי דירות בארץ ובחו"ל .פעולות השיווק מבוצעות באמצעות עובדי קרדן דל"ן ומשווקים
חיצויים .במרבית הפרויקטים בהם פעילה קרדן דל"ן מוקם משרד מכירות אשר בו יתת איפורמציה
שיווקית לרוכשים פוטציאליים ומוצבים עזרי מכירה .בחלק מהפרויקטים אף קיימת "דירה לדוגמא"
המהווה כלי עזר למכירה.
בחלק מהפרויקטים מתקשרת קרדן דל"ן בהסכמים עם משווקים חיצויים לצורך מכירת הדירות
בפרויקטים .העמלה בגין המכירות מחושבת כאחוז מהתמורה )בשיעורים משתים – על-פי רוב כ0.4%-
עד  ,(1.15%ביכוי מע"מ.

7.7

צבר הזמות
להלן פרטים אודות צבר ההזמות של קרדן דל"ן בתחום הבייה למגורים על-פי חלוקה לרבעוים .צבר
ההזמות כולל הכסות בגין עסקאות מכירה שחתמו ואשר טרם הוכרו כהכסה בדוח על הרווח הכולל של קרדן
דל"ן.
תקופת ההכרה בהכסה
הצפויה

מקדמות ותשלומים
הצפויים להתקבל )כון
למועד הסמוך לתאריך
הדוח(

הכסות שיוכרו )כון
למועד הסמוך לתאריך
הדוח(

הכסות שיוכרו )כפי
שהיה כון ליום 31
בדצמבר (2020

הכסות שיוכרו )כפי
שהיה כון ליום 31
בדצמבר (2019

26,434
24,956
15,584
12,724
79,698
14,983
3,408
98,089

19,087
19,878
7,682
14,873
61,520
41,481
254
103,255

)באלפי ש"ח(
רבעון ראשון 2020
רבעון שי 2020
רבעון שלישי 2020
רבעון רביעי 2020
סך הכל 2020
רבעון ראשון 2021
רבעון שי 2021
רבעון שלישי 2021
רבעון רביעי 2021
סך הכל 2021
סך הכל 2022
סך הכל  2023ואילך
סך הכל

18,038
42,193
23,390
30,750
114,370
23,942
4,885
143,197

48,571
40,000
25,689
20,109
134,369
26,117
9,401
169,887

השיויים בצבר ההזמות בין השים  2019ו 2020-ולמועד הדוח ובעים בעיקר מחתימה על חוזים למכירת
יחידות דיור ,משוי בעיתוי מסירת הדירות בפרויקטים השוים ומשיויים בלוחות הזמים של תחילת וסיום
פרויקטים.
77

יצוין ,כי כמקובל בתחום הבייה למגורים ,קרדן דל"ן והגת לקבוע בהסכמים עם הקבלים המבצעים ,כי טל האחריות לבדק ולתיקון
ליקויים לפי חוק המכר דירות יוטל במלואו על הקבלן המבצע .לפרטים אודות התקשרויות עם קבלים מבצעים ,ראה סעיף  7.9לחלק
זה.
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התוים הוגעים לצפי קבלת תשלומים ולהכרה בהכסה של צבר ההזמות הים הערכה בלבד ,אשר
שעת על יסיון העבר ,על לוחות הזמים לקבלת תשלומים כפי שקבעו מול רוכשי הדירות ועל לוחות
הזמים המתוכים בהתאם להתקשרויות השוות )לרבות מול קבלים מבצעים ,רשויות וכדומה(.
שיויים בהחות יסוד אלו אשר הביאו להערכה האמורה ,עלולים לשות באופן משמעותי את הערכת
קרדן דל"ן לגבי צפי קבלת התשלומים ו/או ההכרה בהכסה של צבר ההזמות לעומת התוים
המוצגים לעיל.
7.8

תחרות
תחום הבייה למגורים בארץ מתאפיין בביזור ובתחרותיות רבים .בתחומי הדל"ן בכלל ובתחום הבייה
למגורים בפרט פועלות מספר רב של חברות ,העוסקות בייזום ,הקמה ומכירה של פרויקטים למגורים.
במקביל לפעילותן של החברות כאמור ,פועלים גורמים רבים אחרים כגון יזמים פרטיים קטים
ומקומיים ,קבוצות רכישה והתארגויות אחרות של קבוצות לרכישת דירות מרוכזת .עיקר התחרות
הישירה בפרויקטים של קרדן דל"ן ובעת מבייה יזמית במתחמים סמוכים או בעלי מאפייים דומים
לפרויקטים כאמור )ראה בהקשר זה גם סעיף  6.1לחלק זה בוגע לתכית "מחיר למשתכן""/דיור במחיר
מופחת"( ,וכן בשל דירות מיד שייה המוצעות למכירה בסמיכות גיאוגרפית לאזורים בהם מבוצעים
הפרויקטים האמורים .תחרות וספת היה בייה ו/או דירות מיד שייה באזורים אשר עשויים להוות
תחליף ראוי לאזורים בהם קרדן דל"ן בוה.
מעבר לתחרות על רוכשי דירות פוטציאליים ,מתמקדת התחרות בתחום המגורים גם בשלב איתור
הקרקעות המתאימות לביצוע הפרויקטים.
לפרטים אודות גורמי הצלחה קריטיים של קרדן דל"ן אשר עשויים לתרום להצלחתה בתחום ולהקות לה
יתרוות מול מתחריה ,ראה סעיף  7.2.4לחלק זה.
כון למועד הדוח קרדן דל"ן איה יכולה להעריך את חלקה מתוך כלל שוק הבייה למגורים בישראל.

7.9

ספקים
ספקיה העיקריים של קרדן דל"ן הים קבלי הביצוע .התקשרות קרדן דל"ן עם קבלים עשית בהסכמים
מסוג חוזה מפתח ) ,(Turn-Keyבמסגרתם מחויב הקבלן לבות במחיר סופי ומוסכם את הפרויקט על-פי
תוכיות ומפרטים וזאת עד להשלמת הבייה ומסירת המפתח ללקוח הסופי – רוכש הדירה .במסגרת זו
מתקשרת קרדן דל"ן עם קבלים מבצעים ,בדרך כלל חברות ביצוע ותיקות ומוסות ,חלקן חברות ביצוע
גדולות וידועות ,כקבלן ראשי .הקמת הפרויקט על-ידי הקבלן עשית על בסיס לוח זמים מוגדר המוכתב על-
ידי קרדן דל"ן ,כאשר התמורה משולמת בהתאם להתקדמות עבודות הבייה ובתאי אשראי המקובלים
בתחום78.
במסגרת ההתקשרות עם הקבלן הראשי ,מחוייב הקבלן לתקן את הליקויים בגין הבייה בתקופת הבדק
ולשאת במלוא האחריות לתיקוים אלו גם בתקופות האחריות ,כפי שאלו קבעו בחוק המכר דירות
)לעיין זה ,ראה סעיף ]17.1א[ לחלק זה( .הקבלן מעמיד בדרך כלל ערבות ביצוע בשיעור של  5%מעלות
הבייה של הפרויקט כולו ,המוחלפת על-ידו במועד השלמת עבודות ההקמה בערבות טיב בשיעור של
 .2%-3%ערבות הביצוע יתת להבטחת ביצוע העבודות על-ידי הקבלן ,בעוד שערבות הטיב יתת
לתקופה של בין  3ל 5-שים ,ומופחתת לרוב באופן דיפרציאלי .ערבות הטיב משמשת להבטחת ביצוע
תיקון ליקויי בייה ותשלום בגין זקים שיכול וייגרמו לקרדן דל"ן על-ידי הקבלן הראשי או מי מטעמו
בקשר עם הקמת הפרויקט.
ככלל ,אין לקרדן דל"ן תלות בספק כלשהו וקרדן דל"ן מעריכה כי יתן יהיה למצוא לספקיה תחליף
הולם באיכות ובמחיר.

78

לעיתים קבלן הביצוע עמו מתקשרת קרדן דל"ן היה אל-הר .בהתאם לצבר הזמות אל-הר ולזמיותה ,פוה קרדן דל"ן לאל-הר
לקבלת הצעה לביצוע הפרויקט .ככל שהתאים שאל-הר מציעה לביצוע הבייה מועדפים ביחס לשוק על-פי הערכת קרדן דל"ן ,יתת
עדיפות לאל-הר על פי ספקים אחרים וקרדן דל"ן מתקשרת עימה .יצוין ,כי בפרויקטים בהם בחרת אל-הר כקבלן מבצע לא מעמידה
אל-הר לקרדן דל"ן ,בדרך כלל ,ערבויות כמפורט לעיל.
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להלן פירוט התשלומים )באלפי ש"ח( לספקים עיקריים )קבלי ביצוע( ושיעורם מסך הרכישות של קרדן
דל"ן )חלקה של קרדן דל"ן( בתחום המגורים לשים  2019 ,2020ו79:2018-
2018
2019
2020
ספק
תשלומים בתקופה שיעור מכלל תשלומים בתקופה שיעור מכלל תשלומים בתקופה
)באלפי ש"ח(
רכישות
)באלפי ש"ח(
רכישות
)באלפי ש"ח(
22,376
60%
53,084
17.2%
9,143
יצחק שטרן ושות' בע"מ
5.7%
3,689
53.8%
28,540
שלום את תן עבודות ביה ופתוח בע"מ
57,528
34.3%
22,059
28.9%
15,335
מ .ליאור חברה לעבודות הדסיות בע"מ

שיעור מכלל
רכישות
25.3%
64.9%

ספקים וספים של קרדן דל"ן הים ספקי שירותי ייעוץ חיצויים ,תכון ופיקוח ,אדריכלות ,שמאות,
שיווק והדסה.
7.10

מימון
פעילותה של קרדן דל"ן בתחום המגורים ממומת מהון עצמי ,מתקבולים מרוכשי דירות )מקדמות
ותשלומים וספים על חשבון תמורת הדירות( וכן מאשראי בקאי וחוץ בקאי .עיקר האשראי שיתן
לפעילותה של קרדן דל"ן בתחום המגורים יתן לה באמצעות הסכמי ליווי בקאיים מול בקים שוים,
על-פיהם מעמידים הבקים )ובמקרים מסוימים חברות ביטוח הקשורות לתאגידים הבקאיים( מסגרות
אשראי לביצוע הפרויקטים ,ערבויות לרוכשי דירות )ערבות חוק מכר( בפרויקטים השוים וכן מסגרות
לערבויות כלליות )ביצוע עבודות פיתוח ,פיויים ,מכרזים ואחרות(.
כון ליום  31בדצמבר של כל אחת מהשים  2019 ,2020ו 2018-הסתכם חלקה של קבוצת קרדן דל"ן
)בגין חלקה של קרדן דל"ן בעסקאות המשותפות( בערבויות חוק מכר לרוכשי הדירות בסך של כ40,170-
אלפי ש"ח ,כ 134,000-אלפי ש"ח וכ 230,000-אלפי ש"ח ,בהתאמה80.
הסכמי הליווי הבקאיים הים בשיטת מימון של "פרויקט סגור" ,לפיו פתחים חשבוות בק מיוחדים
לפרויקט הספציפי אשר בגיו יתן האשראי ואשר אליו מועברים כל התקבולים מרוכשי הדירות,
והכספים מהם משוחררים ליזם בהתאם להתקדמות הפרויקט .יצול מסגרת האשראי לצורך הבייה
מותה ,על-פי רוב ,בין היתר ,בהעמדת ההון העצמי ,כאמור להלן ,מכירות מוקדמות בהתאם להיקפים
שקבעו בהסכם וביצוע עבודות הבייה בפועל לפי דוחות המעקב שמקבל הבק מהמפקח שמיה לצורך
זה.
לפרטים אודות תאים מקובלים בהסכמי ליווי אשר בהתקיימם רשאי המוסד הבקאי להעמיד לפירעון מיידי
את האשראי שתן למימון הפרויקט ו/או לעשות שימוש בבטוחות שיתו לו בקשר עם העמדת אשראי
כאמור ,ראה סעיף  22.18לחלק זה.
תאי להתקשרות בהסכם מימון מסוג פרויקט סגור עם מוסד בקאי הוא ,בין היתר ,כי קרדן דל"ן תעמיד הון
עצמי למימון הפרויקט טרם קבלת אשראי מהמוסד הבקאי )בדרך כלל ,בשלב הראשון ,ההון העצמי הדרש
היו בהיקפים של כ 15%-25%-מסך עלויות הפרויקט( .בפרויקטים המבוצעים במספר שלבים שוים ,יתת,
לעיתים ,מסגרת אשראי פרדת לכל שלב ,וקבעים תאי מעבר משלב לשלב ,ותאים מיוחדים לכל שלב.

7.11

פרטים וספים אודות השקעות של קרדן דל"ן בעף הייזום למגורים

7.11.1

הולילד
למועד הדוח קרדן דל"ן מחזיקה  40%מהוה המופק של הולילד ,חברה פרטית אשר התאגדה ורשמה
בישראל בשת  .1999בעלת המיות הוספת בהולילד למועד הדוח היה פולאר דל"ן בע"מ ,במישרין
ובאמצעות חברה בת בבעלות מלאה )כ") (60%-פולאר"( .הולילד עוסקת בהקמת פרויקט מגורים
בירושלים .לפרטים בהקשר זה ראה סעיפים  7.4.6ו 7.4.7-לחלק זה(.
במסגרת הסכם מחודש יואר  2001לשיתוף פעולה בין בעלי המיות בהולילד בקשר למקרקעין שרכשו
על-ידי הולילד למטרת הקמה ושיווק של פרויקט בייה ,קבע אופן חלוקת העמדת ההון העצמי הדרש

79

80

התוים בטבלה אים כוללים פירוט בגין תשלומים שביצעה קרדן דל"ן לאל-הר )כקבלן ביצוע( .התשלומים לאל-הר כאמור בתחום
המגורים לשים  2020ו) 2019-חלקה של קרדן דל"ן( עמדו על סך של כ 45,299-אלפי ש"ח וכ 28,903-אלפי ש"ח ,בהתאמה .בשת 2018
לא בוצעו תשלומים של קרדן דל"ן לאל-הר )כקבלן ביצוע(.
השוי בין השים בע בעיקרו ממסירת חזקות בדירות והעמדת בטוחה חלופית )על-פי רוב רישום הערת אזהרה ומכתב החרגה בלתי
מותה מהבק המלווה( וכן מהיקף צבר הפרויקטים.
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לצורכי הליווי הפיסי בין הצדדים ,באמצעות העמדת הלוואת בעלים )אשר בתוקף החל מיום  1ביואר
 2020הומרה לשטרי הון( .במסגרת ההסכם האמור קבע ,כי בעלי המיות בהולילד יעמידו ,כל אחד על-
פי חלקו ,את המימון הדרש כהון עצמי וכן מימון וסף ככל שידרש לפעילות הולילד בהתאם להחלטת
דירקטוריון הולילד .לפרטים אודות שטרי ההון האמורים )אשר הופקו כגד הפחתת הלוואת הבעלים
כאמור( ,ראה סעיף  14.11.1לחלק זה.
בהסכם האמור קבע ,בין היתר ,כי דירקטוריון הולילד ימה ארבעה דירקטורים )כון למועד הדוח
מכהים מטעמה של קרדן דל"ן שי דירקטורים בדירקטוריון הולילד(; כי היהול השוטף של הולילד
יופקד בידי המכ"לים מטעם פולאר וקרדן דל"ן ,שיהיו כפופים לדירקטוריון הולילד; כי המיין החוקי
בישיבת דירקטוריון היו לפחות שלושה דירקטורים; כי החלטות בדירקטוריון תתקבלה על-פי רוב ,למעט
החלטות בעייים מיוחדים שתתקבלה פה אחד )ואשר ,במידת הצורך תתקבלה באסיפה הכללית ברוב של
 (75%ובהן ,בין היתר ,החלטות ביחס לאישור העברת מיות בתאים מסוימים ,החלטות ביחס לשיוי
הזכויות הלוות למיות ,הקצאה של יירות ערך ,עסקאות עם בעלי עיין ,שיוי מסמכי ההתאגדות ,פירוק,
מיזוג ,פיצול או ארגון מחדש ,שעבוד כסים ,כיסה לפעילות חדשה או הפסקת פעילות.
לפרטים אודות מסגרות האשראי של הולילד ואודות ערבותה של קרדן דל"ן על-פי חלקה היחסי
בהולילד להבטחת פירעון האשראי האמור ,ראה סעיף  (4)7.4.5לחלק זה ובאור .26ב 1.לדוחות הכספיים,
בהתאמה.
ההשקעה בהולילד מוצגת בדוחותיה הכספיים של קרדן דל"ן על בסיס השווי המאזי .ליום  31בדצמבר
 2020עמד ערך האחזקה האמורה בספריה של קרדן דל"ן על סך של כ 49,421-אלפי ש"ח .לפרטים
וספים אודות ההשקעה בהולילד ,ראה באור .14ב 1.לדוחות הכספיים.
7.11.2

ופי השמש
קרדן דל"ן מחזיקה )במישרין ובעקיפין(  50%מהוה המופק של ופי השמש ,חברה פרטית המאוגדת לפי
חוקי מדית ישראל .בעלת המיות הוספת בופי השמש היה יסודות צור יוזמות ) (1995בע"מ ).(50%
ופי השמש עוסקת בהקמת פרויקט מגורים בבית שמש .לפרטים אודות הפרויקט ראה סעיפים  7.4.6ו-
 7.4.7לחלק זה .לפרטים אודות הלוואות בעלים וערבות שהעמידה קרדן דל"ן לטובת ופי השמש ,ראה
סעיף  14.11.2לחלק זה ובאור .26ב 4.לדוחות הכספיים ,בהתאמה.
במסגרת הסכם בעלי המיות בופי השמש מחודש יולי ) 2006כפי שעודכן בחודש מאי  (2020קבע ,בין
היתר ,כי דירקטוריון ופי השמש ימה ארבעה דירקטורים וכי כל בעל מיות יהיה זכאי למות דירקטור
אחד בגין כל  25%מהוה המופק של ופי השמש )למועד הדוח מכהים מטעמה של קרדן דל"ן שי
דירקטורים בדירקטוריון ופי השמש(; כי החלטות דירקטוריון ופי השמש יתקבלו ברוב קולות )כשלכל
דירקטור קול אחד(; כי היה וייווצר בדירקטוריון או באסיפה הכללית של ופי השמש מבוי סתום )בגין
שוויון קולות( ,אזי יהיה כל אחד מחברי הדירקטוריון או בעלי המיות )לפי העיין( רשאי לזמן בעל תפקיד
מכריע )בהתאם למגוים שקבעו בהסכם( ,אשר יהיה רשאי להכריע בכל ושא כאמור הדרש ליהולה
השוטף של ופי השמש )למעט עייים מסוימים שקבעו(; כי ופי השמש תוהל על-ידי הדירקטוריון )אשר
יאציל סמכויות מעת לעת לחברי הדירקטוריון(; 81וכן קבעו מגבלות העברה ו/או מכירה של המיות על-ידי
הצדדים )לרבות זכות סירוב ראשוה( ,אופן ועלות העמדת מימון לופי השמש )לרבות הוראות לדילול
אחזקותיו של בעל מיות שאיו מעמיד את המימון הדרש כאמור( ,שירותי יהול מסוימים שיועמדו לופי
השמש על-ידי כל אחד מהצדדים בתמורה לשיעורים מסוימים מהכסות ופי השמש )או מתמורת מכר
הדירות בפרויקט ,לפי העיין( ,ומשיכת כספים ממה וכדומה .כמו-כן ,קבע בין הצדדים כי )החל משת
 (2020תיתן לאל-הר זכות הצעה ראשוה למתן שירותי בייה ליתרת הביה בפרויקט .לפרטים אודות
הוראות וספות בהסכם בעלי המיות האמור ,ראה הערת שוליים  55לחלק זה.
ההשקעה בופי השמש מוצגת בדוחותיה הכספיים של קרדן דל"ן על בסיס השווי המאזי .ליום 31
בדצמבר  2020עמד ערך האחזקה האמורה בספריה של קרדן דל"ן על סך של כ 24,417-אלפי ש"ח.

81

בד בבד הוסכם בין הצדדים ,כי לשם ייעול ההתהלות השוטפת ,תפעל בופי השמש מהלת בה ישתתפו ציג אחד מטעם כל אחת מבעלות
המיות ,אשר תדון בכל ושאי תכון הביה ,רישוי הביוי ושיווק הפרויקט ,וכל ושא אחר שייקבע על-ידי הדירקטוריון ,כאשר ההחלטות
במהלת תתקבלה פה אחד.
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7.11.3

Kardan Midwest USA, Inc

7.11.3.1

ייזום פרויקט מגורים בברוקלין ,יו-יורק ,ארה"ב
בחודש אוקטובר  2016התקשרה ) Kardan Midwest USA, Incחברה בת בבעלות מלאה )בעקיפין( של
קרדן דל"ן ,המאוגדת על-פי חוקי מדית דלאוור( )" ("KMUעם צד שלישי )חברה המאוגדת אף היא על-
פי חוקי מדית דלאוור( )בסעיף זה" :השותף"( ,בהסכם בקשר לאחזקתן בK2 Herkimer, LLC-
)" ,("Herkimerחברה בת בבעלותן המלאה בחלקים שווים )אשר אף היא מאוגדת על-פי חוקי מדית
דלאוור( )בסעיף זה" :הסכם ה ,("LLC-במטרה להסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם
ייזום והקמת פרויקט מגורים )ביין( הכולל  32יחידות דיור בברוקלין ,יו-יורק ,ארה"ב )בסעיף זה:
"הפרויקט"(.
בד בבד עם כיסת הסכם ה LLC-לתוקף ,רכשה  Herkimerמצד ג' את מקרקעי הפרויקט בתמורה לסך
של  4,200אלפי דולר ,אשר מומה בחלקה באמצעות הלוואת גישור מתאגיד פיסי בסך של כ 2,500-אלפי
דולר ובחלקה באמצעות השקעות בעלים בהוה של  Herkimerלפי יחס של  80%על-ידי  KMUו 20%-על-
ידי השותף.
על-פי הוראות הסכם ה ,LLC-בין היתר) :א( השקעות בהוה של  Herkimerיבוצעו לפי יחס של  80%על-
ידי  KMUו 20%-על-ידי השותף;) 82ב( במידה ומי מהצדדים ייתן הלוואת בעלים ל Herkimer-לצורך
מימון פעילותה ,תישא הלוואת הבעלים האמורה ריבית בשיעור שתי של ) ;20%ג( חלוקה של יתרות
תזרימי המזומים של  Herkimerלבעלי מיותיה תיעשה לפי סדר הקדימויות כדלקמן – ראשית ,לצורך
החזר מלא של השקעות הצדדים בהון )פארי פאסו לחלקיהם בהשקעות כאמור(; שית ,ביחס של  80%ל-
 KMUו 20%-לשותף עד ש KMU-תקבל שיעור תשואה פימי ) (IRRעל השקעתה של  ;21%שלישית,
בחלקים שווים עד ש KMU-תקבל שיעור תשואה פימי על השקעתה של  ;28%רביעית ,ביחס של 70%
לשותף ו 30%-ל KMU-עד שהשותף יקבל חלוקות השוות ל-פי  2.5מסך השקעותיו בהון ;Herkimer
וחמישית ,על-פי חלקיהם של הצדדים בהון  Herkimerבאותו מועד .היהול היומיומי של הפרויקט עשה
באמצעות מכ"ל  ,Herkimerאזרח אמריקאי אשר למיטב ידיעת קרדן דל"ן היו בעל השליטה בשותף,
וזאת במסגרת תכית העבודה והתקציב )כפי שמעודכים מעת לעת( שקבעו בין הצדדים להסכם ה.LLC-
הקמת הפרויקט הסתיימה במהלך שת  ,2020אך למועד הדוח טרם הסתיים שיווק כלל יחידות הדיור בו.

7.11.3.2

ייזום פרויקט מגורים בסטרליג הייטס ) ,(Sterling Heightsמישיגן ,ארה"ב
בחודש דצמבר  2017התקשרה  KMUעם צד שלישי )חברה המאוגדת על-פי חוקי מדית מישיגן( )בסעיף
זה" :השותף"( ,ב Operating Agreement-בקשר לאחזקתן ב,("Windmill") Windmill KRE I, LLC-
חברה בת )אשר אף היא מאוגדת על-פי חוקי מדית מישיגן( המוחזקת על-ידן על-פי יחס אחזקה בהון של
 90%על-ידי  KMUו 10%-על-ידי השותף )בסעיף זה" :הסכם בעלי המיות"( ,במטרה להסדיר את
מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם ייזום והקמת פרויקט מגורים הכולל  93בתים )(Single-Family
)בשי שלבים – שלב א' 39 :בתים; שלב ב' 54 :בתים( בסטרליג הייטס ) ,(Sterling Heightsמישיגן,
ארה"ב )בסעיף זה" :הפרויקט"(83.
בד בבד עם כיסת הסכם בעלי המיות לתוקף ,התקשרה ) Windmillבעקיפין ,באמצעות חברה בת
בבעלותה המלאה( עם חברה מקבוצת השותף ,בהסכם לרכישת מקרקעי הפרויקט ,בתמורה לסך כולל של
כ 1,700-אלפי דולר.
על-פי הוראות הסכם בעלי המיות ,בין היתר) :א( פעילותה של  Windmillתמומן באמצעות השקעות
הצדדים בהוה ,אשר יבוצעו לפי יחס אחזקותיהם בה  90% -על-ידי  KMUו 10%-על-ידי השותף )למעט
ההשקעה הראשוית בהוה של  Windmillבסך של כמיליון דולר אשר בוצעה לפי יחס של כ 76.5%-על-
ידי  KMUוכ 23.5%-על-ידי השותף( עד גובה תקציב הפרויקט כפי שייקבע מעת לעת; )ב( חלוקה של

82

83

במקרה בו מי מהצדדים איו משקיע את חלקו בהון ) Herkimerבסעיף זה" :הצד המפר"( ,תהיה לצד השי אופציה להלוות לצד המפר
את הסכום החסר באופן של השקעת חלקו בהון  .Herkimerההלוואה כאמור תישא ריבית בשיעור שתי של  12%או בשיעור הריבית
המקסימאלית המותרת על-פי דין ,לפי המוך ,והיא תשולם מתוך החלוקות המגיעות לצד המפר.
בהתאם לתכית העסקית של הפרויקט ,הייזום של כל אחד משלבי הפרויקט ייעשה בהתאם לאבי דרך כדלקמן) :א( פיתוח המקרקעין
וחלוקה רישומית למגרשים )בהתבסס על הוה העצמי של ) ;(Windmillב( מכירת כל אחד מהמגרשים )בפרד( ,ביחד עם הסכם שירותי
בייה אשר ייתו על-ידי ) Windmillבעקיפין ,באמצעות חברות בבעלותה המלאה וספקים איתם הן קשורות או יתקשרו מעת לעת(; )ג(
ביחס לכל מגרש שמכר כאמור – ביית הבית על המגרש )בהתבסס על תזרים המזומים שיתקבל מכל מכירת בית כאמור( .להערכת
קרדן דל"ן ,בייתו של כל בית )לאחר שלב פיתוח המקרקעין( צפויה לארוך כשישה ) (6חודשים.
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יתרות תזרימי המזומים של  Windmillלבעלי מיותיה תיעשה לפי סדר הקדימויות כדלקמן – ראשית,
לצורך החזר מלא של השקעות הצדדים בהון )פארי פאסו לחלקיהם בהשקעות כאמור(; שית ,ביחס של
 85%ל KMU-ו 15%-לשותף עד ש KMU-תקבל שיעור תשואה פימי ) (IRRעל השקעתה של ;22%
שלישית ,בחלקים שווים עד ש KMU-תקבל שיעור תשואה פימי על השקעתה של  ;27%ורביעית ,ביחס
של  75%לשותף ו 25%-ל .KMU-בד בבד עם ההתקשרות בהסכם בעלי המיות ,התקשר כל אחד
מהצדדים )בפרד( עם  Windmillבהסכם למתן שירותים ,במסגרתו קבע ,בין היתר ,כי  KMUוהשותף
יהיו זכאים לעמלות בשיעורים שוים מעלויות הפרויקט .יהולה של  Windmillעשה באמצעות השותף,
וזאת במסגרת תכית העבודה והתקציב שקבעו בין הצדדים.
7.11.4

KRE USA, LLC

7.11.4.1

ייזום פרויקט מגורים בברוקלין ,יו-יורק ,ארה"ב
בחודש יואר  2019התקשרה ) KRE USA, LLCחברה בת בבעלות מלאה )בעקיפין( של קרדן דל"ן,
המאוגדת על-פי חוקי מדית דלאוור( )" ,("KREבעקיפין באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה ,עם צד
שלישי )חברה המאוגדת על-פי חוקי מדית יו-יורק( )בסעיף זה" :השותף"( ,בהסכם בקשר לאחזקתן ב-
 ,("Fulton") 1211 Fulton, LLCחברה בת בבעלותן המלאה אשר מוחזקת בהיקף של  80%על-ידי KRE
ו 20%-על-ידי השותף )אשר אף היא מאוגדת על-פי חוקי מדית יו-יורק( )בסעיף זה" :הסכם ה,("LLC-
במטרה להסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם ייזום והקמת פרויקט מגורים )ביין( הכולל
 31יחידות דיור בברוקלין ,יו-יורק ,ארה"ב )בסעיף זה" :הפרויקט"(.
בד בבד עם כיסת הסכם ה LLC-לתוקף ,רכשה ) Fultonבאמצעות חברת כס בבעלותה המלאה( מצד ג'
את מקרקעי הפרויקט בתמורה לסך של  6,325אלפי דולר .השקעתה של  Fultonכאמור מומה בחלקה
באמצעות השקעות בעלים בהוה לפי יחס אחזקותיהם ) (20%/80%ובחלקה באמצעות הלוואה מKRE-
בסך של כ 4,250-אלפי דולר )ושאת ריבית בשיעור שתי של ) Libor + 8.15%אך לא פחות מ(10.5%-
ופרעת בתשלום אחד ביום  17ביולי 84.(2021
על-פי הוראות הסכם ה ,LLC-בין היתר) :א( השקעות בהוה של  Fultonיבוצעו לפי יחס של  80%על-ידי
 KREו 20%-על-ידי השותף; )ב( חלוקה של יתרות תזרימי המזומים של  Fultonלבעלי מיותיה תיעשה
לפי סדר הקדימויות כדלקמן – ראשית 100% ,ל KRE-עד להשוואת היתרות ב'-חשבוות ההון' של KRE
והשותף )אשר ככלל מייצגים את סכומי ההשקעה של כל אחד מהם בהוה של ) Fultonוכן סכומים
מסוימים וספים((; שית ,בחלקים שווים עד להחזרת מלוא השקעות הצדדים בהון; שלישית ,ביחס של
 85%ל KRE-ו 15%-לשותף עד ש KRE-תקבל שיעור תשואה פימי ) (IRRעל השקעתה של ;20%
רביעית ,וככל ששיעור התשואה הפימי ) (IRRעל השקעתה של  KREהוא מעל ל 20%-אך מתחת ל,27%-
בחלקים שווים עד ש KRE-תקבל שיעור תשואה פימי על השקעתה של  ;27%חמישית ,וככל ששיעור
התשואה הפימי ) (IRRעל השקעתה של  KREהוא מעל ל ,27%-ביחס של  80%לשותף ו 20%-ל KRE-עד
שהשותף יקבל חלוקות השוות ל-פי  2מסך השקעותיו בהון  ;Fultonושישית ,בחלקים שווים .היהול
היומיומי של הפרויקט עשה באמצעות השותף ,וזאת במסגרת תכית העבודה והתקציב )כפי שיעודכו
מעת לעת( שקבעו בין הצדדים.
למועד הדוח ,בוחת קרדן דל"ן )באמצעות  (KREמימוש של זכויותיה בפרויקט ,חלף הקמתו.
יצוין ,כי במהלך שת  2020רשמה  KREהפרשה לירידת ערך בגין ההשקעה ב Fulton-בסך של כ573-
אלפי דולר וזאת לאור אידיקציות לירידת ערך שווי ההשקעה.

84

כגד העמדת ההלוואה ולהבטחת פירעוה )לפי העיין( ,הועמדו לטובת  ,KREבין היתר) :א( משכתא על מלוא זכויותיה של חברת הכס
)הקיימות והעתידיות( במקרקעין ובפרויקט )לרבות כספים ,פוליסות ביטוח וכדומה(; )ב( ערבות אישית של בעלי שליטה בשותף ,אשר
ככלל היה מוגבלת בסכום עד לשיעור של  20%מקרן ההלוואה ,ובמקרים מסוימים שקבעו איה מוגבלת בסכום; )ג( המחאת מלוא
זכויות חברת הכס בפרויקט לטובת .KRE
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להלן ריכוז תוים בפרויקטים האמורים של  Windmill ,HerkimerוFulton-
תוים כלליים
הפרויקט

תיאור
מיקום

ר"ר 86לבייה ברוטו
מספר
יח"ד

ביין

32

ר"ר
ממוצע
ליח"ד
683

חלק
קרדן
דל"ן

50%

)*(85:

מספר יח"ד מספר יח"ד מספר יח"ד מחיר המכירה הממוצע לר"ר בחוזים
מועד
מועד
שיעור
עלות מצטברת ליום ) 31.12.2020באלפי
שחתמו בפרויקט )בכל תקופה( ,ללא
שמכרו
לא מכורות
מכורות
רכישת תחילת
השלמה
דולר(
) VATבדולר(
כספי של
לאחר יום
ליום
ליום
הקרקע הפרויקט
הפרויקט
2019
 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020ועד  2021ועד סמוך 2020
סה"כ
עלויות אחרות
קרקע
עלויות )ב (%-ליום
סמוך למועד
למועד הדוח
בייה
ופיתוח
מצטברות 31.12.2020
הדוח
793
792
ל.ר.
15
17
אוקטובר פברואר
99%
14,758
3,995
6,525
4,238
2017
2016
161
201
11
85
8
דצמבר
דצמבר
21%
6,280
164
2,192
3,924
2017
2017

ברוקלין ,יו-יורק,
ברוקלין )(Herkimer
ארה"ב
)פרויקט שהסתיים(
סטרליג הייטס
סטרליג הייטס
90%
2,234
93
מתחם
)(Windmill
) ,(Sterling Heightsבתים
בשי
מישיגן ,ארה"ב
שלבים
109
6,325
80%
674
30
ביין
ברוקלין ,יו-יורק,
ברוקלין )(Fulton
ארה"ב
)*( תוים מתייחסים לפרויקט בכללותו )ולא לחלק קרדן דל"ן(.
)**( לא כולל הזמות ליח"ד אשר הסגירה הפיסית בגין טרם בוצעה – בפרויקט  15 Windmillהזמות וספות.

724

7,049

38%

יואר
2019

יוי 2021

-

30

-

-

-

-

להלן תוים צפויים וספים בפרויקטים האמורים של  Windmill ,Herkimerו:(*) Fulton-
יתרת עודפים צפויה
בסיום לרבות סך הון
עצמי צפוי שיושקע
בפרויקט )באלפי
דולר( )***(

מועד
השלמה
צפוי /
בפועל

שיעור הון
שיעור
מחיר מכירה ממוצע רווח גולמי
עלויות צפויות )באלפי דולר(
הכסות צפויות )באלפי דולר(
הפרויקט
עצמי
הרווח
עלויות לשלם סה"כ עלויות לר"ר לפיו חושב צפי צפוי )באלפי
עלויות
סה"כ
מקדמות עד יתרה לקבל סה"כ בגין חוזים שווי מלאי
שהושקע
ההכסות של המלאי
הגולמי
דולר(
צפויות
עד גמר
הכסות שצברו בפועל
ליום
בגין דירות שחתמו עד ליום
ליום
הצפוי )ב (%-בפרויקט
הבלתי מכור ,ללא
המלאי
עד ליום
צפויות
31.12.2020
31.12.2020
שמכרו
31.12.2020
)ב(%-
) VATבדולר(
31.12.2020
)****(
הסתיים
6,081
46.4%
9%
1,569
747
14,963
205
14,758
16,533
7,910
8,623
ברוקלין )(Herkimer
(**) 2022
7,642
15.4%
11%
3,565
170
30,027
23,747
6,280
33,592
30,276
3,316
סטרליג הייטס )(Windmill
2023
4,265
14.9%
16%
3,619
1,014
18,533
11,483
7,049
22,151
22,151
ברוקלין )(Fulton
התוים המתייחסים לעלויות הצפויות בפרויקטים כוללים ייחוס עלויות מימון )ככל שרלווטי( .למעט אם צוין אחרת ,תוים כספיים מתייחסים לפרויקט בכללותו )ולא לחלקה של קרדן דל"ן( .לפרטים אודות חלוקת הרווחים בין  KMUלבין שותפותיה
)*(
בפרויקטים  Herkimerו ,Windmill-ראה סעיפים  7.11.3.1ו 7.11.3.2-לחלק זה )לפי העיין( .לפרטים אודות חלוקת הרווחים בין  KREלבין שותפותה בפרויקט  ,Fultonראה סעיף  7.11.4.1לחלק זה.
מתייחס לשלב הראשון של הפרויקט בלבד )קרי 39 ,בתים( .כאמור בהערת שוליים  84לחלק זה ,להערכת קרדן דל"ן ,בייתו של כל בית בפרויקט )לאחר שלב פיתוח המקרקעין( צפויה לארוך כשישה ) (6חודשים ,והיא איה תלויה בביית בתים אחרים בפרויקט.
)**(
בהתאם ,מועד ההשלמה הצפוי בפרויקט עשוי להשתות )לרבות באופן מהותי( בהתאם לתכיות העבודה שיאושרו לפרויקט מעת לעת על-ידי הצדדים.
)***( הון עצמי בתוספת הרווח הצפוי לאחר מס  -חלק קרדן דל"ן.
)****( הון עצמי שהושקע עד ליום  31בדצמבר  2020חלקי סך עלויות צפויות.

קרדן דל"ן מציגה את תוצאות אחזקותיה ב ,Herkimer-ב Windmill-וב Fulton-על בסיס השווי המאזי .ליום  31בדצמבר  2020עמד ערך האחזקות האמורות בספריה
של קרדן דל"ן על סך של כ 19,393-אלפי ש"ח ,כ 15,603-אלפי ש"ח וכ 16,449-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
לפרטים וספים ראה באורים .14ב 5.ו.14-ב 6.לדוחות הכספיים.

85

86

התוים הצפויים הכללים בטבלאות להלן ,מהווים מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך המבוסס על הערכות ההלת קרדן דל"ן והצדדים השלישיים המתבססות על מצב השוק ,על מחירי
דירות בסביבת הפרויקטים ו/או מחירי דירות שכבר מכרו ,על מצב השוק ,על עלויות ההקמה והסכמים שוים שחתמו בקשר אליהם עם קבלים ויועצים וכן על תחזיות ותוכיות עבודה והיכרות עם עף
הייזום למגורים .הערכות אלו עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות באופן מהותי ,כתוצאה משיוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו ,משיוי בתכיות
העבודה בקשר עם מי מהפרויקטים ,מהמצב הכלכלי בארה"ב )לרבות קשיי מימון ,עלייה בשיעורי הריבית ,הקשחת מדייות מתן הלוואות לדיור ,שיוי מדייות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה
בביקושים( ,משיויים בעלויות תשומות הבייה ,מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין ,מטעויות ביהול היומיומי של הפרויקט ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיף  22לחלק זה.
 – Square Feetהמרת מידת 'רגל רבוע' )ר"ר( ל'-מטר רבוע' )מ"ר( עשית על-פי המפתח הבא :כל  1ר"ר שווה לכ 0.09290304-מ"ר .לדוגמה 1,000 ,ר"ר הים כ 92.9-מ"ר.
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.8

תחום הכסים המיבים

8.1

כללי
בתחום הכסים המיבים ,קרדן דל"ן עוסקת באיתור ,פיתוח ,מכירה והשכרה של כסי דל"ן להשקעה
בישראל.
במועד הדוח ,אחזקתה העיקרית של קרדן דל"ן בתחום הכסים המיבים היה במבה מיב )אחד(
המצא בתל-אביב )בית קרדן( בהיקף של כ 17,653-מ"ר אשר הזכויות בו מוחזקות ביחד עם מגדל
)כהגדרתה בסעיף  8.17.1לחלק זה( בחלקים שווים ואשר היו מבה מיב מהותי מאד של קרדן דל"ן87.
כון למועד הדוח ,כ 93%-מהשטחים ברי-ההשכרה בכס מושכרים על-פי הסכמי שכירות חתומים
ומאוכלסים במלואם .יהול אחזקת בית קרדן מבוצע באמצעות מיקדן ,בתמורה לדמי יהול המחושבים
כסכום השווה לשיעור מהוצאות האחזקה שמשלמים השוכרים )בשיטת עלות בתוספת מרווח קבוע(.
בוסף ,מחזיקה קרדן דל"ן בזכויות בקרקעות להשקעה בבית דגן וברעה )ראה סעיף  8.13לחלק זה(
ובשטחים )בהיקפים קטים( המיועדים למסחר במספר פרויקטים למגורים ואשר אים כללים בתחום
הכסים המיבים.
מקובל לחלק את תחום הכסים המיבים )שלא למגורים( לשלושה עפים :עף המשרדים והעסקים; עף
המלאכה והתעשייה; ועף המרכזים המסחריים .למועד הדוח משכירה קרדן דל"ן את בית קרדן
למשרדים ועסקים.
עף המשרדים והעסקים כולל מבים המשמשים בעיקר עסקים בעפי השירותים והמסחר ,והיו בעל
אפיון של מספר עובדים גבוה על כל יחידת שטח מוצלת .הגורמים המשפיעים על ביקוש ושיעורי תפוסה
בעף המשרדים והעסקים הים ,בין היתר ,מיקום הכס ,איכות הבייה והגמר וגיל המבה ,חיה ,תאי
השכירות וגובה דמי השכירות ,רמת שירותי האחזקה ,גובה המיסוי העירוי ,קירבה לצירי תועה
ותחבורה ציבורית ,סביבה עסקית כוללת וקרבה לגופי עוגן ולמקורות כוח אדם .כמו-כן ,הביקוש בתחום
הכסים המיבים מושפע ,בין היתר ,מזמיות מקורות אשראי ,תאיו ומחירו ,מהשיויים במדד המחירים
לצרכן ,מהריבית במשק ומתאי הלוואות הבקים לשוכרי משרדים )אלה בדרך כלל מבצעים השקעות
במבה הפימי של הכס( .גורמים וספים שלהם השפעה על היקף הפעילות בתחום הכסים המיבים ועל
הרווחיות בו הים מדייות הממשלה ורמ"י לשיווק קרקעות וזמיות קרקעות באזורי ביקוש וההשפעה
של אלו על מחירי הקרקעות כאמור ,שיויים במדד תשומות הבייה וגורמים רגולטוריים.
על-פי רוב ,בבייים המיועדים להשכרה )בעיקר בייי משרדים( בית המעטפת של הביין )המבה
החיצוי ,שטחים ציבוריים וכד'( ,ואילו החלוקה הפימית ,עבודות הגמר וההתאמה של השטחים
המושכרים מתבצעת על-ידי השוכר )בין אם בהשתתפות בעלי הביין ובין אם לאו(.

8.2

סוגי הכסים והשימושים בהם
בית קרדן כולל בעיקר שטחי משרדים ,וכן כולל שטחי מסחר ושטחי חייה )שמרביתם מושכרים במסגרת
הסכמי השכירות בגין המשרדים או שטחי המסחר וחלקם משמשים כחיון לשימוש הציבור על בסיס
שעתי( .למועד הדוח יתרת כסיה של קרדן דל"ן בתחום הין קרקעות להשקעה )בבית דגן וברעה( אשר
מיועדת להשקעה לזמן ארוך.

8.3

סוגי שוכרים
לקוחות קרדן דל"ן הים תאגידים ואשי עסקים המתקשרים עם קרדן דל"ן בהסכמי שכירות בגין
שטחי המשרדים ,המסחר והחיות בבית קרדן בהיקפים שוים ולתקופות ביויות וארוכות .מדייות
קרדן דל"ן ,היה ככל שיתן ,להתקשר עם שוכרים מבוססים וככל היתן לתקופות שכירות ארוכות.
מרבית השוכרים בשטחים המיבים של קרדן דל"ן ,כון ליום  31בדצמבר  ,2020הים שוכרים גדולים,
אשר שוכרים מעל לקומה שלמה בביין .לקרדן דל"ן חשיפה עפית לעפי הפעילות של השוכרים
העיקריים בבית קרדן )ראה סעיף  8.17.4לחלק זה(.

87

יצוין ,כי בית קרדן כולל שטחים וספים של כ 4,772-מ"ר ומספר מקומות חיה ,אשר בבעלות צדדים שלישיים )מתוכם כ 140-מ"ר
בבעלות קרדן ישראל(.
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8.4

מדייות רכישת כסים והקמתם
למועד הדוח ,לקרדן דל"ן אין מדייות קבועה ביחס לרכישת כסים ו/או להקמתם .על-פי יסיון העבר,
בתחום הכסים המיבים התקשרה קרדן דל"ן ,בדרך כלל ,בעסקאות מעטות לרכישת מקרקעין או
זכויות במקרקעין המיועדות בחלקן או במלואן למשרדים ומסחר ועל-פי רוב לא רכשה מבים מיבים
בהקמה או מבים מיבים מאוכלסים88.

8.5

מדייות מימוש כסים
פעילותה העסקית של קרדן דל"ן איה מחייבת אחזקה של הכסים בלבד ,ובהתאם להזדמויות ורמות
ביקוש ,עשויה קרדן דל"ן למכור כסים או חלק מהזכויות בכסים.

8.6

שיויים מהותיים בבסיס הפעילות העסקית בתחום הכסים המיבים בשלוש השים האחרוות
ככלל ,בשת  2018חלה עלייה קלה בדמי השכירות בשוק המשרדים ,בעיקר בתל-אביב ורמת גן .בתל-
אביב הסתיימה שת  2018בהיקפי שיא בהקמת בייי משרדים חדשים ובד בבד משך הביקוש למשרדים
ברמת גימור גבוהה במקומות מרכזיים .שיעורי התפוסה ותרו גבוהים וההיצע המצומצם באופן יחסי של
שטחים פויים תמך בעליית המחירים כאמור .ביתר הערים המרכזיות ,שיעורי התפוסה ודמי השכירות
בשוק המשרדים ותרו יציבים89.
ככלל ,בשת  2019חלה עלייה קלה בדמי השכירות בשוק המשרדים בתל-אביב וברמת גן )לעומת מגמת
יציבות במחירים ביתר הערים הגדולות( ,וכן מגמה יציבה בשיעורי התפוסה )שותרו גבוהים( .ביחס לתל-
אביב ,בשת  2019מרבית שטחי המשרדים בפרויקטים החדשים ספגו בשוק90.
ככלל ,בשת  ,2020על רקע משבר ה"-קורוה" ,חלה ירידה מסוימת ,בשיעורים של כ ,5%-11%-בדמי
השכירות הממוצעים בשוק המשרדים בערים תל-אביב ,רמת גן ,הרצליה ,רעה ופתח תקווה ,לפי העיין
)וזאת לעומת יציבות יחסית במחירים ביתר הערים הגדולות( ,וכן ירידה קלה בשיעורי התפוסה )אשר על
אף פי כן ותרו גבוהים(91.
לפרטים אודות שיויים משמעותיים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן דל"ן במהלך שת  2020ועד למועד
הדוח בשל התפשטות גיף ה"-קורוה" והשלכותיהם על פעילותה ,עסקיה ותוצאותיה ,לרבות בתחום
פעילות זה ,ראה באור .1ד לדוחות הכספיים וכן הסקירה המובאת בהערכת השווי בקשר עם בית קרדן
המצורפת לדוחות הכספיים )כמפורט גם סעיף  8.17.8לחלק זה(.

8.7

השלכות דיי מס החלים על קרדן דל"ן והייחודיים לתחום הכסים המיבים
להלן טבלה המציית את עקרוות המיסוי הכלליים הייחודיים במסגרת תחום הכסים המיבים
שיעור מס שבח מקרקעין

פחת מותר ביכוי
על מבים מסחריים
)רכיב המבה(
ככלל ,מכירת דל"ן בישראל כפופה לחבות במע"מ )למעט חריגים(;
בגובה שיעור מס חברות-
ככלל 4% -
) 23%החל מיום  .(1.1.2018השכרת דל"ן שאיה למגורים חייבת במע"מ; ומכירת מיות איה
כפופה למע"מ למעט ביחס לאיגודי מקרקעין .החל מחודש אוקטובר
 2015ולמועד הדוח עומד שיעור המע"מ על  .17%ככלל ,בגין דל"ן
)שאיו דירת מגורים( שרכש ,מוטל מס רכישה בשיעור של .6%

88
89
90
91
92

מס רכישה ומע"מ

בישראל92:

מסים
אחרים
מיסוי
מויציפאלי
יחול בהתאם
לסוג הכס
ומיקומו.

יחד עם זאת ,קרדן דל"ן עשויה לבחון מעת לעת ,על בסיס פרמטרים כגון תזרים המזומים מהמבה המיב ,מידת אכלוסו ,האזור בו
הוא מצוי )עם עדיפות לאזורים אורבאיים( ופוטציאל ההשבחה שלו ,רכישה של מבה מיב בהקמה או מבה מיב מאוכלס.
ראה סקר שוק של  CBREלשוק המשרדים בישראל :רבעון רביעי .2018
ראה סקר שוק של  CBREלשוק המשרדים בישראל :רבעון רביעי .2019
ראה סקר שוק של  CBREלשוק המשרדים בישראל :רבעון רביעי .2020
המידע המובא בטבלה להלן ובפרט המידע המתייחס להשלכות המס בעת רכישת ו/או מכירת כס במישרין או בעקיפין )רכישת ו/או
מכירת חברת הכס או החברות המחזיקות בה( היו כללי ואיו כולל את השלכות המיסוי הפרטיות לגבי כל חלופות רכישה ו/או
המכירה האפשריות.
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8.8

תמצית התוצאות
להלן תמצית תוצאות יתוח תחום הכסים המיבים ,לשים  2019 ,2020ו:2018-
לשה שסתיימה ביום
משתה
31.12.2019
31.12.2020
באלפי ש"ח
10,418
10,460
9,977
סך כל הכסות תחום הפעילות )מאוחד(
6,888
5,096
)(4,330
רווחים או הפסדים משערוכים )מאוחד(
19,383
15,152
4,870
רווחי תחום הפעילות )מאוחד(
10,165
10,166
9,200
 NOIמכסיםזהים)) (SameProperty NOIמאוחד( )*(
10,165
10,166
9,200
 NOIמכסים זהים )) (Same Property NOIחלק קרדן דל"ן( )*(
10,165
10,166
9,200
סה"כ ) NOIמאוחד(
10,165
10,166
9,200
סה"כ ) NOIחלק קרדן דל"ן(
" NOIמכסים זהים" –  NOIמכסים שהחזיקה קרדן דל"ן במשך שתי שות הדיווח האחרוות לפחות ,מבלי שחלו
)*(
בהם שיויים מביים מהותיים.
31.12.2018

8.9

אזורים
כאמור ,בתחום פעילות זה קרדן דל"ן פועלת בישראל בלבד )במרכז הארץ( .להלן טבלת משתים
כלכליים ,לשים  2019 ,2020ו 2018-אודות ישראל )וכן עבור תת אזור )תל-אביב(( המהווה אזור עיקרי ,בו
לקרדן דל"ן כס מיב אחד )בית קרדן(:
31.12.2020

לשה שסתיימה ביום
31.12.2019

31.12.2018

משתים כלכליים:
תוצר מקומי גולמי )במחירים שוטפים( )*(
תוצר לפש )במחירים שוטפים( )*(
שיעור צמיחה בתוצר המקומי )מותאם עותיות( )*(
שיעור צמיחה בתוצר לפש )מותאם עותיות( )*(
שיעור איפלציה )**(
התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך )**(
דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך )***(
שער חליפין של מטבע מקומי לעומת דולר ארה"ב
ליום האחרון של השה )**(
דמי שכירות ממוצעים )בש"ח למ"ר( ,למיטב ידיעת קרדן דל"ן ,בכסים מסוג:
97
103
95
תל אביב )****(
משרדים )ברמת גמר(
190
195
166
תל אביב )****(
מסחר
מקור :אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל  .http://www.cbs.gov.il -ביחס לשת הדוח ,התוים מבוססים על אומדן.
)*(
)**( מקור :אתר בק ישראל  .http://www.bankisrael.gov.il -התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך מתייחסת לתשואה
לפידיון של אגרות חוב ממשלתיות )לא צמודות( בריבית קבועה לתשע ) (9שים )ברוטו(.
)***( מקור :אתר משרד האוצר – אגף החשב הכללי )על-ידי חברות הדירוג העולמיות  ,Moody's / S&Pלפי העיין( -
.https://www.gov.il/he/Departments/General/israels-credit-rating
)****( מקור :סקרי שוק של  CBREלשוק המשרדים בישראל :רבעון רביעי  2019 ,2018ו ,2020-לפי העיין.
כ 1,386-מיליארד ש"ח
כ 150.4-אלפי ש"ח
)(2.4%
)(4.1%
)(0.69%
כ0.82%-
A1 / AA 3.2150ש"ח

כ 1,407-מיליארד ש"ח
כ 155.4-אלפי ש"ח
3.4%
1.5%
0.6%
כ0.83%-
A1 / AA 3.4560ש"ח

כ 1,330-מיליארד ש"ח
כ 149.8-אלפי ש"ח
3.5%
1.5%
0.8%
כ2%-
A1 / AA 3.7480ש"ח
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הכסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים

8.10

להלן פרטים בדבר ההכסות הצפויות של תחום הכסים המיבים )למועד הדוח -הכסות צפויות מבית
קרדן( ומספר חוזי השכירות הפוקעים )בהחת אי-מימוש ובהחת מימוש תקופות אופציות שוכרים( ,כון
למועד הדוח:
תקופת הכרה
בהכסה

שת 2021

רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4

שת 2022
שת 2023
שת 2024
שת  2025ואילך
סה"כ

בהחת אי-מימוש תקופת אופציות שוכרים
מספר חוזים שטח שוא
הכסות
הכסות
ההסכמים
מסתיימים
מרכיבים
מרכיבים
המסתיימים
משתים
קבועים
)אומדן(
)במ"ר(
)באלפי
)באלפי ש"ח(
ש"ח(
154
2
1,547
1,460
1
1,471
5,138
1
1,345
1
1,353
2,449
3
4,380
303
2
4,100
3,923
7,361
5
2,660
16,865
15
20,778

בהחת מימוש תקופות אופציות שוכרים
שטח שוא
מספר
הכסות
הכסות
ההסכמים
חוזים
מרכיבים
מרכיבים
מסתיימים המסתיימים
משתים
קבועים
)אומדן(
)במ"ר(
)באלפי
)באלפי ש"ח(
ש"ח(
154
2
1,547
1,460
1
1,471
1,586
2,077
7,983
5,441
3
7,311
785
1
4,851
3
6,843
7,840
10
33,670

קרדן דל"ן מהלת מעקב אחר מועד פקיעת חוזי השכירות בהם היא קשורה .ככל שקיימת אופציה להארכת
החוזה )המותית בהסכמה הדדית של הצדדים או בתאי שוק כפי שיהיו בעת מימוש האופציה( ,או במקרה בו
לא קיימת בחוזה השכירות אופציה להארכתו ,פוה קרדן דל"ן מבעוד מועד לשוכר הרלווטי לצורך יהול
משא ומתן עמו להארכת תקופת השכירות .במידת הצורך ,ערכת קרדן דל"ן לשיווק הכס לצורך השכרתו
מחדש.
יצוין ,כי הערכות קרדן דל"ן לעיל בדבר ההכסות הצפויות של תחום הכסים המיבים ,הין מידע צופה
פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,המבוסס על חוזי שכירות חתומים אשר בידי קרדן דל"ן ,ועל
הערכותיה של קרדן דל"ן .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה,
לרבות באופן מהותי ,מכפי שצפה ,כתוצאה מיכולת עמידתם של השוכרים עימם קשורה קרדן דל"ן
בהסכמי השכירות בבית קרדן; ביטול הסכמים; מצב שוק ההשכרה של משרדים ו/או עסקים באזורי
ביקוש במרכז הארץ; אופייה של הסביבה בה ממוקם בית קרדן והיקף העלויות הלוות לשוכר )כגון דמי
ארוה ,דמי יהול ביין וכדומה(; ו/או עקב התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף
 22לחלק זה.
8.11

שוכרים עיקריים
לקרדן דל"ן אין שוכר אשר ההכסה ממו היוותה ,בשת  10% ,2020או יותר מהכסותיה על-פי
דוחותיה הכספיים המאוחדים לאותה שה .האמור כון גם למועד הדוח .לפרטים אודות שוכרים
עיקריים בבית קרדן )כס מיב מהותי מאד( ,ראה סעיף  8.17.4לחלק זה.

8.12

מבים מיבים בהקמה
ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח ,לקרדן דל"ן אין מבים מיבים בהקמה.
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8.13

קרקעות להשקעה
המטאורולוגית( 93וברעה94

להלן פרטים אודות קרקעות להשקעה בבית דגן )במתחם הסמוך לתחה
אשר סווגו לתחום הכסים המיבים; בדוחותיה הכספיים של קרדן דל"ן מסווגות הקרקעות האמורות
כדל"ן להשקעה בפיתוח:
משתים
אזור
הסכום שבו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום השה )מאוחד( )באלפי ש"ח(
אחר
סה"כ שטח הקרקעות להשקעה בתום השה )באלפי מ"ר(
)בית דגן( סה"כ זכויות בייה בקרקעות להשקעה ,לפי תוכיות מאושרות ,לפי שימושים
)באלפי מ"ר(
הסכום שבו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום השה )מאוחד( )באלפי ש"ח(
אחר
סה"כ שטח הקרקעות להשקעה בתום השה )באלפי מ"ר(
)רעה( סה"כ זכויות בייה בקרקעות להשקעה ,לפי תוכיות מאושרות ,לפי שימושים
)באלפי מ"ר(

8.14

31.12.2019 31.12.2020
15,680
15,680
28
28
1,058
0.125
0.125

-

רכישת ומכירת כסים )מצרפי(
למעט רכישת הקרקע ברעה )בהיקף זיח( כאמור בסעיף  8.13לחלק זה ,במהלך השים  2019 ,2020ו-
 2018לא מכרו ולא רכשו כסים מיבים על-ידי קרדן דל"ן.

8.15

רשימת מבים מיבים מהותיים; מבים מיבים בהקמה מהותיים; קרקעות להשקעה מהותיות
למועד הדוח לקרדן דל"ן אין מבים מיבים מהותיים ,מבים מיבים בהקמה מהותיים או קרקעות
להשקעה מהותיות )לפרטים אודות מבה מיב מהותי מאד ,ראה סעיף  8.17לחלק זה(.

8.16

גילוי אודות התאמות ברמת התאגיד
ליום  31בדצמבר של כל אחת מהשים  2020ו 2019-לא קיימות התאמות בין השווי ההוגן של הכסים
המיבים המפורטים בסעיף  8זה )בית קרדן וקרקע להשקעה בבית דגן( לבין סך כל הערך של דל"ן
להשקעה בדוח על המצב הכספי המאוחד של קרדן דל"ן.

93

94

חלקה של קרדן דל"ן בקרקע בבית דגן )לאחר הפקעות מקרקעין שעשו בשים  2018ו (2019-מסתכם בכ 28-דום )מהם כ 24.7-דום בבעלות
והיתרה בחכירה מהמדיה( ,מתוך שטח כולל של כ 202-דום )לאחר הפקעות כאמור לעיל( ,אשר אותם רכשה קרדן דל"ן בשת  2006ביחד עם
שתי חברות וספות )בהערה זו" :המקרקעין"( .תקופת החכירה על-פי הסכם החכירה ביחס לשלוש חלקות במקרקעין האמורים הסתיימה
בחודש מרס  2003וכון למועד הדוח ,בוחת קרדן דל"ן את האפשרות להארכת תקופות החכירה ביחס לחלקות האמורות וכדאיותן .יצוין ,כי
תכית המתאר לעיר ראשון לציון ,אשר אושרה במהלך שת  ,2017קובעת למקרקעין )שחלקם מצאים בתחומה( יעוד של' :מוסד' שבמסגרתו
יתן להקים ,בין היתר ,בייים למוסדות ציבור ,משרדים ומבים ציבוריים ,מעבדות ומכוי מחקר ומוסדות להשכלה גבוהה; ו'-מרכז
תחבורה' .למיטב ידיעת קרדן דל"ן ,למועד הדוח חלק מהמחזיקים הוספים במקרקעין פועלים לקידום תכית חדשה לשיוי יעוד המקרקעין
למוסדות ציבור ,תעסוקה ודיור מיוחד )המיועד למגורי סטודטים ודיור מוגן( .להערכת ההלת קרדן דל"ן ,הקמתו של מבה מיב על
המקרקעין איה צפויה להתחיל בתקופה הקרובה .למועד הדוח קרדן דל"ן בוחת פרוגרמות וחלופות )חליפיות( ליצול ולשימוש במקרקעין
ו/או אפשרויות למימוש זכויותיה במקרקעין.
חלקה של קרדן דל"ן בקרקע ברעה )אשר רכש על-ידה במהלך שת  2020בתמורה לסך כולל של כ 1,040-אלפי ש"ח( מסתכם בכ 0.125-אלפי
מ"ר )בבעלות( ,מתוך שטח כולל של כ 23,121-מ"ר אשר היו בבעלות צדדים שלישיים )בהערה זו" :המקרקעין"( .תכית המתאר והתכיות
המפורטות החלות על המקרקעין ,קובעות לה יעוד של משרדים ומסחר.
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8.17

כסים מהותיים מאוד -בית קרדן )מבה מיב מהותי מאד(

8.17.1

הצגת הכס -להלן פרטים אודות בית קרדן ליום  31בדצמבר :2020
מיקום הכס
שטחי הכס  -פיצול לפי
שימושים
חלק קרדן דל"ן בפועל בכס
מבה האחזקה בכס
ציון שמות השותפים לכס
תאריך רכישת הכס
פירוט זכויות משפטיות בכס
מצב רישום זכויות משפטיות
זכויות בייה בלתי מוצלות
משמעותיות

ושאים מיוחדים )חריגות
ביה מהותיות ,זיהום קרקע
וכדומה(
שיטת הצגה בדוחות כספיים
פרטים על כס שמכר

8.17.2

תל אביב
משרדים ומסחר 17,653 -מ"ר )חלק קרדן דל"ן ) 8,827 – (50%מ"ר(;  348מקומות חיה
) 11,590מ"ר( )חלק קרדן דל"ן ) 174 – (50%מקומות חיה(95
50%
במישרין
מגדל חברה לביטוח בע"מ ומקפת החדשה יהול קרות פסיה ותגמולים בע"מ )ביחד-
"מגדל"( ,המשתייכות לקבוצה עסקית יחידה.
יולי 1988
חכירה
חכירה .למועד הדוח מרבית זכויות החכירה בקרקע רשמו על שם קרדן דל"ן.
ביום  22בדצמבר  2016פורסמה למתן תוקף תמ"מ תא .5000/להערכת קרדן דל"ן,
פוטציאל תוספת השטחים שיתן להוסיף לבית קרדן במסגרת תכית זו היו בטווח של כ-
 5,000עד  20,000מ"ר .למועד הדוח בוחת קרדן דל"ן אפשרויות שוות למימוש זכויות
כאמור ,כולן או מקצתן )אם בכלל( ,הן בהיבטי התכות הדסית והן בהיבטי התכות
כלכלית .יצוין ,כי זכויות בייה בלתי מוצלות אלו לא הובאו בחשבון באמדן שווי הזכויות
בכס על-פי הערכת שווי הכס ליום  31בדצמבר ) 2020ראה סעיף  8.17.8לחלק זה(.
קרדן דל"ן ומספר יזמים וספים )להם זכויות במקרקעין במתחם המע"ר )מרכז עסקים
ראשי( הצפוי בתל-אביב ,בו מצויים גם מקרקעי בית קרדן( קשורים בהסכמים עם עיריית
תל-אביב וגורמים וספים ,בין היתר לביצוע של עבודות שוות במתחם ,כגון ביצוע וחיבור
דרך שירות ציבורית ,הקמת טיילת במתחם וכדומה .העבודות כאמור החלו במהלך המחצית
השייה של שת  .2020לפרטים וספים ,ראה באור  21לדוחות הכספיים.
שווי הוגן
-

תוים עיקריים
להלן תוים עיקריים בקשר עם בית קרדן לשים  2019 ,2020ו:2018-
שת 2020

תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בכס -
50%
125,893
131,836
130,870
שווי הוגן בסוף שה )באלפי ש"ח(
125,893
131,836
130,870
ערך בספרים בסוף שה )באלפי ש"ח(
6,888
5,096
)(4,375
רווחי או הפסדי שערוך )באלפי ש"ח(
)*(
)*(
)*(
במקרה שהכס מדד לפי עלות – ערך
בספרים בסוף שה )באלפי ש"ח(
)*(
)*(
)*(
)*(
)*(
)*(
)*(
במקרה שהכס מדד לפי עלות – ירידת
)ביטול ירידת( ערך שזקפה בשה )באלפי
ש"ח(
99%
99%
89%
93%
94%
94%
94%
שיעור תפוסה ממוצע )(%
99%
(**) 94%
93%
94%
94%
94%
94%
שיעור תפוסה בשה (***) (%) 1+
99%
(**) 99%
99%
99%
99%
99%
99%
שיעור תפוסה בשה (***) (%) 2+
17,535
(**) 17,535
15,678
16,463
16,463
16,426
16,426
שטחים מושכרים בפועל )במ"ר(
10,418
10,460
2,407
2,519
2,419
2,632
9,977
סה"כ הכסות )באלפי ש"ח(
87
89
87
87
87
86
86
דמי שכירות ממוצעים למ"ר )לחודש( )בש"ח(
94
80
דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים
שחתמו בשה )בש"ח(
10,165
10,166
2,264
2,368
2,142
2,426
9,200
) NOIבאלפי ש"ח(
10,165
10,166
2,264
2,368
2,142
2,426
9,200
 NOIמותאם )באלפי ש"ח(
8.1%
7.7%
6.9%
7.2%
6.6%
7.4%
7%
שיעור תשואה בפועל )(%
8.1%
7.7%
6.9%
7.2%
6.6%
7.4%
7%
שיעור תשואה מותאם )(%
12
(**) 12
10
11
11
11
10
מספר שוכרים לתום שת דיווח
)*( לא רלווטי.
)**( יצוין ,כי בימים  24ו 31-בדצמבר  2019הסתיימו הסכמי שכירות עם שי שוכרים בבית קרדן ,ביחס לשטח כולל של כ 1,893.5-מ"ר )וסך
הכסות שתיות בהיקף של כ 1,310-אלפי ש"ח )חלקה של קרדן דל"ן(( ,כך שהחל מאותם מועדים ועד לחודש מרס  ,2020שיעור התפוסה
בבית קרדן עמד על  ,89%והחל מחודש מרס  2020ועד לתום שת  ,2020שיעור התפוסה כאמור עמד על .94%-93%
)***( הערכות קרדן דל"ן לעיל בוגע לשיעורי התפוסה החזויים ,הין מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,המבוסס על חוזי שכירות
חתומים ,על הערכות ההלת קרדן דל"ן ,על תחזיות ותוכיות עבודה של קרדן דל"ן ,ועל היכרותה של קרדן דל"ן עם שוק הדל"ן המיב
בישראל .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה ,לרבות באופן מהותי ,מכפי שצפה ,כתוצאה משיויים
בדמי שכירות של שטחי משרדים באזור תל-אביב ,מהמצב הכלכלי במשק )לרבות קשיי מימון( ו/או עקב התממשותם של כל או חלק מגורמי
הסיכון כמתואר בסעיף  22לחלק זה.

95

רבעון 4
2020
130,870
130,870
)(2,515
)*(

רבעון 3
2020
130,275
130,275
)(146
)*(

רבעון 2
2020
130,275
130,275
)(1,714
)*(

רבעון 1
2020
131,836
131,836
)*(

שת 2019

שת 2018

יצוין כי בית קרדן כולל שטחים וספים של כ 4,772-מ"ר ומספר מקומות חיה ,אשר בבעלות צדדים שלישיים )מתוכם כ 140-מ"ר
בבעלות קרדן ישראל(.
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8.17.3

הכסות והוצאות
להלן תוים בדבר הכסות והוצאות בקשר עם בית קרדן לשים  2019 ,2020ו) 2018-באלפי ש"ח(:
שת
2020

תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בכס -
50%
הכסות:
9,147
9,360
2,150
2,285
2,303
2,243
8,981
מדמי שכירות – קבועות
מדמי שכירות – משתות
150
מדמי יהול
1,121
1,100
257
234
116
389
996
מהפעלת חיוים
אחרות
10,418
10,460
2,407
2,519
2,419
2,632
9,977
סה"כ הכסות
עלויות:
253
294
143
151
277
206
777
יהול ,אחזקה ותפעול
פחת )אם רשם(
אחרות
253
294
143
151
277
206
777
סה"כ עלויות )*(:
רווח:
10,165
10,166
2,264
2,368
2,142
2,426
9,200
:(*) NOI
השיוי בשת  2020בהשוואה לשת  2019בע בעיקרו מגידול בשטחים פויים כתוצאה מעזיבת שוכר ,אשר גרם לגידול
)*(
בעלויות אחזקת הכס )ארוה ,דמי יהול וכו'(.

8.17.4

רבעון 4
2020

רבעון 3
2020

רבעון 2
2020

רבעון 1
2020

שת
2018

שת
2019

שוכרים עיקריים בכס
להלן פרטים אודות שוכרים עיקריים בבית קרדן לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2020לעיין זה,
"שוכר עיקרי" היו 'שוכר עוגן' או שוכר אשר ההכסה ממו מיבה  20%לפחות מהכסות הכס(:

תוים לפי 100%
)חלק קרדן דל"ן
בכס (50% -

שיעור
משטח
הכס
המשויך
לשוכר )(%
בשת 2020
39%

לא

עיריית תל-אביב

28%

לא

פרקליטות מחוז
ת"א96

8.17.5

האם
הוא
שוכר
עוגן?

שיוך
האם
אחראי ל -עפי של
השוכר
 20%או
יותר
מהכסות
הכס?
 5שים )+אופציות
משרד
כן
ממשלתי הארכה(; ותרו כ4.5-
שים ) +אופציות הארכה(
כן
רשות  10שים )כולל הפעלת
מקומית אופציות הארכה
קודמות(; ותרה כחצי
שה
תקופת ההתקשרות
המקורית והתקופה
שותרה )בשים(

תיאור הסכם השכירות
אופציות מגון עדכון
או הצמדה
להארכה
של דמי
)בשים(
השכירות
מדד
 5תקופות
הארכה של המחירים
שה כל אחת לצרכן
מדד
המחירים
לצרכן

פירוט
ערבויות
)אם
קיימות(

ציון
תלות
מיוחדת

-

לא

-

לא

הכסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים
להלן תוים אודות הכסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם בית קרדן )בהחת אי-מימוש
תקופת אופציות שוכרים(:
תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בכס -
50%
מרכיבים קבועים
מרכיבים משתים )אומדן(
סה"כ

לשת 2021

לשת 2022

5,716
5,716

4,380
4,380

לשת 2023
אלפי ש"ח
4,100
4,100

לשת 2024

לשת 2025
ואילך

3,923
3,923

2,660
2,660

הערכות קרדן דל"ן לעיל בדבר ההכסות הצפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם בית קרדן ,הין מידע
צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,המבוסס על חוזי שכירות חתומים אשר בידי קרדן דל"ן ,ועל
הערכותיה של קרדן דל"ן .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה,
לרבות באופן מהותי ,מכפי שצפה ,כתוצאה מביטול מוקדם ו/או הפרה של חוזה שכירות או מיכולת עמידתם
של השוכרים עימם קשורה קרדן דל"ן בהסכמי שכירות ו/או עקב התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון
כמתואר בסעיף  22לחלק זה.
96

יצוין ,כי עד לחודש אוגוסט  2020שכרה הפרקליטות את השטח המושכר כשוכרת משה של תכון המים לישראל בע"מ )"תהל"( )חברה
המוחזקת על-ידי תהל מהדסים יועצים בע"מ )שהיה חברה בבעלות מלאה )בעקיפין( של  ,Kardan N.V.חברה השלטת על-ידי חלק
מבעלי השליטה )בשרשור סופי( בקרדן דל"ן((  -ראה סעיף  10.2.1בחלק ד' לדוח .הסכם השכירות המתואר בטבלה לעיל חתם בפועל
בחודש מרס .2021
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8.17.6

מימון מסוים לכס
להלן פרטים בדבר מימון מסוים בקשר עם בית קרדן:
חלק קרדן דל"ן בכס –  .50%המימון המפורט להלן היו הלוואה )למועד הדוח הלוואה זו מהווה אשראי בר דיווח של קרדן
דל"ן כמפורט בסעיף  (4)14.3לחלק זה(
מימון שיתן לקרדן דל"ן בלבד.
70,313
 31.12.2020מוצג כהלוואות לזמן קצר:
יתרות בדוח )אלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
המאוחד על
3,750
המצב הכספי  31.12.2019מוצג כהלוואות לזמן קצר:
70,313
)אלפי ש"ח( מוצג כהלוואות לזמן ארוך:
70,313
שווי הוגן של ההלוואה ליום ) 31.12.2020אלפי ש"ח(
 30ביוי 2019
תאריך טילת הלוואה המקורי
75,000
גובה הלוואה מקורי )אלפי ש"ח(
כ3.2%-
שיעור הריבית בפועל )אפקטיבית( ליום (%) 31.12.2020
קרן :תשלומים רבעויים בסך של  937,500ש"ח כל אחד )החל מיום
מועדי פירעון קרן וריבית
 15באוקטובר  (2019ותשלום אחרון בסך של  68,437,500ש"ח ביום
 15ביולי .2021
ריבית :תשלומים רבעויים )החל מיום  15באוקטובר .(2019
לפרטים אודות אמות מידה פיסיות בהן קרדן דל"ן התחייבה
תיות פיסיות מרכזיות
לעמוד ,ראה סעיף  14.5.3לחלק זה.
-תיות מרכזיות אחרות
כן
ציון האם קרדן דל"ן עומדת בתיות מרכזיות ובאמות
המידה הפיסיות לתום שת הדיווח
לא
האם מסוג non-recourse

8.17.7

שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בכס
להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיות בקשר עם בית קרדן:
סוג

שעבודים

משכתא

פירוט

דרגה
ראשוה

שעבוד שוטף על המקרקעין ועל הפרויקט; שעבוד קבוע ו/או משכון על זכויות
קרדן דל"ן במקרקעין ,זכויות הביטוח ,הפיצוי והשיפוי כלפי צדדים שלישיים,
הזכויות לקבל כספים מרוכשים ומשוכרים ומצדדים שלישיים בקשר עם
המקרקעין ,על כספים בחשבוות הפרויקט ,על זכויות קרדן דל"ן בגין הסכם
שיתוף והסכם מכר עם מגדל ועל זכויות החכירה במקרקעין; שעבוד קבוע שי
בדרגה על מחצית הזכויות במקרקעין לטובת מגדל .יצוין ,כי מן השעבוד על
הזכויות לקבלת כספים משוכרים בבית קרדן כאמור ,הוחרגו זכויותיה של מגדל
לקבלת כספים משוכרים בגין חלקה בשטחי הכס שמסרו לה.
משכתא על כל זכויות קרדן דל"ן במקרקעין וכל הבוי ושייבה עליה ,וכן על
זכויות החזקה והשימוש במקרקעין ,על זכויות הביטוח ,הפיצוי והשיפוי כלפי
צדדים שלישיים בקשר עם המקרקעין ,ועל הזכויות לקבל כספים משוכרים
ומצדדים שלישיים בקשר עם המקרקעין .יצוין ,כי המשכתא האמורה מבטיחה
את כל התחייבויות קרדן דל"ן כלפי המלווה )ולא יוחדה להתחייבויות קרדן דל"ן
כלפיו בקשר עם בית קרדן בלבד(.

הסכום המובטח
בשעבוד ליום
31.12.2020
)באלפי ש"ח(
) 70,912כולל בגין
ערבויות(
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8.17.8

פירוט בדבר הערכת השווי
להלן פרטים אודות הערכת שווי בקשר עם בית קרדן לשים  2019 ,2020ו97:2018-
שת 2020

תוים לפי  ,100%למעט בוגע ל"-שווי שקבע" ול"-יתוחי רגישות
לשווי" ,אשר הים לפי חלקה של קרדן דל"ן בכס 50% -
130,870
השווי שקבע )באלפי ש"ח( )*(
איג' יוסף זריצקי
זהות מעריך השווי
בלתי תלוי
תלות המעריך
קיים
קיומו של הסכם שיפוי
31/12/2020
תאריך התוקף של הערכת השווי
(I) DCF
מודל הערכת השווי
החות עיקריות שלקחו לצורך הערכת השווי:
משרדים17,653 -
גישת ההשוואה שטח בר-השכרה ) (Gross Leasable Areaשלקח בחשבון
בחישוב )במ"ר(
) Sales
משרדים13,530 -
 Comparisonמחיר מכירה למ"ר בר-השכרה שלקח בחישוב )בש"ח(
348
 (Approachמספר חיות
140,000-200,000
אומדן שווי לחיה )בש"ח(
משרדים20,800 -
טווח מחירים למ"ר בר-השכרה של כסים ברי השוואה
שלקחו בחישוב )בש"ח(
משרדים5 -
מספר הכסים ברי השוואה שלקחו בחישוב
 .1מגדל פלטיום ,ת"א 2,605 ,מ"ר
הכסים העיקריים שלקחו לצורך השוואה
)מכר(
 .2עזריאלי ,מגדל משולש ,ת"א6,000 ,
מ"ר
 .3אבן גבירול ,ת"א 1,000 ,מ"ר
 .4מגדל אקרו דל"ן ,ת"א 4,500 ,מ"ר
 .5דה ויצ'י ,ת"א ,דמ"ש  86למ"ר
7%
שיעור תשואה טו המשתקף מה NOI-הוכחי של הכס
משרדים17,653 -

שת 2019

שת 2018

131,836
איג' יוסף זריצקי
בלתי תלוי
קיים
31/12/2019
(I) DCF

125,893
איג' יוסף זריצקי
בלתי תלוי
קיים
31/12/2018
(I) DCF

משרדים17,653 -

משרדים17,653 -

משרדים13,530 -
348
160,000-220,000
משרדים11,455-23,850 -

משרדים13,530 -
348
120,000-160,000
משרדים9,855-22,603 -

משרדים5 -
משרדים6 -
 .5מגדל חג'ג' ,ת"א 2,833 ,מ"ר
 .1מגדל חג'ג' ,ת"א 2,502 ,מ"ר
 .6מגדלי הארבעה ,ת"א 8,934 ,מ"ר  .2בית קרדן ,ת"א 194 ,מ"ר
 .7מגדלי אלון ,ת"א 4,943 ,מ"ר
 .3מגדלי הארבעה ,ת"א5,409 ,
 .8מגדל אלקטרה-סיטי ,ת"א 801 ,מ"ר
 .4מגדלי אלון ,ת"א 4,171 ,מ"ר
מ"ר
 .5מגדלי לוישטין ,ת"א 495 ,מ"ר  .5מגדל המיליום ,ת"א 119 ,מ"ר
7.7%

8.1%

משרדים17,653 -

משרדים17,653 -

שטח בר-השכרה ) (Gross Leasable Areaשלקח בחשבון
גישת היוון
תזרימי מזומים בחישוב )במ"ר(
)(DCF
99%
94%
94%
שיעור תפוסה בשה (%) 1+
99%
99%
99%
שיעור תפוסה בשה (%) 2+
משרדים(II) 89% -
משרדים99% -
משרדים93% -
שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר-ההשכרה לצורך
הערכת שווי )(%
משרדים88 -
משרדים88 -
משרדים85 -
דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך
הערכת שווי בשה ) 1+בש"ח(
משרדים88 -
משרדים88 -
משרדים85 -
דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך
הערכת שווי בשה ) 2+בש"ח(
משרדים88 -
משרדים88 -
משרדים86 -
דמי שכירות חודשיים מייצגים ממוצעים למ"ר מושכר
לצורך הערכת שווי )בש"ח(
10,603
9,302
9,302
תזרים מייצג NOI/מייצג לצורך הערכת שווי )באלפי ש"ח(
הוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים )באלפי
ש"ח(
7.75%
7.25%
7.25%
שיעור היוון/שיעור תשואה/מכפיל שלקח לצורך הערכת
השווי )(%
חיה בודדת750-1,000 :
חיה בודדת750-1,000 :
חיה בודדת750-1,000 :
דמי שימוש כלכליים חודשיים ל 1-מ"ר חיה )בש"ח(
חיה כפולה1,250-1,500 :
חיה כפולה1,250-1,800 :
חיה כפולה1,250-1,500 :
שיוי בשווי )באלפי ש"ח(
יתוחי רגישות לשווי )*(
165
1,370
269
עלייה של (***) 5%
שיעורי תפוסה
)(1,227
)(1,059
)(941
ירידה של 5%
)(8,213
)(8,278
)(8,395
עלייה של (**) 0.5%
שיעורי היוון
9,346
9,504
9,638
ירידה של (**) 0.5%
6,776
6,415
6,506
דמי שכירות ממוצעים למטר עלייה של 5%
)(6,776
)(6,415
)(6,506
ירידה של 5%
תוים לפי חלקה של קרדן דל"ן בכס –  .50%כן יצוין ,כי השוויים המפורטים לעיל הים לאחר סיווג השטחים המשמשים את קרדן דל"ן כמשרדיה בכס לסעיף רכוש קבוע
)*(
בדוחותיה הכספיים.
השיוי היו הוספה/הפחתה של  0.5%משיעור ההיוון שכלל בשמאות.
)**(
ביחס לשת  2018השיוי כאמור מייצג עלייה של  1%בלבד ,וזאת לאור העובדה כי ליום  31בדצמבר  2018שיעור התפוסה בכס עמד על .99%
)***(
)(I
עשה שימוש גם במודל גישת ההשוואה לצורך מתן אידיקציה לשווי.
)(II
מתייחס לתקופה שמיום  31בדצמבר  2019ועד לחודש מרס  ,2020עקב סיום הסכמי שכירות של שיים מהשוכרים בכס.

97

ליום  31בדצמבר  2020הערכת שווי זו היה הערכת שווי מהותית מאד של קרדן דל"ן בהתאם למבחי המהותיות בעמדה משפטית 105-
) 23פרמטרים לבחית מהותיות הערכות שווי( של רשות יירות ערך .בהתאם ,הערכת שווי זו מצורפת לדוחות הכספיים.
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8.17.9

השבחות ושיויים בכס
במהלך שת  2020בוצעו עבודות שיפוץ בלובי הביין ,בהיקף כספי כולל )חלקה של קרדן דל"ן בלבד( של
כ 509-אלפי ש"ח.

8.18

שוכרים
הסכמי השכירות בהם והגת קרדן דל"ן להתקשר עם לקוחותיה הים הסכמי שכירות בלתי מוגת .על-פי
רוב מועקת לשוכרים זכות ברירה )אופציה( להארכת תקופת השכירות המקורית .במרבית המקרים
קבעים דמי שכירות משתים לתקופה הוספת )מגון עדכון(.

8.19

תחרות
תחום הכסים המיבים בישראל מאופיין בתחרותיות רבה .בתחום הכסים המיבים פועלים גופים רבים,
מקומיים וזרים ,העוסקים בייזום ,הקמה ,השכרה השבחה ומכירה של שטחי דל"ן מיב ,החל מחברות
גדולות ,ותיקות ומובילות המחזיקות כסים בהיקפים גדולים ועד יזמים קטים ומקומיים הפועלים
בתחום באזורים גיאוגרפיים מסוימים או המעורבים בפרויקט בודד.
בשלב איתור השוכרים תאי התחרות בתחום הדל"ן המיב מתמקדים ,בין היתר ,בפרמטרים הבאים:
איכות הכס ,מיקום הכס ,איכות הבייה ,דרכי הגישה אליו ועוד .כמו-כן ,כיסה של קרות דל"ן וגופים
מוסדיים אחרים ,כגון קרות פסיה ,חברות ביטוח וקופות גמל ,לשוק הכסים המיבים )באמצעות רכישת
כסים מיבים גדולים או פורטפוליו של כסים מיבים )שיעורים שוים בתיקים הכוללים מספר כסים(
המושכרים לתקופה ארוכה( ,תורמת להעלאה סלקטיבית בשווי הכסים ,במיוחד לאור זמיות מקורות
האשראי המאפיית את הגופים כאמור ,מוזילה את דמי השכירות של שוכרי העוגן המועדפים על הגופים
כאמור ומגבירה את התחרות .לריבוי שטחי המשרדים והמסחר ,באזורים בהם מצויים כסים מיבים של
קרדן דל"ן עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על יכולתה של קרדן דל"ן להשכיר שטחים פויים ולשמור
במקביל על רמת דמי השכירות אותם היא גובה .למועד הדוח ,חלקה של קרדן דל"ן בשוק הכסים
המיבים היו זיח.
דרכי ההתמודדות של קרדן דל"ן עם התחרות הין ,בין היתר ,השכרת שטחים בעלי מפרט גבוה ועשיר
ותאי תשלום וחים .כמו-כן הגורמים המפורטים להלן עשויים לתרום במידה רבה להצלחתה של קרדן
דל"ן בתחום הכסים המיבים )וזאת בוסף לגורמי הצלחה וספים של קרדן דל"ן בתחום ,אשר הים
גורמים מן המפורסמות (1) :(98ביסוס מערכות יחסים יציבות וארוכות עם שוכרים אסטרטגיים בעלי
איתות פיסית ,בדגש על קיומם של מספר שוכרים המהווים עוגן מבחית הכסות ומיצובו של הכס; ו-
) (2השגת מימון בתאים המאפשרים קבלת תשואה עודפת של דמי השכירות על עלויות מימון ההשקעה
ועלויות אחרות הקשורות לרכישה.
לפרטים אודות שיויים משמעותיים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן דל"ן במהלך שת  2020ועד למועד
הדוח בשל התפשטות גיף ה"-קורוה" והשלכותיהם על פעילותה ,עסקיה ותוצאותיה ,לרבות בתחום
פעילות זה ,ראה באור .1ד לדוחות הכספיים וכן הסקירה המובאת בהערכת השווי בקשר עם בית קרדן
המצורפת לדוחות הכספיים )כמפורט גם סעיף  8.17.8לחלק זה(.

98

כגון (1) :יצול הפוטציאל הגלום בכס ,בין אם בפיתוח ובין אם במציאת שוכרים לשטחים הפויים בו; ) (2יסיון ,מויטין וכוח אדם
איכותי; ) (3הפעלת מערך גבייה יעיל ואפקטיבי; ) (4שמירה על היקף עלויות יהול ותפעול הפרויקט; ) (5אופייה של הסביבה בה ממוקם
הכס והיקף העלויות הלוות לשוכר )כגון דמי הארוה ,דמי יהול בביין וכדומה(; ) (6מיתוג הכס.
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.9

תחום ביצוע עבודות בייה

9.1

כללי
פעילותה של קרדן דל"ן בתחום ביצוע עבודות בייה מתבצעת באמצעות אל-הר ,חברה פרטית אשר
התאגדה ורשמה בישראל בשת  ,1991אשר למועד הדוח מלוא הוה המופק והפרע ) (100%מוחזק בידי
קרדן דל"ן.
אל-הר עוסקת במתן שירותי קבלן מבצע בפרויקטים לביית מבי מגורים וכן במבים שאים למגורים,
כגון מבי משרדים ,מבי ציבור ,בתי מלון ,ומבי תעשיה ומסחר ,כולם בישראל ,וכן בביצוע עבודות
התשתית והפיתוח בקשר לפרויקטים אותם היא מבצעת .במועד הדוח מבצעת אל-הר תשעה )(9
פרויקטים בישראל.

9.2

מידע כללי על תחום ביצוע עבודות בייה
להלן תיאור מגמות ,אירועים והתפתחויות בעף אשר משפיעים ועשויים להשפיע בעתיד על הפעילות
בתחום ביצוע עבודות הבייה ,מעבר לגורמים המשפיעים על כלל פעילות הדל"ן בישראל )כאמור בסעיף 6
לחלק זה(:

9.2.1

מבה תחום הפעילות והשיויים החלים בו
במהלך השים האחרוות ,בעקבות מספר גבוה של תאוות עבודה באתרי בייה בישראל )אשר חלקן
הסתיימו אף במוות( ,גברו יוזמות של גופים רגולטוריים שוים להעלאת רמת הבטיחות באתרי הבייה.
לפרטים ראה סעיף  6.3לחלק זה.
בוסף ,ככלל ,הבייה בישראל מתבצעת בחלקה היכר באמצעות שימוש בכוח אדם זר .חלק מעובדי אל-הר
בפרויקטים השוים הים עובדים זרים המועסקים דרך תאגידי כוח אדם ,המעיקים שירותים לאל-הר
בהתאם לדרש לה ועל-פי היקפי פעילותה וצרכיה .ראה בהקשר זה סעיף  6.2לחלק זה.
לפרטים אודות שיויים בביקושים לרכישת דירות חדשות ובהיקף העסקאות בדירות ,שיויים כלכליים שיש
בהם להשפיע על תחום הבייה בכלל ועל הבייה למגורים בפרט ,שיויים במדייות הממשלתית ,שיויים
במדייות בק ישראל ושיויים בזמיותם של חומרי גלם ,ראה סעיפים  22.7 ,22.3 ,22.1 ,7.2.1 ,6.1ו22.14-
לחלק זה.
לפרטים אודות שיויים משמעותיים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן דל"ן במהלך שת  2020ועד למועד
הדוח בשל התפשטות גיף ה"-קורוה" והשלכותיהם על פעילותה ,עסקיה ותוצאותיה ,לרבות בתחום
פעילות זה ,ראה באור .1ד לדוחות הכספיים.

9.2.2

מגבלות חקיקה ,תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הבייה
ראה סעיף  17.3לחלק זה.

9.2.3

שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות
ככלל ,במהלך שת  ,2020על רקע משבר ה"-קורוה" עבודות הבייה בתחום הפעילות המשיכו כסדרן ולא
הורגשה השלכה מהותית לרעה של המשבר על פעילותה של אל-הר ,לרבות בקשר עם אומדי עלויות
ביצוע פרויקטים ,מועדי השלמת הפרויקטים ויכולת הגביה ממזמיי העבודות .יצוין ,כי בתקופת הסגרים
הושבתו כל ועדות התכון ומוסדות הרישוי ,דבר שגרם לעיתים לעיכובים לא מהותיים בקידום פרויקטים
ולהתחלת עבודות ביה .לפרטים אודות השלכות אפשריות של המשבר על פעילותה ,עסקיה ותוצאותיה של
קבוצת קרדן דל"ן ,ראה סעיף  22.2לחלק זה.
באופן כללי ,בשת  2020היקף הפעילות של אל-הר בתחום עלה ואף רשמה עלייה מסוימת ברווחיות
תחום הפעילות ביחס לשת  .2019העלייה ברווחיות בעה בעיקרה מפרויקטים בביצוע אשר הגיעו
לשלבים מתקדמים ואשר בחלקם הצליחה אל-הר להציג חיסכון בעלויות מחד והגדלת ההכסות
המאושרות על-ידי מזמיי העבודה ביחס לחוזה המקורי מאידך .הירידה באי הוודאות הובעת מהשלב
המתקדם בו מצויים הפרויקטים ,איפשרה לאל-הר לעדכן את אומדי הריווחיות .בוסף ,רשם רווח
בתחום הפעילות כתוצאה מהסכם פשרה של אל-הר עם מזמין עבודה )ראה באור .26ד 3.לדוחות
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לפרטים אודות הפרויקטים המהותיים של אל-הר ,ראה סעיף  9.6לחלק זה.
ליתוח תוצאות תחום הפעילות בדוחותיה הכספיים של קרדן דל"ן ,ראה דוח הדירקטוריון.
9.2.4

התפתחויות בשווקים של תחום ביצוע עבודות בייה ושיויים במאפייי הלקוחות
ככלל ,שת  2020התאפייה בהמשך הקמת מגדלים רבי קומות למשרדים ולמגורים ,כאשר מבחית
תמהיל הפרויקטים של אל-הר ,החלק היחסי של הקמת מגדלים למשרדים קטן בהשוואה לשים קודמות
)בד בבד לגידול בהכסות מפעילות זו בשת  ,(2020אך במקביל ועל רקע משבר ה"-קורוה" והשפעתו על
עפי המשרדים והמסחר ,הגידול בצבר ההזמות של אל-הר בע בעיקר מחוזים לבייה למגורים )חלקם
עבור קרדן דל"ן(.
כמו-כן ,בשים האחרוות מספר משמעותי של חברות בייה אשר היו בקשיים כלכליים עוד קודם לכן
קרסו וכסו להליכי כיוס כסים ואף פירוק .על-פי פרסומים שוים ,הסיבות המרכזיות שבגין חברות
כאמור עשויות להיקלע לקשיים ובעות ,בין היתר ,מתמחור שגוי של פרויקטים; מתחרות גבוהה בעף
אשר גורמת למרווחי רווח מצומצמים; מיהול לקוי של תזרים ההכסות למול ההתחייבויות )לרבות
התחייבויות ביצוע(; משיתופי פעולה עם חברות שקלעו לקשיים בעצמן; מחוסר חוסן פיסי; ומחוסר
גמישות בהתאמת עלויות ביצוע פרויקטים )בין ההתחייבות כלפי היזם לבין העלויות בפועל(.

9.2.5

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
קבוצת קרדן דל"ן סבורה ,כי מבה ארגוי יעיל תוך התאמה מקסימאלית של תשומות ותקורות
יהוליות להיקפי הביצוע המשתים וכן ידע ,יסיון צבר ויכולת יהול וביצוע של פרויקטי דל"ן תוך מתן
מעה לפרויקטים תכויים מורכבים ,הים גורמים התורמים במידה רבה להצלחתה בתחום הבייה
)וזאת בוסף לגורמי הצלחה וספים של קבוצת קרדן דל"ן בתחום ,אשר הים גורמים מן
המפורסמות.(100

9.2.6

שיויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום ביצוע עבודות הבייה
על-פי תוי הלמ"ס ,בשת  2020חלה עלייה בשיעור של כ 0.5%-במדד תשומות הבייה למגורים )לעומת עלייה
בשיעור של כ 1.1%-בשת  ;(2019עלייה בשיעור של כ 2%-במדד תשומות הבייה למסחר ומשרדים )לעומת
יציבות בשת  ;(2019ועלייה בשיעור של כ 0.2%-במדד תשומות הבייה לסלילה וגישור )לעומת יציבות בשת
 .(2019שיויים בתשומות הבייה משפיעים על עלויות חומרי גלם ,על עלויות כוח האדם ועל התקשרויות עם
קבלי משה.
לפרטים וספים ,לרבות אודות השפעת שיויים כאמור על עף הדל"ן ,ראה סעיפים  6.2ו 22.14-לחלק
זה.

9.2.7

חסמי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום ביצוע עבודות הבייה
חסם הכיסה הפורמאלי העיקרי בישראל בתחום הבייה היו רישוי .כל חברת בייה מחויבת בקבלת
רישיון קבלן ורישום בספרי רשם הקבלים .חלק מהמכרזים המפורסמים על-ידי משרדי הממשלה
דורשים כתאי מוקדם להשתתפות בהם אישור "קבלן מוכר" כמפורט בסעיף ]17.3ב[ לחלק זה.
לעיתים ,תאי מכרזים קובעים דרישות סף וספות ,כגון ,העמדת ערבויות בהיקפים מסוימים ,הון עצמי
או היקף פעילות ויסיון קודם בביצוע פרויקטים .חסמים בלתי פורמאליים דומים קיימים גם במכרזים
מהסקטור הפרטי ,כגון הון עצמי ,יכולת פיסית ,מויטין ויסיון קודם ,המשפיעים על היכולת להימות
על רשימת הקבלים המוזמים להשתתף במכרזים לביצוע עבודות.
חסמי היציאה העיקריים בתחום ביצוע עבודות הבייה הם תקופות הזמן הארוכות של הפרויקטים,
התחייבויות לעובדים ולותי שירותים והתחייבויות ללקוחות ובעיקר לדיירים בכל הקשור לתקופות הבדק
והאחריות.

99

100

יצוין ,כי בשת  2020תרם תחום פעילות ביצוע עבודות הבייה )בכללותו( לדוחותיה הכספיים של קרדן דל"ן לרווח התפעולי של קרדן
דל"ן סך של כ 41,427-אלפי ש"ח )וזאת לעומת רווח בסך של כ 23,189-אלפי ש"ח וכ 32,520-אלפי ש"ח בשים  2019ו ,2018-בהתאמה(.
ראה גם סעיפים  5ו 9.4-לחלק זה.
כגון (1) :מויטין בקרב יזמים; ) (2סטדרט בייה גבוה ואיכותי; ) (3זמיות והיעות לצרכים התכויים והביצועיים של הלקוחות
והלקוחות הפוטציאליים; ) (4יכולת עמידה בלוחות הזמים מבלי להתפשר באיכות ביצוע העבודה הגבוהה; ) (5חסן פיסי.
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9.2.8

מבה התחרות בתחום הפעילות ושיויים שחלים בו
ראה סעיפים  9.2.4ו 9.10-לחלק זה.

9.3

מוצרים ושירותים
הפעילות בתחום ביצוע עבודות בייה היה מתן שירותי בייה למגורים ושלא למגורים )לרבות ביצוע
עבודות הפיתוח והתשתית למבים אלה( ,בהתאם לתכון ,למפרטים ולדרישות אחרות של הלקוחות
השוים ,מוסדיים ופרטיים.
אל-הר מבצעת פרויקטים בשיטת ה ,Turn Key-במסגרתם מחויבת אל-הר לביית השלד ,מערכות,
פיתוח ,גמר ועד מסירה לדייר או ליזם .כמו-כן ,מבצעת אל-הר פרויקטים בהם היא ותת שירותי בייה
חלקיים כגון ביית השלד ,מעטפת ,גמר מלא )עבודות פים( וכדומה.

9.4

להלן פירוט כלל הפרויקטים בתחום ביצוע עבודות הבייה שזקפו לדוחות רווח והפסד בשים  2018עד
) 2020באלפי ש"ח(:
שת זקיפה לדוח
רווח והפסד

2020

2019

2018

היקף הפרויקט
עד  40מיליון ש"ח
בין  40-60מיליון ש"ח
בין  60-80מיליון ש"ח
בין  80-100מיליון ש"ח
מעל  100מיליון ש"ח
סה"כ לשת 2020
עד  40מיליון ש"ח
בין  40-60מיליון ש"ח
בין  60-80מיליון ש"ח
בין  80-100מיליון ש"ח
מעל  100מיליון ש"ח
סה"כ לשת 2019
עד  40מיליון ש"ח
בין  40-60מיליון ש"ח
בין  60-80מיליון ש"ח
בין  80-100מיליון ש"ח
מעל  100מיליון ש"ח
סה"כ לשת 2018

הכסות
בתקופה
)(175
23,306
47,581
42,858
181,674
295,244
29,770
21,523
57,303
143,586
252,182
3,342
50,294
46,142
19,048
173,956
292,782

עלויות
בתקופה
)(392
19,054
41,985
35,405
147,464
243,516
80
26,305
15,234
51,660
125,518
218,797
1,632
45,848
38,535
17,359
145,948
249,322

רווח )הפסד(
217
4,252
5,596
7,453
34,210
51,718
)(80
3,466
6,289
5,643
18,067
33,385
1,710
4,446
7,607
1,689
28,008
43,460

שיעור רווח
)הפסד(
18.2%
11.8%
17.4%
18.8%
17.5%
11.6%
29.2%
9.8%
12.6%
13.2%
51.2%
8.8%
16.5%
8.9%
16.1%
14.8%

בפרויקטים כאמור שהיקפם היו למעלה מ 100-מיליון ש"ח ,הרווח הגולמי הצפוי הממוצע היו בשיעור
של כ101.10.8%-

101

שיעור הרווח הגולמי הצפוי היו מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך המבוסס על ההסכמים שחתמו עם הלקוחות השוים,
הסכמים שחתמו עם קבלי משה ,יסיון ההלת אל-הר בביית פרויקטים ,עלויות תשומות בייה במועד מתן ההערכה ,לרבות מחיר קבלי
משה והתוים הספציפיים של כל פרויקט .הערכה זו עלולה שלא להתממש ,כולה או חלקה ,או להתממש באופן שוה ,לרבות מהותית,
מהצפוי ,כתוצאה משיוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות ,מעיכובים בלוחות הזמים לביצוע הפרויקט ,מזקים בלתי צפויים שהים
באחריותה של אל-הר ,מהעדר שליטה בקצב התפתחות חלק מהעבודות בפרויקט התלוי בקבלי המשה ו/או ביזם ,משיויים בעלויות חומרי
גלם ובמחירי קבלי משה ,משיויים באומדי עלויות והכסות ,משיויים במצב הכלכלי במשק ו/או מהתממשותם של כל או חלק מגורמי
הסיכון המפורטים בסעיף  22לחלק זה.
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9.5

התפלגות הכסות תחום ביצוע עבודות הבייה
]א[ פילוח הכסות לפי היקפי פרויקטים
להלן התפלגות הכסות תחום ביצוע עבודות הבייה לפי היקפי פרויקטים )באלפי ש"ח(:
היקף הפרויקטים
פרויקטים עד  100מיליון ש"ח
פרויקטים מעל  100מליון ש"ח
סה"כ

2020
מס'
פרויקטים
8
7
15

2019
הכסות
113,570
181,674
295,244

מס'
פרויקטים
10
5
15

2018
הכסות
108,992
143,190
252,182

הכסות

מס'
פרויקטים
8
6
14

118,827
173,955
292,782

]ב[ פילוח הכסות מוצרים ושירותים
להלן פרטים אודות התפלגות הכסות ממוצרים ושירותים בתחום ביצוע עבודות בייה )באלפי
ש"ח(:
מוצרים ושירותים
הכסות
בייה למגורים
בייה שלא למגורים
תשתיות

128,008
159,843
7,393

2020
 %מסך
ההכסות
43.4%
54.1%
2.5%

2019
 %מסך
הכסות
ההכסות
65.8%
165,166
34.2%
85,989
1,027

2018
הכסות
198,764
89,316
4,702

 %מסך
ההכסות
67.9%
30.5%
1.6%
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ריכוז תוים אודות הפרויקטים המהותיים 102של
]א[ פרויקטים מהותיים

9.6
פרויקט

מהות הפרויקט

אל-הר103:

מועד התחלה
)בפועל או
צפוי(

מועד סיום
 /מועד
סיום צפוי

סוג החוזה

אומדן הכסות
כולל )באלפי
ש"ח(

2020

2019

2018

יואר 2017

2021

פאושל

227,023

85.5%

47.2%

19.6%

פאושל

99,480

75%

33.1%

0.3%

ממוצע

פאושל

102,500

-

-

-

-

כן

פאושל +
מדידה
פאושל

142,137

31.3%

-

-

מוך

כן

ל.ר.

147,630

1.7%

-

-

מוך

כן

ל.ר.

פאושל

90,543

-

-

-

מוך

כן

ל.ר.

פאושל

269,500

-

-

-

מוך

כן

ל.ר.

מגדל משרדים
פרויקט א'
בתל-אביב
2021
דצמבר 2018
מגדל מגורים
פרויקט ב'
בגבעת שמואל
2023
2021
בייי מגורים
פרויקט ג' )*(
ביבה
2022
פברואר 2020
מגדל משרדים
פרויקט ד'
ברעה
2023
ובמבר 2020
מגדלי מגורים
פרויקט ה'
בגבעת שמואל
2023
יואר 2021
בייי מגורים
פרויקט ו'
בתל-אביב
2023
יואר 2021
מגדלי מגורים
פרויקט ז'
בראשון לציון
ביחס לפרויקט זה ראה גם הערת שוליים  108לחלק זה.
)*(

שיעור השלמה של הפרויקט )ב104(%-

האם שיעור הרווחיות של
הפרויקט ליום  31.12.2020גבוה
או מוך משיעור הרווחיות
הגולמית הממוצע של כלל
הפרויקטים בתחום הפעילות?
)גבוה/מוך(
ממוצע

האם
הרווחיות
בפרויקט
חיובית?
)כן/לא(
כן

שיעור הרווחיות הגולמית של הפרויקט בשת 2020
)ב) (%-תון כאמור יתן רק במידה ששיעור
הרווחיות בפרויקט מוך ב 3%-או יותר משיעור
הרווחיות הגולמית הממוצע של כלל הפרויקטים
בתחום הפעילות ,או ששיעור הרווחיות הגולמית של
הפרויקט שלילי(
ל.ר.

כן

ל.ר.
ל.ר.

]ב[ פרויקטים מהותיים אשר שיעור ההשלמה בהם היו  25%לפחות )באלפי ש"ח(
פרויקט
פרויקט א'
פרויקט ב'
פרויקט ד'

אומדן היקף הכסות כולל

הכסות מצטברות ליום 31.12.2020

227,023
99,480
142,137

194,257
74,597
44,525

אומדן יתרת התקבולים מיום
 31.12.2020ועד לסיום הפרויקט
31,537
19,743
108,083

אומדן יתרת התשלומים מיום
 31.12.2020ועד לסיום הפרויקט
35,452
24,844
87,625

]ג[ יצוין ,כי לא חל שיוי משמעותי באומדי הרווחיות הגולמית בפרויקטים המהותיים של אל-הר 105לשת  2020לעומת אומדים כאמור לשים  2019ו ,2018-לפי
העיין.

102
103

104
105

"פרויקט מהותי" היו פרויקט אשר) :א( יתרת ההכסות הצפויות ממו ביתרת התקופה לביצועו מהווה עשרה אחוזים ) (10%או יותר מצבר ההכסות של קרדן דל"ן )במאוחד( )קרי ,סך ההכסות הצפויות
מכלל הפרויקטים(; או )ב( סך ההכסות מהפרויקט שהוכרו בשת הדוח מהווה עשרה אחוזים ) (10%או יותר מסך הכסות קרדן דל"ן )במאוחד( באותה שה.
התוים בסעיף זה המתייחסים למועד סיום צפוי ,לאומדן הכסות כולל ,לאומדן יתרת תקבולים ,לאומדן יתרת תשלומים בפרויקט ולרווחיות מהווים מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך,
המבוסס על הסכמים עם לקוחות ועל הערכות של ההלת אל-הר .הערכות אלה עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מעיכובים בלוחות
הזמים לביצוע הפרויקטים ,שמקורם ,בין היתר ,במתן גמישות ללקוחות לשות את לוחות הזמים של הפרויקט ,העדר שליטה של אל-הר בקצב התפתחות חלק מהעבודות בפרויקט התלוי בקבלי
המשה ו/או ביזם ו/או כתוצאה מעלייה במחירי חומרי הגלם והתייקרות שכר העובדים ,משיויים במצב הכלכלי במשק )לרבות קשיי מימון וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים( ,משיויים באומדי
עלויות והכסות ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22לחלק זה.
לעיין אופן קביעת שיעור ההשלמה ,ראה באור .2יב לדוחות הכספיים.
"שיוי משמעותי באומדים" – משמעו שיוי באומדים שכתוצאה מהם) :א( חל שיוי של לפחות  3%ברווחיות הגולמית בשת  2020ביחס לשת  ;2019או )ב( חל שיוי של לפחות  5%ברווחיות הגולמית
בשת  2020ביחס לשת  ;2018או )ג( חל שיוי של לפחות  7%ברווחיות הגולמית ביחס להערכה הראשוית של אותו פרויקט.
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9.7

לקוחות
הלקוחות העיקריים בתחום ביצוע עבודות בייה הים חברות ,גופים עסקיים וגופים מוסדיים וציבוריים
)כגון רשויות שלטויות ,משרדי ממשלה ,חברות ממשלתיות ,יחידות סמך ורשויות מקומיות )לרוב
באמצעות חברות כלכליות-עירויות(( וגופים פרטיים העוסקים בייזום ופיתוח מקרקעין או בתחום
הדל"ן המיב .על-פי רוב ,הזמות העבודה על-ידי הלקוחות עשות בדרך של פרסום מכרז פומבי או מכרז
סגור אותו מפרסם הלקוח מזמין העבודה לקבלי ביצוע .במסמכי המכרז כאמור קבעים תאי סף
הדסיים ,פיסיים וסיווג קבלי הדרשים כמיימום על-מת להשתתף במתן ההצעות הכספיות לפרויקט.
לצורך ביצוע הפרויקטים כקבלן מבצע ,מתקשרת אל-הר עם מזמין הפרויקט בהסכם ביצוע המסדיר את
אופן ביצוע הפרויקט )"הסכמי הביצוע"( ,ובין היתר ,התמורה ואופן תשלומה 106,הפקדת ערבויות ביצוע
וערבויות בדק ,שיעור דמי עיכבון להבטחת השלמת ביצוע העבודות ,פיצויים מוסכמים בגין איחורים
ואחריות הקבלן לבדק ותיקוים והגבלות על שיוי בבעלות או בשליטה )ישירה או עקיפה( בקבלן107.
כמו-כן מסדירים הסכמי הביצוע את הפקדתה של ערבות בקאית ,על-פי רוב על-ידי אל-הר ,לטובת המזמין
להבטחת קיום החוזה ולביצוע העבודות )ערבות ביצוע( .ערבות זו מוחלפת ,עם סיום העבודות בדרך-כלל
בערבות בדק .ערבות הבדק היה בדרך-כלל בהיקף של  5%מהתמורה הכוללת והיא מופחתת ,בדרך כלל,
בהדרגה עד לביטולה בתום תקופת הבדק 108.בדרך-כלל מעוכבים על-ידי המזמין ,על-פי חלק מהסכמי
הביצוע ,חלק מחשבוות הבייים בגין עבודות שבוצעו כדמי עיכבון המהווים בטוחה וספת למזמין ,עד
להשלמת ביצוע כלל העבודות על-פי הסכם הביצוע .שיעור דמי העיכבון היו לרוב  .5%על-פי הסכמי
הביצוע ,אל-הר ושאת באחריות בהתאם לחוק המכר ,תשכ"ח") 1968-חוק המכר"( ,לתיקון אי התאמות
)כהגדרת המוח בחוק המכר( בגין ליקויי בייה ו/או לתיקוי בדק ואחריות בהתאם לחוק המכר דירות ,לפי
העיין .אחריות זו חלה במשך תקופת הבדק המוגדרת בחוק המכר ו/או בהסכם הביצוע ואשר תחילתה בעת
מסירת הכס לרשות הדייר או בעת מסירת הכס למזמין ,על-פי הקבוע בהסכם וכן בתקופות האחריות
השוות המוגדרות בחוק המכר ו/או בהסכם הביצוע שתחילתן בתום תקופת הבדק.

106

107

108

מאפייי השיטות העיקריות לתשלום התמורה לאל-הר ממזמיי הפרויקטים הים כדלקמן )השיטה משתה מפרויקט לפרויקט(:
"פאושל" -בשיטה זו ,התמורה קבעת מראש עבור העבודות בכללותן עד להשלמתן המלאה או עבור חלק מוגדר בפרויקט .בדרך-כלל קבע
מגון לעדכון התמורה שתשולם בפועל על-פי מדידה של משתים מסוימים ,המבוצעת לאחר השלמת העבודות .על-פי רוב ,התמורה צמודה
למדד תשומות הבייה; " -(Design and Build) "DBשיטה זו דומה במהותה לשיטת פאושל אך הפרויקט עצמו והתשלום בגיו כוללים גם את
תכון הפרויקט; "מדידת כמויות" -התמורה קבעת על-פי מדידת הכמויות של העבודות שבוצעו בפועל ,על-פי משתים ,יחידות מדידה ומחירים
המוסכמים במסגרת הסכם הביצוע .התשלום עשה על-פי אבי דרך או מועדים המוגדרים מראש; "רג'י" ) -(cost +בשיטה זו ההתקשרות
מתבססת על החזר הוצאות שהוצאו על-ידי הקבלן המבצע במסגרת ביצוע הפרויקט ,בתוספת שיעור מסוים שקבע בהסכם לכיסוי הוצאות
התקורה ,הוצאות מימון ,יהול ורווח; תשלום עבור שיויים ותוספות -בפרויקטים למגורים אותם מבצעת אל-הר רשאים רוכשי הדירות
לבצע שיויים בדירה .במקרים אלה ,רוכשי הדירות משלמים לאל-הר ישירות על-פי מחירון שיויים ההוג אצלה או על סמך מחירון
שיויים שקבע בהסכם עם המזמין.
בהקשר זה יצוין ,כי במהלך המחצית הראשוה של שת  2018התקשרה אל-הר עם צד שלישי )אשר היו מזמין של פרויקט עימו קשורה
אל-הר לביית שי בייי מגורים ביבה )סה"כ  136יח"ד(( בהסכם הלוואה ,במסגרתו יתה למזמין הפרויקט זכות )בהתקיים תאים
מתלים מסוימים( לקבלת הלוואות מאל-הר בסך של עד  10מיליון ש"ח )מתוכן הלוואה בסך של  2.5מיליון ש"ח במזומן אשר הועמד על-
ידי אל-הר בחודש יוי  ,2018והיתרה על דרך של דחיית תשלומים בגין ביצוע עבודות בפרויקט על-פי הסכם הביצוע בין הצדדים( ,וזאת
כגד העמדת בטוחות שוות לטובת אל-הר .במסגרת הסכם ההלוואה קבע כי ההלוואות יישאו ריבית שתית בשיעור של ) 8.5%או
במקרה של אי עמידה בתאים מתלים מסוימים על-ידי מזמין הפרויקט ,הסך האמור של  2.5מיליון ש"ח במזומן עשוי לשאת ריבית
בשיעור של פריים ,6.9%+אך במקרה כזה לא יועמדו יתרת ההלוואות( ,וייפרעו לא יאוחר מתשעים ) (90ימים מתחילת אכלוס הפרויקט
)או במקרה שיתרת ההלוואות לא יועמדו כאמור – קבע בהסכם כי יתרת ההלוואה שהועמדה תיפרע במועד מוקדם יותר אשר למועד
הדוח חלף ,אך למועד הדוח אל-הר טרם דרשה את פירעון ההלוואה כאמור( .ההתקשרות בהסכם ההלוואה כאמור חורגת מאופן
ההתקשרות המקובל של אל-הר עם מזמיי פרויקטים כמתואר בסעיף  9.7זה .יצוין ,כי למועד הדוח ,לאור מורכבות משפטית ,הקמת
הפרויקט האמור טרם החלה.
יצוין ,כי ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח לא חולטו ערבויות בדק שהועמדו על-ידי אל-הר ללקוחותיה )ואשר הין בתוקף(.
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להלן פרטים אודות הכסות מלקוחות ,שההכסות מהם היוו  10%או יותר מסך ההכסות של אל-הר
בשים  2019 ,2020ו:2018-
לקוח

2020
סך הכסות
שיעור מסך
)באלפי ש"ח(
ההכסות
21,694
7.3%
44,525
15.1%

לקוח א' )*(
לקוח ב' )*(
גידי
קבוצת
75,845
25.7%
החזקות )*(
סקיי טאואר -
93,201
31.6%
קבוצת רכישה )*(
כון למועד הדוח ,עדיין בשלבי בייה.
)*(

2019
סך הכסות
שיעור מסך
)באלפי ש"ח(
ההכסות
25,380
10.1%
-

2018
סך הכסות
שיעור מסך
)באלפי ש"ח(
ההכסות
-

45.5%

114,756

37.9%

111,004

23.7%

59,708

11.28%

33,036

כמפורט בסעיפים  9.4ו 9.6-לחלק זה ,למועד הדוח חלק יכר מן הפרויקטים שבביצוע ומצבר הזמות
הפרויקטים של אל-הר הים פרויקטים בהיקפים כספיים משמעותיים .אובדו של כל אחד מהלקוחות
בפרויקטים כאמור או מוסר תשלומים בעייתי שלהם ,עלול להשפיע באופן מהותי על תחום הפעילות ,בין
היתר לאור מצוקה תזרימית אשר עשויה להיווצר לאל-הר בגים.
9.8

שיווק והפצה
בתחום ביצוע עבודות הבייה ,מתקשרת אל-הר בהסכמים לביצוע עבודות בייה ,על-פי רוב בדרך של
השתתפות במכרזים פומביים הן ביחס לפרויקטים המשתייכים לסקטור הפרטי והעסקי והן כאלו
המשתייכים לסקטור הציבורי ,הן על-ידי פיה יזומה למזמיי עבודה פוטציאליים והן באמצעות פיות
אליה מצד מזמיים שוים.
הפרסום בתחום זה מתבצע באמצעות שילוט באתרי הפרויקטים וכן בסיוע של משרד יחסי ציבור.

9.9

צבר הזמות
להלן פרטים אודות התפלגות צבר ההזמות ליום  31בדצמבר  2020וסמוך למועד הדוח ,על-פי חלוקה
לרבעוים )באלפי ש"ח(:
תקופת ההכרה בהכסה הצפויה
רבעון ראשון 2020
רבעון שי 2020
רבעון שלישי 2020
רבעון רביעי 2020
סך הכל 2020
רבעון ראשון 2021
רבעון שי 2021
רבעון שלישי 2021
רבעון רביעי 2021
סך הכל 2021
סך הכל 2022
סך הכל  2023והלאה
סך-הכל

צבר ההזמות במועד
הסמוך לתאריך הדוח
26,905
78,089
47,795
59,893
212,682
433,552
161,847
808,081

צבר הזמות ליום 31
בדצמבר 2020
89,683
78,089
47,795
59,893
275,460
433,552
161,847
870,859

צבר הזמות ליום 31
בדצמבר 2019
64,761
67,777
54,220
44,750
231,508
158,087
58,495
448,089

תמהיל הצבר למועד הדוח וליום  31בדצמבר  2020היו כ 16.4%-בייה שאיה למגורים )לעומת כ 40.1%-בעף
זה ביום  31בדצמבר  (2019וכ 83.6%-בייי מגורים )לעומת כ 59.9%-בעף זה ביום  31בדצמבר .(2019
השיוי בין צבר ההזמות ליום  31בדצמבר  2019לבין צבר ההזמות ליום  31בדצמבר  ,2020ובע ,בעיקרו,
מהתקדמות בביית פרויקטים אשר ההסכמים בגים חתמו עובר ליום  31בדצמבר ) 2019או מהשלמת
פרויקטים כאמור( ומפרויקטים חדשים שחתמו בשת .2020
האמור בסעיף זה היו מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,המבוסס על הערכותיה של אל-
הר .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שוה מכפי שצפה.
הגורמים העשויים להשפיע על כך ,הים ,בין היתר ,ביטול פרויקטים ,עיכובים במועד התחלת ביצוע
הפרויקטים ובלוחות הזמים לביצוע הפרויקטים ,שמקורם ,בין היתר ,במתן גמישות ללקוחות לשות
את לוחות הזמים של הפרויקט ובמועד העמדת קרקעות לעבודה על-ידי המדיה )ככל שרלווטי(;
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העדר שליטה של אל-הר בקצב התפתחות חלק מהעבודות בפרויקט התלוי בקבלי המשה ו/או ביזם;
בשל עבודה בשיטת "מדידת כמויות" שההתחשבות בגיה עשית בסוף הפרויקט; כתוצאה משיויים
במצב הכלכלי במשק )לרבות קשיי מימון וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים( ו/או עקב התממשותם
של כל או חלק מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  22לחלק זה.
9.10

תחרות
עף הבייה בישראל מאופיין בתחרותיות רבה ובביזור ,הן בעף הבייה למגורים והן בעף הבייה שלא
למגורים )לתעשייה ,מסחר ושירותים( .אל-הר מעריכה ,כי תח השוק שלה בעף הבייה בישראל היו
זיח .על-פי רוב ,אל-הר מתחרה בארבעה עד עשרה מציעים וספים בכל מכרז )יוצאים מכלל זה הים
מכרזים בהם תאי סף גבוהים ו/או מיוחדים בהם מספר המתחרים קטן יותר(.
בשים האחרוות יתן דגש על תאי הסף במכרזים ממשלתיים ופרטיים וההקפדה על עמידה בתאי הסף
רבה יותר ,דבר המצמצם את התחרות בתחום.
למיטב ידיעת אל-הר ,מתחריה העיקריים בעף הבייה למגורים ושלא למגורים הם דיה סיבוס בע"מ,
אלקטרה בייה בע"מ ,סולל ובוה בע"מ ,תדהר בע"מ ,ב.ס.ט .בע"מ ,מרב הדסה וביין בע"מ ,עומר
הדסה בע"מ ,אפקון החזקות בע"מ ,לוישטין תיב הדסה ובין בע"מ ,אשר גרין בע"מ ועץ השקד בע"מ.
אל-הר מתמודדת עם התחרות בין היתר באמצעות שילוב רכיבים מתועשים בבייה ושימוש בטכולוגיות
אשר מפחיתות את הדרישה לכוח אדם ככלל וכוח אדם מיומן בפרט ,אשר מקצרים את משך ביצוע
הפרויקט ויש בהם כדי להפחית עלויות ביצוע ובכך להפוך את הצעותיה לביצוע פרויקטים לאטרקטיביות
יותר באמצעות יכולת יעילות ביצועית ותכוית ,ובאמצעות הגורמים המפורטים בסעיף  9.2.5לחלק זה.
ראה גם סעיף  6.2לחלק זה לעיין אישור פעילות חברות בייה זרות בישראל בעף המגורים ,וסעיף 9.2.4
לחלק זה לעיין קריסת מספר חברות בייה בשוק בשים האחרוות.

9.11

רכוש קבוע ומתקים
לאל-הר ציוד בייה המשמש אותה בייצור הכסותיה )עגורים ,תביות ,פיגומים ,ציוד צמ"ה וכלים
חשמליים( .ראה גם באור  16לדוחות הכספיים.

9.12

ספקים וחומרי גלם

9.12.1

חומרי הגלם העיקריים המשמשים בתחום ביצוע עבודות הבייה הים חומרי מחצבה ,בטון ,ברזל,
בלוקים ,חומרי איטום ,עץ ומוצריו ,פלדה ומוצריה ,חומרי וציוד איסטלציה ,חומרי וציוד חשמל ,חומרי
מליטה ,חומרי ריצוף וחיפוי ,חומרי צבע ,אלומייום ,חומרי גבס ,דלקים ורכיבים מתועשים .אל-הר
והגת לרכוש את רוב חומרי הגלם בשווקים בהם היא פועלת ממגוון ספקים וותי שירותים ,כאשר
מקורם של מרבית חומרי הגלם בישראל .אל-הר תלויה באספקה סדירה של חומרי גלם לשם פעילותה.
כמו-כן ,רוכשת אל-הר ציוד מכי והדסי )מופים ומעליות משא( וכן תביות מיוחדות הדרושות לפעילות
הבייה ישירות מיצרים בחו"ל או מיבואים מקומיים רשמיים בישראל .לאל-הר אין תלות בספק
כלשהו.
כאמור בסעיפים  9.2.6ו 22.14-לחלק זה ,קיימת תודתיות במחירי חומרי הגלם לבייה .במרבית
ההסכמים עם לקוחותיה והגת אל-הר להצמיד את התמורה למדד תשומות הבייה ,וכך מגה על עצמה
באופן חלקי מפי עלייה במחירי חומרי גלם )ההגה איה מלאה משום שהעלייה במחיר של חומרי הגלם
איה מתבטאת באופן מלא במדד תשומות הבייה(.

9.12.2

כאמור ,אל-הר והגת להתקשר עם קבלי משה לצורך ביצוע עבודות מסוימות בפרויקטים המבוצעים
על-ידה כגון עבודות ביית שלד ,איטום ,גרות ,מסגרות ,איסטלציה ועוד .ההתקשרות עם קבלי המשה
עשויה לכלול התחייבות של קבלי המשה לביצוע עבודה בלבד וכן עשויה לכלול התחייבות לביצוע עבודה
ואספקה של חומרי גלם וציוד .בדרך-כלל וככל שיתן ,ההתקשרות עם קבלי המשה עשית בהסכם
" "Back to Backלהסכם הביצוע באופן שתקופת ביצוע העבודה על-ידי קבלן המשה ואופן התשלום
זהים לקבוע בהסכם מול המזמין והוא אף מחויב בתקופות בדק ואחריות כלפי אל-הר .כמו-כן כפוף קבלן
המשה למפרטים הטכיים המצורפים להסכמי הביצוע .על-פי רוב מעמידים קבלי המשה ערבויות
בקאיות לטובת אל-הר להבטחת התחייבויותיהם.
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9.13

ביטוח
אל-הר מבוטחת בפוליסות מסגרת ו/או קיים לה כיסוי ביטוחי ,בין היתר לחבות מוצר ,אחריות
מקצועית ,אחריות כלפי צד ג' ,חבות מעבידים ורכוש אש מורחב .בהתבסס ,בין היתר ,על יעוץ שקיבלה,
להערכת ההלת אל-הר ,בהתחשב בסיכוים בפיהם יצבת אל-הר ובהתאם להוג ולמקובל בעסקים
דומים בישראל ,הכיסוי הביטוחי האמור אות.
לפרטים אודות סיכון לו חשופה אל-הר בגין כיסוי ביטוחי חלקי על הציוד שברשותה ,ראה סעיף 22.23
לחלק זה.

9.14

הון חוזר
ההון החוזר של אל-הר מורכב ,בעיקרו ,מסעיף לקוחות מזמיי עבודות ומסעיפי כסים שוטפים וספים
)כגון ,מזומים ושווי מזומים ,השקעות לזמן קצר ,חייבים ויתרות חובה וכדומה(; ומגד מהפחתת
התחייבויות שוטפות ,שעיקרן ,קבלי משה ,ספקים וותי שירותים ומסעיפי התחייבויות שוטפות
וספים )כגון ,אשראי מתאגידים בקאיים ,זכאים ויתרות זכות וכדומה( .ראה להלן ,בסעיף  9.14זה,
פירוט ביחס לאשראי לקוחות ואשראי ספקים אשר מהווים את עיקר ההון החוזר כאמור.
על-פי רוב ,תאי התשלום בהסכמים בתחום ביצוע עבודות הבייה עם ספקים וקבלי משה קבעים בהתאם
לתאי התשלום הקבועים בהתקשרות עם המזמין ) ,(Back to Backוזאת במטרה לצמצם חשיפה לפערים בהון
החוזר.
על-פי רוב ,אל-הר איה מחזיקה במלאי של חומרי גלם ,אולם לעיתים היא רוכשת חומרי גלם ברכישה
מוקדמת לפרויקטים בביצוע כהגה מפי התייקרות המוצרים ובשל שיקולי מחיר ,וזאת כגד ביטחוות
שמעמיד הספק.
אשראי ספקים -אל-הר מקבלת מספקיה שאים קבלי משה )ספקי חומרי גלם וציוד( אשראי של עד כ-
 90ימים מתום חודש האספקה )שוטף .(90+כן מקבלת אל-הר מקבלי משה אשראי של עד כ 60-ימים
מתום חודש ביצוע העבודה )שוטף .(60+ההיקף הממוצע של האשראי מספקים ומקבלי משה בשת
 2020הסתכם בכ 41,992-אלפי ש"ח.
אשראי לקוחות  -תקופת האשראי היתן ללקוחות היה לרוב עד כ 45-ימים מתום חודש ביצוע העבודה
)שוטף .(45+ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות בשת  2020הסתכם בכ 46,162-אלפי ש"ח.
הפרשה לבדק ואחריות -בעף הבייה למגורים ,תקופות הבדק והאחריות להן מתחייבת אל-הר בהסכמי
הביצוע בהם היא מתקשרת הין לא פחות מאלו הקבועות בחוק המכר דירות 109.בעף הבייה שאיה
למגורים ובעף התשתיות תקופות הבדק והאחריות הין על-פי המקובל בשוק בהתאם להיקפו של כל
הסכם ביצוע .כון ליום  31בדצמבר  2020עמדו סכומי ההפרשה המצטברים לבדק ואחריות על סך של כ-
 6,341אלפי ש"ח .בהקשר זה ראה גם סעיף  9.7לחלק זה.

9.15

מימון

9.15.1

הפעילות בתחום ביצוע עבודות בייה ממומת באמצעות הון עצמי ,תקבולים ומקדמות ממזמיי עבודות,
אשראי ספקים ואשראי בקאי לזמן קצר ולזמן ארוך )התמך בחלקו בערבויות בעלים כמפורט בסעיף
 9.15.5לחלק זה(.

9.15.2

הלוואות
ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח לאל-הר אין יתרות הלוואות מלבד מסגרות אשראי המוצלות לצורך
ערבויות )ראה סעיף  9.15.3לחלק זה(.

9.15.3

מסגרות אשראי
למועד הדוח ,לאל-הר שתי מסגרות אשראי בקאיות )כולל ערבויות( משי בקים שוים בסכום כולל של
כ 108,800-אלפי ש"ח 110,מתוכן יצלה אל-הר ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח סך כולל של כ51,189-

109
110

ראה סעיף ]17.1א[ לחלק זה.
מתוכן מסגרת אחת בסך של כ 79,500-אלפי ש"ח )ערבויות ואשראי כספי(; ומסגרת שייה בסך של כ 26,000-אלפי ש"ח )ערבויות
ואשראי כספי( .הסכום הוסף )שמעבר למסגרות המחייבות האמורות בהערה זו( ,בהיקף של  3,300אלפי ש"ח )ערבויות( ,היו בגין
אשראי וסף אשר מועמד לאל-הר בתאי מסגרת האשראי השלישית מעת לעת ,על-פי שיקול דעת התאגיד הבקאי.
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אלפי ש"ח וכ 50,155-אלפי ש"ח ,בהתאמה )לערבויות בלבד( .מתוך מסגרות האשראי האמורות ,היקף
מסגרות האשראי שאין כוללות ערבויות היו בסך של כ 17,000-אלפי ש"ח ,אשר ליום  31בדצמבר 2020
ולמועד הדוח אין מוצלות .בוסף ,לאל-הר יתרת ערבות בסך של כ 4,900-אלפי ש"ח מבק שלישי ,אשר
הועמדה בעבר לרמט ואשר הומחתה לאל-הר בהמחאה בלתי חוזרת במסגרת עסקה במסגרתה מכרה אל-
הר )בשת  (2015את מלוא אחזקותיה ) (100%במיות רמט )באמצעותה עסקה אל-הר עד אותו מועד
בביצוע עבודות בייה בעף התשתיות(.
9.15.4

שעבודים ודמי עיכבון
להלן תוים ,למועד הדוח ,אודות היקף השעבודים שהעמידה אל-הר לטובת בקים ואודות היקף דמי
העיכבון 111שהעמידה אל-הר לטובת מזמיי עבודות ביצוע:
פיקדוות
2,442

9.15.5

שעבודים )באלפי ש"ח(
שעבודים וספים לטובת תאגידים בקאיים
הסכמי ביצוע עם לקוחות
לצורך קבלת ליווי פיסי
והעמדת ערבויות בקאיות
שעבוד צף על כל הכסים והזכויות של אל-הר וכן
189,108
שעבוד קבוע על כספים בחשבוות בק שלה ,על הון
המיות הבלתי פרע שלה ,על המויטין שלה ,ועל
זכויותיה הובעות מביטוח.

דמי עיכבון
)באלפי
ש"ח(
12,427

ערבויות
כגד שעבוד הסכמי הביצוע כאמור בסעיף  9.15.4לחלק זה מעמידים הבקים לטובת אל-הר ערבויות ביצוע
וערבויות טיב )בדק( מעת לעת .כמו-כן ,מעמידים הבקים לטובת אל-הר ערבויות מכרזים מעת לעת ,הכל
במסגרת מסגרות האשראי )כאמור בסעיף  9.15.3לחלק זה(.
להלן תוים אודות היקף הערבויות הבקאיות של אל-הר לטובת לקוחות בגין פרויקטים וביצוע עבודות
לפי חלוקה לסוגי ערבויות )באלפי ש"ח(:
סוגי הערבויות
ערבות ביצוע
ערבות בדק/מכרז
ערבות כספית
סה"כ

ערבויות

סכום הערבויות ליום  31בדצמבר ) 2020באלפי ש"ח(
36,509
19,456
124
56,089

בעלים112

]א[ קרדן דל"ן ערבה )ללא הגבלה בסכום( להבטחת מלוא התחייבויותיה של אל-הר לבקים שהעמידו
לאל-הר ,כון ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח ,מסגרות אשראי כוללות בסך של כ 108,800-אלפי
ש"ח .לפרטים אודות מסגרות האשראי האמורות ויצולן בפועל כון ליום  31בדצמבר  2020ולמועד
הדוח ,ראה סעיף  9.15.3לחלק זה.
]ב[ קרדן דל"ן ערבה )בערבות מוגבלת בסכום של עד  20,000אלפי ש"ח( להבטחת התחייבויותיה של
רמט לבק שהעמיד לרמט ,כון ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח ,ערבות בסך של כ 4,900-אלפי
ש"ח .הערבות כאמור יוחדה לחשבון ספציפי של רמט אשר הומחה לטובת אל-הר במסגרת העסקה
למכירת רמט )"החשבון הערב"( ,ולא תחול בקשר עם כל חשבון בק או התחייבות אחרת של רמט
לבק .הבק יהא רשאי להשתמש בכל בטוחה או ערבות שהועמדו/יועמדו לו על-ידי קרדן דל"ן
לצורך הבטחת ערבותה האמורה לעיל וכן יהא רשאי לקזז ,בין היתר ,סכומים מתוך פיקדוות של
קרדן דל"ן בבק כגד הסכומים המובטחים שהגיע זמן פירעום ולא פרעו .לפרטים אודות
התחייבות של קרדן דל"ן כלפי הבק האמור לעמידה באמות מידה פיסיות מסוימות ,בגין העמדת
מסגרות האשראי האמורות ,ראה סעיף  14.5.5לחלק זה .כן ,העמידה אל-הר לרמט ערבות בלתי
מוגבלת בסכום להבטחת התחייבויותיה של רמט לבק האמור ,אשר בדומה לאמור לעיל יוחדה
לחשבון הערב.
111
112

חלק מחשבוות הבייים בגין עבודות שבוצעו על-ידי אל-הר מעוכבים על-ידי המזמין כדמי עיכבון )כמפורט בטבלה( המהווים בטוחה
וספת למזמין ,עד להשלמת ביצוע כלל העבודות על-ידי אל-הר.
כגד ערבויות הבעלים שמעמידה קרדן דל"ן להבטחת התחייבויותיה של אל-הר לבקים ,התחייבה אל-הר לשלם עמלת ערבות בשיעור
שתי של  1%מגובה החוב המגובה בערבות בפועל.
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]ג[ קרדן דל"ן ערבה )בערבות בלתי מוגבלת בסכום( למלוא התחייבויותיה של אל-הר על-פי הסכם
לביצוע עבודות בייה של פרויקט משרדים ומסחר ברעה מחודש יואר  .2020בהתאם להסכם
הביצוע האמור ,התחייבה אל-הר ,בין היתר ,לסיים את ביצוע הפרויקט בתוך שלושים ) (30חודשים
)ממועד קבלת צו התחלת עבודות( וזאת בתמורה לסך של כ 147-מיליון ש"ח .ערבותה של קרדן דל"ן
כאמור תהיה בתוקף עד לתום שלוש ) (3שים ממועד מסירת העבודות בפרויקט למזמיי הפרויקט.
עבודות הקמת הפרויקט החלו במהלך חודש מרס  .2020ראה גם סעיף  10.1.8בחלק ד' לדוח.
9.15.6

אמות מידה פיסיות ומגבלות על חלוקת דיבידדים
אל-הר התחייבה כלפי שלושת הבקים בהם קיימות לה מסגרות אשראי כאמור בסעיף  9.15.3לחלק זה
)קרי ,שתי מסגרות אשראי שהועמדו לאל-הר ומסגרת אחת שהועמדה לרמט ואשר הומחתה לאל-הר
במסגרת עסקת מכירת רמט( ,שכל חלוקת דיבידד מרווחיה של אל-הר תהא בשיעור מקסימאלי של 50%
מהרווח בשה שבה יחולק הדיבידד )אלא אם תן הבק את הסכמתו לחלוקה גבוהה יותר במקרים
ספציפיים( .בוסף ,התחייבה אל-הר כלפי שלושת הבקים האמורים ,בין היתר ,לשמור על הון עצמי
מוחשי שלא יפחת מסך של  25,000אלפי ש"ח; על יחס שבין הוה העצמי לבין חבויותיה הפיסיות
בתוספת מחצית מהתחייבויותיה שאין פיסיות ,אשר לא יפחת משיעור של  ;50%שהיחס שבין הוה
העצמי לסך מאזן )סולו( לא יפחת משיעור של  ;30%וכי סך ערבויותיה יהיה עד פי  2.5מהוה העצמי
המוחשי.
כן ,התחייבה אל-הר כלפי שיים מהבקים האמורים ,אשר העמידו לאל-הר מסגרות אשראי ,בין היתר ולפי
העיין ,שלא יהיה בתשלום דיבידד ו/או דמי יהול כדי להפחית את יתרת העודפים של אל-הר מסך של
 3,400אלפי ש"ח על-פי הדוחות הכספיים שלה; שלא להחזיר ,לא לשלם ולא לפרוע לבעלי מיותיה הלוואה
ו/או כספים שבעלי המיות הלוו ו/או ילוו לה וכן כספים שבעלי המיות השקיעו ו/או ישקיעו בה; שלא לתת
לבעלי מיותיה הלוואה ו/או אשראי כלשהם; ושמבה הבעלות והשליטה באל-הר לא ישתו )בכפוף לתאים
שקבעו(.
ליום  31בדצמבר  2020ולמיטב ידיעת אל-הר למועד הדוח ,אל-הר עומדת בכל המגבלות החלות עליה
כאמור.
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פרק ד' – פרטים וספים
.10

רכוש קבוע ומתקים
כון למועד הדוח קרדן דל"ן פועלת ממשרדים המצויים בבית קרדן בתל-אביב בשטח כולל של כ790-
מ"ר )ברוטו( ,בשכירות משה מקרדן ישראל .לפרטים אודות רכוש קבוע בתחום ביצוע עבודות בייה,
ראה סעיף  9.11לחלק זה .כמו-כן ,ראה באור  16לדוחות הכספיים.

.11

ביטוח
לקרדן דל"ן כיסוי ביטוחי לפרויקטים המבוצעים על-ידה בפוליסות מסוג ביטוח עבודות קבליות .כמו-
כן ,לקרדן דל"ן פוליסות ביטוח מקובלות שוות כגון ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח "אש
מורחב" ביטוח חבות מוצר/אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מעבידים וכדומה .להערכת ההלת קרדן
דל"ן ,בהתבסס ,בין היתר ,על יעוץ שקיבלה ,בהתאם להוג ולמקובל בעסקים דומים בישראל ובהתחשב
בסיכוים בפיהם יצבת קרדן דל"ן ,הכיסוי הביטוחי של קרדן דל"ן אות.

.12

הון אושי

12.1

להלן תיאור המבה הארגוי של קרדן דל"ן ואל-הר:
יו"ר דירקטוריון אל-
הר )**(

יו"ר דירקטוריון קרדן
דל"ן )*(

מכ"ל אל-הר )***(

כספים

מכרזים
ותקציב

יועמ"ש

ביצוע

מכ"ל קרדן דל"ן )**(

כספים
וחשבות

הדסה

שיווק

יועמ"ש

פיתוח
עסקי

)*( מר יוסף גריפלד; )**( מר עמוס דאבוש; )***( מר אייל אוהב ציון.

12.2

מצבת עובדים
כון למועד הדוח מועסקים בקרדן דל"ן ובאל-הר כ 22-וכ 69-עובדים ,בהתאמה .כון ליום  31בדצמבר
 ,2020העסיקו קרדן דל"ן ואל-הר כ 23-וכ 67-עובדים ,בהתאמה ,כמפורט להלן:
התפלגות עובדי קרדן דל"ן לפי מחלקות )תחום מגורים ותחום כסים
מיבים(
31.12.2019
31.12.2020
1
1
ההלה בכירה
10
11
כספים ,חשבות ומזכירות
4
6
הדסה
3
3
שיווק ומחלקה משכת
2
2
פיתוח עסקי
20
23
סה"כ
באופן של מתן שירותי יעוץ כגד חשבויות.
)*(

12.3

התפלגות עובדי אל-הר )כולל חברות בות( לפי מחלקות )תחום
ביצוע עבודות בייה(:
31.12.2019
31.12.2020
(*) 1
(*) 1
ההלה בכירה
5
5
כספים
56
53
ביצוע
5
8
מכרזים ותקציבים
---67
67
סה"כ

הדרכה ואימוים
ושאי המשרה ועובדי קרדן דל"ן ואל-הר משתתפים מעת לעת בהדרכות מקצועיות ,תערוכות שוות ,כסים
והרצאות ,על-מת להעמיק ולשמר רמה מקצועית גבוהה ולהדק את הקשרים של קרדן דל"ן ואל-הר עם
גופים בתחומי פעילותן .השקעות קבוצת קרדן דל"ן בהדרכה ובאימוים הין בהיקף שאיו מהותי.
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12.4

טיבם של הסכמי ההעסקה
ככלל ,עובדי קבוצת קרדן דל"ן הבכירים מועסקים על-פי הסכמי העסקה אישיים המסדירים את שכרם
ואת תאי העסקתם .לעובדים מדרג שאיו בכיר ושאים מועסקים על-פי הסכמי העסקה אישיים
מומצאת הודעה לעובד על-פי חוק הודעה לעובד )תאי עבודה והליכי מיון לקבלה לעבודה( ,התשס"ב-
 .2002ככלל ,עובדי קבוצת קרדן דל"ן מועסקים על בסיס שכר חודשי בתוספת גמול שעות וספות
גלובליות או בתוספת שעות וספות על-פי דין ,וזכאים לתאים לווים מקובלים המשתים מעובד לעובד.
על עובדי אל-הר ,העובדים בתחום ביצוע עבודות הבייה מדרג מהל עבודה ומטה )לא כולל עובדים
המועסקים באמצעות חברות כוח-אדם( חלות ,בוסף להוראות הסכמי העסקתם ,גם הוראות ההסכם
הקיבוצי הכללי בעף הבייה ,תשתיות ,צמ"ה ,עבודות ציבוריות ושיפוצים ,אשר חתם בין התאחדות
הקבלים והבוים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות עובדי הביין והעץ
בחודש יוי .2015
העובדים הזרים בתחום ביצוע עבודות בייה מועסקים באמצעות חברות כוח-אדם .בין אל-הר לבין
תאגידי כוח-האדם קיימים יחסי מזמין-קבלן משה ולא מתקיימים יחסי עובד-מעסיק וכן לא מתקיימים
יחסי עבודה בין העובדים הזרים לבין אל-הר .בוסף ,קיים כוח אדם ישראלי המועסק בפרויקטים בתחום
ביצוע עבודות בייה באמצעות חברות כוח-אדם .ביחס להעסקתם של עובדים זרים לבייה קיימות ,בין
היתר ,הוראות לפי חוק עובדים זרים ,התש"א 1991-וחוק העסקת עובדים על-ידי קבלי כוח אדם,
התש"ו) 1995-לרבות "והל העסקת עובדים זרים בעף הביין על-ידי קבלי כוח אדם" של רשות
האוכלוסין וההגירה( ביחס לחובת העסקתם של העובדים באמצעות תאגידי כוח אדם ייחודיים ,חובות
דיווח שוות והפקדת כספים בקרן לזכות עובדים זרים.
מעת לעת יתים לעובדי קרדן דל"ן מעקים בשיקול דעת האורגים הרלווטיים .כמו-כן ,בתחום ביצוע
עבודות בייה קיימת מדייות של תגמול באמצעות מעקים על-פי קריטריוים הגזרים מעמידה בלוחות
הזמים ,שמירה על התקציב ורווחיות הפרויקט.

12.5

ושאי משרה ועובדי ההלה בכירים
ושאי המשרה והההלה הבכירה של קרדן דל"ן מועסקים בחוזים אישיים בשכר עבודה חודשי .לתאי
העסקתם של ושאי משרה בכירה בקבוצת קרדן דל"ן )בהתאם לתקה  21לתקות יירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל ,(1970-ראה סעיף ]8א[ בחלק ד' לדוח .תאי ההעסקה של הדירקטורים וושאי
המשרה בקבוצת קרדן דל"ן כוללים פטור ,שיפוי וביטוח ,כמפורט בסעיפים  10.1.5עד  10.1.7ו (4)19-בחלק
ד' לדוח.
לפרטים אודות תכית אופציות לעובדים וושאי משרה )למימוש למיות רגילות של קרדן דל"ן( ואודות
הקצאת )ופקיעת( אופציות כאמור במסגרתה ,ראה באור  28לדוחות הכספיים וסעיף ]8א[ בחלק ד' לדוח.
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הון

.13

חוזר113

לפרטים אודות הרכב ההון החוזר של קרדן דל"ן ליום  31בדצמבר  ,2020ראה הרכב הכסים השוטפים
וההתחייבויות השוטפות בדוחות על המצב הכספי )מאזים( הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים וסולו של
קרדן דל"ן ליום  31בדצמבר  2020והבאורים הכלולים בהם.
כון ליום  31בדצמבר  2020קיים שוי בין ההון החוזר של קרדן דל"ן לבין ההון החוזר שלה לתקופה של
שיים-עשר חודשים )כהגדרת מוחים אלו בכללי חשבואות מקובלים( .לפרטים אודות מהות ההבדל
כאמור ,ראה באור .2ב לדוחות הכספיים )עיקרי המדייות החשבואית(.
להלן פרטים אודות ההבדל בין ההון החוזר של קרדן דל"ן ליום  31בדצמבר  2020לבין ההון החוזר שלה
לתקופה של שיים-עשר חודשים לאותו מועד )באלפי ש"ח(:
הסכום שכלל
בדוחות הכספיים
707,154
382,618

התאמות )לתקופה
של שיים-עשר
חודשים(
)(201,262
)(155,898

סה"כ )לתקופה של
שיים-עשר חודשים(
505,892
226,721

כסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הכסים השוטפים על ההתחייבויות
(*) 279,171
)(45,365
324,536
השוטפות
)*( יצוין ,כי ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח קיימת הלוואה שהועמדה לקרדן דל"ן בגין בית קרדן )כמפורט בסעיף
 (4)14.3לחלק זה( בהיקף של כ 70,313-אלפי ש"ח ,אשר מוצגת בדוחותיה הכספיים של קרדן דל"ן ליום  31בדצמבר
 2020כהתחייבות לזמן קצר )לאור מועד פירעוה במהלך שת  ,(2021בעוד שבית קרדן עצמו מוצג באותם דוחות
כספיים כדל"ן להשקעה )קרי ,כס לא שוטף( בשווי של כ 130,870-אלפי ש"ח .בהקשר זה יצוין ,כי בכוות קרדן דל"ן
לממן מחדש את בית קרדן לטווח ארוך עובר למועד סיום תקופת ההלוואה האמורה.

.14

מימון

14.1

קרדן דל"ן מממת את פעילותה מהון עצמי ,מתקבולים מרוכשי דירות ושוכרים ומאשראי בקאי
ואשראי חוץ בקאי )אגרות חוב( כפי שיפורט להלן.

14.2

הלוואות בעלים
למועד הדוח קרדן דל"ן איה חבה בגין הלוואות בעלים.

113

יצוין ,כי מעת לעת עשויים להיווצר פערים בין התחייבויותיה של קרדן דל"ן במסגרת הסכמי המימון הבקאי בהם התקשרה קרדן דל"ן
לצורך ליווי פרויקטים שלה לבין עמידה בהן בפועל )ראה סעיף  7.4.5לחלק זה( .בהקשר זה יובהר ,שככלל קרדן דל"ן מסווגת בדוחותיה
הכספיים את האשראי הבקאי שהיא מקבלת בגין הסכמי המימון שלה כאשראי לזמן קצר )בהתאם לתאי האשראי בגין כל הסכם( ולפיכך
אשראי כאמור היו חלק מרכיבי ההון החוזר של קרדן דל"ן ,וזאת ללא תלות בעמידתה או באי עמידתה של קרדן דל"ן בהתחייבויותיה
כאמור.
לפרטים בדבר ההון החוזר בתחום ביצוע עבודות בייה ,ראה סעיף  9.14לחלק זה.
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14.3

להלן ריכוז תוים אודות הלוואות ,מסגרות אשראי ואגרות חוב שקרדן דל"ן הגדירה כמהותיות עבורה:
יתרת
ההלוואה
שיעור הריבית
ליום 31
ותאי הצמדה
בדצמבר 2020
)אלפי ש"ח(

תאי ההלוואה )אלפי ש"ח(
מועד פירעון Recourse
מועד פירעון הקרן
/ Non
הריבית
Recourse

מאפייי סכום מסגרת יתרה ליצול
המלווה אשראי כולל /במסגרת
אשראי ליום
סכום
 31בדצמבר
ההלוואה
) 2020אלפי
המקורי
ש"ח(
)באלפי ש"ח(
.1
) 111,366לא
ל.ר.
123,740
(**) 3.6%
חמישה ) (5תשלומים שתיים
ביום  30ביוי בכל אחת
מחזיקי
קיימת ריבית אגרות החוב
לאותו
צבורה
מהשים  2020עד 2024
אגרות
)סדרה ג'( אין
צמודות )קרן )כולל( ,כדלקמן :בשת 2020
מועד(
החוב
תשלום בשיעור של 10%
)סדרה ג'(
וריבית( לבסיס
הצמדה כלשהו מהקרן ,בשת  2021תשלום
)*(
בשיעור של  20%מהקרן ,בכל
אחת מהשים  2022ו2023-
תשלום בשיעור של 25%
מהקרן ,ובשת  2024תשלום
בשיעור של  20%מהקרן.
.2
מחזיקי
אגרות
החוב
)סדרה ד'(
)*(

140,493

ל.ר.

) 155,493לא
(**) 2.4%
שישה ) (6תשלומים שתיים
לא שווים ביום  31בדצמבר
קיימת ריבית אגרות החוב
צבורה לאותו )סדרה ד'( אין בכל אחת מהשים  2021עד
) 2026כולל( ,כדלקמן :בכל
מועד(
צמודות )קרן
וריבית( לבסיס אחת מהשים  2021עד 2024
)כולל( תשלום בשיעור של
הצמדה כלשהו
 12.5%מהקרן ,ובכל אחת
מהשים  2025ו 2026-תשלום
בשיעור של  25%מהקרן.

.3
מחזיקי
אגרות
החוב
)סדרה ה'(
)*(

178,773

ל.ר.

(**) 2.5%
שמוה ) (8תשלומים שתיים
ל.ר) .הסדרה
לא שווים ביום  31בדצמבר
הופקה
אגרות החוב
)סדרה ה'( אין בכל אחת מהשים  2021עד
בחודש
) 2028כולל( ,כדלקמן :בכל
פברואר  (2021צמודות )קרן
וריבית( לבסיס אחת מהשים  2021עד 2023
הצמדה כלשהו )כולל( תשלום בשיעור של 5%
מהקרן ,בשת  2024תשלום
בשיעור של  10%מהקרן ,בכל
אחת מהשים  2025ו2026-
תשלום בשיעור של 15%
מהקרן ,בשת  2027תשלום
בשיעור של  25%מהקרן,
ובשת  2028תשלום בשיעור
של  20%מהקרן.

בטוחות
וערבויות
שהועמדו
לטובת
המלווה

תשלומים חצי  Recourseהתחייבויות
שתיים ביום
קרדן דל"ן
 31בדצמבר
לפירעון
של כל אחת
אגרות החוב
מהשים 2018
)סדרות ג' עד
ה'( אין
עד 2023
)כולל( וביום
מובטחות
 30ביוי של
בבטוחות,
כל אחת
שעבודים
מהשים 2019
כלשהם או
עד 2024
בכל אופן
)כולל(
אחר.
תשלומים חצי Recourse
שתיים
בימים 30
ביוי ו31-
בדצמבר של
כל אחת
מהשים 2020
עד 2026
)כולל(.

תשלומים חצי Recourse
שתיים
בימים 30
ביוי ו31-
בדצמבר של
כל אחת
מהשים 2021
עד 2028
)כולל(.

מגבלות עקריות וספות החלות על קרדן דל"ן  /מגבלות על
קבלת אשראי Cross default\acceleration /

זכות
החברה
לפירעון
מוקדם

אירועי
הפרה
בפועל

אמות מידה פיסיות
ותוצאות חישובן

שיויים ותיקוים
מהותיים שבוצעו בשה
האחרוה

שעבוד שוטף שלילי -קרדן דל"ן התחייבה ,כי לא תיצור שעבוד
שוטף על כלל כסיה ו/או זכויותיה ,כפי שיהיו מעת לעת ,וכן
עתידיים ,לטובת צד שלישי כלשהו ,למעט אם) :א( תקבל אישור
אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך מראש ,בהחלטה מיוחדת; או )ב(
קרדן דל"ן תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב ,בד בבד עם יצירת
השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי כאמור לעיל ,שעבוד שוטף
בדרגה שווה ,פרי פסו על-פי יחס החובות בין מחזיקי אגרות החוב
ובין הצד השלישי.
מגבלות על ביצוע חלוקה -ראה סעיף  4לחלק זה.
מגבלות על ביצוע עסקאות עם בעלי השליטה -בכל עת בה קרדן
דל"ן תהיה בהפרה של איזו מאמות המידה הפיסיות להן
התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )ואשר מהווה עילה לפירעון
מיידי; וביחס לאגרות החוב )סדרות ד' ו-ה'(  -מבלי לקחת בחשבון
את תקופות הריפוי וההמתה בקשר עם אותן אמות מידה
פיסיות( ,וכל עוד לא תוקה אותה הפרה ,לא תתקשר קרדן דל"ן
בעסקה חריגה עם בעל שליטה בה או בעסקה חריגה עם אדם אחר
שלבעל השליטה בקרדן דל"ן יש בה עיין אישי ,אלא אם יתקבל
לכך אישור של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה שתקבלה באסיפת
מחזיקי אגרות החוב ברוב מיוחד שקבע.
 -Cross Accelerationאם הועמד לפירעון מיידי חוב אחר ו/או
מספר חובות במצטבר שטלה קרדן דל"ן )וביחס לאגרות החוב
)סדרות ד' ו-ה'( גם חוב שיטל בחברה מאוחדת( מתאגיד בקאי או
מוסד פיסי )לרבות מגוף מוסדי( כלשהו ,ובלבד שהסכום הכולל
שהועמד לפירעון מיידי כאמור היו בהיקף העולה על  35,000אלפי
ש"ח )ביחס לאגרות החוב )סדרה ג'(( או על  10%מסך מאזן קרדן
דל"ן )במאוחד( )ביחס לאגרות החוב )סדרות ד' ו-ה'((; או סדרת
אגרות חוב אחרת שהופקה על-ידי קרדן דל"ן הועמדה לפירעון
מיידי .העמדה לפירעון מיידי של הלוואת  Non-Recourseלא
תיחשב לעיין זה כהעמדת חוב לפירעון מיידי.
העמדה לפירעון מיידי -מחזיקי אגרות החוב ו/או האמן יהיו
רשאים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ,בתאים מקובלים
שקבעו ,ובין היתר ,אם קרדן דל"ן תפר את התחייבויותיה בקשר
עם התיות הפיסיות בהן התחייבה לעמוד ו/או בקשר עם איזו מן
המגבלות המפורטות לעיל.
ראה גם סעיף  22.18לחלק זה.

אפשרי,
וזאת הן
בהתאם
למגון
פדיון
מוקדם
ביוזמת
הבורסה
והן
בהתאם
למגון
פדיון
מוקדם
ביוזמת
החברה,
הכל
בתאים
מקובלים

-

ראה סעיף  14.5לחלק זה.
הון עצמי מוחשי מסך
מאזן מוחשי ליום 31
בדצמבר  -2020כ-
.55.37%
סך ההון העצמי המוחשי
ליום  31בדצמבר -2020
כ 537,460-אלפי ש"ח.
חוב פיסי טו לCAP-
טו סולו ליום 31
בדצמבר  -2020כ-
.24.83%
ראה סעיף  14.5לחלק זה.
הון עצמי מוחשי מסך
מאזן מוחשי ליום 31
בדצמבר  -2020כ-
.55.37%
סך ההון העצמי המוחשי
ליום  31בדצמבר -2020
כ 537,460-אלפי ש"ח.
חוב פיסי טו לCAP-
טו סולו ליום 31
בדצמבר  -2020כ-
.24.86%
ראה סעיף  14.5לחלק זה.
הון עצמי מוחשי מסך
מאזן מוחשי ליום 31
בדצמבר  -2020כ-
.55.65%
סך ההון העצמי המוחשי
ליום  31בדצמבר -2020
כ 537,460-אלפי ש"ח.
חוב פיסי טו לCAP-
טו סולו ליום 31
בדצמבר  -2020כ-
.24.86%
הון עצמי מוחשי מאוחד
מסך מאזן מוחשי מאוחד
ליום  31בדצמבר -2020
כ.52.22%-

-

-

-

אגרות החוב )סדרה ד'(
הופקו לראשוה ביום 16
ביואר  ,2020על-פי דוח
הצעת מדף; ביום 26
באוקטובר  2020הפיקה
החברה בהפקה פרטית
למשקיעים מסווגים 15
מיליון ש"ח ערך קוב
אגרות חוב )סדרה ד'(
בדרך של הרחבת סדרה,
בתמורה )ברוטו( של כ-
 14.8מיליון ש"ח
אגרות החוב )סדרה ה'(
הופקו לראשוה ביום 15
בפברואר  ,2021על-פי דוח
הצעת מדף
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.4
תאגיד
בקאי
)בקשר עם
בית קרדן(

יתרת
ההלוואה
ליום 31
בדצמבר 2020
)אלפי ש"ח(

סכום מסגרת יתרה ליצול
אשראי כולל /במסגרת
אשראי ליום
סכום
 31בדצמבר
ההלוואה
) 2020אלפי
המקורי
ש"ח(
)באלפי ש"ח(
75,427
כ70,313-
ריבית משתה תשלומים רבעויים בסך של
)מתוך זה כ-
אשראי כספי בשיעור שתי של  937.5כל אחד )החל מיום
פריים  (15.10.2019 ;1.6% +ותשלום אחרון
75,000
וכ423-
בסך של  68,437.5ביום
אשראי
ערבויות
ללא הצמדה.
.15.7.2021
כספי;
וכ427-
ערבויות(
שיעור הריבית
ותאי הצמדה

תאי ההלוואה )אלפי ש"ח(
מועד פירעון Recourse
מועד פירעון הקרן
/ Non
הריבית
Recourse

בטוחות
וערבויות
שהועמדו
לטובת
המלווה

מגבלות עקריות וספות החלות על קרדן דל"ן  /מגבלות על
קבלת אשראי Cross default\acceleration /

תשלומים  Recourseראה סעיף הבק יהיה רשאי להעמיד את הסכומים המגיעים לו לפירעון
 8.17.7לחלק מיידי ,בין היתר ,אם קרדן דל"ן תעביר את הבעלות ו/או רשות
רבעויים
השימוש ו/או הזכויות בפרויקט ,ללא הסכמת הבק בכתב
)החל מיום
זה
ומראש; אם לדעת הבק אירע שיוי מהותי לרעה ביחסים
(15.10.2019
הפיסים של החברה או במצבה הכספי ,בפעולותיה או בעסקיה.
 -Cross defaultאם יארע מאורע אשר תוצאתו עלולה לזכות כל
גורם שהוא בזכות להעמדה לפירעון מיידי של החובות
וההתחייבות של קרדן דל"ן ,כולן או חלקן ,כלפי אותו גורם ,גם
אם אותו גורם לא ישתמש בזכותו כאמור ,יהא הבק רשאי
להעמיד את הסכומים המגיעים לו לפירעון מיידי ו/או לממש
בטוחות.
קרדן דל"ן התחייבה לא למכור ולא להשכיר ,לא למסור ולא
להעביר )או להמחות( את הרכוש המשועבד ,ללא הסכמה של הבק
מראש ובכתב ,למעט מכירה ,השכרה ,מסירה או העברה כאמור
העשים במהלך העסקים הרגיל )ושאין בהם כדי לפגוע בזכויות
התאגיד הבקאי מכוח הבטוחות שהועמדו לו להבטחת האשראי(;
התחייבות לשעבוד שלילי )לא למשכן ולא לשעבד את הרכוש
המשועבד בזכויות שיהיו קודמות ,שוות או מאוחרות לזכויות
שיתו לבק ,ללא הסכמת הבק לכך מראש ובכתב(.
ראה גם סעיפים  14.5.3ו 22.18-לחלק זה.

זכות
החברה
לפירעון
מוקדם

אירועי
הפרה
בפועל

אמות מידה פיסיות
ותוצאות חישובן

שיויים ותיקוים
מהותיים שבוצעו בשה
האחרוה

קיימת
זכות,
בכפוף
לתשלום
עמלת
פירעון
מוקדם
ולתאים
המקובלי
ם בבק

-

ראה סעיף  14.5.3לחלק
זה.
הון עצמי מוחשי מסך
מאזן )סולו( ליום 31
בדצמבר  - 2020כ-
ההכסה
.55.37%
התפעולית טו החצי
שתית מבית קרדן ליום
 31בדצמבר  2020עמדה
על סך של כ 4,568-אלפי
ש"ח.

בשת  2017הועמדה
לקרדן דל"ן הלוואה
בסך  65,000אלפי ש"ח.
במהלך חודש יוי 2019
פרעה ההלוואה
האמורה והועמדה
במקומה ההלוואה
המתוארת בטבלה זו
ובסעיף  8.17.6לחלק זה.

)*( לפרטים ראה גם דוח הדירקטוריון תחת הכותרת "גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב".
)**( בשטרי האמות בגין אגרות החוב )סדרות ג' עד ה'( ,קבעו מספר מגוים להתאמה של שיעור הריבית השתית בגין אגרות החוב ,וזאת כתוצאה משיויים מסוימים ביחס ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי ו/או בסך ההון העצמי המוחשי ו/או בחוב הפיסי טו ל CAP-טו
סולו ו/או )ביחס לסדרה ה' בלבד( ביחס ההון העצמי המוחשי המאוחד מסך המאזן המוחשי המאוחד )כמפורט בסעיף  14.5לחלק זה( ,ו/או כתוצאה משיויים מסוימים בדירוג אגרות החוב .בהתאם למגוי ההתאמה האמורים )במצטבר( (1) :שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב
)סדרה ג'( לא יעלה בכל מקרה על שיעור שתי של  4.85%ולא יפחת משיעור שתי של  (2) ;3.6%שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב )סדרה ד'( לא יעלה בכל מקרה על שיעור שתי של  3.65%ולא יפחת משיעור שתי של  2.4%ו (3)-שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב )סדרה ה'(
לא יעלה בכל מקרה על שיעור שתי של  3.75%ולא יפחת משיעור שתי של .2.5%
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14.4

מקורות בקאיים
מקורות חוץ
בקאיים
סה"כ

להלן פירוט הרכב האשראי ושיעורי הריבית הממוצעת והאפקטיבית בגיו למועד הדוח ולשים  2020ו:2019-

מימון שקלי בריבית
משתה
אגרות חוב לא צמודות

הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
שיעור שיעור ריבית
סכום
שיעור
שיעור
סכום
שיעור
שיעור
סכום
שיעור
שיעור
סכום
שיעור
שיעור
סכום
שיעור
שיעור
סכום
אפקטיבית
ריבית
ריבית
ריבית
ריבית
ריבית
ריבית
ריבית
ריבית
ריבית
ריבית
ריבית
)באלפי
)באלפי
)באלפי
)באלפי
)באלפי
)באלפי
ליום
ממוצעת אפקטיבית ש"ח( ליום ממוצעת אפקטיבית ש"ח( ליום ממוצעת
ממוצעת אפקטיבית ש"ח( ליום ממוצעת אפקטיבית ש"ח( ליום ממוצעת אפקטיבית
ש"ח(
ש"ח(
31.12.2019
ליום
ליום
ליום
ליום
ליום
ליום
ליום
31.12.2019
למועד הדוח למועד הדוח למועד הדוח 31.12.2020
31.12.2019
למועד הדוח למועד הדוח למועד הדוח 31.12.2020
)ב(%-
31.12.2019
31.12.2020 31.12.2020
31.12.2019 31.12.2019
31.12.2020 31.12.2020
)ב(%-
)ב(%-
)ב(%-
)ב(%-
)ב(%-
)ב(%-
)ב(%-
3.06%
3.06%
23,750
3.18%
3.18%
99,527
3.21%
3.21%
95,681
3.35%
3.35%
70,313
398,197

2.7%

2.95%

221,336

2.87%

3.14%

122,725

3.86%

4.2%

43,612

3.07%

3.37%

43,595

3.07%

3.37%

31,250

4.9%

5.23%

398,197

2.7%

2.95%

221,336

2.87%

3.14%

193,038

3.7%

3.89%

139,293

3.17%

3.17%

143,122

3.15%

3.24%

55,000

4.1%

4.29%

מתוך יתרות האשראי לעיל ,סך של כ 99,527-אלפי ש"ח וכ 94,063-אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר של השים  2020ו ,2019-בהתאמה ,היו אשראי שמימן רכישה
והקמה של פרויקטים למגורים ומבים להשכרה .הסכומים בטבלה לעיל אים כוללים (1) :סכומים בגין אשראי שהועמד להולילד ואשר חלקה של קרדן דל"ן
בסכומים האמורים ) (40%למועד הדוח וליום  31בדצמבר של השים  2020ו 2019-היו בסך כולל של כ 13,175-אלפי ש"ח ,כ 12,008-אלפי ש"ח וכ 12,004-אלפי
ש"ח ,בהתאמה; ) (2סכומים בגין אשראי שהעמיד בק בישראל לופי השמש ואשר חלקה של קרדן דל"ן בסכומים האמורים ) (50%למועד הדוח וליום  31בדצמבר
של השים  2020ו 2019-היו בסך כולל של כ 13,581-אלפי ש"ח ,כ 13,581-אלפי ש"ח וכ 13,684-אלפי ש"ח ,בהתאמה )יצוין ,כי קרדן דל"ן ערבה ביחד ולחוד עם
בעל המיות הוסף בופי השמש ביחס למלוא סכום האשראי שהועמד לופי השמש על-ידי הבק(; ) (3הלוואה )שהובטחה במלואה בערבות של קרדן דל"ן( שהעמיד
תאגיד פיסי בארה"ב לחברה כלולה של קרדן דל"ן בארה"ב )ראה סעיף  7.11.3.1לחלק זה( ,אשר פרעה במהלך שת  2020ואשר יתרתה ליום  31בדצמבר 2019
עמדה על סך של כ 4,370-אלפי דולר.
לפרטים אודות הסכמי ליווי בקאיים בקשר עם פרויקטים בתחום המגורים ,ראה סעיף  7.4.5לחלק זה .לפרטים אודות תאים מקובלים להעמדת אשראי שהועמד
לקרדן דל"ן לפרעון מיידי ו/או לעשיית שימוש בבטוחות שיתו לגורם המממן בקשר עם העמדת אשראי כאמור )ככל שיתו( ,המצויים ,חלקם או כולם ,באשראים
השוים שטלה קרדן דל"ן ,ראה סעיף  22.18לחלק זה.
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14.5
סעיף

אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות בהן התחייבה קרדן דל"ן לעמוד למועד הדוח
גורם
מממן

 14.5.1תאגיד
בקאי

 14.5.2תאגיד
בקאי
 14.5.3תאגיד
בקאי

 14.5.4תאגיד
בקאי
 14.5.5תאגיד
בקאי
 14.5.6תאגיד
בקאי

114

115

116
117

118

הערות

יתרת חלקה של קרדן דל"ן ביתרת
אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות בהן התחייבה קרדן דל"ן לעמוד למועד הדוח )*(
האשראי מהגורם המממן למועד
הדוח )באלפי ש"ח(
ערבויות
ערבויות
אשראי
אחרות
חוק מכר
כספי
) (1ההון העצמי המוחשי של קרדן דל"ן בדוחותיה הכספיים )סולו( לא יפחת מ 20%-מסך מאזן )סולו( .מסך המאזן
25,888
)סולו( יופחתו מסעיפי המקרקעין יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמה עקב טיפול חשבואי בגין עסקאות
קומביציה או בגין עסקאות תמורות שחתמו עם בעלי קרקעות וכן תופחת יתרת מקדמות מרוכשים;114
) (2לא לחלק רווחים ו/או דיבידדים באופן אשר יגרום לקרדן דל"ן שלא לעמוד בהתחייבותה כלפי התאגיד הבקאי
לשמירה על ההון העצמי המוחשי בלא הסכמתו ,מראש ובכתב;
) (3לא לרשום שעבוד שוטף על כסיה לטובת תאגיד בקאי אחר כלשהו ללא הסכמת התאגיד הבקאי ,מראש ובכתב,
וזאת מבלי לגרוע מתוקפם של השעבודים הקיימים על כסי קרדן דל"ן במועד חתימת ההתחייבות;
) (4כל עוד יעמדו לחובתה של קרדן דל"ן אשראים או התחייבויות כלפי התאגיד הבקאי ,לא תשתה השליטה בה,
אלא אם תקבל את הסכמת התאגיד הבקאי לכך ,מראש ובכתב.
ההתקשרויות עם תאגיד בקאי זה עשו במשותף עם תאגיד
252
77,135
כמתואר בסעיף  14.5.1לחלק זה.
פיסי וסף.
) (1ההון העצמי המוחשי של קרדן דל"ן בדוחותיה הכספיים )סולו( לא יפחת מ 20%-מסך מאזן )סולו(;115
כלפי הבק האמור ,כון ליום  31בדצמבר  ,2020עמד היחס
620
69,376
הפיסי )האמור בסעיף  (1)14.5.3לחלק זה( בפועל על כ-
) (2לא לבצע ,לא להתחייב ולא לקוט הליכים כלשהם לביצוע מיזוג עם תאגיד אחר ,מבלי לקבל את הסכמת התאגיד
 55.37%מעל היחס שקבע באמת המידה הפיסית החוזית
הבקאי לכך ,בכתב ומראש;
)וזהו הפער הקטן ביותר הקיים בין אמות המידה הפיסיות
) (3לא לבצע ,לא להתחייב ולא לקוט כל פעולה שתוצאתה רכישת עיקר כסיה של קרדן דל"ן על-ידי אדם או תאגיד
החוזיות להן התחייבה קרדן דל"ן כלפי הבקים האחרים
אחר או מכירת מיות אשר יעיקו לרוכש כאמור שליטה )כהגדרת המוח בחוק יירות ערך( בקרדן דל"ן ,מבלי
לבין היחסים בפועל כון ליום  31בדצמבר  .(2020כן ,ליום 31
לקבל את הסכמת התאגיד הבקאי לכך ,בכתב ומראש;
בדצמבר  2020ההכסה התפעולית טו החצי שתית מבית
) (4לא להפיק יירות ערך למוכ"ז ,ללא הסכמת התאגיד הבקאי ,בכתב ומראש;
קרדן עמדה על סך של כ 4,568-אלפי ש"ח.
) (5ההכסה התפעולית טו החצי שתית מהכס "בית קרדן" 116,לא תפחת מסך של  4,000אלפי ש"ח.
) (1ההון העצמי המוחשי 117של קרדן דל"ן לא יפחת בכל עת מ 20%-מסך המאזן המוחשי;118
33,440
41,159
20,000
) (2ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת מסכום של  150,000אלפי ש"ח;
) (3לא יחול שיוי בשליטה בקרדן דל"ן ללא קבלת אישור הבק בכתב ומראש.
5,110
כמתואר בס"ק ) (1ו (2)-בסעיף  14.5.1לחלק זה.
מסך המאזן שלה;120

) (1ההון העצמי המוחשי 119של קרדן דל"ן לא יפחת בכל עת מ20%-
) (2ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת מסכום של  150,000אלפי ש"ח;
) (3לא לשעבד ולא למשכן בשעבוד שוטף/צף את כלל כסיה וזכויותיה ו/או חלק מהם ,ללא קבלת הסכמת הבק בכתב
ומראש.

6,305

30,912

83,588

ההון העצמי המוחשי היו סך ההון העצמי של קרדן דל"ן ,המיוחס לבעלי המיות ,ואיו כולל את זכויות המיעוט ,וכן יתרת סכומי הלוואת בעלים ו/או מי מטעמם לקרדן דל"ן )ובלבד שההלוואות
"הוחתו" כלפי התאגיד הבקאי ,כלומר שחתמה בגין התחייבות לאי-משיכתן כל עוד קיימות לקרדן דל"ן התחייבויות כלשהן כלפי התאגיד הבקאי( ,וביכוי יתרת הלוואות שיתו לבעלים ,יתרת חייבים
שהים בעלי עיין ושווי הכסים הבלתי מוחשיים )כגון מויטין ,פטטים וכיוצא באלו(.
ההון העצמי המוחשי היו ההון העצמי המוחשי המוצג בדוחות הכספיים של קרדן דל"ן ,לרבות הון מיות פרע ,עודפים בלתי מחולקים וקרות ,בתוספת יתרת סכומי קרן הלוואות בעלים אשר לגביה
חתמו כלפי הבק ,על-ידי קרדן דל"ן ובעלי מיותיה ,כתבי חיתות; וביכוי הוצאות דחות ,כסים בלתי מוחשיים כגון :מויטין ,פטטים ,סימי מסחר ,שמות מסחריים ,זכויות יוצרים וכד' וביכוי חייבים
לקרדן דל"ן שהים בעלי מיותיה וכן ביכוי הלוואות שיתו על-ידי קרדן דל"ן להבטחת חובותיהם של בעלי מיותיה.
"הכסה תפעולית טו חצי שתית" משמעה ההכסות המגיעות לקרדן דל"ן מידי חצי שה קלדרית מהשכרה ויהול של הכס ,ביכוי ההוצאות בגין הפעלתו ויהולו של הכס.
ההון העצמי המוחשי היו ההון העצמי של קרדן דל"ן על-פי דוחותיה הכספיים )סולו( ביכוי כסים לא מוחשיים )כגון מויטין ,זכויות יוצרים ,פטטים וכד'( וביכוי הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון
מכל מין וסוג שהוא שהעיקה קרדן דל"ן לבעלי מיותיה או לגוף קשור לבעלי מיותיה או לבעל עיין בבעל מיותיה או בגוף קשור כאמור ,או לקרוב של מי מהם ,ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן חתמו
כלפי הבק על-ידי קרדן דל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים ,כתבי חיתות ).(subordination
סך המאזן המוחשי היו סך המאזן של קרדן דל"ן על-פי דוחותיה הכספיים )סולו( ביכוי כסים לא מוחשיים )כגון מויטין ,זכויות יוצרים ,פטטים וכד'( וביכוי הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל
מין וסוג שהוא שהעמידה קרדן דל"ן לבעלי מיותיה או לגוף קשור לבעלי מיותיה או לבעל עיין בבעל מיותיה או בגוף קשור כאמור ,או לקרוב של מי מהם ,ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן חתמו כלפי
הבק על-ידי קרדן דל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים כתבי חיתות ) ;(subordinationביכוי יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמה עקב טיפול חשבואי בגין עסקאות קומביציה או
בגין עסקאות תמורות שחתמו עם בעלי קרקעות; וביכוי ,יתרת מקדמות מרוכשים.
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יתרת חלקה של קרדן דל"ן ביתרת
אמות מידה פיסיות והתחייבויות מהותיות וספות בהן התחייבה קרדן דל"ן לעמוד למועד הדוח )*(
גורם
סעיף
האשראי מהגורם המממן למועד
מממן
הדוח )באלפי ש"ח(
ערבויות
ערבויות
אשראי
אחרות
חוק מכר
כספי
 14.5.7מחזיקי ) (1ההון העצמי המוחשי של קרדן דל"ן לא יפחת מעשרים וארבעה אחוזים ) (24%מסך המאזן המוחשי שלה לפרטים אודות יתרת אגרות החוב )סדרות ג' עד ה'( ותאיהן ,ראה סעיפים  (1)14.3עד  (3)14.3לחלק
)כהגדרת מוחים אלה בהערות שוליים מסעיף  4לחלק זה(;
אג"ח ג'
זה ,ודוח הדירקטוריון תחת הכותרת "גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב".
עד ה'
) (2ההון העצמי המוחשי של קרדן דל"ן כאמור לא יפחת מסכום של  270,000אלפי ש"ח;
) (3החוב הפיסי טו של קרדן דל"ן ל CAP-טו סולו שלה לא יעלה על 121;75%
) (4ההון העצמי המוחשי המאוחד של קרדן דל"ן לא יפחת מעשרים אחוזים ) (20%מסך המאזן המוחשי המאוחד
שלה )ביחס לאג"ח ה' בלבד(;122
) (5התחייבויות ומגבלות מהותיות וספות כמפורט בסעיפים  (1)14.3עד  (3)14.3לחלק זה.
)*( ראה גם סעיף  22.18לחלק זה לעיין גורם סיכון "אי-עמידה באמות מידה פיסיות ובהתחייבויות מכח הסכמי מימון".

_______________________
119

120

121

122

ההון העצמי המוחשי היו ההון העצמי של קרדן דל"ן ,לרבות הון מיות פרע ,עודפים בלתי מחולקים וקרות הון ,בתוספת יתרת סכומי הלוואות בעלים אשר לגביהן חתמו כלפי הבק ,על-ידי קרדן דל"ן
ובעלי מיותיה ,כתבי חיתות ) (subordinationוביכוי) :א( כסים לא מוחשיים כגון :מויטין ,פטטים ,סימי מסחר ,שמות מסחריים ,זכויות יוצרים וכיוצ"ב; )ב( חייבים לקרדן דל"ן שהים בעלי עיין
ו/או חברות בבעלות בעלי עיין בקרדן דל"ן ו/או חברות קשורות של קרדן דל"ן שאין מוחזקות על-ידה )כהגדרת מוחים אלו בחוק יירות ערך( .בכל מקרה הבק לא יהיה בחיתות מול בקים אחרים.
סך המאזן היו סך המאזן של קרדן דל"ן על-פי הדוחות הכספיים סולו ביכוי כסים לא מוחשיים )כגון מויטין ,זכויות יוצרים ,פטטים ,סימי מסחר ,שמות מסחריים וכד'( וביכוי הלוואות ו/או שטרי
חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה קרדן דל"ן לבעל מיות כלשהו או לגוף הקשור לבעל המיות או לבעל עיין של בעל המיות או של הגוף הקשור האמור או לקרוב של מי מהם ,ובתוספת
הלוואות בעלים לגביהן חתמו כלפי הבק ,על-ידי קרדן דל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים ,כתבי חיתות ) (subordinationוכן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי יתרת
ההתחייבויות לבעלי קרקעות ,שתרשמה עקב הטיפול החשבואי בגין עסקאות קומביציה או בגין עסקאות תמורות שחתמו עם בעלי קרקעות וכמו-כן מסך המאזן של קרדן דל"ן על-פי הדוחות הכספיים
סולו תופחת יתרת המקדמות מרוכשים כפי שמופיע במאזן המוחשי; ההשקעה בחברות כלולות כפי שמופיע במאזן המוחשי תוצג על-פי שיטת השווי המאזי.
ביחס לאגרות החוב )סדרה ג'( "החוב הפיסי טו" היו התחייבויות לתאגידים בקאיים ,אשראי מתאגידים בקאיים ,אגרות חוב וחלויות שוטפות של אגרות חוב כפי שמפורט במאזן של הקרדן דל"ן
)סולו( וביכוי מזומים ושווי מזומים ,פקדוות ,יירות ערך סחירים והשקעות לזמן קצר והכל על-פי הדוחות הכספיים של הקרדן דל"ן )סולו(; ביחס לאגרות החוב )סדרות ד' ו-ה'( "החוב הפיסי טו"
היו התחייבויות לתאגידים בקאיים ולמוסדות פיסיים ,אשראי מתאגידים בקאיים ,אגרות חוב וחלויות שוטפות של אגרות חוב כפי שמפורט במאזן של קרדן דל"ן )סולו( וביכוי מזומים ושווי
מזומים ,פקדוות )למעט פקדוות משועבדים שהועמדו כגד ערבויות( ,כסים פיסיים מוחזקים למסחר והשקעות לזמן קצר והכל על-פי הדוחות הכספיים של קרדן דל"ן )סולו(; וביחס לשלושת סדרות
אגרות החוב )סדרות ג' עד ה'( CAP" ,טו סולו" היו חוב פיסי טו )כהגדרתו לעיל( בתוספת ההון המיוחס לבעלי המיות של הקרדן דל"ן )הייו ,שאיו כולל זכויות שאין מקות שליטה( ,כמפורט בדוחות
הכספיים )סולו( של קרדן דל"ן.
"ההון העצמי המוחשי המאוחד" היו ההון העצמי של קרדן דל"ן על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ביכוי כסים לא מוחשיים בהתאם לתקיה החשבואית לפיה עורכת קרדן דל"ן את דוחותיה הכספיים,
והכל על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ,בתוספת הלוואות בעלים )קרן בלבד( לגביהן חתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( על-ידי קרדן דל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים,
כתבי חיתות ) ,(subordinationלפיהם (1) :הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב )סדרה ה'(; וכן ) (2במקרה של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב )סדרה ה'(
או של פירוק קרדן דל"ן ,הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא רק לאחר הפרעון המלא של אגרות החוב )סדרה ה'( )בהערה זו" :הלוואות בעלים חותות"(; "סך המאזן המוחשי המאוחד" היו סך המאזן של
קרדן דל"ן על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ביכוי כסים לא מוחשיים בהתאם לתקיה החשבואית לפיה עורכת קרדן דל"ן את דוחותיה הכספיים ,והכל על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של קרדן
דל"ן ,בתוספת הלוואות בעלים חותות )כהגדרתן לעיל(; כמו-כן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי המאוחד יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמה עקב טיפול חשבואי בגין עסקאות קומביציה
או בגין עסקאות תמורות שחתמו עם בעלי קרקעות ,על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים; וכן תופחת מהמאזן המוחשי המאוחד יתרת המקדמות מרוכשים והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה.
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14.5.8

כל אחד מהתאגידים הבקאיים האמורים בסעיפים  14.5.1עד  14.5.6לחלק זה ומחזיקי אגרות החוב
)סדרות ג' עד ה'( יהיו זכאים להעמיד את סכומי האשראי לפירעון מיידי )או לממש ערבויות ,לפי העיין(
במקרה של הפרה של איזו מן ההתחייבויות כאמור )בהתאם ובכפוף לתאים הרלווטיים בגין כל
אשראי( .כמו-כן ,התאגיד הבקאי האמור בסעיף  14.5.5לחלק זה יהיה זכאי לממש את ערבותה של קרדן
דל"ן )שיתה בקשר עם מסגרת אשראי אשר הזכויות והחובות בה הומחו לאל-הר כמפורטבסעיף
]9.15.5ב[ לחלק זה( במקרה של הפרה של איזו מן ההתחייבויות המפורטות בסעיף  14.5.5לחלק זה.
לפרטים אודות המקרים העיקריים על-פי התחייבויות מכוח הסכמי מימון ,בהם רשאים הבקים
ומחזיקי אגרות החוב להעמיד את האשראים לפירעון מיידי וכן לעשות שימוש בבטוחות שיתו להם
)ככל שיתו( ,ראה סעיף  22.18לחלק זה.

14.5.9

כון ליום  31בדצמבר  2020ובסמוך למועד הדוח עומדת קרדן דל"ן בכל התחייבויותיה המפורטות
בסעיף  14.5זה לעיל ,כלפי כל אחד מהתאגידים הבקאיים האמורים לעיל וכלפי מחזיקי אגרות החוב
)סדרות ג' עד ה'( ,לפי העיין )בהתבסס על הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .(2020

14.6

להלן פרטים אודות יתרות האשראי של קרדן דל"ן בריבית משתה )באלפי ש"ח(:
מגון השיוי

פריים

סמוך למועד פרסום הדוח
שיעור
טווח
סכום
ריבית
הריבית
אשראי
ממוצע
ב%-
משוקלל

95,681

-2.5%
3.45%

-2.5%
3.45%

סכום
האשראי
ליום 31
בדצמבר

99,527

2020
טווח
הריבית
ב%-

-2.4%
3.45%

שיעור
ריבית
ממוצע
משוקלל

סכום
האשראי
ליום 31
בדצמבר

-2.4%
3.45%

94,063

2019
טווח
הריבית
ב%-

-3.35%
3.00%

שיעור
ריבית
ממוצע
משוקלל

-3.35%
3.00

סכום האשראי האמור לעיל ליום  31בדצמבר של השים  2020ו ,2019-היווה כ 8.66%-וכ 8.83%-מסך
כסי קרדן דל"ן )במאוחד( לאותו מועד ,בהתאמה.
14.7

מסגרות אשראי שאין משויכות להסכמי ליווי או למימון כסים ספציפיים

14.7.1

למועד הדוח לקרדן דל"ן קיימת מסגרת אשראי מבק הפועלים בסך של  30מיליון ש"ח )ליצול ,עד ליום
 30בספטמבר  ,2021בהלוואות לזמן קצר( .ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח מסגרת זו איה מוצלת.
יצול מסגרת האשראי בפועל ,ככל שיהיה ,יובטח באמצעות שעבוד עודפים מהפרויקטים קרדן בבאר
יעקב )שלב ד'( ואגריפס )ראה סעיף  7.4.3לחלק זה(.

14.7.2

כון למועד הדוח ,למעט מסגרת האשראי האמורה לעיל ומסגרת אשראי וספת בהיקף לא מהותי לצרכי
העמדת ערבויות מכרזים ,לקרדן דל"ן אין מסגרות אשראי שאין משויכות להסכמי מימון לליווי
פרויקטים או למימון כסים.

14.7.3

כון למועד הדוח ,לקרדן דל"ן )במאוחד( יתרת מזומים ,פיקדוות לזמן קצר )לרבות בחשבוות ליווי(
ויירות ערך מוחזקים למסחר ,בסך של כ 409,379-אלפי ש"ח.

14.8

ערבויות קרדן ישראל לטובת קרדן דל"ן
ראה סעיף  10.1.2בחלק ד' לדוח.

14.9

ערבויות מהותיות שהעמידה קרדן דל"ן

14.9.1

לפרטים אודות ערבויות שהעמידה קרדן דל"ן בין היתר להבטחת פירעון אשראים שהועמדו להולילד
ולופי השמש ,ראה באורים .26ב 1.ו.26-ב 4.לדוחות הכספיים ,בהתאמה.

14.9.2

לפרטים אודות ערבויות שהעמידה קרדן דל"ן בקשר עם מסגרות אשראי של אל-הר )לרבות מסגרות
אשראי של רמט אשר הומחו לאל-הר במסגרת עסקת מכירת רמט( ובקשר עם פרויקט ביצוע עבודות
בייה של אל-הר ,ראה סעיף  9.15.5לחלק זה.

14.9.3

לפרטים אודות ערבות בסך של כ 51-מיליון ש"ח שהעמידה קרדן דל"ן להבטחת התחייבויותיו של צד
שלישי כלפי מממן ,בקשר עם פרויקט פוטציאלי באזור השרון ,ראה סעיף  7.4.8.1לחלק זה.

14.9.4

קבוצת קרדן דל"ן העמידה ערבויות בקאיות לרוכשי דירות לפי חוק המכר ,ערבויות ביצוע ,ערבויות
לבעלי קרקע בעסקאות קומביציה/תמורות וערבויות אחרות )כגון לטובת רמ"י( אשר הסתכמו כון ליום
 31בדצמבר של השים  2019 ,2020ו 2018-בסך של כ 273,000-אלפי ש"ח ,כ 247,000-אלפי ש"ח וכ-
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 369,000אלפי ש"ח ,בהתאמה .לפרטים ראה גם סעיף  14.5לחלק זה.
14.9.5

בחודש דצמבר  2019התקשרה קרדן דל"ן עם תאגיד בקאי בהסכם לליווי שלב ד' בפרויקט קרדן בבאר
יעקב ,אשר בה על מקרקעין שרכשו על-ידי קרדן דל"ן מבעלי הקרקע בעסקת קומביציה )לפרטים
ראה סעיף  7.4.1לחלק זה( .להבטחת התחייבויותיה של קרדן דל"ן במסגרת הסכם הקומביציה,
העמידה קרדן דל"ן לבעלי הקרקע ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,בין היתר ,ערבות בקאית
מהבק המלווה בהיקף של  32,000אלפי ש"ח ,אשר בפועל ,למועד הדוח ,מבטיחה במלואה את
התחייבויות קרדן דל"ן כלפי בעלי הקרקע בגין רכיב הקרקע בהסכם הקומביציה )קרי ,בין היתר ,ביית
דירות בעלי הקרקע בשלב( .הערבות האמורה תתבטל מאליה ,בין היתר ,עם השלמת ביית יחידות הדיור
הרלווטיות בשלב )לרבות קבלת טופס  (4ומסירתן לבעלי הקרקע.

14.10

שעבודים
קרדן דל"ן משעבדת בשעבודים קבועים ושוטפים את כסי המקרקעין שלה ואת ההכסות והזכויות
מהפרויקטים ומדמי השכירות ,לרבות זכויות ביטוח ,זכויות בעסקה משותפת ותקבולים בגין ,זכויות
בהסכמי פיתוח עם רמ"י וזכויות בהסכמים עם מזמיי עבודות לטובת הבקים המלווים של הפרויקטים
השוים .לפרטים אודות תאי הסכמי ליווי מקובלים ,ראה סעיפים  7.10ו 22.18-לחלק זה.
סך התחייבויותיה של קרדן דל"ן המובטח בשעבודים כאמור ,כון ליום  31בדצמבר  2020ולמועד הדוח,
עומד על כ 338,117-אלפי ש"ח וכ 314,196-אלפי ש"ח ,בהתאמה .סך התחייבויותיה של קרדן דל"ן
שהובטח בשעבודים כאמור כון ליום  31בדצמבר  ,2019עמד על כ 290,058-אלפי ש"ח.
כון ליום  31בדצמבר  ,2020סך הכסים שאים משועבדים לבקים ו/או לגורמים אחרים ,מסתכמים
בספרי קרדן דל"ן לסך של כ 217,000-אלפי ש"ח )לפי ערכם בספרי קרדן דל"ן ליום  31בדצמבר .(2020
להערכת ההלת קרדן דל"ן ,מתוך סך הכסים הלא משועבדים כאמור ,ביחס למספר כסי מקרקעין
המיועדים לייזום בייה למגורים )אשר ערכם בספרי קרדן דל"ן עומד ליום  31בדצמבר  2020על סך של
כ 48,400-אלפי ש"ח( ,קרדן דל"ן תוכל לקבל אשראי כגד שעבודם )לרבות באופן של ליווי בקאי
לפרויקט בייה( .ביחס ליתרת הכסים הבלתי משועבדים כאמור ,להערכת ההלת קרדן דל"ן ,קרדן
דל"ן לא תוכל לקבל אשראי וסף כגד שעבודם.

14.11

הלוואות בעלים שהעמידה קרדן דל"ן

14.11.1

בתוקף החל מיום  1ביואר  ,2020הפיקה הולילד לקרדן דל"ן מספר שטרי הון בסך כולל של כ120,080-
אלפי ש"ח כגד הפחתת יתרת הלוואת בעלים באותו סכום שהעמידה קרדן דל"ן להולילד בעבר .שטרי
ההון האמורים אים ושאים ריבית ו/או הפרשי הצמדה ולא יהיו יתים לפירעון לפי יום  21ביואר 2026
)ופירעום יהיה דחה בפי התחייבויות אחרות של הולילד לושים אחרים ,ויהיה קודם רק לחלוקת עודפי
רכוש בפירוק( .על-פי הסכם שיתוף הפעולה המתואר בסעיף  7.11.1לחלק זה ,פרעון שטרי ההון ייעשה
במידה והדבר יתאפשר על-פי הסכם הליווי בהתאם להחלטת הגורם המלווה את פרויקט הולילד )ראה
סעיף  (4)7.4.5לחלק זה( ,וכל עוד לא הוסכם אחרת ,רק לאחר פירעון מלוא החוב לגורם המממן על-פי
הסכם הליווי .יצוין ,כי הולילד הפיקה שטרי הון כאמור אף ליתר בעלי מיותיה כגד הפחתת יתרת
הלוואות הבעלים שהעמידו לה .בחודש מרס  2019קיבלו בעלי המיות בהולילד החלטה ,כי פירעון שטרי
ההון כאמור )בהרכבם הקודם כהלוואות בעלים( ייעשה בכפוף לקיומם של מקורות מתאימים ומספיקים
לפירעון כאמור ,כאשר דירקטוריון הולילד ,בהחלטה פה אחד ,יהיה הגורם המוסמך להחליט על ביצוע
הפירעון כאמור .כמו-כן ,קבע באותה החלטה כי החל מיום  1ביואר  2019לא ישולמו ו/או ייזקפו דמי
יהול ועמלת ערבות אשראי לבעלות המיות בהולילד.

14.11.2

קרדן דל"ן מעמידה ,מעת לעת ,לופי השמש הלוואות בעלים שיתרתן ,כון ליום  31בדצמבר 2020
ולמועד הדוח ,עמדה על סך של כ 32,868-אלפי ש"ח .מתוך הסכומים האמורים ,ליום  31בדצמבר 2020
ולמועד הדוח סך של כ 17,131-אלפי ש"ח איו צמוד למדד ואיו ושא ריבית וסך של כ 15,737-אלפי ש"ח,
איו צמוד וושא ריבית משתה ששיעורה בסמוך למועד הדוח היו פריים  .2.7% +ליום  31בדצמבר 2020
ההלוואות מדדות בהתאם לשוויין ההוגן האמד לאותו מועד בסך של כ 25,973-אלפי ש"ח .לפרטים
וספים אודות ההלוואה ראה גם באור .14ב 2.לדוחות הכספיים.

14.11.3

קרדן דל"ן מעמידה ,מעת לעת ,ל KMU-הלוואות בעלים דולריות )חותות לכל חוב אחר של  KMUכלפי
צדדים שלישיים( ,ושאות ריבית בשיעור שתי קבוע של  ,5.09%ואשר יתרתן )כולל ריבית צבורה( ,ליום
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 31בדצמבר  2020ולמועד הדוח ,עמדה על סך של כ 9,892-אלפי דולר )מתוך מסגרת אשראי כוללת בסך
של  11מיליון דולר שהוסכמה בין הצדדים( .מועד פירעון ההלוואות )קרן וריבית( יחול ביום  20ביוי 2030
או בכל מועד מוקדם יותר על-פי החלטת .KMU
14.11.4

קרדן דל"ן מעמידה ,מעת לעת ,ל KRE-הלוואות בעלים דולריות )חותות לכל חוב אחר של  KREכלפי
צדדים שלישיים( ,ושאות ריבית בשיעור שתי קבוע של  ,5.09%ואשר יתרתן )כולל ריבית צבורה( ,ליום
 31בדצמבר  2020ולמועד הדוח ,עמדה על סך של כ 5,200-אלפי דולר )מתוך מסגרת אשראי כוללת בסך
של  7מיליון דולר שהוסכמה בין הצדדים( .מועד פירעון ההלוואות )קרן וריבית( יחול ביום  20ביוי 2025
או בכל מועד מוקדם יותר על-פי החלטת  .KREלפרטים אודות הלוואה שהעמידה  KREלחברה כלולה
שלה בארה"ב ,ראה סעיף  7.11.4.1לחלק זה.

14.12

אגרות חוב
לפרטים אודות אגרות החוב )סדרות ג' עד ה'( של קרדן דל"ן שבמחזור ,ראה סעיפים  (1)14.3עד (3)14.3
לחלק זה ,ודוח הדירקטוריון תחת הכותרת "גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב".

.15

מיסוי
לפרטים אודות מיסוי חברות קבוצת קרדן דל"ן ,ראה באור  30לדוחות הכספיים.

.16

סיכוים סביבתיים ודרכי יהולם
קרדן דל"ן דרשת ,בין היתר ,במסגרת ההיתרים להקמת הפרויקטים ,לעמוד בדרישות ובתאים שוים
הוגעים לתחום איכות הסביבה ,כגון רעש ,זיהום אוויר ,זיהום קרקע ומקורות מים ועוד ,המוסדרים ,בין
היתר ,במסגרת תב"ע ו/או היתרי בייה .במסגרת זו ,הרשויות הרלווטיות )כגון הרשות המקומית ,המשרד
להגת הסביבה ורשות המים( עשויות לדרוש מקרדן דל"ן לבצע פעולות לאיתור ולטיפול בזיהום קרקע ,גזי
קרקע או מי תהום במקרקעין עליהם עתיד להיבות מבה )בין אם לצרכי מגורים ובין אם לצרכים אחרים(,
וזאת על חשבון קרדן דל"ן .לרוב ,העלויות הכרוכות ביישום הדרישות כאמור אין מהותיות לקרדן דל"ן
והיא עומדת בדרישות אלה.
בתחום ביצוע עבודות בייה ,דרשת אל-הר לעמוד ,בין היתר ,בדרישות תקים ודיים הקשורים לאיכות
הסביבה ,כגון חוק שמירת היקיון ,התשמ"ד ,1984-החוק למיעת מפגעים ,התשכ"א 1961-והתקות מכוחו
ביחס למיעת מטרדים ומפגעים ובכלל זה מפגעי רעש )בין היתר ,תקות למיעת מפגעים )מיעת רעש(,
תש"ג 1992-ותקות מיעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד ביה( ,תשל"ט (1979-ומפגעי אבק; הוראות חוק
המים ,התשי"ט 1959-והתקות מכוחו ,האוסרות לגרום לזיהום מים ובכללן זיהום מים שמקורו בזיהום
קרקע מכל מקור שהוא; הוראות חוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א 2001-ולרבות הכללים שהותקו מכוחו;
הוראות חוק מיעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,תשמ"ח 1988-והתקות מכוחו האוסרות על הטלת ו/או
הזרמת פסולת או שפכים ממקור יבשתי לים; הוראות חוק למיעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,תשע"א-
 2011האוסרות ,בין היתר ,על שימוש חדש באסבסט ,מורות על הפסקת השימוש הקיים באסבסט פריך
ועל צמצום החשיפה של הציבור לאסבסט; והוראות חוק החומרים המסוכים ,התש"ג ,1993-האוסרות
על השלכת פסולת רעילה בקרקע ברשות הרבים .כן כפופה אל-הר להוראות שוות במהלך ביצוע עבודות
הבייה על-פי הסכמים עם מזמיי עבודה ו/או היתרי הבייה ולעמידה בדרישות לעיין שמירה על איכות
הסביבה ,בהתאם להוראות והחיות המשרד להגת הסביבה המעודכות מעת לעת .העלויות הכרוכות
ביישום הדרישות כאמור ,אין מהותיות לאל-הר והיא עומדת בדרישות אלה.

.17

מגבלות ופיקוח על פעילות קבוצת קרדן דל"ן
פעילות קבוצת קרדן דל"ן כפופה ,בין היתר ,לחוקים ותקות בתחום דיי המקרקעין ,ובכלל אלו חוקים
שעיים מכר דירות על תקותיהם ,דיי התכון והבייה ,חוקים ותקות שעיים פיקוח מויציפאלי,
החלטות רמ"י והסכמי התקשרות עם רמ"י ,רישום קבלים וכיוצא באלו .להלן תיאור תמציתי של עיקר
הוראות החקיקה ,התקות ,ההסדרים והוראות וספות שפעילותה של קרדן דל"ן כפופה להן:

17.1

תחום המגורים

]א[

חוק המכר )דירות( ,תשל"ג") 1973-חוק המכר דירות"( -חוק המכר דירות קובע ,בין היתר ,את החובות
החלות על מוכר בכל הוגע לתיקון ליקויים ואי התאמות .בהתאם לחוק זה ,קבלן שבה דירה יהיה אחראי,
בין היתר ,במקרה בו הדירה או כל דבר שבה שוים מן האמור במפרט ,בתקן רשמי או בתקות הבייה

- 79 -

במהלך תקופת הבדק )כהגדרת מוח זה בחוק המכר דירות( ,וכן לאי התאמה בחלקי הביין הושאים
ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הושאת את הביין והוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחות )"אי התאמה
יסודית"( ,גם אם הפגמים בגין אי התאמה יסודית יתגלו בתוך תקופה של  20שים שתחילתה בעת העמדת
הדירה לרשות הקוה בידי הקבלן )"תקופת הבדק לאי התאמה יסודית"( .בוסף ,יהיה הקבלן אחראי לאי-
התאמה יסודית ,אף לאחר תקופת הבדק לאי התאמה יסודית ,וזאת רק אם הקוה הוכיח שמקורה של אי-
ההתאמה היסודית היו בתכון ,בעבודה או בחומרים .אחריות כאמור קיימת גם כלפי קוה משה )מי
שרוכש דירה מקוה(.
בוסף ,חוק המכר דירות קובע סקציה בגין איחור במסירת דירה ,לפיה איחור במסירת דירה העולה על
שישים ) (60ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר )"המועד החוזי"( ,יזכה את רוכש הדירה
בפיצויים בלא הוכחת זק ,בסכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם
מוכפלים ב 1.5-או ב) 1.25-תלוי במשך האיחור( מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו ,או לפיצויים
בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה ,לפי הגבוה מבייהם .עם זאת ,הצדדים
לחוזה המכר רשאים להסכים ,כי האמור לא יחול על איחור במסירה שגרם כתוצאה מסיבות שאין
בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן איו מוטל עליו.
]ב[

חוק המכר דירות )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( ,תשל"ה") 1974-חוק המכר הבטחת השקעות"( -כל
מכירה של דירה מחייבת את המוכר להבטיח את כספי רוכש הדירה ,בהתאם לתאים ולמועדים
הקבועים בחוק המכר הבטחת השקעות .חוק המכר הבטחת השקעות קובע ,בין היתר ,כי מוכר דירה לא
יקבל מרוכש דירה סכום העולה על  7%ממחירה אלא אם הבטיח המוכר לרוכש את כספו באחת
מהדרכים הקבועות בו .כן מטיל החוק אחריות פלילית על מוכר אשר הפר את ההוראות הוגעות
להבטחת כספו של הקוה .הבטחת הכספים בפועל עשית בעיקר על-ידי מתן ערבויות בקאיות ולעיתים
גם באמצעות פוליסות ביטוח123.
ביחס לפרויקטים אשר חוזי המכר לגבי כל יחידות הדיור הכלולות בהם כרתו החל מיום  14במאי 2017
ואילך ,הבטחת רכיב המע"מ בגין כספי הרוכש מתבצעת באמצעות "קרן מע"מ" ממשלתית .בהתאם,
הערבויות הבקאיות או פוליסות הביטוח האמורות לעיל בפרויקטים כאמור מועמדות בגובה כספי
הרוכש אך ללא רכיב המע"מ.

]ג[

חוק התכון והבייה ,תשכ"ה 1965-והתקות שהוצאו מכוחו )"חוק התכון והבייה"( -חוק התכון
והבייה מסדיר ,בין היתר ,את ההליכים הדרושים לצורך התקה ואישור של תוכיות ביין עיר וכן את כל
הקשור בביצוע תכון ובייה במקרקעין .במסגרת זו ,אוסר חוק התכון והבייה ,בין היתר ,על ביצוע
בייה ללא קבלת היתר בייה מתאים מהרשויות התואם את התוכית החלה במקרקעין .בייה ללא היתר
או תוך סטייה מהיתר מהווה עבירה פלילית.

]ד[

חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך -1960-חלק מכסי הדל"ן בהם לקרדן דל"ן זכויות הים בבעלות
מדית ישראל ,קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח ,והם מוחכרים לקרדן דל"ן ,באמצעות רמ"י,
בהסכם חכירה לתקופת חכירה מוגבלת .לפיכך ,חלות על זכויות קרדן דל"ן במקרקעין האמורים
הוראות שוות בהתאם להסכמי החכירה ולהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ,לרבות בקשר עם שיוי ייעוד
ויצול הזכויות בקרקע ,כמקובל בחוזים עם רמ"י .קרדן דל"ן עשויה לשאת בתשלומים שוים לרמ"י
בקשר עם המקרקעין האמורים כגון דמי היתר ,דמי הסכמה ,דמי היוון ודמי חכירה.

] ה[

אישורי רשויות -בטרם תחילת בייה ובסיומן של עבודות בייה ,על קרדן דל"ן לקבל אישורים מהרשויות
המוסמכות השוות ,ובכלל זה רשויות כיבוי אש ,עירייה ופיקוד העורף וזאת לצורך קבלת אישורים
לבייה ,לאכלוס ,לקבלת תעודת גמר ולמסירה ללקוחות.

]ו[

אגרות והיטלים -קרדן דל"ן כפופה לאגרות והיטלים ,בהתאם לחוקי עזר מקומיים ,הכרוכים בהחזקת
מקרקעין וכן בבייה עליהם ,כגון אגרות והיטלי סלילה ,ביוב ,מים ,יקוז וכדומה .כמו-כן במקרה של
שיוי תכוי )אישור תכית ,הקלה ,או שימוש חורג( המשביח את הזכויות במקרקעין ,כפופה קרדן דל"ן
להיטל השבחה המעוגן בחוק התכון והבייה.

123

הבטוחות לרוכשי הדירות מתבטלות עם התקיימות כל התאים הבאים (1) :השלמת ביית הדירות; ) (2מסירת הדירות לרוכשים ו(3)-
רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש או חתימת חוזה חכירה עם רמ"י ,לפי העיין.
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]ז[

מיסוי מקרקעין בעסקאות מכירה או רכישה -במסגרת פעילותה מתקשרת קרדן דל"ן בעסקאות לרכישה
או למכירה של מקרקעין ולפיכך ושאת ,מעת לעת ,בחבויות שוות בהתאם להוראות פקודת מס הכסה
וחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,תשכ"ג") 1963-חוק מיסוי מקרקעין"( והתקות מכוחם.

] ח[

התחדשות עירוית -בבייה במסגרת עף ההתחדשות העירוית כפופה קרדן דל"ן לחוקים ולתקות
הקשורים לתחום זה כאשר העיקריים בהם ,ולפי העיין ,הים תמ"א  ,38חוק פיוי וביוי )עידוד מיזמי
פיוי וביוי( ,התשס"ו ,2006-חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפי רעידות אדמה( ,התשס"ח-
 ,2008חוק התחדשות עירוית )הסכמים לארגון עסקאות( ,תשע"ז 2017-וחקיקת המיסוי הרלווטית.

17.2

תחום הכסים המיבים
וסף על האמור בסעיף  17.1לחלק זה ,בתחום הכסים המיבים כפופה קרדן דל"ן גם למגבלות בגין חוק
השכירות והשאילה ,התשל"א) 1971-ביחס להסדרת מערכת היחסים בין השוכר למשכיר ותרופות
היתות לצדדים בשל הפרת החוזה בייהם( ,בגין חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח) 1968-ביחס לחובת קבלת
רישיון עסק לצורך הפעלת שטחים( ,בגין חוק הגת הדייר )וסח משולב( ,תשל"ב 1972-ובגין חוקי
תברואה שוים וצווים מכוחם.

17.3

תחום ביצוע עבודות בייה
פעילות אל-הר כפופה להוראות שוות ,שעיקרן חוק התכון והבייה והתקות מכוחו; חוק המכר דירות;
תקי בייה רלווטיים; תקוי תב"ע; היתרי הבייה; דרישות הרשויות הארציות כגון הג"א וכבוי אש;
דרישות הרשויות המויציפאליות; וכן-

]א[

חוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות ,תשכ"ט") 1969-חוק רישוי קבלים"( -הוראות חוק רישוי
קבלים קובעות ,בין היתר ,כי רק קבלן אשר רשם בפקס הקבלים רשאי לבצע עבודות הדסה באיות.
לאל-הר רישיון קבלן בעף הבייה ) -(100סיווג ג) 5-בתוקף עד חודש דצמבר  ,(2022המתיר לה לבצע
עבודות הדסה באיות ללא הגבלה )משמע אפשרות לבצע כל עבודה בעף הבייה ללא הגבלה בהיקף
הכספי(124.

]ב[

קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות  -קבלן המבקש להתקשר עם רשות מרשויות המדיה לשם ביצוע עבודות
בייה ,דרש להחזיק בסיווג של "קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות" )"קבלן מוכר"( ,המעיד כי אותו
קבלן עמד בקריטריוים המפורטים שקבעו על-ידי הועדה הבין-משרדית למסירת עבודות לקבלים
)"הקריטריוים" ו"-הועדה הבין-משרדית" ,בהתאמה( 125,קיבל את האישור המתאים ממהלת רישום
קבלים מוכרים )"מהלת הקבלים"( וכי שמו כלול ברשימת הקבלים המוכרים לעבודות ממשלתיות
בעפים שוים .מעמד של קבלן מוכר מאפשר לקבלן להשתתף במכרזים של משרדי הממשלה כאמור ,בכפוף
לכך שהקבלן יעמוד בתאי הסף שקבעו להשתתפות במכרז הרלווטי.
לאל-הר יתן אישור מאת מהלת הקבלים ,לפיו אל-הר מוכרת כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות בסיווג
ג 5-בעף הבייה )) (100בתוקף עד חודש דצמבר  .(2021אישור כאמור מתיר לאל-הר לבצע עבודות בעף
הבייה עבור משרדי ממשלה .אי עמידתה של אל-הר בקריטריוים כאמור לעיל עלול לגרום לאיבוד הסיווג
האמור על-ידה וכתוצאה מכך לפגיעה ביכולתה להגיש הצעות במכרזים לביצוע עבודות בייה )ובהמשך ,גם
לפגיעה בתוצאותיה הכספיות( 126.לעיין זה ראה גם סעיף  9.2.7לחלק זה.
בפעילותה כקבלן מבצע ,מחויבת אל-הר לעמוד בהוראות המפרט הבין-משרדי בהוצאת משרד הביטחון,
שבתוקף .מפרט זה אומץ גם על-ידי יזמים פרטיים ולכן אל-הר מחויבת בו בהתאם להסכמי ביצוע
פרטיים ולא רק בעבודותיה עבור משרד הביטחון.

124

125

126

סיווגים על-פי תקות רישום קבלים לעבודות הדסה באיות )סיווג קבלים רשומים( ,תשמ"ח ,1988-הקובעים את הסיווגים בהם
רשום קבלן על בסיס ההיקף הכספי המירבי שהקבלן רשאי לבצע באתר בייה אחד .למועד הדוח ,הסיווגים מחולקים מסיווג  1ועד סיווג
 ,5בסדר עולה לפי ההיקף הכספי ,כאשר סיווג  5היו סיווג כספי בהיקף בלתי מוגבל .יצוין כי על-פי התקות האמורות רשאי הרשם
המהל את פקס הקבלים לעבודות הדסה באיות לשות את סיווגו של תאגיד שחלו שיויים בהרכב בעלי המיות שלו או בשיעורי
אחזקותיהם.
הקריטריוים כוללים ,בין היתר ,דרישות עמידה באמות מידה פיסיות שוות כגון יחס רכוש שוטף מתוך התחייבויות שוטפות ,יחס הון
עצמי מתוך כסים ויחס רווח גולמי מתוך סך מכירות; דרישות עמידה בהוראות דיים רלווטיים שוים )בדגש על בטיחות בעבודה – ראה
סעיפים  6.3ו]17.3-ה[ לחלק זה(; וכדומה.
יצוין ,כי לועדה הבין-משרדית קיימת סמכות )באמצעות וועדת חריגים( לבדוק ולאשר ,בסיבות מיוחדות וחריגות ,הכללת קבלן
ברשימת הקבלים המוכרים גם אם לא תמלאו לגביו כל הקריטריוים שקבעו על-ידי הועדה כאמור.
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]ג[

תקי איכות ובקרת איכות  -הבייה בישראל כפופה לתקי בייה ותווי תקן בקשר עם אופן הבייה ,טיב
החומרים ,איכותם ובטיחותם.
לאל-הר הסמכה ממכון התקים הישראלי לתקן ) ISO-9001בתוקף עד תום חודש מאי  .(2022הסמכה זו
תלויה בעמידתה של אל-הר במבדקים חצי שתיים אותם מקיים ,בין היתר ,מכון התקים.

]ד[

חוק המכר דירות  -על-פי חלק מהסכמי הביצוע ,אל-הר ושאת באחריות בהתאם לחוק המכר דירות לתיקון
אי התאמות בגין ליקויי בייה .אחריות זו חלה במשך תקופת הבדק המוגדרת בחוק המכר דירות ואשר
תחילתה בעת מסירת הכס לרשות הדייר או בעת מסירת הכס למזמין ,על-פי הקבוע בהסכם וכן בתקופות
האחריות השוות המוגדרות בחוק המכר דירות שתחילתן בתום תקופת הבדק .אל-הר מבצעת הפרשות בגין
תיקוי ליקויי בייה בדוחותיה הכספיים בהתאם לסוג הפרויקט וליסיון העבר שלה )ראה סעיף  9.7לחלק
זה( .לפרטים אודות תקופת הבדק ואחריות הקבלן בהתאם לחוק המכר דירות ,ראה סעיף ]17.1א[ לחלק זה.

]ה[

פקודת הבטיחות בעבודה ]וסח חדש[ ,תש"ל 1970-והתקות והצווים מכוחה ,וכן חוקים וספים מתחום
הבטיחות והגהות בעבודה  -ביצוע עבודות הבייה ,אותן מבצעת אל-הר ,מחייבת עמידה בכללי הבטיחות
והגהות בעבודה ,המוסדרים בפקודה זו ובתקות והצווים שהותקו מכוחה .רגולציה זו מדריכה ומטילה
חובות שוות לגבי אופן וביצוע הבייה וכן מטילה אחריות על גורמים שוים ,לרבות מזמין הפרויקט,
המתכן ,יצרי וספקי ציוד וחומרים ,מבצע הבייה ,הממוה על הבטיחות ,מהל העבודה ,העובדים
וכדומה ואף על מהלי החברה .בהקשר זה יצוין ,כי יזם הפרויקט עשוי במקרים מסוימים לחוב אף
באחריות שילוחית בגין כשלים בטיחותיים בפרויקט כאמור .ראה גם סעיף  6.3לחלק זה.

.18

הסכמים מהותיים שלא במהלך העסקים הרגיל והסכמים לשיתופי פעולה אסטרטגיים שהחברה צד
להם
אין.

.19

הליכים משפטיים
להליכים משפטיים מהותיים אשר חברות מקבוצת קרדן דל"ן צד להם )או הייתה צד להם במהלך שת
 ,(2020ראה באור .26ד לדוחות הכספיים ובאור .4ט לדוחות כספיים המאוחדים של החברה לרבעון
השלישי של שת ) 2020כפי שפורסמו ביום  25בובמבר  ;2020אסמכתא מספר.(2020-01-126885 :

.20

יעדים ואסטרטגיה עסקית; צפי להתפתחות בשה הקרובה; תחזיות והערכות לגבי עסקי קרדן דל"ן
בכוות ההלת קרדן דל"ן להמשיך ולהתמקד בעיקר בתחום הבייה למגורים ,בביית פרויקטים
המיועדים לפלח השוק הביוי-גבוה באזורי הביקוש ברחבי הארץ ,וזאת תוך התאמת פעילותה לסיכוים
הכרוכים בפעילות זו ,למצב השוק ,לאתגרים המימויים בשוק הדל"ן ולהתחייבויותיה; להמשיך לפעול
לפיתוח ולהבשלת הכסים אשר לגביהם התקשרה בהסכמי ייזום במטרה למקסם את ההזדמויות
הוכחיות בשוק הדל"ן ,ולהרחיב את פעילותה לאיתור קרקעות ופרויקטים פוטציאליים לפיתוח דל"ן
למגורים לצורך הרחבה משמעותית של צבר הקרקעות; ולהמשיך ולפעול בשיתוף פעולה עם צדדים
שלישיים לייזום פרויקטים ,ואף להרחיב את דרך פעולה זו ,לצורך מזעור הסיכוים והחשיפה ולצורך
יצול מיטבי של ההון העומד לרשותה ,הכל תוך מיצוי יתרוותיה היחסיים.
קרדן דל"ן תמשיך לבחון באופן שוטף את מועי הצמיחה והמגמות בשוק הדל"ן ,ובהתאם ,בכוותה
להמשיך ולקדם פרויקטים של התחדשות עירוית בהיקפים גדולים תוך התמקדות באזורי ביקוש
ופרויקטים של תמ"א ) 38במרכז גוש דן/תל-אביב( במסלול "הריסה ובייה מחדש" ,תוך הרחבת מעגל
הפעילות הגיאוגרפי מתוך ראייה ארוכת טווח בוגע לצרכי הדיור הלאומיים בטווח הביוי והארוך .בד
בבד ,אין בכוותה של קרדן דל"ן להגדיל את השקעותיה בארה"ב.
כמו-כן ,בכוות קרדן דל"ן להרחיב ולבסס את פעילותה בתחום ביצוע עבודות הבייה באמצעות אל-הר,
בשים לב להזדמויות ,למגמות ,לתאי השוק ולסיכוים בתחום זה.
קרדן דל"ן עוסקת בבדיקה מתמדת של פורטפוליו כסיה .ככל שתיקרה בדרכה הזדמויות עסקיות
מתאימות ,עשויה קרדן דל"ן לממש )באופן מלא או חלקי( חלק מכסיה )בין אם כסי דל"ן ובין אם
כסים אחרים( ,הכל בהתאם לצרכי תזרים המזומים שלה.
כווותיה של ההלת קרדן דל"ן כאמור בסעיף זה לעיל הין מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק
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יירות ערך ,המבוסס על הערכותיה של ההלת קרדן דל"ן והבתה את המצב בשוק הדל"ן בישראל
ומחוץ לישראל ,כון למועד הדוח .כווות אלה עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן או להתממש באופן
שוה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,כתוצאה מהערכות לא כוות ,משיויים בתכית העבודה של קרדן
דל"ן ,משיויים בלתי צפויים בשוק הדל"ן בישראל ו/או מחוץ לישראל ו/או התממשותם של כל או
חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  22לחלק זה.
לפרטים אודות שיויים משמעותיים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן דל"ן במהלך שת  2020ועד למועד
הדוח בשל התפשטות גיף ה"-קורוה" וההשלכות על פעילותה ,עסקיה ותוצאותיה )לרבות השלכות
אפשריות( ,ראה סעיף  22.2לחלק זה ובאור .1ד לדוחות הכספיים.
השקעות וספות של קרדן דל"ן

.21

מיקדן
קרדן דל"ן מחזיקה  40%מהוה המופק והפרע של מיקדן ,חברה פרטית אשר התאגדה ורשמה
בישראל בשת  .1995בעלי המיות הוספים במיקדן הים פקד שירותי תחזוקה ) (1996בע"מ )חברה
בבעלות מלאה ,בעקיפין ,של שיכון וביוי בע"מ( )"פקד"( ) ,(40%וקבוצת קטי בע"מ )חברה בבעלות
מלאה של מר יוסי קטי )המכהן למועד הדוח כיו"ר דירקטוריון מיקדן( )"קטי"( ואשתו( ).(20%
במועד הדוח עוסקת מיקדן ,במישרין ,ובאמצעות חברות בות ,ביהול ובאחזקת מבי משרדים ,מרכזי
מסחר וקיוים ,מבי מגורים ,פארקים תעשייתיים ,מבי תעשייה וחיוים .בוסף ,עוסקת מיקדן במתן
שירותי ייעוץ וליווי ליזמים בשלבי תכון והקמת הפרויקטים בכל הקשור ליהול הכסים ולאחזקתם.
במועד הדוח מספקת מיקדן שירותים )בהתאם להסכמי יהול ,ליווי ויעוץ( לכ 95-כסים בישראל ומספר
כסים וספים במזרח אירופה בהיקף כולל של כ 2,300,000-מ"ר ,מתוכם כ 2,100,000-מ"ר בפריסה
ארצית בישראל וכ 200,000-מ"ר בסרביה )באמצעות חברה בת(.
הסכם בעלי המיות במיקדן קובע הוראות בדבר אופן יהולה של מיקדן ,ולרבות :זכאות למיוי דירקטורים
)כאשר לכל חברי הדירקטוריון אשר מוו על-ידי אותו בעל מיות יהיו יחד מספר קולות הצבעה בהתאם לשיעור
האחזקות של בעל המיות שמיה אותם(; 127החלטות בדירקטוריון תתקבלה ברוב של ) 75%וכן קבעה רשימה
של החלטות אשר יהיו בתוקף רק אם יתקבלו פה אחד בדירקטוריון(; החלטות האסיפות הכלליות תתקבלה
ברוב של  .75%כן קובע ההסכם ,כי כל עוד מיקדן חבה לבעלי מיותיה או למי מהם הלוואות בעלים ,שטרם
פרעו במלואן )קרן וריבית( ,לא יחולקו רווחים לבעלי המיות במיקדן.
במסגרת ההסכם ,התחייבו פקד וקרדן דל"ן ,כי כל עוד הם בעלי מיות במיקדן ,למיקדן תהיה זכות
סירוב ראשוה במתן שירותי תחזוקה במיזמי בייה בהם הן בעלות שליטה )למעט במקרים של התגדות
שותף אחר במיזם( ,אולם ,קרדן דל"ן ופקד רשאיות לפות גם לצדדים שלישיים לקבלת הצעות והן אין
מתחייבות לקבל את הצעת מיקדן או לתת לה עדיפות למעט זכות הסירוב כאמור.
קרדן דל"ן מציגה את תוצאות אחזקותיה במיקדן על בסיס השווי המאזי .ליום  31בדצמבר  2020עמד
ערך האחזקה האמורה בספריה של קרדן דל"ן על סך של כ 6,596-אלפי ש"ח.
דיון בגורמי סיכון

.22

פעילותה של קבוצת קרדן דל"ן מאופיית בגורמי הסיכון הבאים:
סיכוי מקרו
22.1

127

שיויים ו/או החמרה במצב הכלכלי ,מיתון ,האטה במשק ואי ודאות כלכלית  -באופן כללי ,האטה
כלכלית ומיתון בישראל עלולים לגרום ,בין היתר ,לפגיעה בהכסות של משקי בית ובפעילות הכלכלית של
המגזר העסקי ,לעלייה בשיעורי האבטלה ולפגיעה בכושר התשלום של רוכשי הדירות ושוכרי שטחים
מסחריים ושטחי משרדים .כן ,שיויים ו/או החמרה במצב הכלכלי בישראל כגון ,ירידה בקצב הצמיחה
במשק ,עלייה בשיעורי האבטלה וירידה בצמיחה לפש ,עלולים לגרום לירידה בפעילות הדל"ן בישראל
ולירידה בביקושים .בוסף ,עף הדל"ן ,לרבות עף הבייה ,עלול להיות מושפע בתקופות של מיתון בדרך
של צמצום מקורות המימון ,קושי בקבלת ליווי בקאי ,צמצום היכולת לבצע מימון מחדש של פרויקטים,

בפועל במועד הדוח מכהים שי דירקטורים מטעם קרדן דל"ן )מתוך שישה( בדירקטוריון מיקדן המחזיקים )ביחד( ב 40%-מזכויות
ההצבעה בדירקטוריון.
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גידול בהוצאות המימון וקיטון בביקושים .גורמים כאמור עלולים להביא לגידול בתחרות ,לירידה בקצב
התחלות הבייה ולירידה ברווחים ,ובכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן דל"ן .כן ,מחאה
חברתית ופעילות של מוסדות המדיה על רקע מחירי הדיור ,עשוי להביא ,בין היתר ,להאצת קצב הפשרת
קרקעות בבעלות המדיה לבייה למגורים ,לשיויים וספים במדייות המיסוי על דל"ן ולהגברת
התחרות בעף הדל"ן למגורים ,ועשוי כפועל יוצא להביא להאטה בקצב מכירות דירות ולירידה במחירן.
להשפעות וספות של מיתון והאטה על עף הדל"ן והבייה בכלל ועל קרדן דל"ן בפרט ,ראה סעיף 7.2.1
לחלק זה.
22.2

שיויים ו/או החמרה במצב הביטחוי-מדיי בישראל ומצבי חירום בריאותיים  -הביקושים בתחומי
הדל"ן מושפעים ,בין היתר ,מאירועים בטחויים העשויים לגרום להאטה במשק בכלל ובעף הדל"ן
בפרט .למצב הביטחוי-מדיי בישראל השפעה ישירה על עפי הדל"ן בדרך של ירידה בביקושים ליחידות
דיור ובהתייקרות עלויות הבייה .המצב הביטחוי עלול לגרום למחסור בחומרי גלם שמקורם בשטחים
)בעיקר אבן( וכן לגרום למחסור זמי בכוח אדם בשל גיוסי מילואים בתדירות גבוהה וללא התראה
מוקדמת .באופן דומה ,מצבי חירום בריאותיים )כדוגמת אפקט גיף ה"-קורוה" – ראה להלן ובאור .1ד
לדוחות הכספיים( עלולים להשפיע על המצב הכלכלי העולמי ועל המשק בישראל כמפורט בסעיפים 22.1
ו 22.6-לחלק זה ,ובהתאמה עלולים לגרום ,בין היתר ,גם להאטה בעף הדל"ן ולהשפיע לרעה על היקפי
פעילות קרדן דל"ן ועל תוצאותיה .כמו-כן ,עלולים מצבי חירום כאמור לפגוע בזמיותם של חלק מחומרי
הגלם המשמשים את עף הדל"ן )כאמור בסעיף  22.14לחלק זה( ולמחסור בכוח אדם עקב היעדרויות
עובדים )ישראלים או זרים( ובהתאם גם לעיכובים בהשלמת פרויקטים )ראה בהקשר זה סעיף  6.2לחלק
זה(.
בהקשר זה יצוין ,כי החל מהרבעון הראשון של שת ) 2020ולמועד הדוח( ,עקב התפשטותו של גיף ה-
"קורוה" ,קטו בישראל )כמו במרבית מדיות העולם( אמצעים שוים לצמצום החשיפה לגיף ,לרבות
מגבלות תועה )מקומיות ובילאומיות( והתקהלות ,קביעת החיות לבידוד וסגר ,סגירת עסקים ,מקומות
בילוי ופאי וכדומה  -מגבלות אשר הגיעו לשיאן במהלך החודשים אפריל ואוקטובר  2020ויואר 2021
ואשר שוו מעת לעת .ככלל ,המגפה והצעדים שקטו לבלימת התפשטותה הביאו לרמה גבוהה של חוסר
וודאות במגוון אספקטים ,לרבות כלכליים ,בריאותיים וחברתיים ,להאטה בפעילות הייצור ובתועת
וסעים וסחורות ברחבי העולם ולירידה משמעותית בפעילות הכלכלית המקומית.
בד בבד ,ועל מת להתמודד עם ההשלכות הכלכליות והפיסיות של המשבר ,קטו על-ידי המדיה מספר
פעולות כלכליות אשר ועדו לתמרץ ולתמוך בכלכלה ובכוח הקיה ,ובהתאם אף יכרה לסירוגין התאוששות
מסוימת במגזרים רבים במשק .כמו-כן ,החל מחודש דצמבר  ,2020לאור פיתוח חיסוים כגד הגיף
ורכישתם בכמויות גדולות על-ידי המדיה ,החלו קופות ובתי החולים בישראל לחסן בקצב מהיר את
אוכלוסיית המדיה ,ולמועד הדוח שיעור יכר מהאוכלוסייה כבר חוסן כגד הגיף .לחיסון האוכלוסייה
הכללית כאמור פוטציאל להביא לשיקום כלכלי מהיר וסיום המשבר בטווח הראה לעין .עם זאת ,באופן
כללי ,למועד הדוח עדיין קיימת אי-ודאות ביחס לעומק המשבר הכלכלי ,למשכו ולהשלכותיו לטווח
הביוי והארוך128.

22.3

128

129

סיכוים פיסיים  -קבוצת קרדן דל"ן חשופה לשיויים במדד המחירים לצרכן ,במדד תשומות הבייה
ובשיעורי הריבית 129,המשפיעים באופן ישיר או עקיף על תוצאותיה הכספיות ועל שווי התחייבויותיה.

יובהר ,כי הערכות קרדן דל"ן בדבר ההשלכות האפשריות של התפשטות גיף ה"-קורוה" על פעילותה ועסקיה ,אין וודאיות ואין
בשליטת קרדן דל"ן ,והין בגדר מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך .הערכות אלו מבוססות ,בין היתר ,על הפרסומים בישראל
ובעולם בושא זה ,הפעולות שקטו וקטות להתמודדות עם התפשטות הגיף ויסיוה של ההלת קרדן דל"ן בשוק הדל"ן )לרבות
בסביבת משברים כלכליים( ,ובהתאם ,התממשותן ו/או היקפן איה וודאית.
קרדן דל"ן מממת את פעילותה העסקית ,בין היתר ,באמצעות הלוואות בריבית צמודת פריים וכן לעיתים באמצעות אשראי שקלי
צמוד למדד המחירים לצרכן .בוסף ,הכסותיה של קרדן דל"ן מדמי שכירות צמודות למדד המחירים לצרכן .בשל כך ,שיויים במדד
המחירים לצרכן ובשיעור הריבית במשק משפיעים על תזרימי המזומים והוצאות המימון של קרדן דל"ן ועל רווחיותה .התקשרויות
קרדן דל"ן עם קבלים ראשיים לביצוע והקמת פרויקטים הין בש"ח הצמודים בעיקרם למדד תשומות הבייה .הכסות קרדן דל"ן
ממכירת דירות הין צמודות למדד תשומות הבייה .שיויים במדד תשומות הבייה משפיעים ישירות על עלות הקמת פרויקטים
למגורים ועל הכסות ממכירת דירות וכתוצאה מכך משפיעים על תזרימי המזומים ותוצאות הפעילות .בתחום ביצוע עבודות בייה
התייקרות תשומות הבייה משפיעה על עלויות חומרי גלם ,עלויות כוח האדם ועל התקשרויות עם קבלי משה .לשיויים בשיעור הריבית
במשק השפעה על פרויקטים של קרדן דל"ן ,בהם קבעו תאי המימון מהגוף המממן )בדרך של חתימת הסכמי ליווי בקאיים( .שיוי
בשיעורי הריבית משפיע על מחירי האשראי למימון פרויקטים .כן ,במקרים בהם סוג ההלוואה היה על בסיס ריבית הפריים ,משלמת קרדן
דל"ן הוצאות מימון המשתות בהתאם לשיוי הריבית במשק .כמו-כן ,לשיויים בשיעורי הריבית במשק השפעה על החלטת רוכשי דירות
לצורכי השקעה ,על החלטת לקוחות אם לרכוש או לשכור דירה למגורים ועל החלטתם של רוכשי הדירות הפוטציאלים הזקוקים להלוואה
בקאית מסוג משכתא להשלמת הרכישה.
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לפרטים וספים אודות סיכוי השוק להם חשופה קבוצת קרדן דל"ן )לרבות מבחי רגישות בגין שיוי בהם
ופעולות הגה בקשר עמם( ,ראה באור  32לדוחות הכספיים.
22.4

שיויים בשערי חליפין  -חלק מההוצאות בתחום ביצוע עבודות בייה ,כגון רכישת חומרי גלם ,ייבוא ציוד
לצורכי בייה ,העסקת עובדים זרים וכד' וכן חלק מן ההכסות בתחום קובות במטבע זר )בעיקר דולר
ואירו( .שיויים מהותיים בשערי החליפין עלולים להשפיע על עלויות והכסות התפעול של אל-הר ובכך
לפגוע בתוצאותיה העסקיות .בוסף ,השקעתה ופעילותה של קרדן דל"ן בארה"ב הין בדולר .כן ,למועד
הדוח חלק מהשקעותיה הפיסיות של קרדן דל"ן )במסגרת תיק ההשקעות שלה ,כאמור בסעיף 22.3
לחלק זה( הין בדולר .בהתאם ,לקרדן דל"ן חשיפה לשיויים בשערי החליפין של הדולר/ש"ח .לפרטים
אודות החשיפה של קבוצת קרדן דל"ן בקשר עם מטבע הדולר כאמור ,ראה באור  32לדוחות הכספיים.

22.5

שיויים בביקוש  -שיויים בביקוש )אשר מושפעים ,בין היתר ,מירידה בקצב גידול משקי הבית ,משיוי
הריבית במשק ,משיוי בשער החליפין של הדולר ,משיוי בתאי משכתאות הבקים ,ממדייות הממשלה
בקשר עם עף הדל"ן ,מציפייה לשיויים במחירי הדירות ומציפיות לתשואה ממחירי דירות( ,משפיעים
על פעילות קבוצת קרדן דל"ן .ראה גם סעיפים  6.1ו 7.2.1-לחלק זה.

22.6

המצב בכלכלה העולמית  -התפתחויות וזעזועים בשווקים העולמיים עלולים להשפיע על המצב הכלכלי
במשק בישראל כמפורט בסעיף  22.1לחלק זה ,ולפיכך להשפיע ,בין היתר ,על זילותה של קרדן דל"ן ,על
שווי ההון העצמי והכסים שלה ,על יכולתה לממש את כסיה ,על מצב עסקיה )ובכלל זה על הביקוש
לכסיה( ,על יכולתה לחלק דיבידדים ועל יכולתה לגייס מימון לפעילותה השוטפת ולפעילותה ארוכת
הטווח ,כמו גם על תאי המימון .כמו-כן ,לכלכלת ארה"ב בפרט השפעה ספציפית על הפרויקטים בהם
מחזיקה קרדן דל"ן בארה"ב.
סיכוים עפיים

22.7

זמיות מקורות המימון ועלותם ומדייות בק ישראל והמערכת הבקאית  -קיטון או הגבלה של היקף
האשראי הבקאי בעף הדל"ן ליזמי דל"ן ,לקבלים ולרוכשי דירות ,והקשחת תאי המימון )המתבטאת
בסך ההון העצמי ,היקף הביטחוות הדרש בכיסה להשקעות חדשות ובעלויות המימון( ,וכן קיטון או
הגבלה באפשרויות גיוס חוב או הון בשוק ההון ,לרבות לצורך מחזור מלא או חלקי של חובות ,עלולים
לחשוף את קבוצת קרדן דל"ן לקשיים בביצוע פרויקטים והשלמתם ,במכירת הדירות שוא פרויקטים
ובמציאת מקורות מימון חלופיים למימון פעילותה והתחייבויותיה .כן ,פעילותה של קרדן דל"ן מושפעת
ממדייות בק ישראל ,בכל הקשור ליכולתם של רוכשי דירות פוטציאלים לקחת הלוואה לרכישת דירה
ויכולתם של יזמי דל"ן לקבל מימון לביצוע פרויקטים .הקשחת מדייותו של בק ישראל והגברת פיקוחו
על סיכוי האשראי של הבקים בעף הדל"ן עשויה לגרום להעלאת דרישות הסף של הבקים מיזמים
לצורך מתן מימון לביצוע פרויקטי דל"ן )למשל העלאת כמות יחידות הדיור הדרשות במכירה מוקדמת
והעלאה של ההון העצמי הדרש( ,וכן עשויה לגרום להעלאת הריביות על המשכתאות שוטלים רוכשי
הדירות )בין היתר כתוצאה מחיוב הבקים לעמידה בדרישות הלימות הון בעף הדל"ן ואי רצון או יכולת
הבקים לספוג את עלות ייקור המשכתאות מבלי לגלגל אותה על הלקוחות וזאת כדי לשמור על שיעור
התשואה על ההון מפעילות המשכתאות שלהם( וכתוצאה מכך לגרום לירידה בביקושים .להגבלות
כאמור עשויה להיות השפעה על קצב מכירת הדירות ועל מחירן.

22.8

זמיות קרקעות  -כיסתה של קרדן דל"ן לפרויקטים חדשים תלויה באיתור קרקעות פוטציאליות
ובמדייות הממשלה ורמ"י .ראה בהקשר זה גם סעיף  6.1לחלק זה ביחס למדייות הממשלה לשיווק
קרקעות לבייה למגורים.

22.9

חוסם הפיסי של הרוכשים והשוכרים ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות  -כחברה שחלק מהכסותיה
תלויות ברוכשי דירות מגורים ו/או בשוכרים איתם היא מתקשרת ,חשופה קרדן דל"ן לשיוי לרעה בחוסם
הפיסי של הרוכשים והשוכרים ,דבר אשר עלול להשפיע על תוצאותיה הכספיות .בוסף ,אי עמידתם של
לקוחות בתאי התשלום המוסכמים בהסכמי ביצוע עלול לפגוע בתוצאותיה העסקיות של אל-הר.

22.10

הפסד רווח והוצאות אחזקת כסים מיבים  -בתחום הכסים המיבים ,קרדן דל"ן עלולה לשאת
בהוצאות אחזקה בגין כסים אותם לא תצליח להשכיר ,בוסף להיעדר הרווח והתזרים מהשכרתם.

22.11

חוסם הפיסי של ספקים  -הרעה בחוסם הפיסי של קבלי משה )קבלי ביצוע( אשר הים הספקים
העיקריים של קבוצת קרדן דל"ן ,עלולה לפגוע בתוצאות קבוצת קרדן דל"ן ,בעיקר לאור העלות הוספת
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הכרוכה בהחלפת קבלן מבצע טרם השלמת ביית הפרויקט.
22.12

שיויים רגולטוריים ומדייות הממשלה בושאי בייה  -שיויים בדרישות חקיקתיות וקביעת דרישות
וספות עלולים לחשוף את קבוצת קרדן דל"ן להוצאות לא צפויות ואף לגרום להארכת המועדים לסיום
פרויקטים .שיויים רגולטורים כגון עלייה במס רכישה והפחתה או פטור במס שבח עלולים לגרום לירידה
בהיקף הביקושים לדירות מגורים ,להורדת מחירים וכן לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של קרדן דל"ן.
בוסף ,מדייות הממשלה בושאי בייה )לרבות הוראות סטטוטוריות להגברת ,שמירת ואכיפת הבטיחות
באתרי הבייה( ,זמיות עובדים זרים ובעלי הכשרה מקצועית מתאימה ,שיווק קרקעות שבבעלות רמ"י
וכן קצב הליכי תכון ורישוי של פרויקטים ,משפיעים על לוחות זמים לגמר פרויקטים וכתוצאה מכך על
עסקיה של קבוצת קרדן דל"ן.

22.13

זמיות כוח אדם  -לפרטים אודות גורם סיכון זה ראה סעיף  6.2לחלק זה.

22.14

זמיות חומרי גלם ושיויים חדים במחירי חומרי גלם  -הפעילות בעף הדל"ן מושפעת מזמיותם של חומרי
גלם לבייה ומשיויים במחיריהם של חומרי גלם כאמור .מחסור בחומרי גלם ,כפועל יוצא של שיויים
במצב הביטחוי ו/או הפוליטי ,סכסוכי עבודה במלי הים ,שיויים בשוק הסחורות העולמי ובצריכה
העולמית ,ואירועים המשפיעים על כושר הייבוא של חומרי גלם לישראל ,לרבות מצבי חירום בריאותיים
)כדוגמת אפקט גיף ה"-קורוה"( ,עלולים לגרום לעיכובים באספקה ולעליות מחירים בעף הדל"ן.

22.15

שיויים בתאי עבודה  -שיויים רגולטורים בקשר עם תאי שכר ו/או הסכם קיבוצי בעף הבייה וכן
צמצום מכסות העסקת עובדים זרים על-ידי הממשלה ,לרבות בדרך של ייקור עלויות העסקתם באמצעות
גביית אגרות והיטלים שוים ,עלולים לפגוע בתוצאות העסקיות של קבוצת קרדן דל"ן.

22.16

ביטול ,צמצום כמות פרויקטים או צמצום בהיקפם ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות בתחום ביצוע
עבודות בייה  -ביטול פרויקטים מתוכים בתחום ביצוע עבודות בייה בשל מחלוקות עם רמ"י ו/או עם
רשויות מדיה אחרות ,הליכים משפטיים או בשל המצב הפוליטי/מדיי/כלכלי; ו/או מוסר תשלומים
בעייתי של לקוחות בתחום ביצוע עבודות הבייה אשר צבר ההזמות מהם היו בהיקפים כספיים
משמעותיים )כמפורט בסעיפים  9.7ו 9.9-לחלק זה( ,עלולים לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן
דל"ן ו/או עלולים לגרום למצוקה תזרימית שלה .אמם חלק מהסכמי הביצוע כוללים מגון פיצוי
במקרה בו המזמין מבטל או מפסיק את הקמת הפרויקט ,אולם ביטול של מספר פרויקטים בו-זמית
עלול להביא לפגיעה מהותית בפעילותה ובתוצאותיה של קבוצת קרדן דל"ן.

22.17

עיכובים מהלתיים מול רשויות  -עיכובים בהמצאת היתרי בייה ואישורי אכלוס הובעים מהליכים
מתמשכים של הרשויות בפרויקטים של קבוצת קרדן דל"ן וכן בפרויקטים המבוצעים על-ידי אל-הר,
עלולים לפגוע בתוצאותיה העסקיות של קבוצת קרדן דל"ן.

22.18

אי-עמידה באמות מידה פיסיות ובהתחייבויות מכח הסכמי מימון  -במסגרת הסכמי מימון לפרויקטים
המבוצעים על-ידי קבוצת קרדן דל"ן ,יתות למוסד הבקאי המלווה את הפרויקטים כאמור סמכויות פיקוח
ובקרה בוגע לעמידה בלוחות זמים וביעדים וספים בקשר עם הפרויקט ,וכן סמכות להתערב ביהולו השוטף
של הפרויקט במקרה בו הפרויקט איו עומד בתוכיות העסקיות שקבעו .במקרה של אי-עמידה בהוראות
הסכם הליווי בקשר עם היעדים הכלולים בתוכית העסקית של הפרויקט; אי-עמידה בהתחייבויות כלפי
המוסד הבקאי לרבות בקשר עם אמות מידה פיסיות; שיוי שליטה או בעלות בקרדן דל"ן )או במי
משותפיה בפרויקט( ללא אישור המוסד הבקאי )ובחלק מהמקרים – "שליטה" כהגדרתה בחוק יירות
ערך(; 130בקרות מקרה אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבק עלול להשפיע מהותית לרעה על ביצוע
הפרויקט או על סיכויי פירעון אשראי המימון לפרויקט; במקרים בהם מתרחש מאורע )עם או ללא קשר ישיר
עם הפרויקט הממומן( ,הפוגע או עלול לפגוע ביכולתה הכספית של קרדן דל"ן; במקרים בהם המוסד הבקאי
סבור כי יתר עסקיה של קרדן דל"ן ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מוהלים באופן העלול להשפיע לרעה )ובחלק
מהמקרים -להשפיע לרעה באופן מהותי( על ביצוע הפרויקט או על סיכויי השלמתו או על קיום התחייבויות
קרדן דל"ן כפי שסוכמו עם הבק או להשפיע לרעה באופן מהותי על כסים חיויים של קרדן דל"ן ו/או כי
חלה הרעה ,לפי שיקול דעתו של הבק ,במצבה הפיסי של קרדן דל"ן ו/או ביחסים הפיסים שלה ו/או
במצב עסקיה ו/או בפעולותיה ו/או בכסיה; או אם תדרש קרדן דל"ן לפרוע פירעון מוקדם של חובות

130

לפרטים אודות השליטה בקרדן דל"ן למועד הדוח ושיויים מסוימים שחלו בה בשת  2020ועד למועד הדוח ,ראה סעיף ) 9תקה 21א(
בחלק ד' לדוח ובאור  1לדוחות הכספיים.
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והתחייבויות ,כולם או חלקם ,שהיא חייבת ו/או תחוב בהם לושים אחרים )ובחלק מהמקרים אף אם אירע
ארוע הפרה וקרדן דל"ן טרם דרשה לפרעם(; ובמקרים אחרים המויים בהסכמי הליווי ,רשאי המוסד
הבקאי להעמיד לפירעון מיידי את ההלוואה ,וכן לעשות שימוש בבטוחות שיתו לו בקשר עם הסכם המימון.
כמו-כן ,במסגרת שטרי האמות בגין אגרות החוב )סדרות ג' עד ה'( של קרדן דל"ן קבעו התחייבויות וספות
של קרדן דל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב מאותן סדרות )לפי העיין( אשר בחלקן דומות להתחייבויות כלפי
המוסדות הבקאיים כאמור לעיל ,לרבות ביחס להתחייבות לעמידה באמות מידה פיסיות .במקרים
מסוימים של הפרת התחייבויותיה של קרדן דל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב ,יהיו רשאים מחזיקי אגרות
החוב ו/או האמן למחזיקי אגרות החוב להעמיד את יתרת החוב של קרדן דל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב
לפירעון מיידי .שימוש בסמכויות אלו על-ידי המוסדות הבקאיים עימם קשורה ו/או תהיה קשורה קבוצת
קרדן דל"ן ,ו/או על-ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או האמן למחזיקי אגרות החוב ,עלול לפגוע באופן מהותי
בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן דל"ן וביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.
22.19

היצע שטחים להשכרה  -גידול מהותי בעודפי ההיצע של השטחים המיועדים להשכרה ,בין היתר ,בעקבות
ביית שטחי משרדים ומסחר וספים או קיטון בביקושים לשטחים קיימים ,עלולים לגרום לירידת מחירי
השכירות ולהשפיע לרעה על הכסות קרדן דל"ן מכסים מיבים.

22.20

אירועי בטיחות בעבודה  -פעילותה של אל-הר מתאפיית בסביבת עבודה מסוכת הכוללת ,בין היתר,
עבודה בגובה רב ,עבודה עם מכשור כבד וחומרים מסוכים .תאות עבודה חמורה באיזה מאתרי הבייה
של אל-הר עלולה לגרום לאובדן בחיי אדם ,פגיעות גוף ולזקים פיזיים לרכוש יקר ,לגרום לעצירת פעילות
הפרויקט לתקופה בלתי ידועה ולזק תדמיתי וכספי .אי עמידה בתקי בטיחות וגהות עלולה לגרום
להוצאות כספיות משמעותיות ואף לתביעות פליליות כגד מהלים .ראה בהקשר זה גם סעיף  6.3לחלק
זה.
סיכוים מיוחדים

22.21

ליקויי בייה  -אם יתגלו ליקויי בייה בהיקפים מהותיים ,עשוי הדבר להשפיע לרעה על רווחיותה של
קבוצת קרדן דל"ן ועל המויטין שלה .לפרטים אודות חוק המכר ,התשכ"ח 1968-וחוק המכר דירות
הקובעים ,בין היתר ,את אחריות הקבלן לפגמים ואי התאמות בגין ליקויי בייה ,לתקופות שוות ,ראה
סעיפים ]17.1א[ ו]17.3-ד[ לחלק זה.

22.22

טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות פרויקט  -בתחום ביצוע עבודות הבייה ,הזמות עבודה עשות ,על-
פי רוב ,בדרך של פרסום מכרז פומבי לקבלי ביצוע .לרוב ,במסגרת מסמכי המכרז דרשת אל-הר להעריך
את עלויות ביצוע הפרויקט שוא המכרז עבורה ,ובהתאם להגיש הצעה לגובה התמורה שתשולם לה בגין
ביצוע עבודות הבייה .גובה התמורה כאמור קבע ,בין היתר ,כגזרת של העלויות הצפויות כאמור
בתוספת שיעור רווחיות בהיקף שיאפשר את זכייתה של אל-הר באותו מכרז .טעות או הערכת חסר
בחישוב עלויות הבייה ,עלולים לפגוע ברווחיות הפרויקט עבור אל-הר או אף לגרום להפסד וכתוצאה
מכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן דל"ן .כמו-כן בתחום המגורים ,רכישת קרקעות )בין
בדרך של עסקאות מזומן ובין בדרך של עסקאות קומביציה ,תמורות וכדומה( עשית לאחר חישוב
אומדים בדבר ההכסות הצפויות ,העלויות הצפויות וכגזרת מהן הרווח הצפוי ושווי הקרקע .טעות או
הערכת חסר בחישוב אומדים כאמור ,עלולים לפגוע ברווחיות הפרויקט עבור קרדן דל"ן או אף לגרום
להפסד וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קרדן דל"ן.

22.23

כיסוי ביטוחי חלקי  -אל-הר איה מבטחת חלק מהציוד ההדסי והמכאי שברשותה בביטוח כגד גיבות
ו/או זקים שעלולים להיגרם לציוד כאמור כתוצאה משריפות או קלקולים ,משיקולי עלות תועלת .זק
מהותי שיגרם לציוד האמור ,עלול להביא להוצאות בסכומים אשר במקרי קיצון עלולים להיות מהותיים,
לפגיעה בפעילותה השוטפת ואף לפגיעה בתוצאותיה העסקיות .ההלת אל-הר מעריכה ,בהתבסס על ייעוץ
ביטוחי שקיבלה מיועצי הביטוח שלה וכן בהתבסס על סיון העבר של ההלת אל-הר ,בהתאם להוג
ולמקובל בעסקים דומים בישראל ובהתחשב בסיכוים בפיהם אל-הר יצבת ,כי הכיסוי הביטוחי הקיים
של אל-הר היו אות וכי החשיפה מהעדר הכיסוי הביטוחי האמור ביחס לסיכוים של גיבות או זקים
העלולים להיגרם לציוד כאמור היה מוכה.

22.24

פרויקטים חדשים בתחום ביצוע עבודות הבייה  -ככלל ,אל-הר מבצעת ומסיימת את עבודות הבייה
בפרויקטים בתוך תקופה שבין  24ל 41-חודשים .לפיכך ,להאטה בקצב חדירתה של אל-הר לפרויקטים
חדשים ,עשויה להיות השפעה לרעה על תוצאותיה הכספיות .ראה גם סעיף  22.25לחלק זה בדבר אי
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כיסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים כגורם סיכון מיוחד.
22.25

אי-כיסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים  -אי כיסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים במשך
תקופה משמעותית )בין אם מאילוצים תזרימיים ,האטה כלכלית במשק ,משברים בכלכלה ,מצבי חירום
בריאותיים )כדוגמת אפקט גיף ה"-קורוה"( ,מדייות ממשלה לעיין שיווק קרקעות ,עלייה במחירי
ביית פרויקטים וקיטון בזמיות מקורות המימון ועלותם ובין אם מסיבה אחרת( ו/או מכירת זכויות של
קרדן דל"ן בפרויקטים למגורים לצדדים שלישיים ,עלולות לגרום ,בעיקר בטווח הארוך ,לצמצום
בהיקפי פעילותה של קרדן דל"ן ובכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות.

22.26

איבוד סיווג לפי חוק רישוי קבלים ו/או סיווג קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות  -לפרטים אודות גורם סיכון
זה ,ראה סעיפים ]17.3א[ ו]17.3-ב[ לחלק זה.

להלן יוצגו גורמי הסיכון המפורטים לעיל ,בטבלה המדרגת את מידת השפעתם המוערכת על עסקי קבוצת קרדן דל"ן
בחלוקה לסוגי סיכוים:
גורמי הסיכון
סיכוי מקרו
שיויים ו/או החמרה במצב הכלכלי ,מיתון ,האטה במשק ואי-ודאות כלכלית
שיויים ו/או החמרה במצב הביטחוי-מדיי בישראל ומצבי חירום בריאותיים
סיכוים פיסיים
שיויים בשערי חליפין
שיויים בביקוש
המצב בכלכלה העולמית
סיכוים עפיים
זמיות מקורות המימון ועלותם ומדייות בק ישראל והמערכת הבקאית
זמיות קרקעות
חוסם הפיסי של הרוכשים והשוכרים ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות
הפסד רווח והוצאות אחזקת כסים מיבים
חוסם הפיסי של ספקים
שיויים רגולטורים ומדייות הממשלה בושאי בייה
זמיות כוח-אדם
זמיות חומרי גלם ושיויים חדים במחירי חומרי גלם
שיויים בתאי עבודה
ביטול ,צמצום כמות פרויקטים או צמצום בהיקפם ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות
בתחום ביצוע עבודות בייה
עיכובים מהלתיים מול רשויות
אי עמידה באמות מידה פיסיות ובהתחייבויות מכח הסכמי מימון
היצע שטחים להשכרה
אירועי בטיחות בעבודה
סיכוים מיוחדים
ליקויי בייה
טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות פרויקט
כיסוי ביטוחי חלקי
פרויקטים חדשים בתחום ביצוע עבודות הבייה
אי כיסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים
איבוד סיווג לפי חוק רישוי קבלים ו/או סיווג קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות

מידת השפעת הסיכון על קרדן דל"ן
השפעה
השפעה
השפעה
קטה
ביוית
גדולה
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

חלק ב'

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
ליום  31בדצמבר 2020

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ע יי י התאגיד ליום  31בדצמבר2020 ,
נכסים )מיליוני ש"ח(
מזומ ים ושווי מזומ ים ,כסים
פי סיים מוחזקים למסחר,
השקעות לזמן קצר
וחייבים ויתרות חובה

132

התחייבויות והון )מיליוני ש''ח(

מקדמות
מרוכשי דירות

השקעות בחברות מוחזקות
כסים אחרים

47
116

311

סה"כ
1,150

82

314

106 21

מלאי מקרקעין
בלתי שוטף
חייבים
והכ סות לקבל
בגין מכירת דירות

543

דל"ן להשקעה ו דל"ן
להשקעה בפיתוח

100
265

אגרות חוב

500
400

100

300
101.9

200

91

71.4

474.7

455

372.8

100
0

0
2020

2019

2020

2018

רווח תפעולי )מיליוני ש"ח(
80
60

30
20

64.2
36.1

2019

2018

רווח כולל )מיליוני ש"ח(
40

20

אשראי
מתאגידים
ב קאיים

מחזור הכנסות )מיליוני ש"ח(

150

40

סה" כ
1,150

הון

רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

50

התחייבויות בגין
רכישת קרקעות

115

148
מלאי ב יי ים
ודירות למכירה

התחייבויות לספקים ו ות י שירותים,
זכאים ויתרות זכות והתחייבויות אחרות

56.3

34.1
21.7

10

0

37.1

0
2020

2019

2020

2018
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2019

2018

פרויקטים בישראל
ליום 31.12.20

נהריה
קריית מוצקין
חיפה
טירת הכרמל

פרויקטים בביצוע
1

קרדן בקרית מוצקין )שלב ב'(

 70יח"ד

קרדן בבאר יעקב )שלב ד'(

 93יח"ד

גלי כרמל ,טירת הכרמל

 72יח"ד

ירושלים1

 78יח"ד

רחובות שלי ,רחובות )שלב ה'(

 62יח"ד

תקווה1

 57יח"ד

אגריפס,
1

קרדן בגני

נתניה

פרויקטים בתכנון ועתודות קרקע

גבעת שמואל
רמת-גן
תל-אביב
גני תקווה
חולון
לוד

ועתודות קרקע
נופי השמש ,בית שמש

הולילנד פארק ,ירושלים

באר יעקב
רחובות
גן יבנה

3

נופי התכלת ,נהריה

 112יח"ד

3

קרדן בגבעת שמואל

 34יח"ד

 216יח"ד
1

קרדן בנווה גנים ,קרית מוצקין
אשדוד

ירושלים

1

2

 258יח"ד

 138יח"ד

אשדוד

4

גן יבנה

4

 101יח"ד

קרית שלום ,תל
רמת אלישיב,

אביב1

לוד1

3

 57יח"ד
 13יח"ד

 350יח"ד

בית-שמש

התחדשות עירונית
 95יח"ד

חיפה ,שכ' שפרינצק ,סמטת רודן

5

2

ר"ג ,רח' עוזיאל 13-15

 152יח"ד

חיפה ,שכ' קרית אליעזר

5

ר"ג ,רח' הבנים 10

 24יח"ד

חיפה ,שכ' שפרינצק ,דרך צרפת

5

חולון ,רח' אילת

 460יח"ד

נתניה ,רח' קצנלסון 1-5

5

ר"ג ,רח' עלומים 28-31

-

5

 375יח"ד
 420יח"ד
 308יח"ד
 192יח"ד

לפרטים נוספים בדבר סטטוס פרויקטים להתחדשות עירונית בר"ג בקשר לפרויקטים :עלומים ,עוזיאל והבנים
ראה באור 13ב' לדוחות הכספיים השנתיים.
החברה פועלת לקדם פרויקטים נוספים בתחום ההתחדשות העירונית מסוג פינוי בינוי ותמ"א  ,38/2בחולון ,תל
אביב ,נתניה פתח-תקוה ,אזור ,נתניה וירושלים .הפרויקטים נמצאים בשלבי התקשרות שונים.
לפני יציאה בפועל לפרויקט ,החברה בוחנת את ההיתכנות הכלכלית של הפרויקט.
מספר יח"ד המוצג לעיל כולל גם את יח"ד אשר ימסרו לבעלי הזכויות בקרקע.

.1

כולל חלק שותפים/בעלי זכויות בקרקע.

.2

פרויקטים שתחילת ביצועם צפוי במהלך שנת .2021

.3

מספר היח"ד המוצג הינו בהתאם לתב"ע קיימת.

.4

מותלה באישור תוספת/שינוי תב"ע.

.5

כמות יחידות משוערת לפי מסמכי מדיניות/מדיניות ועדה מקומית לתכנון ובנייה.
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פרויקטים בשיווק:
שם הפרויקט ומיקומו
קרדן בבאר יעקב )(1
רחובות שלי  -רחובות

שלב

חלק
החברה

סה"כ יח"ד
בפרויקט

יח"ד שנמכרו ליום
31/12/20

יח"ד שנמכרו לאחר
 31/12/20ועד בסמוך
למועד פרסום הדוחות

יח"ד שנמסרו
ליום 31/12/20

שלב ג'

100%

83

83

-

83

שלב ד'

100%

75

41

12

-

שלב ג'

50%

76

76

-

76

שלב ד'

50%

81

81

-

81

שלב ה'

50%

62

62

-

-

כרמל מול ים ,טירת הכרמל

שלב א'

50%

82

81

-

81

גלי כרמל ,טירת הכרמל

שלב ב'

100%

72

29

13

-

קרדן בקרית מוצקין

שלב א'

100%

98

75

3

71

אגריפס ,ירושלים )(2

-

57%

45

4

3

-

קרדן בגני תקווה )(3

-

59%

35

20

9

-

עלומים ,רמת -גן )(4

-

66%

63

4

6

-

גבעת שמואל )מגרש (4

-

100%

28

-

1

-

800

556

47

392

סה"כ
)(1

)(2
)(3
)(4

פרויקט הכולל  104יחידות דיור בשלב ג' ,מתוכן חלק החברה  83יחידות דיור )בהתאם לעסקת קומבינציה בשיעור של  ,(19%וכ 93-יחידות
דיור בשלב ד' ,מתוכן חלק החברה  75יחידות דיור )בהתאם לעסקת קומבינציה בשיעור של ) (19%לפרטים ראה באור 10ב') (3לדוחות
הכספיים השנתיים.
פרויקט הכולל  78יחידות דיור ,מתוכן חלק החברה  45יחידות דיור )בהתאם לעסקת קומבינציה בשיעור של  ,(43%לפרטים ראה באור
10ב') (8לדוחות הכספיים השנתיים.
פרויקט הכולל  57יחידות דיור ,מתוכן חלק החברה  35יחידות דיור )בהתאם לעסקת קומבינציה בשיעור של ,(41%לפרטים ראה באור
10ב') (9לדוחות הכספיים השנתיים.
פרויקט הכולל  95יחידות דיור ,מתוכן חלק החברה  63יחידות דיור )פרויקט תמ"א  - 38/2הריסה ובניה מחדש( ,לפרטים ראה באור 10
ב') (10לדוחות הכספיים השנתיים.

התפלגות המכירות:
שם הפרויקט ומיקומו
קרדן בבאר יעקב
רחובות שלי  -רחובות

שלב

1-12/2019 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020

שלב ג'

1

-

-

11

8

שלב ד'

24

שלב ג'

-

-

שלב ד'

-

-

שלב ה'

12

1

-

2

1

4

17

-

-

-

1

-

-

-

7

-

8

16

2

12
26

1

3

כרמל מול ים ,טירת הכרמל

שלב א'

-

גלי כרמל ,טירת הכרמל

שלב ב'

17

8

4

3

קרדן בקרית מוצקין

שלב א'

41

12

13

9

7

קרדן בגני תקווה

-

7

2

2

1

2

13

אגריפס ,ירושלים

-

4

-

2

2

-

-

-

עלומים ,רמת -גן

-

-

-

-

1

4

3

1

-

-

-

סה"כ יח"ד שנמכרו

110

37

33

17

23

95

חלק החברה ביח"ד שנמכרו

104

37

32

17

19

83
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סקירת הדוחות המאוחדים על המצב הכספי )באלפי ש"ח(:
סעיף

31.12.20

31.12.19

210,219

108,054

כסים פי סיים
מוחזקים למסחר

8,693

24,610

השקעות לזמן קצר

53,047

123,498

חייבים ויתרות חובה

39,051

28,257

חייבים והכ סות לקבל בגין
חוזי הקמה ומכירת דירות

81,759

54,763

מלאי ב יי ים
ודירות למכירה

314,385

303,347

דל"ן להשקעה

130,870

131,836

דל"ן להשקעה בפיתוח

16,738

15,680

116,487

107,486

178,687

167,310

התחייבויות שוטפות

382,618

364,154

התחייבויות לא שוטפות

224,519

183,833

הון המיוחס לבעלי המ יות
של החברה וזכויות שאי ן
מק ות שליטה

542,799

516,854

מזומ ים ושווי מזומ ים

מלאי מקרקעין
בלתי שוטף
כסים לא שוטפים ,אחרים

הערות
הגידול ביתרת המזומ ים ושווי המזומ ים בסך של כ 102.2-מיליו י ש"ח ליום  31בדצמבר 2020 ,בהשוואה ליום  31בדצמבר 2019 ,ובע בעיקר מה פקת אגרות חוב
)סדרה ד'( בסך של כ 153.9-מיליו י ש''ח ,טו ומ גד פרעון אגרות חוב מסדרה ב' ומסדרה ג' בסך של כ 31.3-ו 12.4-מיליו י ש"ח ,בהתאמה ,מימוש כסים פי סיים
מוחזקים למסחר בסך של כ 25.6-מיליו י ש"ח וכן תשלום דיביד ד לבעלי מ יות החברה בסך של כ 8.7-מיליו י ש''ח.
סעיף זה כולל השקעות ב יירות ערך סחירים .הקיטון בסך של כ 15.9-מיליו י ש''ח ליום  31בדצמבר 2020 ,בהשוואה ליום  31בדצמבר 2019 ,ובע ממימוש יירות ערך
בסך של כ 19.8-מיליו י ש"ח ,רכישת יירות ערך בסך של כ 4-מיליו י ש"ח ורווח משערוך בסך של  0.1מיליו י ש"ח.
סעיף זה כולל בעיקר מזומ ים ופקדו ות בחשבו ות ליווי בפרויקטים בביצוע .הירידה בסך של כ 70.5-מיליו י ש''ח ליום  31בדצמבר 2020 ,בהשוואה ליום  31בדצמבר,
 2019ובעת בעיקר משי וי בפרויקט באר יעקב בסך של כ 45-מיליו י ש''ח )מתוכו סך של כ 35-מיליו י ש''ח שולמו לבעל הקרקע במסגרת הסכם פשרה ,ראה באור
26ד' 1לדוחות הכספיים הש תיים( ומשי וי בפרויקט רחובות בסך של כ 11.7-מיליו י ש"ח )בעיקר עקב משיכת הון עצמי שהושקע בפרויקט( ,ומימוש השקעה בקר ות
אלטר טיביות בסך של כ 6.1-מיליו י ש"ח.
השי וי ביתרת החייבים ויתרות החובה בסך של כ 10.8-מיליו י ש''ח ובע בעיקר ממקדמה בסך של כ 3.3-מיליו י ש''ח ששולמה בקשר לעבודות המע"ר הצפו י ומגידול
במקדמות למס הכ סה ששילמה חברה מאוחדת בסך של כ 4-מיליו י ש''ח.
סעיף זה כולל את הכ סות אל הר שהוכרו בדוחות הכספיים מביצוע הפרויקטים הקיימים שטרם התקבלה התמורה בגי ם וכן הכ סות לקבל מרוכשי דירות לאור הכרה
בהכ סה בהתאם ל) IFRS 15-לפרטים ראה באור 2יב' לדוחות הכספיים הש תיים(.
יתרת מלאי ב יי ים ודירות למכירה ליום  31בדצמבר 2020 ,מורכבת בעיקר מהפרויקטים הבאים :קרדן בבאר יעקב כ 56.5-מיליו י ש"ח ,קרדן בקרית מוצקין )שלב א'(
כ 30.7-מיליו י ש"ח ,אגריפס בירושלים כ 62.7-מיליו י ש"ח ,גלי כרמל כ 36.9-מיליו י ש"ח ,קרדן בג י תקווה כ 36.2-מיליו י ש"ח ,קרדן בקרית מוצקין )שלב ב'( כ33-
מיליו י ש"ח ועלומים בר"ג כ 53.7-מיליו י ש"ח.
הקיטון ביתרת ה דל"ן להשקעה ליום  31בדצמבר 2020 ,בהשוואה ליום  31בדצמבר 2019 ,ובע מעדכון שווי ה דל"ן להשקעה ורישום ירידת ערך של בית קרדן בסך של
כ 4.4-מיליו י ש"ח )ראה ביאור  11לדוחות הכספיים הש תיים( ,מהכרה בהתחייבות בגין דל"ן להשקעה בסך של כ 2.9-מיליו י ש"ח ומהשקעות וספות בסך של כ0.5-
מיליו י ש''ח ש עשו בבית קרדן במסגרת עבודות שיפוץ הלובי.
יתרת ה דל"ן להשקעה בפיתוח ליום  31בדצמבר 2020 ,כוללת קרקע בבית דגן בסך של כ 15.7-מיליו י ש"ח ומעלות בגין רכישת זכויות למשרדים במקרקעין שברע ה
בסך של כ 1-מיליון ש"ח )ראה באור  12לדוחות הכספיים הש תיים(.
יתרת מלאי המקרקעין הבלתי שוטף ליום  31בדצמבר 2020 ,מורכבת ממלאי מקרקעין כדלקמן :קרדן ב ווה ג ים )קרית מוצקין( בסך של כ 52.7-מיליו י ש"ח ,קרדן
בגבעת שמואל )מגרשים  3ו (4-בסך של כ 35-מיליו י ש"ח ,ופי תכלת ,הריה בסך של כ 15.4-מיליו י ש"ח ,קריית שלום בתל אביב בסך של כ 1.7-מיליו י ש"ח ,עוזיאל
ברמת גן בסך של כ 4.9-מיליו י ש"ח ואשדוד בסך של כ 6-מיליו י ש"ח.
הגידול בסעיף זה ליום  31בדצמבר 2020 ,בהשוואה ליום  31בדצמבר 2019 ,ובע בעיקר ממתן הלוואה לבעלי קרקע בקשר לעסקת גן יב ה )ראה באור 26ג' 4לדוחות
הכספיים הש תיים( בסך של כ 8-מיליו י ש"ח ,ממקדמה ששולמה בקשר לפרויקט המע"ר הצפו י בסך של כ 3.4-מיליו י ש''ח ,מהלוואה לבעלי הקרקע באשדוד בסך של
כ 5-מיליו י ש"ח ומ גד קיטון בפקדון ב אמ ות בסך של כ 1.75-מיליו י ש"ח שסווג לזמן קצר וקיטון במיסים דחים בסך של כ 1.7-מיליו י ש"ח.
השי וי בהתחייבויות השוטפות ליום  31בדצמבר 2020 ,בהשוואה ליום  31בדצמבר 2019 ,ובע בעיקר מקיטון בהתחייבות לבעלי קרקעות בסך של כ 43.3-מיליו י ש''ח,
גידול מהלוואה לזמן ארוך שסווגה לחלות שוטפת בסך של כ 70.3-מיליו י ש"ח ,מפרעון אגרות חוב סדרה ב' וסדרה ג' בסך של כ 31.2-ו 12.4 -מיליו י ש''ח ,בהתאמה
)ראה באורים 24א' ו24-ב' לדוחות הכספיים הש תיים( ,גידול בגין אשראי לזמן קצר ש טלה החברה בסך כולל של כ 9.2-מיליו י ש''ח ,קיטון בהתחייבות לספקים ו ות י
שירות בסך של כ 3.1-מיליו י ש"ח וקיטון של כ 3.7-מיליו י ש"ח בסעיפי הזכאים ומקדמות מרוכשי דירות.
השי וי בהתחייבויות לא שוטפות בסך של כ 40.7 -מיליו י ש''ח ליום  31בדצמבר 2020 ,בהשוואה ליום  31בדצמבר 2019 ,ובע בעיקר מה פקת אגרות חוב )סדרה ד'(
בסכום של כ 153.9-מיליו י ש''ח ,טו )ראה באור 24ג' לדוחות הכספיים הש תיים( ומסיווג לזמן קצר של אשראי מתאגיד ב קאי בסך של כ 70.3-מיליו י ש"ח.
השי וי בסעיף זה ליום  31בדצמבר 2020 ,בהשוואה ליום  31בדצמבר 2019 ,ובע בעיקר מיתרת הרווח לתקופה בסך של כ 33.9-מיליו י ש"ח ומחלוקת דיביד ד לבעלי
מ יות החברה בסך של כ 8.7 -מיליו י ש"ח )ראה באור 27ב' 3לדוחות הכספיים הש תיים(.
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סקירת הדוחות המאוחדים על הרווח ה קי )באלפי ש"ח(
1-12/2020

1-12/2019

1-12/2018

הכ סות מביצוע עבודות
הכ סות מהשכרת כסים
הכ סות מדמי יהול וייעוץ
סה"כ הכ סות

215,932
248,752
9,977
474,661

130,132
232,253
10,460
372,845

151,625
292,782
10,418
142
454,967

עלות הדירות ש מכרו

)(168,552

)(101,001

)(114,422

עלות ביצוע עבודות
עלות אחזקת כסים מושכרים

)(203,413

)(200,143

)(249,322

)(777

)(294

)(253

)(372,742

)(301,438

)(363,997

)(4,375

4,986

9,218

)(6,065
)(28,205
972
7,396
)(21,669

)(6,455
)(29,568
)(4,278
12,565
)(24,922

)(6,614
)(33,935
)(3,356
6,035
)(10,277

)(5,152

)(1,798

)(2,109

6
7
8
9
10
11

)(10,908
33,913

533
22,470

)(12,912
37,020

-

הכ סות ממכירת דירות

סה"כ עלות המכר
עליית )ירידת( ערך דל"ן להשקעה ו דל"ן להשקעה
בפיתוח ,טו
הוצאות שיווק ומכירה
הוצאות ה הלה וכלליות
הכ סות )הוצאות( אחרות ,טו
הכ סות מימון
הוצאות מימון
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאז י ,טו
הטבת מס )מסים על ההכ סה(
רווח קי מיוחס לבעלי מ יות החברה
.1

הערות
1
2
3
4
עקבי עם השי וי
בהכ סות ממכירת
דירות.
2
בעיקר הוצאות
אחזקה.
5

הכ סות ממכירת דירות )באלפי ש"ח(:
החברה מכירה בהכ סה בהתאם להוראות תקן חשבו אות  - IFRS15הכרה בהכ סה מחוזים עם לקוחות .בהתאם לתקן זה,
מכירה החברה בהכ סות ממכירת דירות לאורך זמן ,על פי קצב ביצוע החוזה .להלן פירוט הכ סות שהוכרו בפרויקטים השו ים:
2020
41,634
34,292
32
29,195
55,272
55,507
215,932

פרויקט
קרדן בבאר יעקב
רחובות שלי  -רחובות
כרמל מול ים  -טירת הכרמל
גלי כרמל  -טירת הכרמל
קרדן בקרית מוצקין )שלב א'(
קרדן בג י תקווה
אחרים
סה"כ הכ סות ממכירת דירות
.2

2019
39,912
40,082
2,904
6,356
40,878
130,132

2018
117,458
21,471
10,836
1,860
151,625

סעיפים אלו כוללים את הכ סותיה והוצאותיה של אל-הר ממתן שירותי קבלן .השי וי בסעיפים אלו ובע מתמהיל ,שיעור רווחיות
ומספר הפרויקטים אותם מבצעת אל הר ,בהתחשב בשיעורי ההתקדמות של הביצוע בכל תקופה.

.3

סעיף זה כולל את חלקה של החברה בהכ סות מהשכרת שטחים בבית קרדן )לפרטים וספים ראה באור  11לדוחות הכספיים
הש תיים( ,לימים  31בדצמבר  2020ו 2019 -שיעור התפוסה בבית קרדן הי ו כ 93%-ו 99%-בהתאמה.

.4

בש ת  2018הכ סות דמי ה יהול בעו מחברה כלולה.

.5

ירידת הערך בש ת  2020ובעת מעדכון השווי ההוגן של בית קרדן ורישום ירידת ערך בסך של כ 4.4-מיליו י ש"ח ה ובע בעיקר מצפי
הכ סות עתידיות מדמי שכירות .בש ת  2019כתוצאה מעדכון שווי בית קרדן ,ו רשמה עליית ערך בסך של כ 5.1-מיליו י ש"ח ,וכן
ירידת ערך לקרקע שבבית דגן בסך של כ 0.1-מיליו י ש"ח )ראה באור  12לדוחות הכספיים הש תיים(.

.6

סעיף זה כולל בעיקר הוצאות מכירה ,שיווק ופרסום בפרויקטים ועלויות בגין בחי ה וקידום פרויקטים בסך של כ 1.3-מיליו י ש''ח
בתחום ההתחדשות העירו ית .השי וי בהוצאות בין התקופות השו ות ובע משי וי בתמהיל הפרויקטים ה מצאים בשלבי שיווק
ומכירה שו ים ומהוצאות פרסום ומיתוג ככל שיש ם.

.7

הוצאות ה הלה וכלליות בש ת  2020הסתכמו לסך של כ 28.2-מיליו י ש"ח בהשוואה לסך של כ 29.6-מיליו י ש"ח בש ת  .2019עיקר
הירידה ובעת מירידה בסעיפי שירותים מקצועיים והוצאות כלליות אחרות.
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.8

הכ סות )הוצאות( אחרות ,טו בש ת  2020ובעות בעיקר מהכ סה בקשר לפיצוי בגין הפקעת שטחים של קרקע בבית דגן בסך של כ1-
מיליו י ש"ח .ההוצאות האחרות ,טו בש ת  2019בעו בעיקר מהפרשה לירידת ערך של חברה מוחזקת בסך של כ 3.8-מיליו י ש"ח
)לפ י השפעת המס( ומירידת ערך של מלאי בלתי שוטף בסך כולל של כ 0.9-מיליו י ש"ח.

.9

הכ סות המימון בש ת  2020ובעות בעיקר מעליית ערך הלוואה של חברה מוחזקת בסך של כ 2.4-מיליו י ש"ח )ראה באור 14ב',(2
והכ סות ריבית בסך של כ 4.2-מיליו י ש"ח מחברות מוחזקות .הכ סות המימון בש ת  2019בעו בעיקר מסך של כ 9.1-מיליו י ש"ח
ש בעו מביטול הפרשה לירידת ערך של הלוואה לחברה מוחזקת )ראה באור 14ב'א' (1והכ סות ריבית בסך של כ 2.1-מיליו י ש"ח
מחברות מוחזקות.

 .10הוצאות המימון בש ת  2020כוללות בעיקר תשלומי ריבית בגין אגרות חוב בסך של כ 9.4-מיליו י ש"ח ,ריבית על אשראי מתאגידים
ב קאיים בסך של כ 3.1-מיליו י ש"ח ,הפרשי שער בסך של כ 4.4-מיליו י ש"ח והוצאות מימון בסך של כ 3.5-בשל התחייבות לבעלי
קרקעות.
 .11סעיף זה כולל את חלק החברה בתוצאות החברות הוליל ד פארק בע"מ )"הוליל ד"( ,מיקדן יהול ואחזקה בע"מ )"מיקדן"( ,ופי
השמש ב"ש בע"מ )" ופי השמש"( ("KMU") Kardan Midwest USA INC ,ו.("KRE") KRE USA LLC -

פירוט התרומה לרווח התפעולי של החברה לפי מגזרי פעילות )אלפי ש"ח(:
מגזר המגורים
מגזר ה כסים המ יבים
מגזר ביצוע עבודות ב ייה
אחר והתאמות לדוח
רווח תפעולי

ש ת 2020
44,203
4,825
41,427
)(26,209
64,246

ש ת 2019
36,611
15,152
23,189
)(38,860
36,092

ש ת 2018
29,331
19,383
32,520
)(24,951
56,283

יתוח התוצאות של מגזרי הפעילות:
מגזר המגורים
בש ים  2019 ,2020ו 2018-תרם מגזר המגורים רווח תפעולי בסך של כ 36.6 ,44.2-ו 29.3-מיליו י ש"ח ,בהתאמה.
הגידול ברווח התפעולי בש ת  2020ובע בעיקר מגידול בסך של כ 9.8-מיליו י ש''ח מפרויקט ג י תקוה ,שלראשו ה הוכרו הכ סות
בגי ו במהלך ש ת  2020וגידול של כ 6.1-מיליו י ש''ח ובע מפרויקט באר יעקב )בעיקר בעקבות הסכם פשרה ש חתם בין החברה לבעל
קרקע ,ראה באור 26ד' 1לדוחות הכספיים הש תיים( ,וזאת לאור גידול במספר יחידות הדיור ש מכרו בתקופה וכן התקדמות בקצב
ביצוע העבודות.
בש ים  2019 ,2020ו 2018-הסתכמו הכ סות החברה במגזר המגורים לסך של כ 133.6 ,215.9-ו 151.6-מיליו י ש"ח ,בהתאמה.
מגזר ה כסים המ יבים
בש ת  2020תרם מגזר ה כסים המ יבים רווח בסך של כ 4.8-מיליו י ש"ח ה ובע בין היתר מחלק החברה בהכ סות שכירות ,טו בבית
קרדן בסך של כ 10-מיליו י ש"ח ומירידת ערך שרשמה החברה בקשר עם בית קרדן בסך של כ 4.4-מיליו י ש"ח )ראה ביאור  11לדוחות
הכספיים הש תיים(.
בש ת  2019תרם מגזר ה כסים המ יבים רווח בסך של כ 15.2-מיליו י ש"ח ה ובע מחלק החברה בהכ סות שכירות ,טו בבית קרדן
בסך של כ 10.5 -מיליו י ש"ח ,מעליית ערך שרשמה החברה בקשר עם בית קרדן בסך של כ 5.1-מיליו י ש"ח )ראה ביאור  11לדוחות
הכספיים הש תיים( ומירידת ערך דל"ן להשקעה בפיתוח של החברה בקשר לקרקע בבית דגן בסך של כ 0.1-מיליו י ש"ח )לפרטים
ראה ביאור  12לדוחות הכספיים הש תיים(.
בש ת  2018תרם מגזר ה כסים המ יבים רווח בסך של כ 19.4-מיליו י ש"ח ה ובע בעיקר מחלק החברה בהכ סות שכירות ,טו בבית
קרדן בסך של כ 10.4-מיליו י ש"ח ,מעליית ערך שרשמה החברה בקשר עם בית קרדן בסך של כ 6.9-מיליו י ש"ח )ראה ביאור 11
לדוחות הכספיים הש תיים( ומעליית ערך דל"ן להשקעה בפיתוח של החברה בקרקע בבית דגן בסך של כ 2.3-מיליו י ש"ח )לפרטים
ראה ביאור  12לדוחות הכספיים הש תיים(.
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מגזר ביצוע עבודות ב ייה
בש ת  2020תוצאות מגזר זה ה יבו רווח בסך של כ 41.4-מיליו י ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ 23.2-מיליו י ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד ורווח בסך של כ 32.5-מיליו י ש"ח בש ת .2018
בש ים  2019 ,2020ו 2018-הסתכמו הכ סות המגזר לסך של כ 248.8-מיליו י ש"ח 232.3 ,מיליו י ש"ח ו 292.8-מיליו י ש"ח ,בהתאמה.
השי ויים בהכ סות בין התקופות ובתוצאות המגזר ובעים משי ויים בהיקפי הפעילות ,מתמהיל פרויקטים שו ה ,משי ויי אומד י
רווח בפרויקטים ובשו ות בשיעורי ההתקדמות של הביצוע בכל תקופה.

זילות ומקורות מימון )באלפי ש"ח(:
תזרימי המזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת
תזרימי המזומ ים טו ש בעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה
תזרימי המזומ ים טו ש בעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון
.1

2020
)(59,985
58,487
104,118

2019
)(28,032
19,904
)(31,857

2018
)(44,815
)(77,618
65,405

הערות
1
2
3

בש ת  2020סך של כ 60-מיליו י ש"ח שימשו לפעילות שוטפת של החברה .עיקר השי וי בתקופה בע מגידול במלאי ב יי ים
ודירות למכירה בסך של כ 20-מיליו י ש"ח ,מגידול בסך של כ 25.6-מיליו י ש"ח בחייבים והכ סות לקבל בגין חוזי הקמה
מהתקדמות בב יה בפרויקטים בביצוע ועלויות בקשר לפרויקטים שבשלבי תכ ון ומקיטון בהתחייבות בגין רכישת קרקעות
בסך של כ 46.7-מיליו י ש"ח.
בש ת  2019שימשו מזומ ים בסך של כ 28-מיליו י ש"ח שימשו לפעילות שוטפת של החברה .עיקר השי וי בתקופה בע מגידול
במלאי ב יי ים למכירה ומלאי מקרקעין בלתי שוטף ,טו בסך של כ 177.5-מיליו י ש"ח כתוצאה מהתקדמות בב יה
בפרויקטים בביצוע ועלויות של פרויקטים בשלבי תכ ון וכן בירידה בהתחייבויות לספקים ול ות י שירותים ,בזכאים ויתרות
זכות ומקדמות מרוכשים בסך של כ 18.8-מיליו י ש"ח .מ גד חלה עליה בהתחייבויות לרכישת קרקע בסך של כ 125.3-מיליו י
ש"ח
לחברה )בדוחות המאוחדים ובסולו( תזרים מזומ ים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת .הדירקטוריון דן וקבע כי אין בכך כדי
להצביע על בעיית זילות בחברה ,וזאת בהתחשב בכך שליום  31בדצמבר 2020 ,לחברה )במאוחד ובסולו( הון חוזר חיובי
)הכולל סכומים משמעותיים של יתרות זילות( וכן על תזרימי המזומ ים החיוביים הצפויים לחברה מהבשלת פרויקטים
בטווח הבי ו י ,כמו כן יחס המי וף של החברה הי ו מוך ביחס למקובל בע ף וקיימים כסים המאפשרים לחברה גיוסים
וספים בעתיד או מימוש שלהם במידה ותידרש לכך ,וכן בהתבסס על כך שהתזרים השלילי ובע בעיקרו מיוזמת החברה
להגדלת מלאי הקרקעות ופיתוחן.

.2

בש ת  2020בעו לחברה סך של כ 58.5-מיליו י ש"ח מפעילות השקעה .עיקר השי וי בע בגין תמורה ממימוש כסים פי סיים
מוחזקים למסחר בסך של כ 25.6-מיליו י ש''ח ,מפרעון פקדו ות והשקעות אחרות לזמן קצר ,טו בסך של כ 64.7-מיליו י ש''ח
ומ גד מתן הלוואות לאחרים בסך של כ 17.4-מיליו י ש''ח.
בש ת  2019בעו מזומ ים לחברה סך של כ 19.9-מיליו י ש"ח מפעילות השקעה בעיקר בגין תמורה ממימוש טו של כסים
פי סיים מוחזקים למסחר בסך של כ 64.9-מיליו י ש"ח ,מ גד הושקעו ו ית ו הלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאז י ולאחרים בסך של כ 27.6-מיליו י ש"ח וגידול בהשקעות לזמן קצר בסך של כ 15.4-מיליו י ש"ח.

.3

בש ת  2020בעו לחברה סך של כ 104.1-מיליו י ש"ח מפעילות מימון .עיקר השי וי בתקופה בע מה פקת אגרות חוב )סדרה ד'(
בסך של כ 153.9-מיליו י ש"ח ,טו ומ גד מפרעון אגרות חוב סדרות ב ו-ג' בסך של כ 31.2-ו 12.4-מיליו י ש''ח ,בהתאמה,
תשלום דיביד ד בסך של כ 8.7-מיליו י ש"ח וגידול כתוצאה מ טילת אשראי ב קאי בסכום של כ 9.2-מיליו י ש"ח.
בש ת  2019בעו לחברה סך של כ 31.9-מיליו י ש"ח מפעילות מימון בעיקר בגין העמדת אשראי לזמן ארוך מתאגיד ב קאי בסך
של כ 75-מיליו י ש"ח ומ גד פרעון הלוואה לזמן ארוך מתאגיד ב קאי בסך של כ 59.1-מיליו י ש"ח ,פרעון אג"ח סדרה ב' בסך
של כ 31.2-מיליו י ש"ח וכן תשלום דיביד ד לבעלי מ יות החברה בסך של  14מיליו י ש"ח.
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התחייבויות פי סיות ,טו:
להלן פירוט ההתחייבויות הפי סיות ,טו של החברה )בסולו( כון ליום  31בדצמבר:2020 ,
100

אשראי מתאגידים בנקאיים )לזמן קצר(
אגרות חוב

265

סה"כ התחייבויות

365
מיליוני ש"ח

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים

127

השקעות לזמן קצר

51

נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר

9

סה"כ נכסים

187

סה"כ התחייבויות פיננסיות ,נטו

178
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היבטי ממשל תאגידי
.1

תרומות
היקף תרומות החברה בש ים  2020ו 2019-עמד על סך של כ 36-ו 89 -אלפי ש"ח בהתאמה .החברה טרם אימצה מדי יות ב ושא תרומות.

.2

דירקטורים בעלי מומחיות חשבו אית ופי סית
בישיבת דירקטוריון שהתקיימה ביום  20בדצמבר  ,2009קבע כי המספר המזערי הראוי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבו אית
ופי סית שיכה ו בדירקטוריון החברה יהיה ש יים.
דירקטוריון החברה סבור כי המספר המזערי של שלושה דירקטורים כאמור ,מאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין
ומסמכי ההתאגדות של החברה בכל ה וגע לבדיקת מצבה הכספי ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם וזאת בשל הסיבות הבאות:
.1

יסיו ם העסקי העשיר של כל הדירקטורים ,גם אלה שאי ם עו ים להגדרת המו ח "דירקטור בעל מומחיות חשבו אית ופי סית".

.2

וכחותם של רואי החשבון של החברה ,סמ כ"ל הכספים וחשבת החברה ,בכל אחת מישיבות הדירקטוריון העוסקות בדוחות
הכספיים כך שההסברים בע יי ים חשבו איים ופי סיים המתקבלים הי ם מלאים ומפורטים.

הדירקטורים בעלי מומחיות חשבו אית ופי סית בחברה הי ם אלון וולקן ,יוסי פלר ורויטל אבירם לפרטים אודות הדירקטורים
האמורים ,בהתאם לתק ה  26לתק ות הדוחות ראה סעיף  14לחלק ד' לדוח התקופתי.
לע יין דירקטורים בלתי תלויים בתאגיד  -תק ון החברה אי ו כולל הוראות בע יין מי וי דירקטורים בלתי תלויים בחברה )כהגדרת מו ח
זה בחוק החברות ,התש "ט") 1999-חוק החברות"( .עם זאת ,בישיבת דירקטוריון החברה מיום  17במרס  ,2021אישר הדירקטוריון ,כי
מתקיימים לגבי הדירקטורים החיצו יים בחברה ה"ה יוסי פלר  ,רויטל אבירם ויורם בן זאב ת אי הכשירות למי ויים כדירקטורים
חיצו יים וזאת ,בהסתמך על הצהרה שמסרו לחברה הדירקטורים ה זכרים לעיל.
.3

דיווח על פעילות מבקר הפ ים
פרטי המבקר הפ ימי:
.1

שם המבקר :רו"ח יוסי גי וסר

.2

מועד מי ויו :אפריל 2006

.3

המבקר הפ ימי )לרבות הגורם החיצו י שמטעמו הוא פועל  -פאהן ק ה יהול בקרה בע"מ( אי ו מחזיק ב יירות ערך של החברה או
של גוף קשור אליה.

.4

למבקר הפ ימי )לרבות הגורם החיצו י שמטעמו הוא פועל( לא היו קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם
החברה או עם גוף קשור אליה.

.5

המבקר הפ ימי )לרבות הגורם החיצו י שמטעמו הוא פועל( אי ו ממלא תפקיד בחברה פרט לתפקידו כמבקר פ ימי.

.6

במועד מי ויו כמבקר הפ ימי של החברה ומאז אותו מועד ועד למועד הדוח ,המבקר הפ ימי עומד בת אים הקבועים בסעיפים )3א(
ו 8-לחוק הביקורת הפ ימית ,התש "ב 1992-ובסעיף )146ב( לחוק החברות.

אופן המי וי:
.1

המבקר הפ ימי מו ה לתפקידו בחברה ביום  1באפריל  .2006לאחר שרואיין על-ידי ה הלת החברה ו מצא על-ידה מתאים לתפקידו
עקב יסיו ו רב הש ים בתפקידים דומים בחברות ובתאגידים גדולים ומסועפים.

.2

החובות ,הסמכויות והתפקידים המוטלים על המבקר הם כדלהלן :יהול מערך הביקורת הפ ימית בתאגיד ובגופים המסו פים לו,
דיווח לה הלת החברה וועדת הביקורת ,באשר לממצאי הביקורת שעלו במסגרת בדיקותיו.
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סמכויותיו הן בדיקת ה ושאים ש כללו במסגרת תוכ ית עבודתו .למבקר גישה בלתי מוגבלת לרשומות החברה ו כסיה .ושאי
הביקורת קבעים על-פי המלצת המבקר וה הלת החברה ובהחלטת ועדת הביקורת.
הממו ה הארגו י על המבקר הפ ימי בתאגיד:
יו"ר דירקטוריון החברה.
תכ ית העבודה:
ושאי הביקורת הש תיים קבעים תוך התבססות על סקר סיכו ים ש ערך בש ת ) 2010אשר עודכן בש ת  (2018ותוך התבססות על
המלצות המבקר וה הלת התאגיד .ועדת הביקורת של החברה מאשרת את תכ ית עבודת המבקר הש תית.
יצוין כי חרף קביעת תכ ית העבודה כאמור ,בידי המבקר הפ ימי שיקול דעת לסטות מהתוכ ית המקורית ,כל זאת בכפוף לאישור ועדת
הביקורת.
ביקורת של תאגידים מוחזקים:
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת ,אחראי המבקר הפ ימי לביקורת הפ ימית בתאגידים המוחזקים על-ידי התאגיד
ובחברות הב ות.
היקף העסקה:
היקף העסקה של המבקר הפ ימי ו/או הגורמים הפועלים מטעמו הסתכמו בכ 990-שעות עבודה בש ת  500) 2020שעות בגין ביקורות
בחברה וכ 490-שעות בגין ביקורות באל-הר( .להערכת המבקר וה הלת החברה ,תקציב הביקורת כאמור ,מאפשר להגשים את מטרות
הביקורת של החברה.
עריכת הביקורת  -תק ים מקצועיים:
תק י הביקורת לפיהם פועל המבקר הפ ימי הי ם תק י ביקורת פ ימית מקובלים ובי לאומיים .דירקטוריון החברה קיבל את הצהרת
המבקר הפ ימי כי הוא עומד בתק ים המקצועיים ה "ל.
גישה למידע:
לא הוגבלה גישת המבקר הפ ימי לחומרים ומסמכים הרלוו טיים לפעילותו .ה הלת החברה ה חתה את ה הלות החברות הב ות לאפשר
למבקר הפ ימי גישה לכל כס או מסמך.
דין וחשבון המבקר הפ ימי:
כל פרויקט ביקורת מסוכם באמצעות דין וחשבון בכתב ,בו מפרט המבקר ממצאי ביקורת ,ליקויים ש מצאו על-ידו ,המלצות לתיקון
הליקויים ותגובות הגורמים המבוקרים.
ככלל ,לאחר כש ה ממועד השלמת הביקורת ב ושאים השו ים ,עורך המבקר בדיקת תיקון ליקויים ויישום המלצות על הגורמים
המבוקרים ,וזאת בכל אותם ממצאים מהותיים שהתגלו בעבר ,בכפוף לשיקול דעתו המקצועי ותוך התייעצות עם ה הלת החברה.
בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ובהמלצת ה הלת החברה והמבקר הפ ימי ,במהלך ש ת  2020התמקדה הביקורת הפ ימית ב ושאים
הבאים:



קרדן דל"ן  -ביקורת עומק במחלקת ה דסה )דווח והוצג בחודש מרס ;(2021



קרדן דל"ן  -ביקורת במחלקת שיווק ב ושא מכירות )דווח והוצג בחודש מרס ;(2021



אל הר  -ביקורת ב ושא אבטחת אמצעי תשלום )דווח והוצג בחודש ובמבר ;(2021



אל הר  -ביקורת ב ושא בטיחות וגהות )דווח והוצג בחודש מרס ;(2021



אל הר  -ביקורת ב ושא תמחור פרויקטים )דווח והוצג בחודש מרס .(2021
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כאמור ,ממצאי הביקורת הפ ימית תועדו בדוחות ביקורת כתובים ומ ומקים ,אשר דווחו והוצגו על-ידי המבקר הפ ימי לה הלת החברה
ולוועדת הביקורת.
הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפ ימי:
להערכת חברי הדירקטוריון פעילות המבקר הפ ימי סבירה ב סיבות הע יין ויש בה בכדי להגשים את מטרות הביקורת הפ ימית בתאגיד.
תגמול:
למבקר הפ ימי משולם שכר טרחה ,בהתאם לתקציב השעות ש קבע עמו לבדיקת ושאי הביקורת השו ים ,בכפוף לתעריף שעתי מוסכם.
שכר הטרחה של המבקר הפ ימי בש ת  2020הסתכם בכ 198-אלפי ש"ח )כ 100-אלפי ש"ח בגין החברה וכ 98-אלפי ש"ח בגין אל-הר(.
יצוין ,כי המבקר אי ו מתוגמל באמצעות קבלת יירות ערך של התאגיד או של גוף אחר הקשור אליו.
.4

פרטים בדבר רואי החשבון המבקרים של החברה ושל החברות הב ות המהותיות שלה
שכר טרחת רואי החשבון של החברה ושל החברות הב ות המהותיות שלה ,הכולל שירותי ביקורת ,שירותים הקשורים לביקורת ובגין
שירותי מס בש ים שהסתיימו ביום  31בדצמבר של הש ים  2020ו 2019-היה כדלקמן:

שם החברה
קרדן דל"ן ,חברות ב ות ועסקאות
משותפות שאי ן מהותיות )*(
חברה מאוחדת :
אל-הר ה דסה וב ין בע"מ

שם החברה
קרדן דל"ן ,חברות ב ות ועסקאות
משותפות שאי ן מהותיות )*(
חברה מאוחדת :
אל-הר ה דסה וב ין בע"מ

2020
שם רואי החשבון
קוסט פורר גבאי את קסירר

שירותי ביקורת ומס
)אלפי ש"ח(
665

שעות עבודה
שהושקעו
2,752

קוסט פורר גבאי את קסירר

140

598

קוסט פורר גבאי את קסירר

שירותי ביקורת ומס
)אלפי ש"ח(
524

שעות עבודה
שהושקעו
2,965

קוסט פורר גבאי את קסירר

140

612

2019
שם רואי החשבון

)*( קיימים תשלומים וספים בקשר למתן שירותי ביקורת של רואי חשבון מחו"ל.
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.5

עסקאות ז יחות
א.

בחודש דצמבר  2009החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מ חים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת
שלה עם בעל ע יין בה כעסקה ז יחה כקבוע בתק ה )41א() (6לתק ות יירות ערך )דוחות כספיים ש תיים( ,תש"ע2000-
)"תק ות דוחות כספיים"( .כללים וקווים מ חים אלו ישמשו גם לבחי ת היקף הגילוי בדוח התקופתי לגבי עסקה של החברה,
תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה ע יין אישי כקבוע בתק ה  22לתק ות
יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל") 1970-תק ות דוחות תקופתיים"( וכן לבחי ת הצורך במסירת דיווח מיידי
בגין עסקה כאמור של החברה ,כקבוע בתק ה 37א) (6לתק ות דוחות תקופתיים )סוגי העסקאות הקבועים בתק ות דוחות
כספיים ובתק ות דוחות תקופתיים ה זכרים לעיל ,להלן " -עסקאות בעל ע יין"( .בחודש פברואר  2010החליט הדירקטוריון
לערוך מספר שי ויים בכללים המ חים כאמור .הכללים המפורטים להלן מהווים את הכללים המ חים המעודכ ים בעקבות
החלטת הדירקטוריון מחודש פברואר .2010

ב.

החברה והחברות המוחזקות שלה ,מבצעות או עשויות לבצע עסקאות עם בעל ע יין ,וכן יש להן או עשויות להיות להן
התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור.

ג.

דירקטוריון קרדן דל"ן קבע כי עסקה תחשב ז יחה ,אם מתקיימים לגביה כל הת אים הבאים ,במצטבר:
.1

היא אי ה עסקה חריגה )כמשמעות "עסקה חריגה" בחוק החברות(.

.2

לא קיימים שיקולים איכותיים מיוחדים שאי ם מאפשרים הכללתה של העסקה כז יחה.

.3

היקף העסקה ,ביחס לאמת המידה הרלב טית ,יעמוד על פחות מ.0.3%-
על אף האמור לעיל ,עסקה בסכום העולה על  1מיליון ש"ח לא תחשב כעסקה ז יחה.

.4

בעסקאות רב ש תיות )לדוגמא :הסכם לתקופה של מספר ש ים( תיבחן ז יחותה של העסקה על בסיס ש תי )דהיי ו,
האם הסכום הכספי הש תי ה ובע מההסכם עולה על הסכומים ש קבעו ב והל זה(.

.5

כל עסקה תיבחן בפ י עצמה ,אולם ז יחותן של עסקאות שלובות או מות ות תיבחן באופן מצרפי.

.6

אמת המידה הרלב טית לבדיקת ההיקף היחסי של העסקה תיקבע בהתאם לטיב העסקה .אמת המידה יכול שתהיה:
סך כסי החברה ,רווח/הפסד ,סך התחייבויות ,ההון המיוחס לבעלי המ יות של החברה ,סך ההכ סות וסך ההוצאות,
כמפורט להלן.
אמת המידה )אחת או יותר( הרלב טית לחישוב שיעור העסקה תיקבע בהתאם לטיב העסקה ,ובאופן הבא:

אמת המידה
יחס כסים
התרומה
לרווח/הפסד
יחס התחייבויות
יחס הון עצמי
יחס הכ סות
יחס הוצאות

חישוב ז יחות
היקף ה כסים שוא העסקה ) כסים רכשים או מכרים( חלקי סך ה כסים כפי שמוצג בדוחות כספיים מאוחדים
אחרו ים.
הרווח/ההפסד מהעסקה חלקי רווח ש תי המיוחס לבעלי המ יות החברה לפי ממוצע הרווח הש תי המאוחד בשלוש
הש ים האחרו ות )לא קל דריות ,דהיי ו  12הרבעו ים האחרו ים( ,אשר פורסמו לגביהם דוחות כספיים.
ההתחייבות שוא העסקה חלקי סך ההתחייבויות על-פי דוחות כספיים מאוחדים אחרו ים.
גידול או קיטון בהון העצמי כתוצאה מהעסקה חלקי ההון העצמי המיוחס לבעלי מ יות החברה ,על-פי דוחות
כספיים אחרו ים.
היקף ההכ סות שוא העסקה חלקי סך ההכ סות המאוחדות הש תיות ,המחושבות על בסיס ארבעת הרבעו ים
האחרו ים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים.
היקף ההוצאות שוא העסקה חלקי סך ההכ סות המאוחדות הש תיות ,המחושבות על בסיס ארבעת הרבעו ים
האחרו ים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים.
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מבלי לפגוע בשיקול הדעת של החברה בדבר אמת המידה הרלב טית לחישוב כאמור לעיל ,תיחשב ה אמות המידה הבאות כרלב טיות
לעסקאות להלן:
.1

רכישת כס :יחס כסים.

.2

מכירת כס :תרומה לרווח/הפסד וגם יחס ההון המיוחס לבעלי המ יות של החברה.

.3

לקיחת התחייבות )הלוואות( :יחס התחייבויות.

.4

מתן שירותים )לרבות השכרת משרדים( :יחס הכ סות.

.5

קבלת שירותים )לרבות שכירת משרדים( :יחס הוצאות.

הקווים המ חים המתוארים לעיל קבעו וייושמו ,בין היתר ,לאחר שקילת היקף כסי החברה ,היקף עסקיה ,לרבות בפעילות הרלוו טית
לסיווג העסקה ושכיחות העסקאות בהן מדובר ,והם עשויים להיבחן ,מעת לעת ,על-ידי דירקטוריון החברה ,בין היתר ,לאור שי ויים
שיחולו במדי יות העסקית של קרדן דל"ן ו/או בת אי השוק ודירקטוריון קרדן דל"ן עשוי לש ותם מידי פעם ו/או להוסיף קווים מ חים
וספים ו/או סוגי עסקאות וספים.
במקרים שבהם ,על-פי שיקול דעתה של החברה ,אמות המידה ה "ל אי ן רלב טיות לבחי ת העסקה ,תקבע החברה אמת מידה מתאימה
חלופית .בחישוב אמת המידה החלופית יעמוד השיעור היחסי של העסקה ה דו ה גם הוא על פחות מ) 0.3%-במילים :שלוש עשיריות
האחוז( וישמר הכלל כי עסקה בסכום העולה על  1מיליון ש"ח לא תחשב כעסקה ז יחה.
החברה תקבע את אמת המידה הרלב טית )אחת או יותר( לחישוב כאמור לעיל ,לאחר התייעצות עם הגורמים המקצועיים בחברה ו/או
עם גורמים מקצועיים חיצו יים

הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפי סי
אירועים עיקריים במהלך תקופת הדיווח ולאחריה:
א.

לפרטים בדבר השפעת גיף ה"-קורו ה" ,ראה באור 1ד' לדוחות הכספיים הש תיים.

ב.

לפרטים בדבר ה פקת אגרות חוב לציבור )סדרה ד'( בסך של כ 155,493-אלפי ש"ח בחודשים י ואר ואוקטובר  ,2020וה פקת אגרות
חוב )סדרה ה'( ,בחודש י ואר  ,2021לאחר תאריך המאזן ,בסך של כ 178,773-אלפי ש"ח ,ראה באור 24ג' ו24-ד' לדוחות הכספיים
הש תיים.

ג.

לפרטים בדבר התקשרויות בעסקאות שו ות ,ראה ביאור 26ג' לדוחות הכספיים הש תיים.

ד.

לפרטים בדבר חלוקת דיביד ד לבעלי מ יות החברה ,ראה ביאור 27ב' לדוחות הכספים הש תיים.
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גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב:
סדרה
מועד ה פקה
מהותי/לא מהותי
שם החברה המדרגת
דירוג וכחי
דירוג במועד הה פקה
ה אמן ,כתובתו ופרטיו
ע .במועד הה פקה )אש"ח(
ע .ליום ) 31/12/20אש"ח(
סך הריבית הצבורה ליום ) 31/12/20אש"ח(
ערך בדוחות הכספיים ליום ) 31/12/20אש"ח(
שווי בורסאי ליום ) 31/12/20אש"ח(
סוג הריבית ה קובה ושיעורה)(%
ריבית אפקטיבית ליום הה פקה

מועדי תשלומי הקרן
מועדי תשלומי ריבית
הצמדה
אג"ח ית ות להמרה
זכות החברה לפדיון מוקדם או המרה כפויה
עמידה בת אים וההתחייבויות לפי שטר ה אמ ות
עמידה באמות המידה הפי סיות
כסים משועבדים

סדרה ג'
01/07/2018
מהותי
מידרוג בע"מ
) A3אופק דירוג יציב(
) A3אופק דירוג יציב(
שטראוס לזר חברה ל אמ ות ) (1992בע"מ ,יגאל אלון  ,94מגדל אלון  ,2תל אביב ,טלפון
 ,03-6237777פקס 03-5613824
123,740
111,366
) 110,748כולל יתרת יכיון בסך של כ 618-אלפי ש''ח(
114,094
 3.6%קבועה
3.94%
חמישה תשלומים ש תיים לא שווים ביום  30ביו י של כל אחת מהש ים  2020עד 2024
כדלקמן :ביום  30ביו י 2020 ,תשלום בשיעור של  10%מהערך ה קוב של קרן אגרות
החוב ,ביום  30ביו י 2021 ,תשלום בשיעור של  20%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב,
ביום  30ביו י של כל אחת מהש ים  2022ו 2023-תשלום בשיעור של  25%מהערך ה קוב
של קרן אגרות החוב וביום  30ביו י 2024 ,תשלום בשיעור של  20%מהערך ה קוב של קרן
אגרות החוב.
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי ש תיים
אשר ישולמו ביום  31בדצמבר של כל אחת מהש ים  2018עד  2023וביום  30ביו י של כל
אחת מהש ים  2019עד .2024
לא
לא
לפרטים אודות זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב ,ראה סעיף  8לשטר
ה אמ ות ,כפי שפורסם בדוח הצעת המדף לה פקת הסדרה מיום  29ביו י ) 2018אסמכתא
מספר.(2018-01-057975 :
כן
כן
לא
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סדרה ד'
 16/01/2020ו) 21/11/2020-הרחבת סדרה ד'(
מהותי
מידרוג בע"מ
) A3אופק דירוג יציב(
) A3אופק דירוג יציב(
שטראוס לזר חברה ל אמ ות ) (1992בע"מ ,יגאל אלון  ,94מגדל אלון  ,2תל
אביב ,טלפון  ,03-6237777פקס 03-5613824
155,493
155,493
) 154,183כולל יתרת יכיון בסך של כ 1,312-אלפי ש''ח(
156,333
 2.4%קבועה
ממוצע – ) 2.64%ה פקה מקורית  , 2.63% -הרחבת סדרה (2.75% -
שישה תשלומים ש תיים לא שווים ביום  31בדצמבר של כל אחת מהש ים 2021
עד  ,2026כדלקמן :ביום  31בדצמבר של כל אחת מהש ים  2021עד  2024תשלום
בשיעור של  12.5%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב ,ביום  31בדצמבר של כל
אחת מהש ים  2025ו 2026-תשלום בשיעור של  25%מהערך ה קוב של קרן
אגרות החוב.
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי
ש תיים אשר ישולמו ביום  30ביו י וביום  31בדצמבר של כל אחת מהש ים 2020
עד .2026
לא
לא
לפרטים אודות זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב ,ראה סעיף
 8לשטר ה אמ ות כפי שפורסם בדוח הצעת המדף לה פקת הסדרה מיום 15
בי ואר ) 2020אסמכתאות מספר(2020-01-359832 :
כן
כן
לא

סדרה
מועד ה פקה
מהותי/לא מהותי
שם החברה המדרגת
דירוג וכחי
דירוג במועד הה פקה
ה אמן ,כתובתו ופרטיו
ע .במועד הה פקה )אש"ח(
ע .ליום ) 31/12/20אש"ח(
סך הריבית הצבורה ליום ) 31/12/20אש"ח(
ערך בדוחות הכספיים ליום ) 31/12/20אש"ח(
שווי בורסאי ליום ) 31/12/20אש"ח(
סוג הריבית ה קובה ושיעורה)(%
ריבית אפקטיבית ליום הה פקה

מועדי תשלומי הקרן
מועדי תשלומי ריבית
הצמדה
אג"ח ית ות להמרה
זכות החברה לפדיון מוקדם או המרה כפויה
עמידה בת אים וההתחייבויות לפי שטר ה אמ ות
עמידה באמות המידה הפי סיות
כסים משועבדים

סדרה ה'
16/02/2021
מהותי
מידרוג בע"מ
) A3אופק דירוג יציב(
) A3אופק דירוג יציב(
שטראוס לזר חברה ל אמ ות ) (1992בע"מ ,יגאל אלון  ,94מגדל אלון  ,2תל אביב ,טלפון  ,03-6237777פקס 03-5613824
178,773
ל.ר.
ל.ר
ל.ר
ל.ר
 2.5%קבועה
2.71%
קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון בשמו ה תשלומים ש תיים לא שווים ביום  31בדצמבר של כל אחת מהש ים  2021עד  ,2028כדלקמן :ביום 31
בדצמבר של כל אחת מהש ים  2021עד  2023תשלום בשיעור של  5%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב ,ביום  31בדצמבר  2024תשלום בשיעור
 10%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב ,ביום  31בדצמבר של כל אחת מהש ים  2025ו 2026 -תשלום בשיעור של  15%מהערך ה קוב של קרן
אגרות החוב ,ביום  31בדצמבר  2027תשלום בשיעור  25%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב וביום  31בדצמבר  2028תשלום בשיעור 20%
מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב.
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי ש תיים אשר ישולמו בימים  30ביו י ו 31-בדצמבר של כל אחת
מהש ים  2021עד .2028
לא
לא
לפרטים אודות זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב ,ראה סעיף  8לשטר ה אמ ות ,כפי שפורסם בדוח הצעת המדף לה פקת
הסדרה מיום  15בפברואר) 2021 ,אסמכתא מספר.(2021-01-018000 :
כן
כן
לא
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מצבת התחייבויות החברה
פרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של קרדן דל"ן לפי מועדי פירעון ליום  31בדצמבר 2020 ,כללים כאן על דרך ההפ יה לדיווח מיידי
כאמור שפרסמה קרדן דל"ן בד בבד עם פרסומו של דוח ש תי זה.

פרטים בקשר להערכות שווי מהותיות ומהותיות מאד אשר שימשו בסיס לקביעת ערכם
של תו ים בדוח התקופתי
ליום  31בדצמבר 2020 ,לחברה הערכת שווי מהותית מאוד:
"שומת מקרקעין מקיפה לחלקים מב יין משרדים ומסחר" ליום  31בדצמבר ) 2020בית קרדן( ,המצורפת לדוחות הכספיים הש תיים.
לפרטים וספים אודות הערכת השווי האמורה ,ראה סעיף  8.17.8לחלק א' לדוח.

עמוס דאבוש
מ כ"ל

יוסף גרי פלד
יו"ר דירקטוריון

תאריך 17 :במרס2021 ,
- 16 -

חלק ג'

דוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר 2020
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה
מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים
ליום  31בדצמבר2020 ,
תוכן הע יי ים
עמוד
דוח רואה חשבון המבקר

2

דוח רואה החשבון המבקר  -בקרה פ ימית על דיווח כספי

3

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

4-5

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

6

דוחות מאוחדים על השי ויים בהון

7-8

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים

9-10

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

11-90

ספח לדוחות הכספיים המאוחדים  -רשימת חברות מוחזקות עיקריות

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

91

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל+972-3-6232525 .
פקס+972-3-5622555
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המ יות של
קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
ביקר ו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ )להלן  -החברה(
לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל ,השי ויים בהון ותזרימי המזומ ים לכל אחת
מהש ים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2019 ,2020ו .2018-דוחות כספיים אלה הי ם באחריות הדירקטוריון והה הלה של
החברה .אחריות ו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורת ו.
לא ביקר ו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאז י ,אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך
של  91,013ו 90,114-אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר  2020ו ,2019-בהתאמה ,ואשר חלקה של החברה ברווחי )בהפסדי(
החברות ה "ל הסתכם לסך של  146אלפי ש"ח 9,352 ,אלפי ש"ח ו (1,063)-אלפי ש"ח לש ים שהסתיימו ביום  31בדצמבר
 2019 ,2020ו ,2018-בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו
ל ו וחוות דעת ו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים ש כללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכ ו את ביקורת ו בהתאם לתק י ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תק ים ש קבעו בתק ות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תק ים אלה דרש מאית ו לתכ ן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחי ה של כללי החשבו אות שיושמו ושל האומד ים
המשמעותיים ש עשו על ידי הדירקטוריון והה הלה של החברה וכן הערכת אותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
א ו סבורים שביקורת ו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס אות לחוות דעת ו.
לדעת ו ,בהתבסס על ביקורת ו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים ה "ל משקפים באופן אות,
מכל הבחי ות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-ואת
תוצאות פעולותיהן ,השי ויים בהון ותזרימי המזומ ים שלהן לכל אחת מהש ים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2019 ,2020
ו 2018-בהתאם לתק י דיווח כספי בי לאומיים ) (IFRSוהוראות תק ות יירות ערך )דוחות כספיים ש תיים( ,התש"ע.2010-
ביקר ו גם ,בהתאם לתקן ביקורת )ישראל(  911של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פ ימית
על דיווח כספי" ,רכיבי בקרה פ ימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר  ,2020והדוח של ו מיום  17במרס2021 ,
כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 17במרס2021 ,
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קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל+972-3-6232525 .
פקס+972-3-5622555
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המ יות של קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פ ימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב )ג( בתק ות יירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-
ביקר ו רכיבי בקרה פ ימית על דיווח כספי של קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ )להלן  -החברה( ליום  31בדצמבר
 .2020רכיבי בקרה אלה קבעו כמוסבר בפסקה הבאה .הדירקטוריון והה הלה של החברה אחראים לקיום בקרה פ ימית
אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פ ימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי
לתאריך ה "ל .אחריות ו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פ ימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורת ו.
רכיבי בקרה פ ימית על דיווח כספי שבוקרו על ידי ו קבעו בהתאם לתקן ביקורת )ישראל(  911של לשכת רואי
חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פ ימית על דיווח כספי" )להלן  -תקן ביקורת )ישראל(  .(911רכיבים אלה הי ם:
בקרות ברמת הארגון ,לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ,בקרות כלליות של מערכות מידע ,בקרות
על הכרה בהכ סה ממכירת דירות ומביצוע עבודות ,בקרות על זקיפת עלויות למלאי ,בקרות על הערכות שווי דל"ן
להשקעה ,בקרות על הלוואות ואגרות חוב וכן בקרות על רכש בגין ביצוע עבודות )כל אלה יחד מכו ים להלן  -רכיבי
הבקרה המבוקרים(.
ערכ ו את ביקורת ו בהתאם לתקן ביקורת )ישראל(  .911על-פי תקן זה דרש מאית ו לתכ ן את הביקורת ולבצעה
במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי
מכל הבחי ות המהותיות .ביקורת ו כללה השגת הב ה לגבי בקרה פ ימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים,
הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחי ה והערכה של אפקטיביות התכ ון והתפעול
של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורת ו ,לגבי אותם רכיבי בקרה ,כללה גם ביצוע הלים אחרים
כאלה שחשב ו כ חוצים בהתאם ל סיבות .ביקורת ו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פ ימית על
כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך חוות דעת ו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו
כן ,ביקורת ו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאי ם מבוקרים ולפיכך ,חוות
דעת ו אי ה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה .א ו סבורים שביקורת ו מספקת בסיס אות לחוות דעת ו בהקשר
המתואר לעיל.
בשל מגבלות מוב ות ,בקרה פ ימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למ וע או לגלות
הצגה מוטעית .כמו כן ,הסקת מסק ות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות וכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות
תהפוכ ה לבלתי מתאימות בגלל שי ויים ב סיבות או שמידת הקיום של המדי יות או ה הלים תשת ה לרעה.
לדעת ו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחי ות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  31בדצמבר
.2020
ביקר ו גם ,בהתאם לתק י ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31
בדצמבר  2020ו 2019-ולכל אחת משלוש הש ים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020והדוח של ו ,מיום  17במרס,
 2021כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורת ו ועל דוחות של רואי חשבון אחרים.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 17במרס2021 ,

- 3 -

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

באור

ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

כסים שוטפים
מזומ ים ושווי מזומ ים
כסים פי סיים מוחזקים למסחר
השקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה
חייבים והכ סות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה
מלאי ב יי ים ודירות למכירה

5
6
7
8
9
10

210,219
8,693
53,047
39,051
81,759
314,385

108,054
24,610
123,498
28,257
54,763
303,347

707,154

642,529

כסים לא שוטפים
דל"ן להשקעה
דל"ן להשקעה בפיתוח
מלאי מקרקעין בלתי שוטף
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י
חייבים והלוואות לזמן ארוך
רכוש קבוע ,טו
כסי זכות שימוש
מו יטין
מסים דחים

11
12
13
14
15
16
17
18
30ג'

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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130,870
16,738
116,487
131,878
31,086
9,630
3,521
2,218
354

131,836
15,680
107,486
132,212
18,192
9,010
3,937
2,218
1,741

442,782

422,312

1,149,936

1,064,841

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

באור

ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים ב קאיים
חלויות שוטפות של אגרות חוב
התחייבויות לספקים ול ות י שירותים
זכאים ויתרות זכות
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
התחייבויות בגין רכישת קרקעות
מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה

19
24
20
21
22

99,527
43,595
63,203
38,601
1,896
115,188
20,608

23,750
43,624
73,876
39,546
2,351
158,445
22,562

382,618

364,154

התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות לתאגידים ב קאיים
אגרות חוב
התחייבויות בשל הטבות לעובדים ,טו
התחייבויות בגין חכירה

23
24
25

הון המיוחס לבעלי המ יות של החברה

27

221,336
1,492
1,691

70,313
110,351
1,526
1,643

224,519

183,833

הון מ יות
פרמיה על מ יות
קר ות הון
יתרת רווח

197,678
298,744
3,757
39,499
539,678

197,653
298,705
3,114
14,261
513,733

זכויות שאי ן מק ות שליטה

3,121

3,121

סה"כ הון

542,799

516,854

1,149,936

1,064,841

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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תאריך אישור הדוחות הכספיים
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עמוס דאבוש
מ כ"ל

איילת עים לב ון
סמ כ"ל כספים

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

באור
הכ
הכ
הכ
הכ

סות ממכירת דירות
סות מביצוע עבודות
סות מהשכרת כסים
סות מדמי יהול וייעוץ

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח )למעט תו י רווח קי למ יה(
215,932
248,752
9,977
474,661

130,132
232,253
10,460
372,845

151,625
292,782
10,418
142
454,967

)(168,552
)(203,413
)(777
)(372,742

)(101,001
)(200,143
)(294
)(301,438

)(114,422
)(249,322
)(253
)(363,997

רווח גולמי

101,919

71,407

90,970

עליית )ירידת( ערך דל"ן להשקעה ו דל"ן להשקעה בפיתוח ,טו
הוצאות שיווק ומכירה
הוצאות ה הלה וכלליות
הכ סות )הוצאות( אחרות ,טו
רווח תפעולי

29ב'
29ג'

)(4,375
)(6,065
)(28,205
972
64,246

4,986
)(6,455
)(29,568
)(4,278
36,092

9,218
)(6,614
)(33,935
)(3,356
56,283

29ד'
29ד'

7,396
)(21,669

12,565
)(24,922

6,035
)(10,277

)(5,152

)(1,798

)(2,109

44,821
)(10,908

21,937
533

49,932
)(12,912

33,913

22,470

37,020

עלות הדירות ש מכרו
עלות ביצוע עבודות
עלות אחזקת כסים מושכרים

29א'

הכ סות מימון
הוצאות מימון
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאז י ,טו
רווח לפ י מסים על ההכ סה
הטבת מס )מסים על ההכ סה(

30

רווח קי המיוחס לבעלי מ יות החברה
רווח כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד
רווח )הפסד( ממדידה מחדש בגין תוכ יות להטבה מוגדרת
חלק החברה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברה המטופלת לפי
שיטת השווי המאז י

41

)(397

)(20

)(16

)(297

27

סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד

25

)(694

7

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד
התאמות ה ובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
חלק החברה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברות המטופלות לפי
שיטת השווי המאז י

176

)(88

14

4

)(12

14

סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד

180

)(100

28

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

205

)(794

35

סה"כ רווח כולל

34,118

21,676

37,055

רווח קי למ יה המיוחס לבעלי המ יות של החברה בסיסי ומדולל
)בש"ח(
רווח קי בסיסי
רווח קי מדולל

0.19
0.18

31

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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0.12
0.12

0.20
0.20

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
דוחות מאוחדים על השי ויים בהון

הון
מ יות

מיוחס לבעלי מ יות החברה
קרן בגין
התאמות
עסקאות עם
ה ובעות
בעלי זכויות
מתרגום
שאי ן מק ות
דוחות
קר ות
שליטה
כספים
הון
אלפי ש"ח

פרמיה על
מ יות

יתרת רווח

זכויות
שאי ן
מק ות
שליטה

סה"כ

סה"כ
הון

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,
אימוץ לראשו ה של IFRS 9

197,653
-

298,705
-

2,628
-

)(331
-

595
-

12,200
)(2,048

511,450
)(2,048

4,515
-

515,965
)(2,048

יתרה ליום  1בי ואר 2018 ,לאחר אימוץ IFRS 9

197,653

298,705

2,628

)(331

595

10,152

509,402

4,515

513,917

רווח קי המיוחס לבעלי מ יות החברה
רווח כולל אחר
סה"כ רווח כולל
רכישת זכויות שאי ן מק ות שליטה
עלות תשלום מבוסס מ יות ,טו
דיביד ד ששולם לבעלי מ יות החברה

-

-

1,311
-

28
28
-

)(706
-

37,020
7
37,027
)(39,000

37,020
35
37,055
)(706
1,311
)(39,000

)(1,394
-

37,020
35
37,055
)(2,100
1,311
)(39,000

יתרה ליום  31בדצמבר2018 ,

197,653

298,705

3,939

)(303

)(111

8,179

508,062

3,121

511,183

-

-

)(1,694

)(1,694

)(303

)(111

6,485

506,368

השפעה מצטברת כתוצאה מיישום תיקון ל IAS28

-

יתרה ליום  1בי ואר) 2019 ,לאחר יישום תיקון ל (IAS28

197,653

3,939

298,705

)(1,694

3,121

509,489

רווח קי המיוחס לבעלי מ יות החברה
הפסד כולל אחר
סה"כ רווח )הפסד( כולל

-

-

-

)(100
)(100

-

22,470
)(694
21,776

22,470
)(794
21,676

-

22,470
)(794
21,676

עלות תשלום מבוסס מ יות ,טו
דיביד ד ששולם לבעלי מ יות החברה

-

-

)(311
-

-

-

)(14,000

)(311
)(14,000

-

)(311
)(14,000

3,628

)(403

)(111

14,261

513,733

יתרה ליום  31בדצמבר2019 ,

197,653

298,705

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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3,121

516,854

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
דוחות מאוחדים על השי ויים בהון )המשך(

הון
מ יות

קר ות
הון

פרמיה על
מ יות

מיוחס לבעלי מ יות החברה
קרן בגין עסקאות
התאמות
עם בעלי זכויות
ה ובעות
שאי ן מק ות
מתרגום דוחות
שליטה
כספיים
אלפי ש"ח

יתרת רווח

סה"כ

זכויות שאי ן
מק ות שליטה

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בי ואר2020 ,

197,653

298,705

3,628

)(403

)(111

14,261

513,733

3,121

516,854

רווח קי המיוחס לבעלי מ יות החברה
רווח כולל אחר
סה"כ רווח כולל

-

-

-

180
180

-

33,913
25
33,938

33,913
205
34,118

-

33,913
205
34,118

מימוש כתבי אופציה
עלות תשלום מבוסס מ יות ,טו
דיביד ד ששולם לבעלי מ יות החברה

25
-

39
-

)(39
502
-

-

-

)(8,700

25
502
)(8,700

-

25
502
)(8,700

יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

197,678

298,744

4,091

)(223

)(111

39,499

539,678

3,121

542,799

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת
33,913

רווח קי המיוחס לבעלי מ יות החברה

22,470

37,020

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
4,375
ירידת )עליית( ערך דל"ן להשקעה ו דל"ן להשקעה בפיתוח ,טו
הפרשה לירידת ערך מלאי בלתי שוטף
)(47
רווח ממכירת רכוש קבוע
4,420
פחת והפחתות
הפרשה לירידת ערך חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאז י
14,273
הוצאות מימון ,טו
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י ,טו 5,152
10,908
מסים על ההכ סה )הטבת מס(
7
שי וי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,טו
502
עלות תשלום מבוסס מ יות ,טו

)(4,986
945
)(140
3,959
3,768
12,956
1,798
)(533
)(276
)(311

)(9,218
4,613
2,212
8,794
2,109
12,912
41
1,311

39,590

17,180

22,774

שי ויים בסעיפי כסים והתחייבויות:
ירידה )עלייה( בחייבים והכ סות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות
בחוזי הקמה וחייבים ויתרות חובה
עלייה במלאי ב יי ים למכירה ומלאי מקרקעין בלתי שוטף ,טו
ירידה בהתחייבויות לספקים ול ות י שירותים ,בזכאים ויתרות זכות
)(12,799
ומקדמות מרוכשים
)(46,716
עלייה )ירידה( בהתחייבויות בגין רכישת קרקעות
)(25,590
)(20,039

)(105,144

22,597
)(177,538

)(10,668
)(41,829

)(18,785
125,318

)(18,070
)(12,826

)(48,408

)(83,393

מזומ ים ששולמו והתקבלו במהלך הש ה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו

מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת

)(12,774
264
)(16,308
474

)(9,337
950
)(14,237
3,350

)(9,430
1,187
)(14,610
1,637

)(28,344

)(19,274

)(21,216

)(59,985

)(28,032

)(44,815

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
תזרימי מזומ ים מפעילות השקעה
השקעה והלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י
מתן הלוואות לאחרים
רכישת כסים פי סיים מוחזקים למסחר
תמורה ממימוש כסים פי סיים מוחזקים למסחר
פרעון )הפקדת( פקדו ות והשקעות אחרות לזמן קצר ,טו
תמורה ממימוש רכוש קבוע
השקעה ב דל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה
השקעה ברכוש קבוע

)(3,824
)(17,400
)(4,047
25,615
64,722
56
)(4,364
)(2,271

)(27,568
)(15,390
64,887
)(1,080
215
)(847
)(313

)(26,329
)(2,500
)(63,274
40,337
)(22,364
)(3,488

מזומ ים טו ש בעו מפעילות )שימשו לפעילות( השקעה

58,487

19,904

)(77,618

תזרימי מזומ ים מפעילות מימון
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים ב קאיים
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים ב קאיים
אשראי לזמן קצר מתאגידים ב קאיים ,טו
פרעון אגרות חוב
פרעון התחייבויות בגין חכירה
תמורה ממימוש אופציות לעובדים
רכישת מ יות מבעלי זכויות שאי ן מק ות שליטה על ידי החברה
ה פקת אגרות חוב ,טו
דיביד ד ששולם לבעלי מ יות החברה

)(3,750
9,214
)(43,624
)(2,911
25
153,864
)(8,700

)(59,112
75,000
)(31,250
)(2,495
)(14,000

)(4,550
20,000
)(31,250
)(2,100
122,305
)(39,000

מזומ ים טו ש בעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

104,118

)(31,857

65,405

הפרשי שער בגין יתרות מזומ ים ושווי מזומ ים

)(455

)(272

)(396

עלייה )ירידה( במזומ ים ושווי מזומ ים

102,165

)(40,257

)(57,424

יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לתחילת הש ה

108,054

148,311

205,735

יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לסוף הש ה

210,219

108,054

148,311

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור - :1

כללי
א.

החברה והחברות המוחזקות שלה עוסקות ביזום ,פיתוח ומכירת דל"ן )בעיקר דירות למגורים(,
בהשכרת דל"ן וכן בביצוע עבודות ב יה .החברה הי ה חברה ציבורית ו יירות הערך שלה
סחרים בבורסה ל יירות ערך בתל-אביב )להלן  -הבורסה( .בעלת השליטה בחברה הי ה קרדן
ישראל המחזיקה בכ 59.78%-מהון המ יות של החברה ומזכויות ההצבעה בה )כ 58.2%-בדילול
מלא( .קרדן ישראל הי ה חברה ציבורית שמ יותיה סחרות בבורסה.

ב.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה -

ג.

החברה

 -קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ.

הקבוצה

 -החברה והחברות המאוחדות שלה.

חברות מאוחדות

 חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתה ב (IFRS 10-ואשר דוחותיהןמאוחדים עם דוחות החברה.

חברות כלולות

 חברות אשר לחברה יש השפעה מהותית בהן על המדי יות הכספיתוהתפעולית שלהן ,או שליטה משותפת ,אך לא שליטה .ההשקעה בחברה
כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאז י.

חברות מוחזקות

 חברות מאוחדות וחברות כלולות.באשר לרשימת החברות המוחזקות  -ראה ספח לדוחות הכספיים.

החברה האם

 -קרדן ישראל בע"מ.

צדדים קשורים

 -כהגדרתם ב.IAS 24-

בעלי ע יין ובעלי
שליטה

 -כהגדרתם בתק ות יירות ערך )דוחות כספיים ש תיים( ,התש"ע.2010-

דולר

 -דולר של ארה"ב.

למועד אישור הדוחות ,בעלי השליטה בחברה האם הי ם ה"ה אב ר ש ור )"ש ור"( ,גיל ואסתר
דויטש )"דויטש"( ורו י בירם )"בירם"( במישרין ובאמצעות חברות בשליטתם )"בעלי השליטה"(,
המחזיקים כון למועד פרסום הדוח ,בכ 17.31% ,31.01%-ו ,17.31%-בהתאמה מהון המ יות
וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל וב 17.20% ,30.82%-ו 17.20% -מהון המ יות וזכויות ההצבעה
בקרדן ישראל בדילול מלא .בין בעלי השליטה קיים הסכם אשר חתם ביום  31בדצמבר 2020
המסדיר את יחסיהם בקשר עם החזקותיהם במ יות גרעין השליטה בקרדן ישראל )"הסכם
השליטה"( ולפיכך הם חשבים כ"מחזיקים ביחד" ,בהתאם לחוק יירות ערך ,התשכ"ח.1968-
הסכם השליטה החליף את הסכם השליטה ש חתם בין בעלי השליטה בחברה ומר יוסף גרי פלד
)יו"ר דירקטוריון החברה( אשר כ ס לתוקף ביום  1בי ואר 2020 ,ופקע ביום  31בדצמבר.2020 ,
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קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :1

כללי )המשך(
להלן תיאור הת אים העיקריים הקבועים בהסכם השליטה:
הסכם השליטה יהיה בתוקף למשך  5ש ים ממועד כ יסתו לתוקף.
בהסכם השליטה קבע ,כי הצדדים לו יחזיקו יחדיו בכמות מ יות מי ימאלית של החברה האם
המהוות  46%מהו ה המו פק וה פרע של החברה האם )"מ יות גרעין השליטה"( ,באופן שש ור
יחזיק ב 23%-מתוך מ יות גרעין השליטה ,דויטש יחזיק  11.5%מתוך מ יות גרעין השליטה ובירם
יחזיק ב 11.5%-מתוך מ יות גרעין השליטה.
כל צד רשאי להחזיק מ יות וספות של החברה האם ,מעבר להחזקת מ יות גרעין השליטה ואף
רשאי להעבירן ללא שום מגבלה.
הסכם השליטה קובע כי העברה של מ יות גרעין השליטה ,כולן או חלקן ,של מי מהצדדים
להסכם או העברת מ יות ב"תאגיד מחזיק" ,למעט במקרה שהעברה עשית ל עבר מורשה או
בהורשה ,תהיה כפופה לזכות סירוב ראשון של יתר הצדדים להסכם בת אים המפורטים בהסכם
השליטה .אם זכות הסירוב הראשון לא מומשה ,תעמוד ליתר הצדדים הזכות להצטרף למכירת
מ יות של גרעין שליטה .העברת המ יות לקו ה מיועד כפופה להצטרפות הקו ה המיועד כצד
להסכם השליטה.
הוסכם כי הצדדים יפעילו את כוח ההצבעה שלהם מכוח מ יות גרעין השליטה כך שמחצית
מחברי הדירקטוריוןבחברה האם ובחברות שהחברה האם שולטת או מחזיקה בהן )למעט
דירקטורים חיצו יים( ייבחרו על פי הצעת ש ור ,רבע על פי הצעת דויטש ורבע על פי הצעת
בירם.
בהצבעה באסיפות הכלליות של החברה האם ,יצביעו בעלי השליטה בגין מ יות גרעין השליטה
המוחזקות על ידם בהתאם להחלטה פה אחד של בעלי מ יות בגרעין השליטה .בהיעדר הסכמה
פה אחד ,יצביעו הצדדים גד ההצעה שעל סדר היום .לגבי יתר המ יות של חבר בקבוצת
השליטה אשר אי ן מהוות חלק מגרעין השליטה ,יהיה אותו חבר בן חורין להצביע כרצו ו.
מ יות גרעין השליטה ,המוחזקות ו/או שיוחזקו על ידי צד להסכם השליטה ,יהיו ית ות למשכון
או לשעבוד לב ק או מוסד פי סי בעל מו יטין בישראל או בחו"ל ,בת אי שכל בעל משכון או
שעבוד כאמור וכן כל אדם אחר אשר תוק ה לו זכות למ יות של קרדן ישראל על דרך של צו
בית המשפט או ההוצאה לפועל ,יהיו כפופים גם הם לכל הוראות הסכם השליטה ,לרבות
המגבלות על העברת מ יות של החברה האם.
הסכם השליטה כולל סעיף בוררות לפיו מחלוקות בין הצדדים יובאו להכרעת בורר שימו ה
בהתאם למ ג ון ש קבע בהסכם.
ד.

החל מהרבעון הראשון של ש ת ) 2020ולמועד הדוח( ,עקב התפשטותו של גיף ה"-קורו ה",
קטו בישראל )כמו במרבית מדי ות העולם( אמצעים שו ים לצמצום החשיפה ל גיף ,לרבות
מגבלות ת ועה )מקומיות ובי לאומיות( והתקהלות ,קביעת ה חיות לבידוד וסגר ,סגירת עסקים,
מקומות בילוי ופ אי וכדומה .המגבלות שו ו מעת לעת ,בין היתר כתגובה לרמת התחלואה
בציבור ו/או השפעות קיטת האמצעים על כלכלת המדי ה .ככלל ,המגפה והצעדים ש קטו
לבלימת התפשטותה הביאו לרמה גבוהה של חוסר וודאות במגוון אספקטים ,לרבות כלכליים,
בריאותיים וחברתיים ,להאטה בפעילות הייצור ובת ועת וסעים וסחורות ברחבי העולם
ולירידה משמעותית בפעילות הכלכלית המקומית )בדומה להשפעות על הכלכלה הגלובאלית(.
בד בבד ,ועל מ ת להתמודד עם ההשלכות הכלכליות והפי סיות של המשבר ,קטו על-ידי
המדי ה מספר פעולות כלכליות אשר ועדו לתמרץ ולתמוך בכלכלה ובכוח הק יה ,ובהתאם אף
יכרה לסירוגין התאוששות מסוימת במגזרים רבים במשק .כמו-כן ,החל מחודש דצמבר ,2020
לאור פיתוח חיסו ים כ גד ה גיף ורכישתם בכמויות גדולות על-ידי המדי ה ,החלו קופות ובתי
החולים בישראל לחסן בקצב מהיר את אוכלוסיית המדי ה ,ולמועד הדוח שיעור יכר
מהאוכלוסייה כבר חוסן כ גד ה גיף .לחיסון האוכלוסייה הכללית כאמור פוט ציאל להביא
לשיקום כלכלי מהיר יחסית וסיום המשבר בטווח ה ראה לעין.
מאז החלה התפשטות המגיפה פעלה החברה לשמירה על רציפות תפקודית כוללת להמשך
הפעילות באתרים לצורך יהול ההמשכיות העסקית שלה וזאת בכפוף לכל המגבלות והה חיות
הממשלתיות ,תוך שמירה קפד ית על בריאות כלל המועסקים על ידה.
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באור - :1

כללי )המשך(
להלן השלכות משבר הקורו ה על החברה ומגזרי הפעילות שלה:
-

-

במגזר הב יה למגורים ,בחלק מהתקופה ,הורגשה ירידה מהותית ואף עצירה במכירות
של דירות בפרויקטים שו ים של החברה ,אך החל מחודש מאי ,הורגשה התעוררות בשוק,
הבאה לידי ביטוי בהתע יי ות מצד רוכשים פוט ציאליים ,הרשמות חדשות לרכישת
דירות ומכירת דירות בהיקפים גבוהים יחסית.
יצויין כי להערכת החברה ,בשלב זה ,אין צורך ברישום הפרשה לירידת ערך מלאי
המקרקעין ודירות למכירה וזאת בהתבסס ,בין היתר ,על מחירי המכירה בפועל של דירות
בפרוייקטים השו ים ,על תקציבי הפרויקטים ורווחיותם ו/או על שמאויות שברשות
החברה .עוד יצויין כי התשלומים מרוכשי הדירות ממשיכים להתקבל כסדרם.
במגזר ביצוע עבודות הב יה ,העבודות המשיכו כסדרן ועד כה למשבר לא היתה השלכה
מהותית לרעה על פעילות המגזר ,לרבות בקשר עם אומד י עלויות ביצוע פרויקטים,
מועדי השלמת הפרויקטים ויכולת הגביה ממזמי י העבודות.
במגזר ה כסים המ יבים החברה בח ה באמצעות מעריכי השווי החיצו יים את השווי
ההוגן של כסי ה דל"ן להשקעה .בש ת  2020רשמה החברה ירידת ערך של כסי דל"ן
להשקעה בסך של  4,375אלפי ש"ח ,וזאת בעיקר לאור קיטון באומד י שכר הדירה
העתידיים.

כון למועד אישור הדוחות הכספיים ,ה הלת החברה מעריכה ,כי לאור אית ותה הפי סית,
הבאה לידי ביטוי בין היתר ביתרותיה ה זילות ,שיעור מי וף מוך ,משך החיים הממוצע של
החוב ,מצב כסיה ,מיצובם ,מיקומם ורמת התפוסה בהם היא תוכל להתמודד בצורה אותה
עם השפעות המשבר כפי ש יכרות עד כה.
על אף האמור ,במידה והמשבר ימשיך ויעמיק באופן שבו יחול מיתון ארוך טווח בישראל ,גידול
לאורך זמן בשיעורי אבטלה וכדומה ,עשויה להיות לכך בעתיד השלכה )לרבות מהותית( לרעה
על מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעילותה לרבות ירידה במכירות דירות ,פגיעה בשווי
כסים ובתזרימי המזומ ים ה ובעים מהם ,עיכוב בלוחות הזמ ים של הפרויקטים ורווחיותם
והתייקרויות ו/או קשיים בגיוס מקורות מימון ,עיכוב בביצוע פרויקטים וקושי ברכישת חומרי
גלם לביצוע ובגיוס כ"א .החברה תמשיך ותעקוב אחר התפתחות המשבר והשלכותיו ותעדכן
את אומד יה במידה ויידרש.
באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית
המדי יות החשבו אית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות ,בכל התקופות המוצגות,
למעט אם אמר אחרת.
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתק י דיווח כספי בי לאומיים )להלן  .(IFRS -כמו כן ,הדוחות
הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תק ות יירות ערך )דוחות כספיים ש תיים( ,התש"ע.2010-
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט :דל"ן להשקעה; כסים פי סיים
והתחייבויות פי סיות מסויימים )כולל מכשירים גזרים( המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

ב.

תקופת המחזור התפעולי
לקבוצה ש י מחזורים תפעוליים .בהתייחס למכירת דירות ולעבודות קבל יות ,המחזור
התפעולי הי ו יותר מש ה ועשוי להימשך ש תיים עד ארבע ש ים .בהתייחס ליתר הפעילויות,
המחזור התפעולי הי ו ש ה .לפיכך ,ביחס למכירת דירות ועבודות קבל יות ,כאשר תקופת
המחזור התפעולי ארוכה מש ה ,ה כסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות
מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת ה כסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור
התפעולי.
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באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
ג.

דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות
ב ות( .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת ,חשיפה או זכויות
לתשואות משת ות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה
כדי להשפיע על סכום התשואות שי בע מהישות המושקעת .בבחי ת שליטה מובאת בחשבון
השפעת זכויות הצבעה פוט ציאליות רק אם הן ממשיות .איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל
ממועד השגת השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הב ות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדי יות
החשבו אית בדוחות הכספיים של החברות הב ות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים של החברה .יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים ה ובעים
מעסקאות בין החברה והחברות הב ות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
זכויות שאי ן מק ות שליטה בגין חברות ב ות מייצגות את ההון בחברות הב ות שאי ו יתן
לייחוס ,במישרין או בעקיפין ,לחברה האם .הזכויות שאי ן מק ות שליטה מוצגות ב פרד
במסגרת ההון של החברה .רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה
ולזכויות שאי ן מק ות שליטה .הפסדים מיוחסים לזכויות שאי ן מק ות שליטה ,גם אם
כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאי ן מק ות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הי ה שלילית.
שי ויים בשיעור ההחזקה בחברה בת ,אשר אי ם מביאים למצב של איבוד שליטה ,מוכרים
כשי וי בהון על ידי התאמה של יתרת הזכויות שאי ן מק ות שליטה כ גד ההון המיוחס לבעלי
מ יות החברה וב יכוי/ובתוספת של תמורה ששולמה או התקבלה.
בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה ,החברה:
-

ד.

גורעת את ה כסים )לרבות מו יטין( ואת ההתחייבויות של החברה הבת.
גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאי ן מק ות שליטה.
גורעת את ההתאמות ה ובעות מתרגום דוחות כספיים ש זקפו להון.
מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה.
מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי ש ותרה.
מסווגת מחדש את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח )הפסד( כולל אחר ,באותו אופן
שהיה דרש אם החברה הבת הייתה מממשת ישירות את ה כסים או ההתחייבויות
הקשורים.
מכירה בהפרש כלשהו ש וצר )עודף או גרעון( כרווח או כהפסד.

צירופי עסקים ומו יטין
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה .עלות הרכישה מדדת על פי השווי ההוגן של התמורה
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאי ן מק ות שליטה ב רכשת .בכל צירוף עסקים,
החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאי ן מק ות שליטה ב רכשת בהתאם לשוויים ההוגן
במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של ה כסים המזוהים טו של ה רכשת.
עלויות רכישה ישירות זקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד .מו יטין מדד לראשו ה לפי
העלות ,שהי ה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאי ן מק ות שליטה לבין הסכום טו של
ה כסים המזוהים ש רכשו ושל ההתחייבויות ש יטלו .אם סכום המו יטין שהתקבל הי ו שלילי,
הרוכש יכיר ברווח ש וצר במועד הרכישה.
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באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
ה.

השקעה בהסדרים משותפים
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת .שליטה משותפת היא
שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר ,אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות
הרלוו טיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.
פעילויות משותפות )(Joint Operations
בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר ,זכויות ל כסים
ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר .החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי
ב כסים ,בהתחייבויות ,בהכ סות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.
רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ב ,IFRS 3-מטופלת בשיטת הרכישה
לרבות מדידת ה כסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים ההוגן ,הכרה במסים דחים
ה ובעים ממדידה זו ,טיפול בעלויות עסקה והכרה במו יטין או ברווח מרכישה במחיר
הזדמ ותי .האמור חל על הרכישה של הזכות הראשו ית וזכויות וספות בפעילות משותפת
המהווה עסק.

ו.

השקעות בחברות כלולות
חברות כלולות הי ן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדי יות הכספית והתפעולית
שלהן או שליטה משותפת ,אך לא שליטה .ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת
השווי המאז י.

ז.

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י
לפי שיטת השווי המאז י ,ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות
בתוספת שי ויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה ב כסים טו ,לרבות רווח כולל אחר של
החברה הכלולה או העסקה המשותפת .רווחים והפסדים ה ובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין
החברה הכלולה או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.
מו יטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה
או בעסקה המשותפת ,מדד לפי העלות ואי ו מופחת באופן שיטתי .מו יטין בחן לצורך בחי ת
ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת בכללותה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות או העסקאות המשותפות ערוכים לתאריכים
ולתקופות זהים .המדי יות החשבו אית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות או העסקאות
המשותפות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.
בחברה כלולה בה גרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה ,מכירה החברה בחלקה
בהפסדי החברה הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה
כתוצאה מערבות או תמיכה פי סית אחרת ש ית ו בעבור חברה כלולה זו ,עד לגובה הערבות
או התמורה הפי סית האחרת .לצורך כך ,ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך
)כגון הלוואות ש ית ו( אשר אין כוו ה לסלקם והם אי ם צפויים להיפרע בעתיד ה ראה לעין.
שיטת השווי המאז י מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד
השליטה המשותפת בעסקה המשותפת ,או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.
החברה מיישמת את הוראות  IFRS 5על ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה כלולה או בעסקה
משותפת שמסווגת כמוחזקת למכירה .חלק כלשהו ש ותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק
למכירה ,ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי המאז י.
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עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
במועד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת ,הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה
כלשהיא ש ותרה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת ,ומכירה ברווח או הפסד בהפרש שבין
התמורה ממימוש ההשקעה בחברה הכלולה או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של ההשקעה
ש ותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה במועד זה.
תיקון ל IAS 28 -השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

באוקטובר  ,2017פרסם ה IASB -תיקון לתקן חשבו אות בי לאומי  28השקעות בחברות כלולות
ובעסקאות משותפות )להלן  -התיקון( .התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך )כגון הלוואות לקבל
או השקעה במ יות בכורה( אשר מהוות חלק מההשקעה טו בחברה כלולה או עסקה משותפת,
תהיי ה כפופות ראשית להוראות  IFRS 9באופן מלא )הן לע יין המדידה והן לע יין ירידות ערך(
ולאחר מכן היתרות של אותן זכויות תהיי ה כפופות להוראות  .IAS 28לאור הוראות התיקון
כאמור יישום "שיטת השכבות" כפי שקיבלה ביטוי בהחלטת אכיפה חשבו אית  11-2של רשות
יירות ערך ,אי ה רלוו טית עוד.
התיקון יושם לראשו ה בדוחות כספיים לש ת  .2019החברה יישמה את הוראות התיקון למפרע
ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.
יישום התיקון ליום  1בי ואר 2019 ,הוביל לקיטון לא מהותי בהו ה העצמי של החברה בסך של
כ 1,694-אלפי ש"ח ,לאחר השפעת המס.
ח.

מטבע הפעילות ,מטבע ההצגה ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הי ו ש"ח.
הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה ,לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי
המאז י ,מהו מטבע הפעילות של כל חברה .מטבע הפעילות של החברה הוא ש"ח.
כסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות ש וצרו
מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח .פריטי דוח רווח והפסד מתורגמים לפי
שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות .הפרשי התרגום ש וצרו זקפים לרווח
)הפסד( כולל אחר.
הלוואות בין-חברתיות בקבוצה ,אשר אין כוו ה לסלקן והן אי ן צפויות להיפרע בעתיד
ה ראה לעין מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ ,ולפיכך הפרשי שער
מהלוואות אלו זקפים לרווח )הפסד( כולל אחר.

.2

עסקאות ,כסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות ה קובות במטבע חוץ רשמות עם ההכרה הראשו ית בהן לפי שער החליפין
במועד העסקה .לאחר ההכרה הראשו ית ,כסים והתחייבויות כספיים ה קובים במטבע
חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה .הפרשי
שער ,למעט אלה המהוו ים ל כסים כשירים או זקפים להון בעסקאות גידור ,זקפים
לרווח או הפסד .כסים והתחייבויות לא כספיים ה קובים במטבע חוץ המוצגים לפי
עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה.

.3

פריטים כספיים צמודי מדד
כסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי ת איהם לשי ויים במדד המחירים לצרכן
בישראל )להלן  -המדד( מותאמים לפי המדד הרלוו טי ,בכל תאריך דיווח ,בהתאם לת אי
ההסכם.
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ט.

שווי מזומ ים
שווי מזומ ים חשבים השקעות ש זילותן גבוהה ,הכוללות פקדו ות בתאגידים ב קאיים לזמן
קצר אשר אי ם מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אי ה עולה על שלושה חודשים ממועד
ההשקעה.

י.

פקדו ות לזמן קצר
פקדו ות בתאגידים ב קאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד
ההשקעה ושאי ם עו ים להגדרת שווי מזומ ים .הפקדו ות מוצגים בהתאם לת אי הפקדתם.
מזומ ים ופקדו ות בחשבו ות ליווי
מזומ ים ופקדו ות המופקדים בתאגיד ב קאי המוגבלים בשימוש מתוקף הסכם ליווי לפרויקט.

יא.

מלאי מקרקעין ,ב יי ים ודירות למכירה
מלאי ב יי ים ודירות למכירה מדד לפי ה מוך מבין עלות או שווי מימוש טו .שווי מימוש טו
הי ו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל ב יכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות
הדרושות לביצוע המכירה .עלות מלאי ב יי ים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות
בגין עלות הקרקע ,כגון מסים ,אגרות והיטלים וכן עלויות ב ייה.
בתקופות עוקבות ,עבור דירות ש מכרו ,מלאי ב יי ים ודירות למכירה זקף לעלות המכר
בהתאם לשיעור ההתקדמות.
מלאי מקרקעין ה רכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבי ציה בתמורה למתן שירותי ב יה ותשלום
שכר דירה ) בעיקר בפרויקטים של פי וי בי וי( למוכר המקרקעין ,מוכר לפי שוויו ההוגן במועד
בו ת אי ההסכם מאפשרים לחברה לקבל את החזקה במקרקעין ,במקביל להכרה בהתחייבות
למתן שירותי ב יה ותשלום שכר דירה .במצבים בהם לא יתן למדוד באופן מהימן את שווי
הקרקע ,אומדת הקבוצה את השווי ההוגן של שירותי הב ייה ה ית ים לבעל הקרקע .בתקופות
עוקבות ,ההתחייבות כאמור מתואמת על מ ת לשקף את רכיב המימון המשמעותי החל בעסקה.
ההתחייבות למתן שירותי הב ייה ומלאי המקרקעין זקפים להכ סות ועלות המכר בהתאמה,
בהתאם לשיעור ההתקדמות של הב יין בכללותו.
מלאי מקרקעין ה רכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבי ציית תקבולים ,במסגרתה מתחייבת
הקבוצה למסירת מזומן כתלות בגובה המחיר שבו יימכרו הדירות שייב ו על הקרקע ,מדד
בהתאם לשווי ההוגן של הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות הפי סית ש וצרה בגין התשלומים
העתידיים הצפויים.
בתקופות עוקבות ,ההתחייבות הפי סית מדדת מחדש בהתאם לתזרימי המזומ ים הצפויים
להיות משולמים ,כאשר הם מהוו ים לפי שיעור הריבית האפקטיבית המקורי .השי ויים
באומד י הערך ה וכחי של תזרימי המזומ ים המהוו ים )למעט ערך הזמן( ,זקפים לעלות מלאי
הב יי ים למכירה.
הקבוצה מייחסת את העלויות לכל חוזה ב פרד על מ ת לשקף את תמחור עלויות החוזה מול
הלקוח ,כמתואר להלן:




עלויות קרקע )לרבות אגרות ,היטלים ומימון בגין הקרקע( ועלויות הקמה של רכיבים
תת קרקעיים מיוחסות לכל חוזה בהתאם לשווי הדירה שוא החוזה ביחס לשווי הכולל
של סך הדירות באותו הפרויקט.
יתר עלויות הב ייה המשותפות שלא ית ות לזיהוי עם דירה ספציפית ,מוקצות
בהתאם לשטח הדירה ועלות הב ייה למ"ר.
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יב.

הכרה בהכ סה
הכ סות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה ב כס או בשירות מועברות
ללקוח .מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לת אי החוזה ,ב יכוי
הסכומים ש גבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(.
בקביעת סכום ההכ סה מחוזים עם לקוחות ,החברה בוח ת האם היא פועלת כספק עיקרי או
כסוכן בחוזה .החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם
העברתו ללקוח .במקרים אלה ,החברה מכירה בהכ סות בסכום ברוטו של התמורה .במקרים
בהם החברה פועלת כסוכן ,מכירה החברה בהכ סה בסכום טו ,לאחר יכוי הסכומים המגיעים
לספק העיקרי.
הכ סות ממתן שירותים
הכ סות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן ,על פ י התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את
ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה .החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לת אי
התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים ,כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן
השירות או לאחר תקופת מתן השירות ,ובהתאם מכירה החברה ב כס או בהתחייבות בגין
החוזה עם הלקוח.
הכ סות מעבודות ביצוע והקמה
במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח ,החברה מזהה את עבודת ההקמה כמחויבות ביצוע .לאור
העובדה כי ביצועי החברה יוצרים או משפרים כס אשר שלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו
או שיפורו ,החברה מכירה בהכ סה לאורך זמן.
החברה מיישמת את שיטת התשומות המבוססת על עלויות ) (Cost-based input methodלצורך
מדידת התקדמות הביצוע כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן .החברה מאמי ה כי
שימוש בשיטת התשומות ,לפיה ההכ סה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך
קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה ה אותה ביותר את ההכ סה שהופקה בפועל .לצורך
יישום שיטת התשומות ,החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת החוזה על מ ת לקבוע
את סכום ההכ סה שיוכר .האומד ים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות
המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה ב פרד על בסיס מפתח העמסה סביר.
כמו כן ,החברה אי ה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאי ן משקפות התקדמות
בביצוע כגון עלויות בגין מעליות ,מ ועים וכדומה.
במצבים בהם החברה לא יכולה למדוד את תוצאות החוזה אך מצפה להשיב את העלויות
שהתהוו לקיום החוזה עד למועד הדיווח ,החברה מכירה בהכ סות בגובה העלויות שהתהוו
בפועל עד למועד הדיווח וזאת עד למועד בו יתן יהיה למדוד את תוצאות החוזה באופן סביר.
כאשר צפוי הפסד מהחוזה ,מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.
הכ סות מפיתוח והקמה של דל"ן ביזום בישראל
החברה פועלת בתחום דל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים ,משרדים ושטחי מסחר
בישראל .במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח ,החברה מזהה את יחידות הדיור ,המשרדים
ושטחי המסחר כמחויבויות ביצוע.
בקשר עם פעילות החברה בתחום ה דל"ן היזמי בישראל ,החברה הגיעה למסק ה על סמך חוזי
המכירה שלה עם לקוחות בתחום ה דל"ן היזמי בישראל ,ועל סמך הוראות החוק והרגולציה
הרלוו טיות ,ובהתאם לחוות דעת משפטיות שהתקבלו ,שכאשר החברה מתקשרת בחוזה
למכירת דירות מגורים ,משרדים ושטחי מסחר בישראל ,לא וצר כס עם שימוש אלטר טיבי
לחברה ,וכן קיימת לה זכות לתשלום ה ית ת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.
ב סיבות הללו ,החברה מכירה בהכ סה לאורך זמן.
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החברה מיישמת את שיטת התשומות המבוססת על עלויות ) (Cost-based input methodלצורך
מדידת התקדמות הביצוע כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן .החברה מאמי ה כי
שימוש בשיטת התשומות ,לפיה ההכ סה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך
קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה ה אותה ביותר את ההכ סה שהופקה בפועל .לצורך
יישום שיטת התשומות ,החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת הפרויקט על מ ת לקבוע
את סכום ההכ סה שיוכר .האומד ים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות
המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה ב פרד על בסיס מפתח העמסה סביר.
כמו כן ,החברה אי ה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאי ן משקפות התקדמות
בביצוע כגון עלות קרקע ,אגרות והיטלים ועלויות אשראי.
החברה קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכ סה בכל חוזה מכר כשיעור
ההתקדמות של כל הב יין או הפרויקט לפי ההקשר ,וזאת כל עוד לא יתן לבצע מסירה של
ה כס שוא ההסכם בטרם הסתיימה הב ייה של הב יין או הפרויקט לפי ההקשר במלואו.
החברה קובעת את גובה ההכ סה מכל חוזה בהתאם למחיר העסקה עם כל לקוח ב פרד ומכירה
בהכ סה ,ביחס לכל חוזה ב פרד.
כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בקשר לחוזה הצפוי עוד בטרם חתם החוזה עם הלקוח,
בעת חתימת החוזה כאמור מכירה החברה בהכ סה על בסיס מצטבר בסכום המשקף את שעור
ההשלמה של מחויבות ביצוע לאותו מועד.
החברה מהוו ת עלויות אשראי לקרקעות לב יה המהוות כס כשיר ,כגון קרקעות בהם פועלת
החברה להשגת היתרי ב יה ואין ביכולתה לבצע מכירה של דירות אותן היא מתכ ת להקים
על הקרקע .החברה מפסיקה להוון עלויות אשראי בעת קבלת היתרי הב ייה לקרקעות.
כאשר צפוי הפסד מהחוזה ,מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.
כאמור בסעיף יא' לעיל מלאי המקרקעין ה רכש על ידי החברה בעסקת קומבי ציה בתמורה
למתן דירות למוכר המקרקעין ,מוכר לפי שוויו ההוגן במועד מסירת הקרקע במקביל להכרה
בהתחייבות למתן שירותי ב יה .החברה מכירה בהכ סות ועלויות בגין שירותי הב יה לבעלי
הקרקע בהתאם לקצב התקדמות הביצוע במקביל לקיטון בהתחייבות למתן שירותי הב יה.
החברה מקצה את עלויות הב ייה המשותפות ,ובפרט עלויות הקרקע ,באופן יחסי בין יחידות
הדיור על בסיס יחס התמורות הצפויות בגין כל יחידת דיור  /יחס השטחים של כל יחידת דיור.
הכ סות מפיתוח והקמה של דל"ן ביזום בחו"ל
החברה פועלת בתחום דל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים בחו"ל .במועד ההתקשרות
בחוזה עם לקוח ,החברה מזהה את יחידות הדיור כמחויבויות ביצוע.
בקשר עם פעילות החברה בתחום ה דל"ן היזמי בחו"ל ,החברה הגיעה למסק ה כי על בסיס
החוקים ,הרגולציה והמאפיי ים המסחריים במדי ות בהן היא פועלת מחוץ לישראל ,השליטה
ב כס עוברת ללקוח בעת מסירת ה כס לאור הערכת החברה ויועציה המשפטיים כי לא קיימת
זכות לתשלום ה ית ת לאכיפה עד מועד מסירת יחידות הדיור ,לפיכך מוכרת ההכ סה ממכירת
יחידות הדיור ב קודת זמן אחת )במועד המסירה(.
כאשר צפוי הפסד מהחוזה ,מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.

- 19 -

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
עלויות לקיום חוזה
העלויות שהתהוו לקיום חוזה עם הלקוח ,או חוזה צפוי עם הלקוח ,מוצגות כ כס כאשר
העלויות מייצרות או משפרות את המשאבים של החברה שישמשו לקיום או המשך קיום
מחויבויות הביצוע בעתיד וחזוי שהעלויות יושבו .עלויות קיום החוזה כוללות עלויות ישירות
מזוהות ועלויות עקיפות משותפות אשר יתן ליחסן במישרין לחוזה על בסיס מפתח העמסה
סביר.החברה מכירה בהפסד מירידת ערך של כס עלויות לקיום חוזה ברווח או הפסד כאשר
הערך בספרים של ה כס הי ו גבוה מההפרש ה ובע בין יתרת התמורה אותה צפויה החברה
לקבל בגין הסחורות או השירותים אשר אליהם מתייחס ה כס ,לבין העלויות המיוחסות
להספקת הסחורות או השירותים אשר טרם הוכרו כהוצאות.
קיבוץ חוזים
החברה מטפלת במספר חוזים כחוזה יחיד כאשר כל החוזים חתמו באותו מועד או במועד
סמוך עם אותו לקוח או צדדים קשורים של הלקוח וכאשר אחד מהקריטריו ים הבאים
מתקיימים:
מספר חוזים בעלי מהות מסחרית אחת ערכו תחת משא ומתן אחד.
תמורה מחוזה אחד תלויה בתמורה או ביצוע של חוזה אחר.
הסחורות או השירותים שהחברה תספק במסגרת החוזים מהווים מחויבות ביצוע אחת
עבורה.
תמורה משת ה
החברה קובעת את מחיר העסקה ב פרד לכל חוזה עם לקוח .בעת הפעלת שיקול דעת זה,
החברה מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משת ה בחוזה ,בהתחשב בה חות ,ק סות ,שי ויים
) ,(variationsתביעות וכן תמורה שלא במזומן .בקביעת ההשפעה של התמורה המשת ה ,החברה
משתמשת בדרך כלל בשיטת "הסכום הסביר ביותר" המצוי ת בתקן ,לפיה מחיר העסקה קבע
בהתחשב בסכום היחיד שהוא הסביר ביותר בתחום של סכומי תמורה אפשריים בחוזה .החברה
כוללת סכומים של תמורה משת ה ,רק אם צפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום
ההכ סות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה להשת ות התמורה תתברר לאחר מכן.
עלויות השגת חוזה
עבור השגת חלק מהחוזים עם לקוחותיה החברה ושאת בעלויות תוספתיות להשגת החוזה
)למשל עמלות מוכר ים המות ות בביצוע עסקת מכירה מחייבת( .עלויות אשר התהוו על מ ת
להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא היה מושג ושהחברה מצפה
להשיבן ,מוכרות כ כס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי עם מתן השירותים המסופקים
במסגרת החוזה הספציפי.
החברה מכירה בהפסד מירידת ערך של כס עלויות להשגת חוזה ברווח או הפסד כאשר הערך
הפ קס י של ה כס הי ו גבוה מההפרש ה ובע בין יתרת התמורה אותה צפויה החברה לקבל
בגין הסחורות או השירותים אשר אליהם מתייחס ה כס ,לבין העלויות המיוחסות להספקת
הסחורות או השירותים אשר טרם הוכרו כהוצאות.
החברה בחרה בהקלה האפשרית על פי התקן לפיה היא מכירה בעלויות תוספתיות להשגת
חוזהכהוצאה בעת התהוותה כאשר תקופת ההפחתה של ה כס אילו היה מוכר הייתה קצרה
מש ה.
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הכ סות הכוללות שירותי אחריות
במסגרת חוזיה ,החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחותיה ,וזאת בהתאם להוראות חוק או
בהתאם למקובל בע ף .במרבית החוזים של החברה ,שירותי האחריות ית ים על ידה על מ ת
להבטיח את טיב העבודה שבוצעה ולא כשירות וסף ש יתן ללקוח .בהתאם לכך ,האחריות
אי ה מהווה מחויבות ביצוע פרדת ולכן מכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות
בהתאם להוראות .IAS 37
בחלק מהחוזים ,מספקת הקבוצה שירותי אחריות כשירות וסף לאחריות המוע קת על ידי
הקבוצה לצורך הבטחת טיב העבודה שבוצעה .במקרים אלו מקצה הקבוצה חלק מהתמורה
הכוללת בחוזה עבור שירותי האחריות לפי עלות השירות החזוי בתוספת מרווח סביר ומכירה
בהכ סה ממתן השירות על פ י תקופת האחריות.
תמורה לשלם ללקוח
החברה מטפלת בתשלומים ללקוח ,כגון פיצויים בגין איחורים במסירת הדירות ,כהקט ה של
סכום ההכ סה מהלקוח כאשר החברה שילמה את התמורה או ש וצרה הבטחה של החברה
לשלם את התמורה וזאת בהתאם לפרקטיקות עסקיות ה הוגות אצל החברה.
זיהוי מחויבויות ביצוע
החברה מפרידה במועד ההתקשרות בחוזה ,או במסגרת ביצוע שי ויים בחוזה ,מחויבויות ביצוע
אשר ית ות לזיהוי ב פרד .הבטחה בחוזה המהווה מחויבות ביצוע פרדת הי ה הבטחה להעביר
ללקוח אחד מהש יים הבאים:



סחורה או שירות )או חבילה של סחורות או שירותים( שהם מובח ים; או
סדרה של סחורות או שירותים מובח ים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה
ללקוח.

החברה מזהה שירותים שהובטחו ללקוח כמובח ים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה
או השירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים ה ית ים להשגה ב קל ללקוח ,וכן ההבטחה
של החברה להעביר את הסחורה או השירות ללקוח ית ת לזיהוי ב פרד מהבטחות אחרות
בחוזה .על מ ת לבחון האם הבטחה להעביר סחורה או שירות ית ת לזיהוי ב פרד ,החברה
בוח ת האם מהות ההבטחה בהקשר לחוזה היא להעביר כל סחורה או שירות באופן פרד ,או
שמסופק שירות משמעותי של שילוב הסחורות או השירותים שהובטחו בחוזה לתוצר משולב
עבורו הלקוח התקשר בחוזה .כאשר שירותים או סחורות שהובטחו אי ם מובח ים ,החברה
משלבת אותם עם שירותים או סחורות אחרים שהובטחו עד לזיהוי חבילה של שירותים או
סחורות שהיא מובח ת.
קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה
בקביעת מחיר העסקה החברה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעת ערך הזמן
של הכסף אם החוזה כולל רכיב מימון משמעותי .בהערכה האם חוזה מכיל רכיב מימון
משמעותי בוח ת החברה ,בין היתר ,את אורך הזמן החזוי בין המועד בו החברה מעבירה את
הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם עבור סחורות או
שירותים אלה.
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בפרויקטים של עבודות קבל יות ,ביצועם של מרבית הפרויקטים משך ש תיים עד שלוש
והתקבולים מתקבלים באופן שוטף על פ י תקופת החוזה .בחלק מהחוזים זכאית החברה
למקדמות ממזמי י העבודה .בפרויקטים של ייזום דל"ן למגורים  -התמורה קבעת בהתאם
לאב י דרך מקובלים בע ף .בדרך כלל החברה גובה תשלומים באופן שוטף בהתאם להתקדמות
העבודה .בחוזים בהם הפער בין מועד קבלת התשלום לבין העברת הסחורה או השירות ללקוח
הי ו פחות מש ה ,מיישמת החברה את ההקלה הפרקטית הקבועה בתקן ולא מפרידה רכיב
מימון משמעותי.
קיום מחויבויות ביצוע והכרה בהכ סה
החברה קובעת במועד ההתקשרות בחוזה ,עבור כל מחויבות ביצוע ,אם היא מקיימת את
מחויבות הביצוע לאורך זמן או ב קודת זמן.
החברה מעבירה שליטה על סחורה או שירות לאורך זמן ולפיכך מקיימת מחויבות ביצוע ומכירה
בהכ סות לאורך זמן ,בהתקיים אחד הקריטריו ים הבאים:
א(
ב(
ג(

הלקוח מקבל וצורך בו זמ ית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי החברה כאשר היא
מבצעת;
ביצועי החברה יוצרים או משפרים כס אשר שלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או
שיפורו; או
ביצועי החברה אי ם יוצרים כס עם שימוש אלטר טיבי לחברה וכן ,לחברה יש זכות
לתשלום ה ית ת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.

בכל מקרה אחר ,החברה מעבירה שליטה על סחורה או שירות ב קודת זמן אחת ולפיכך מקיימת
את מחויבות הביצוע ומכירה בהכ סה ב קודת זמן אחת.
להלן תיאור האופן בו מקויימות מחויבויות הביצוע בהתאם לתחומי פעילות החברה:







עבודות קבל יות  -ההכ סות מוכרות לאורך זמן מאחר וביצועי החברה יוצרים או
משפרים כס אשר שלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו.
ייזום ב יה למגורים  -ההכ סות מוכרות לאורך זמן מאחר ולדעת ה הלת החברה,
בהסתמך על חוות דעת שהתקבלה מאת יועציה המשפטיים ,וכן בהתאם לחוזים של
החברה עם לקוחותיה והוראות הדין הרלוו טיות בישראל ,קבעה החברה כי במסגרת
החוזים עם לקוחות למכירת דירות ,יש לחברה זכות לתשלום ה ית ת לאכיפה עבור
ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד וכן לא וצר כס עם שימוש אלטר טיבי לחברה.
שירותי תפעול בפרויקטים של זכיי ות ומתן שירותי יהול ותחזוקה בתחום ה דל"ן
המ יב  -ההכ סות מוכרות לאורך זמן בתקופת הדיווח בה סופקו השירותים ,מאחר
והלקוח מקבל וצורך בו זמ ית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי החברה כאשר
החברה מספקת את השירותים.
הכ סות מדמי שכירות  -ההכ סות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פ י תקופת השכירות.
עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה מוכרת כהכ סה.

אחריות
בעת ההערכה האם אחריות מספקת ללקוח שירות פרד ,החברה בוח ת ,בין היתר ,את
המאפיי ים הבאים :האם ללקוח יש את האפשרות לרכוש אחריות ב פרד; האם האחריות
דרשת על פי חוק; אורכה של תקופת כיסוי האחריות והמהות של הפעולות שהחברה מבטיחה
לבצע .במסגרת חוזים של ביצוע עבודות קבל יות וב יית דירות למגורים החברה מספקת
שירותי אחריות ללקוחות בהתאם לחוזה ,הוראות החוק או בהתאם למקובל בע ף .כאשר
שירותי האחריות ית ים על מ ת להבטיח את טיב העבודה ועמידה במפרט שהוסכם בין
הצדדים ,הם אי ם מהווים שירות וסף ש יתן ללקוח .לפיכך ,במקרים אלו החברה לא מזהה
את האחריות כמחויבות ביצוע פרדת אלא מטפלת בה בהתאם להוראות  IAS 37ומכירה
בהפרשה לאחריות.
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שי ויים בחוזה
שי וי חוזה הוא שי וי בתחולה או במחיר )או ש יהם( של חוזה שאושר על ידי הצדדים לחוזה.
שי וי חוזה עשוי להתקיים גם במקרים שבהם לצדדים לחוזה יש מחלוקת לגבי התחולה או
המחיר )או ש יהם( של השי וי או שהצדדים אישרו את השי וי בתחולה של החוזה אך טרם
קבעו את השי וי המקביל במחיר.
החברה מטפלת בשי וי חוזה כהתאמה של החוזה הקיים אם יתרת הסחורות או השירותים
לאחר שי וי החוזה אי ם מובח ים ולכן מהווים חלק ממחויבות ביצוע אחת אשר מקוימת באופן
חלקי במועד שי וי החוזה.
השפעת השי וי על מחיר העסקה ועל מידת ההתקדמות לקראת קיום מלא של מחויבות הביצוע
מוכרת כתיאום להכ סות )גידול או קיטון בהכ סות( במועד שי וי החוזה ,כלומר על בסיס עדכון
מצטבר).(catch-up basis
במקרים בהם שי וי החוזה טרם אושר על ידי הצדדים ,החברה ממשיכה להכיר בהכ סות
בהתאם לחוזה הקיים ,ללא התחשבות בשי וי החוזה ,עד למועד ששי וי החוזה מאושר ויוצר
או מש ה זכויות ומחויבויות חדשות או קיימות ה ית ות לאכיפה משפטית.
כס חוזה והתחייבות חוזה
כס חוזה )הכ סות לקבל בגין חוזי הקמה ומכירת דירות( משקף את הזכות של החברה לתמורה
עבור סחורות או שירותים שהחברה העבירה ללקוח כאשר זכות זו מות ית בגורם אחר מאשר
חלוף הזמן ,לדוגמה בביצועים העתידיים של החברה .התחייבות בגין חוזה )מקדמות( מוכרת
כאשר החברה מחויבת להעביר סחורות או שירותים ללקוח עבורם היא קיבלה תמורה מהלקוח
)או שחל מועד פירעו ו של הסכום(.
מדידת התקדמות הביצוע
עבור כל מחויבות ביצוע המקוימת לאורך זמן ,החברה מכירה בהכ סה לאורך זמן על ידי מדידת
ההתקדמות באופן המשקף את ביצועי החברה בהעברת השליטה על הסחורות או השירותים
שהובטחו ללקוח.
כאשר אין אפשרות להעריך באופן מהימן את תוצאות החוזה ,מוכרת ההכ סה מהחוזה רק
בגובה העלויות שצפוי כי יתן יהיה להשיבן.
להלן תיאור השיטות המשמשות את החברה לצורך מדידת קיום מחויבויות הביצוע:


עבודות קבל יות וייזום ב יה למגורים  -לצורך מדידת התקדמות הביצוע מיישמת החברה
שיטה לפיה שיעור ההשלמה קבע בהתבסס על אומדן סך העלויות ),(Input method
המבוססת על תשומות הדרושות להשלמת החוזה .אומדן זה כולל את העלויות הישירות
וכן עלויות עקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות על בסיס מפתח העמסה
סביר.
עלויות שאי ן תורמות להתקדמות בקיום מחויבות הביצוע )כגון עלות קרקע ,אגרות
והיטלים ועלויות אשראי( ,אי ן כללות במדידת שיעור ההשלמה .החברה בדעה כי
שימוש בשיטת התשומות ,לפיה ההכ סה מוכרת על בסיס התשומות שהשקיעה החברה
לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה ה אותה ביותר את ההכ סה שהופקה
בפועל.
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עבור פרויקטים של ייזום ב ייה למגורים ,במקרים בהם לא יתן לבצע מסירה של דירה
ספציפית בטרם הסתיימה הב ייה של הב יין בכללותו ,החברה קובעת את שיעור
ההתקדמות על פיו מוכרת ההכ סה בגין כל חוזה מכר ספציפי ,בהתאם לשיעור
ההתקדמות של הב יין בכללותו.


מתן שירותי תפעול בפרויקטים של זכיי ות ומתן שירותי יהול ותחזוקה בתחום ה דל"ן
המ יב  -סך התמורה בחוזים מסוימים כולל הן רכיב קבוע והן רכיב משת ה .סכומים
קבועים מוכרים בקו ישר על פ י התקופה בה מסופקים השירותים.
סכומים משת ים מוכרים בד"כ בתקופה בה סופקו השירותים המתייחסים ,במידה שהם
מיוחסים למאמצי החברה לקיום מחויבות הביצוע באותה תקופה ,וכן אופן ההכרה
כאמור משקף את הסכום שהחברה זכאית לו עבור הספקת השירותים ללקוח.

עלויות חוזה
העלויות שהתהוו לקיום חוזה עם לקוח מוכרות כ כס כאשר הן מייצרות או משפרות את
משאבי החברה לקיום מחויבות ביצוע בעתיד וכן צפוי שהעלויות יושבו .עלויות קיום חוזה
כוללות עלויות ישירות מזוהות ועלויות עקיפות משותפות ש יתן לייחס במישרין לחוזה.
עלויות תוספתיות של השגת החוזה עם הלקוח )כגון עמלות סוכ ים( מוכרות כ כס המופחת
לדוח רווח והפסד בהתאם לקצב ההכרה בהכ סה בגין החוזה המתייחס .בפרויקטים של יזום
דירות למגורים ,החברה מייחסת את העלות לכל חוזה מכר ב פרד על מ ת לשקף את תמחור
העלויות בחוזה מול הלקוח ,כמתואר להלן:


עלויות קרקע )לרבות אגרות ,היטלים ומימון בגין קרקע( מיוחסות לכל חוזה בהתאם
לשווי הדירה שוא החוזה ביחס לשווי הכולל של סך הדירות באותו הפרויקט.



יתר עלויות הב יה המשותפות שלא ית ות לזיהוי עם דירה ספציפית ,מוקצות בהתאם
לשטח הדירה ועלות הב יה למ"ר.

הכרה בהכ סה בגין חוזים ש חתמו לאחר התקדמות בביצוע
כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בהקשר לחוזה צפוי עוד בטרם חתם חוזה מחייב עם
לקוח ,בעת חתימה על החוזה הכ סות מוכרות על בסיס מצטבר ,("catch up") ,בהתאם לשיעור
ההשלמה של מחויבויות הביצוע כון למועד חתימת החוזה.
חוזים מכבידים
חוזה מכביד הוא חוזה שבו העלויות הבלתי מ עות לצורך עמידה במחויבויות על פי החוזה
עולות על ההטבות הכלכליות החזויות להתקבל על פיו.
החברה מטפלת בהפרשות לחוזים מכבידים בהתאם להוראות  IAS 37אשר רלוו טיות עבור כל
החוזים בהם מוכרת הכ סה בהתאם להוראות .IFRS 15
יישום המדי יות החשבו אית שתוארה לעיל דורש מה הלת החברה להפעיל שיקול דעת בקשר
עם ה ושאים הבאים:
קביעת אופן קיום מחויבויות הביצוע בפרויקטים של ייזום ב יה למגורים  -לצורך הקביעה כי
השליטה על דירת מגורים מועברת ללקוח על פ י זמן ולכן יש להכיר בהכ סה לאורך זמן ,החברה
מסתמכת על הוראות החוזה ,חוות דעת משפטיות ועל הוראות החוק המצביעות על קיום זכות
לאכוף את החוזה.
שי ויים בקביעה כאמור עשויים להשפיע על עיתוי ההכרה בהכ סה ממכירת דירות למגורים
ואופן פריסת ההכ סה בדוח רווח והפסד.
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מדידת תמורה משת ה  -לצורך קביעת מחיר העסקה ,החברה אומדת את סכום התמורה
המשת ה ומכירה בהכ סה רק בסכום אשר לגביו צפוי ברמה גבוהה כי ביטול משמעותי בסכום
ההכ סות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה המשת ה תתברר
לאחר מכן.
שי ויים באומדן לגבי הכללת תמורה משת ה עשויים להביא לגידול או קיטון בהכ סות שהוכרו
בדוח רווח והפסד.
שיטת שיעור ההשלמה  -שיטת שיעור ההשלמה קבעת בהתאם לאופי הפרויקט.
החברה מכירה ברווח מהפרויקטים מהמועד בו יתן לאמוד באופן מהימן את העלויות הכרוכות
בביצוע הפרויקט .שי ויים בקביעה כאמור עשויים להשפיע על אופן פריסת הרווח הגולמי
לאורך תקופת הפרויקט.
אומדן עלויות  -החברה אומדת את העלויות בגין חוזה בהתאם להערכת כמויות ,מחירים
ולוחות הזמ ים צפויים לצורך ביצוע הפרויקטים.
שי ויים באומדן האמור עשויים להביא לשי וי בסכומי ההכ סות שהוכרו בגין החוזה.
יג.

מסים על הכ סה
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או דחים זקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות
לפריטים ה זקפים לרווח כולל אחר או להון .במקרים אלה השפעת המס אף היא זקפת לסעיף
המתייחס ברווח כולל אחר או בהון.
.1

מסים שוטפים
חבות בגין מסים שוטפים קבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר
חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח ,וכן התאמות דרשות בקשר לחבות המס
לתשלום בגין ש ים קודמות.

.2

מסים דחים
מסים דחים מחושבים בגין הפרשים זמ יים בין הסכומים ה כללים בדוחות הכספיים
לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים ה דחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר ה כס ימומש או
ההתחייבות תסולק ,בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה
עד לתאריך הדיווח.
בכל תאריך דיווח כסי מסים דחים בח ים בהתאם לצפי ל יצולם .הפסדים מועברים
והפרשים זמ יים ית ים ל יכוי בגי ם לא הוכרו כסי מסים דחים בח ים בכל תאריך
דיווח ומוכר בגי ם כס מס דחה מתאים אם צפוי שי וצלו.
המסים ה דחים בגין דל"ן להשקעה המוחזק במטרה להשיב את מרבית ) substantially
 (allההטבות הכלכליות הגלומות בו בדרך של מימוש ולא בדרך של שימוש ,מדדים לפי
אופן היישוב הצפוי של כס הבסיס ,על בסיס מימוש ולא שימוש.
בחישוב המסים ה דחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש
ההשקעות בחברות מוחזקות ,כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אי ה צפויה
בעתיד ה ראה לעין .כמו כן ,לא הובאו בחשבון מסים דחים בגין חלוקת רווחים על ידי
חברות מוחזקות כדיביד דים ,מאחר שחלוקת הדיביד ד אי ה כרוכה בחבות מס וספת,
או בשל מדי יות החברה שלא ליזום חלוקת דיביד ד על ידי חברה מאוחדת הגוררת חבות
מס וספת.
מסים דחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז כס מס שוטף כ גד התחייבות מס
שוטפת והמסים ה דחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.
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יד.

חכירות
ביום  1בי ואר  2019יישמה החברה לראשו ה את תקן דיווח כספי בי לאומי מספר  – 16חכירות
)להלן "התקן"( .החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של
מספרי השוואה(.
המדי יות החשבו אית שמיושמת החל מיום  1בי ואר 2019 ,בגין חכירות הי ה כדלקמן:
הקבוצה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לת אי החוזה מועברת זכות לשלוט ב כס
מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.
.1

הקבוצה כחוכר
עבור העסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה ב כס
זכות שימוש כ גד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד
 12חודשים ועסקאות חכירה בהן כס הבסיס בעל ערך מוך ,בהן בחרה הקבוצה להכיר
בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פ י תקופת החכירה.
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו
מהוו ים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ית ת לקביעה ב קל או בשיעור
הריבית התוספתי של הקבוצה .לאחר מועד התחילה מודדת הקבוצה את ההתחייבות
בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
כס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי
חכירה ששולמו במועד התחילה או לפ יו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.
כס זכות השימוש מדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו ,או
תקופת החכירה לפי הקצר שבהם.
להלן תו ים בדבר מספר ש ות ההפחתה של כסי זכות השימוש הרלוו טיות לפי קבוצות
של כסי זכות שימוש:

משרדים
כלי רכב
מחסן

מספר ש ים

בעיקר

2-3
2-3
4-5

2
2
5

כאשר מתקיימים סימ ים לירידת ערך ,בוח ת החברה ירידת ערך ל כס זכות השימוש
בהתאם להוראות .IAS 36
.2

הקבוצה כמחכיר
חכירה תפעולית
הסכמי חכירה בהם לא הועברו על ידי הקבוצה באופן ממשי כל הסיכו ים וההטבות
הגלומים בבעלות על ה כס המוחכר ,מסווגים כחכירה תפעולית .עלויות ראשו יות
ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה ,לגבי דל"ן להשקעה מתווספות לעלות ה כס
המוחכר ומוכרות כחלק מהתאמת השווי ההוגן של ה כס .תקבולי החכירה מוכרים
כהכ סה בדוח רווח או הפסד בקו ישר על פ י תקופת החכירה.
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תשלומי חכירה הצמודים למדד
במועד התחילה משתמשת הקבוצה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב
תשלומי החכירה העתידיים.
בעסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר ,שי ויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה
משי וי במדד מהוו ים )ללא שי וי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה(
ליתרת כס זכות שימוש ו זקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה ,רק כאשר
חל שי וי בתזרימי המזומ ים ה ובע משי וי במדד )כלומר ,במועד שבו התיאום לתשלומי
החכירה כ ס לתוקף(.
המדי יות החשבו אית שיושמה עד ליום  31בדצמבר 2018 ,בגין חכירות הי ה כדלקמן:
המבח ים לסיווג חכירה כמימו ית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם בח ים
במועד ההתקשרות על-פי הכללים להלן ש קבעו ב:IAS 17-
הקבוצה כחוכר – חכירה תפעולית
כסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכו ים וההטבות הגלומים בבעלות על ה כס
החכור ,מסווגים כחכירה תפעולית .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר
על פ י תקופת החכירה.
הקבוצה כמחכיר  -חכירה תפעולית
הסכמי חכירה ,בהם לא הועברו על ידי הקבוצה באופן ממשי כל הסיכו ים וההטבות הגלומים
בבעלות על ה כס המוחכר ,מסווגים כחכירה תפעולית .עלויות ראשו יות ישירות שהתהוו בגין
הסכם החכירה ,לגבי דל"ן להשקעה מתווספות לעלות ה כס המוחכר ומוכרות כחלק מהתאמת
השווי ההוגן של ה כס .תקבולי החכירה מוכרים כהכ סה בדוח רווח או הפסד בקו ישר על פ י
תקופת החכירה.
טו.

רכוש קבוע
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,ב יכוי פחת ש צבר
וב יכוי הפסדים מירידת ערך ש צברו בגי ם ואי ם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת.
הפחת מחושב בשיעורים ש תיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים
השימושיים ב כס ,כדלקמן:
%
2
משרדים )למעט קרקע(
15
כלי רכב
)בעיקר (10%
6-33
ריהוט ,מחשוב ,ציוד משרדי ושיפורים במושכר
)בעיקר (10%
10-20
מ ופים וציוד ב יה
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פ י תקופת השכירות )לרבות תקופת
האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוו תה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים השימושיים
של השיפור ,לפי הקצר שבהם.
אורך החיים השימושיים ,שיטת הפחת וערך השייר של כל כס בח ים לפחות בכל סוף ש ה
והשי ויים מטופלים כשי וי אומדן חשבו אי באופן של מכאן-ולהבא .הפחתת כסים מופסקת
כמוקדם מבין המועד בו ה כס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו ה כס גרע.
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טז.

מלאי מקרקעין בלתי שוטף
מקרקעין בב יה מדדים על בסיס העלות .עלות המקרקעין כוללת עלויות אשראי המתייחסות
למימון הקמת ה כס עד למועד ההשלמה ,עלויות תכ ון ועיצוב ,עלויות ב ייה עקיפות שהוקצו
ועלויות קשורות אחרות.
מלאי מקרקעין בלתי שוטף מדד לפי ה מוך מבין עלות או שווי מימוש טו .שווי מימוש טו
הי ו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל ב יכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות
הדרושות לביצוע המכירה.

יז.

עלויות אשראי
הקבוצה מהוו ת עלויות אשראי הקשורות לרכישה ,הקמה או ייצור של כסים כשירים אשר
דרשת תקופת זמן משמעותית להכ תם ,לשימושם המיועד או מכירתם.
היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין ה כס עצמו ,התחילו הפעולות
להכ ת ה כס ו גרמו עלויות אשראי ,ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכ ת
ה כס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו .הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת
הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות ועלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.

יח.

דל"ן להשקעה
דל"ן להשקעה הי ו דל"ן )קרקע או מב ה ,או ש יהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה
תפעולית( או חוכר בחכירה לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך ,או שתיהן ,ושלא
לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מ הלתיות ,או מכירה במהלך
העסקים הרגיל.
דל"ן להשקעה גרע כאשר הוא ממומש או כאשר פסק השימוש בו ולא צפויות הטבות
כלכליות עתידיות ממימושו .ההפרש בין התמורה טו ממימוש ה כס לבין היתרה בדוחות
הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה גרע ה כס.
דל"ן להשקעה מדד לראשו ה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות .לאחר ההכרה
הראשו ית ,דל"ן להשקעה מדד בשווי ההוגן ,אשר משקף את ת אי השוק במועד הדיווח.
רווחים או הפסדים ה ובעים משי ויים בשווי ההוגן של ה דל"ן להשקעה ,זקפים לרווח או
הפסד במועד התהוותם .דל"ן להשקעה אי ו מופחת באופן שיטתי.
דל"ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כ דל"ן להשקעה מדד אף הוא בשווי הוגן
כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן יתן למדידה מהימ ה .כשהשווי ההוגן אי ו יתן למדידה
מהימ ה ,בשל אופי והיקף סיכו י הפרויקט ,אזי הוא מדד על פי עלותו ,ב יכוי הפסדים מירידת
ערך במידה שקיימים ,עד למועד שבו השווי ההוגן יתן למדידה מהימ ה או השלמת הב ייה,
כמוקדם מבי יהם .בסיס העלות של דל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת
עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה ,עלויות תכ ון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך
בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתו.
לצורך קביעת השווי ההוגן של ה דל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת
על ידי מעריכים חיצו יים בלתי תלויים שהי ם מומחים בהערכות שווי של דל"ן והי ם בעלי
הידע וה יסיון ה דרשים ועל ידי ה הלת הקבוצה שהי ה בעלת ידע מקצועי רחב.
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יט.

כסים בלתי מוחשיים
כסים בלתי מוחשיים ה רכשים בצירופי עסקים כללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה.
כסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר ,מופחתים על פ י אורך החיים
השימושיים שלהם ו בח ת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימ ים המצביעים על ירידת ערך.
תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של כס בלתי מוחשי בח ות לפחות בכל סוף ש ה.
כסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אי ם מופחתים באופן שיטתי
וכפופים לבחי ת ירידת ערך מדי ש ה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת
ערך .אורך החיים השימושיים של כסים אלה בחן מדי ש ה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים
כבלתי מוגדר עדיין תקפה .אם האירועים וה סיבות אי ם תומכים עוד בהערכה כאמור ,השי וי
באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשי וי באומדן חשבו אי ,ובאותו מועד
בח ת גם ירידת ערך .החל מאותו מועד מופחת ה כס באופן שיטתי על פ י תקופת אורך החיים
השימושיים שלו.

כ.

ירידת ערך כסים לא פי סיים
החברה בוח ת את הצורך בירידת ערך כסים לא פי סיים כאשר יש ם סימ ים כתוצאה
מאירועים או שי ויים ב סיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אי ה ברת-השבה.
במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של ה כסים הלא פי סיים עולה על הסכום בר-ההשבה
שלהם ,מופחתים ה כסים לסכום בר-ההשבה שלהם .הסכום בר-ההשבה הי ו הגבוה מבין שווי
הוגן ב יכוי עלויות למכירה ושווי שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוו ים תזרימי המזומ ים
הצפויים לפי שיעור יכיון לפ י מס המשקף את הסיכו ים הספציפיים לכל כס .בגין כס שאי ו
מייצר תזרימי מזומ ים עצמאיים קבע הסכום בר-ההשבה עבור היחידה מ יבת המזומ ים
שאליה שייך ה כס .הפסדים מירידת ערך זקפים לרווח או הפסד.
הפסד מירידת ערך של כס ,למעט מו יטין ,מבוטל רק כאשר חלו שי ויים באומד ים ששימשו
בקביעת הסכום בר-ההשבה של ה כס מהמועד בו הוכר לאחרו ה ההפסד מירידת הערך .ביטול
ההפסד כאמור מוגבל ל מוך מבין סכום ירידת הערך של ה כס שהוכר בעבר )ב יכוי פחת או
הפחתה( או סכום בר-ההשבה של ה כס .לגבי כס ה מדד לפי העלות ,ביטול הפסד כאמור זקף
לרווח או הפסד.
הקריטריו ים היחודיים להלן מיושמים בבחי ת ירידת ערך של ה כסים הספציפיים הבאים:
.1

מו יטין בגין חברות מאוחדות
החברה בוח ת ירידת ערך של מו יטין אחת לש ה ,ליום  31בדצמבר ,או לעיתים קרובות
יותר אם אירועים או שי ויים ב סיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
בחי ת ירידת ערך של מו יטין קבעת על ידי בחי ת הסכום בר-ההשבה של היחידה
מ יבת המזומ ים )או קבוצה של יחידות מ יבות מזומ ים( שאליה הוקצה המו יטין.
כאשר הסכום בר-ההשבה של היחידה מ יבת המזומ ים )או קבוצה של יחידות מ יבות
מזומ ים( מוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מ יבת המזומ ים )או קבוצה של
יחידות מ יבות מזומ ים( שאליה הוקצה המו יטין ,מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס
ראשית למו יטין .הפסדים מירידת ערך מו יטין אי ם מבוטלים בתקופות עוקבות.

.2

השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת
לאחר יישום שיטת השווי המאז י ,החברה בוח ת אם יש צורך להכיר בהפסד וסף בגין
ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות או בעסקאות משותפות .בכל תאריך דיווח
מתבצעת בחי ה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה
או בעסקה משותפת .בחי ת ירידת הערך עשית בהתייחס להשקעה בכללותה ,כולל
המו יטין המיוחס לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת.
- 29 -

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
כא.

מכשירים פי סיים
.1

כסים פי סים
כסים פי סים מדדים במועד ההכרה לראשו ה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה
ש יתן לייחס במישרין לרכישה של ה כס הפי סי ,למעט במקרה של כס פי סי אשר
מדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,לגביו עלויות עסקה זקפות לרווח או הפסד.
החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריו ים
להלן:
)א(
)ב(

המודל העסקי של החברה ל יהול ה כסים הפי סים ,וכן
מאפיי י תזרים המזומ ים החוזי של ה כס הפי סי.
החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:
המודל העסקי של החברה הי ו החזקת ה כסים הפי סים על מ ת לגבות תזרימי
מזומ ים חוזיים; וכן הת אים החוזיים של ה כסים הפי סים מספקים זכאות
במועדים מוגדרים לתזרימי מזומ ים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן
שטרם פרעה.
לאחר ההכרה הראשו ית ,מכשירים בקבוצה זו מדדים על פי ת איהם לפי עלות
המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית וב יכוי הפרשה לירידת ערך.
במועד ההכרה לראשו ה חברה יכולה לייעד ,ללא אפשרות לשי וי יעוד זה ,מכשיר
חוב כ מדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין
משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה ,לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות
הפי סיות המתייחסות מדדות אף הן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

ב(

החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר:
המודל העסקי של החברה הי ו הן החזקת ה כסים הפי סים על מ ת לגבות
תזרימי מזומ ים חוזיים והן מכירת ה כסים הפי סים; וכן הת אים החוזיים של
ה כסים הפי סים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומ ים שהם רק
תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה.
לאחר ההכרה הראשו ית ,מכשירים בקבוצה זו מדדים לפי השווי ההוגן .רווחים
או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן ,למעט ריבית והפרשי שער מוכרים
ברווח כולל אחר.

ג(

החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר:
כס פי סי שמהווה מכשיר חוב אי ו עומד בקריטריו ים למדידתו בעלות מופחתת
או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר .לאחר ההכרה הראשו ית ,ה כס הפי סי מדד
בשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן ,זקפים לרווח
או הפסד.

ד(

מכשירים הו יים ו כסים פי סים אחרים המוחזקים למסחר
השקעות במכשירים הו יים אי ן עומדות בקריטריו ים האמורים לעיל ועל כן
מדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
כסים פי סים אחרים המוחזקים למסחר כגון גזרים ,לרבות גזרים משובצים
שהופרדו מחוזה מארח מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם הם
מיועדים לשמש כמכשירים להג ה אפקטיבית.
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הכ סות מדיביד ד מהשקעות במכשירים הו יים מוכרות במועד הקובע לזכאות
לדיביד ד בדוח על הרווח או הפסד.
.2

ירידת ערך כסים פי סים
החברה בוח ת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פי סים אשר
אי ם מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
החברה מבחי ה בין ש י מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;
א(

מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז
מועד ההכרה לראשו ה ,או מקרים בהם סיכון האשראי מוך – ההפרשה להפסד
שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12
חודשים לאחר מועד הדיווח ,או;

ב(

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד
ההכרה לראשו ה בהם ואשר סיכון האשראי בגי ם אי ו מוך ,ההפרשה להפסד
שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים  -לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.
לחברה כסים פי סים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות ,בגי ם היא
מיישמת את ההקלה ש קבעה במודל ,קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד
בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

ירידת הערך בגין מכשירי חוב ה מדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כ גד
הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב ה מדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
תיזקף לרווח או הפסד כ גד רווח כולל אחר ולא תקטין את הערך בספרים של ה כס
הפי סי בדוח על המצב הכספי.
.3

גריעת כסים פי סים
החברה גורעת כס פי סי כאשר ורק כאשר:
)א(
)ב(

)ג(

.4

פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומ ים מה כס הפי סי ,או
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכו ים וההטבות ה ובעים מהזכויות
החוזיות לקבלת תזרימי המזומ ים מה כס הפי סי או כאשר חלק מהסיכו ים
וההטבות בעת העברת ה כס הפי סי ותרים בידי החברה אך יתן לומר כי
העבירה את השליטה על ה כס.
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומ ים ה ובעים
מה כס הפי סי ,אך וטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומ ים אלה
במלואם לצד שלישי ,ללא עיכוב מהותי.

התחייבויות פי סיות
א(

התחייבויות פי סיות ה מדדות בעלות מופחתת
במועד ההכרה לראשו ה ,החברה מודדת את ההתחייבויות הפי סיות בשווי הוגן
ב יכוי עלויות עסקה ש יתן לייחס במישרין לה פקה של ההתחייבות הפי סית.
לאחר ההכרה הראשו ית ,החברה מודדת את כל התחייבויות פי סיות לפי העלות
המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ,פרט ל:
)א(
)ב(
)ג(

התחייבויות פי סיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כגון גזרים;
חוזי ערבות פי סית;
מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית ה מוך משיעור ריבית השוק;
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עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
ב(

התחייבויות פי סיות ה מדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
במועד ההכרה לראשו ה ,החברה מודדת התחייבויות הפי סיות שאי ן מדדות
בעלות מופחתת בשווי הוגן כאשר עלויות עסקה זקפות לרווח או הפסד.
לאחר ההכרה הראשו ית ,שי ויים בשווי ההוגן זקפים לרווח או הפסד.

.5

גריעת התחייבויות פי סיות
החברה גורעת התחייבות פי סית כאשר ורק כאשר ,היא מסולקת – דהיי ו ,כאשר
המחויבות שהוגדרה בחוזה פרעת או מבוטלת או פוקעת.
התחייבות פי סית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,
ב כסים פי סיים אחרים ,בסחורות או שירותים ,או משוחרר משפטית מההתחייבות.
במקרה של שי וי ת אים בגין התחייבות פי סית קיימת ,החברה בוח ת האם ת אי
ההתחייבות שו ים מהותית מהת אים הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים
וכמותיים.
כאשר עשה שי וי מהותי בת אי התחייבות פי סית קיימת או החלפה של התחייבות
בהתחייבות אחרת בעלי ת אים השו ים באופן מהותי ,בין החברה לבין אותו מלווה,
העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה .ההפרש
בין היתרה של שתי ההתחייבויות ה "ל בדוחות הכספיים זקף לרווח או הפסד.
במקרה בו עשה שי וי שאי ו מהותי בת אי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות
בהתחייבות אחרת בעלי ת אים שאי ם שו ים באופן מהותי ,בין החברה לבין אותו
מלווה , ,החברה מעדכ ת את סכום ההתחייבות ,קרי היוון של תזרימי המזומ ים החדשים
בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית ,כאשר ההפרש זקף לרווח או הפסד.

.6

קיזוז מכשירים פי סים
כסים פי סיים והתחייבויות פי סיות מקוזזים והסכום טו מוצג בדוח על המצב הכספי
אם קיימת זכות ש ית ת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו,וכן קיימת כוו ה
לסלק את ה כס ואת ההתחייבות על בסיס טו או לממש את ה כס ולסלק את ההתחייבות
במקביל .הזכות לקזז חייבת להיות ית ת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל
של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים .על
מ ת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי ,אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או
שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.

.7

גזרים משובצים
בהתאם להוראות התקן גזרים המשובצים ב כסים פי סיים ,לא יופרדו מחוזה מארח.
חוזים מעורבים אלה יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן ,בהתאם
לקריטריו ים של המודל העסקי ותזרימי המזומ ים החוזיים.
כאשר חוזה מארח אי ו מקיים את ההגדרה של כס פי סי ,גזר משובץ מופרד מהחוזה
המארח ומטופל כ גזר כאשר המאפיי ים והסיכו ים הכלכליים של ה גזר המשובץ אי ם
קשורים באופן הדוק למאפיי ים ולסיכו ים הכלכליים של החוזה המארח ,ה גזר המשובץ
מקיים את ההגדרה של גזר וכן המכשיר המעורב אי ו מדד בשווי הוגן כאשר השי ויים
זקפים לרווח או הפסד.

- 32 -

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
הערכה מחדש של הצורך בהפרדת גזר משובץ עשית רק כאשר יש שי וי בהתקשרות
המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומ ים מההתקשרות.
כב.

מדידת שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת כס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות
בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על הה חה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של ה כס או
ההתחייבות ,או בהיעדר שוק עיקרי ,בשוק הכדאי ) (advantageousביותר.
השווי ההוגן של כס או התחייבות מדד תוך שימוש בה חות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת
תמחור ה כס או ההתחייבות ,בה חה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האי טרסים הכלכליים
שלהם.
מדידת שווי הוגן ל כס לא פי סי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות
כלכליות באמצעות ה כס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק
שישתמש ב כס בשימוש המיטבי שלו.
הקבוצה משתמשת בטכ יקות הערכה שהן מתאימות ל סיבות ושקיימים עבורן מספיק תו ים
ש ית ים להשגה כדי למדוד שווי הוגן ,תוך מיקסום השימוש ב תו ים רלוו טיים ש ית ים
לצפייה ומיזעור השימוש ב תו ים שאי ם ית ים לצפייה.
כל ה כסים וההתחייבויות ה מדדים בשווי הוגן או ש יתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן ,בהתבסס על רמת ה תו ים ה מוכה ביותר ,המשמעותית
למדידת השווי ההוגן בכללותה:
רמה :1
רמה :2
רמה :3

כג.

מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של כסים והתחייבויות זהים.
תו ים שאי ם מחירים מצוטטים ש כללו ברמה  1אשר ית ים לצפייה במישרין
או בעקיפין.
תו ים שאי ם מבוססים על מידע שוק יתן לצפייה )טכ יקות הערכה ללא שימוש
ב תו י שוק ית ים לצפייה(.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או
משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מ ת
לסלק את המחויבות ו יתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל
ההוצאה תוחזר לחברה ,כגון בחוזה ביטוח ,ההחזר יוכר כ כס פרד ,רק במועד בו קיימת וודאות
למעשה לקבלת ה כס .ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד ב יכוי החזר ההוצאה.
להלן סוגי ההפרשות ש כללו בדוחות הכספיים:
אחריות
לקבוצה קיימת התחייבות כלפי מזמי י עבודות במסגרת מקובלת של אחריות לטיב הב יה וכן
אחריות בהתאם להוראות חוק המכר )דירות( התשל"ג .1973-עלויות הב יה כוללות זקיפה
תקופתית של סכומים לכיסוי התחייבויות כאמור .הזקיפה עשית לאורך תקופת הב יה וזאת
בהתחשב בשיעור ההשלמה ומועד צפוי לסיום הפרוייקט.
תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחויבות
משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה
הכלכליים לסילוק המחויבות ו יתן לאמוד אותה באופן מהימן.
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כד.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:
.1

הטבות עובד לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר הי ן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפ י 12
חודש לאחר תום תקופת הדיווח הש תית שבה העובדים מספקים את השירותים
המתייחסים .הטבות אלו כוללות משכורות ,ימי חופשה ,מחלה ,הבראה והפקדות מעסיק
לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים .התחייבות בגין בו וס במזומן או
תוכ ית להשתתפות ברווחים ,מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או
משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות ש יתן על ידי העובד בעבר ו יתן לאמוד
באופן מהימן את הסכום.

.2

הטבות לאחר סיום העסקה
התוכ יות ממומ ות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכ יות
להפקדה מוגדרת וכן כתוכ יות להטבה מוגדרת.
לחברה תוכ יות להפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן
החברה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או
משתמעת לשלם תשלומים וספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם
את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות
קודמות.
הפקדות לתוכ ית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים ,מוכרות כהוצאה בעת
ההפקדה לתוכ ית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.
ב וסף לחברה תוכ ית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין.
לפי החוק ,זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם .ההתחייבות בשל
סיום העסקה מדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה .הסכומים
מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומ ים העתידיים הצפויים ,לפי שיעורי הריבית
בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קו צר יות צמודות מדד באיכות גבוהה,
אשר מועד פרעו ן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן
שוטף בקר ות פ סיה וחברות ביטוח )להלן  -כסי התוכ ית( .כסי התוכ ית הם כסים
המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות .כסי
התוכ ית אי ם זמי ים לשימוש ושי הקבוצה ,ולא יתן לשלמם ישירות לקבוצה.
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך
ה וכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת ב יכוי השווי ההוגן של כסי התוכ ית.
מדידות מחדש של ההתחייבות טו זקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.
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.3

הטבות עובד אחרות לטווח ארוך
עובדי הקבוצה זכאים להטבות בגין חופשה ,מע קי יובל ומע קי הסתגלות .הטבות אלו
מטופלות כהטבות אחרות לטווח ארוך מאחר שהחברה צופה כי הטבות אלו י וצלו,
ומחויבות הקבוצה בגי ן תסולק ,במהלך תקופת ההעסקה ולאחר ש ה מתום תקופת
הדיווח הש תית בה העובדים סיפקו את השירות המתייחס.
ההתחייבות טו של הקבוצה בגין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך המחושבת על בסיס
הערכה אקטוארית ,הי ה בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים
שהוע קו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות ,תוך התחשבות בשיעור עליית שכר
צפויה .סכום הטבות אלו מהוון לערכו ה וכחי .שיעור ההיוון קבע בהתאם לתשואה
במועד הדיווח על אגרות חוב קו צר יות צמודות מדד באיכות גבוהה אשר מועד הפרעון
שלהן דומה לתקופת המחויבות של הקבוצה.
מדידות מחדש של ההתחייבות טו זקפותלרווח או הפסד בתקופה בה הן התהוו.

.4

הטבות בגין פיטורין
פיצויי פיטורין לעובדים זקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים לפ י
הגיעם לגיל הפרישה המקובל והיא אי ה יכולה לבטל את ההצעה ,או כאשר החברה
מכירה בעלויות בגין שי וי מב י אשר כולל תשלום של הטבות בגין פיטורין ,כמוקדם
מב יהם.

כה.

עסקאות תשלום מבוסס מ יות
עובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מ יות המסולקות במכשירים
הו יים וחלק מהעובדים זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מ יות המסולקות במזומן
וה מדדות על בסיס עליית ערך מ יות החברה.
עסקאות המסולקות במכשירים הו יים
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הו יים מדדת לפי השווי ההוגן של
המכשירים ההו יים במועד ההע קה .השווי ההוגן קבע באמצעות שימוש במודל תמחור
אופציות מקובל.
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הו יים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל
בהון על פ י התקופה שבה ת אי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו
העובדים הרלוו טיים זכאים לגמול )להלן  -תקופת ההבשלה( .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין
עסקאות המסולקות במכשירים הו יים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את
מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים
ההו יים שיבשילו בסופו של דבר.
הוצאה בגין הע קות שאי ן מבשילות בסופו של דבר אי ה מוכרת ,למעט הע קות שההבשלה
שלהן תלויה בת אי שוק אשר מטופלות כהע קות שהבשילו ללא קשר לקיום ת אי השוק,
בה חה שכל שאר ת אי ההבשלה )שירות ו/או ביצוע( התקיימו.
כאשר החברה מבצעת שי ויים בת אים של הע קה המסולקת במכשירים הו יים ,מוכרת הוצאה
וספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שי וי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של
התגמול המוע ק או שמיטיב עם העובד לפי השווי ההוגן במועד השי וי.

- 35 -

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
עסקאות המסולקות במזומן
עלות עסקה המסולקת במזומן מדדת לפי השווי ההוגן במועד ההע קה באמצעות שימוש
במודל תמחור אופציות מקובל .השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פ י תקופת ההבשלה ובמקביל
מוכרת התחייבות .ההתחייבות מדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי ההוגן עד לסילוקה,
כאשר שי ויים בשווי ההוגן זקפים לרווח או הפסד.
כו.

רווח למ יה
רווח למ יה מחושב על ידי חלוקה של הרווח ה קי המיוחס לבעלי מ יות החברה במספר המ יות
הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.
מ יות רגילות פוט ציאליות כללות בחישוב הרווח המדולל למ יה במידה שהשפעתן מדללת
את הרווח למ יה מפעילויות משכות .מ יות רגילות פוט ציאליות שהומרו במהלך התקופה
כללות ברווח המדולל למ יה רק עד למועד ההמרה ,ומאותו מועד כללות ברווח הבסיסי
למ יה .חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למ יה של אותן
חברות מוחזקות מוכפל במספר המ יות המוחזקות על ידי החברה.

באור - :3

עיקרי האומד ים והה חות בעריכת הדוחות הכספיים
בעת הכ ת הדוחות הכספיים ,דרשת הה הלה להסתייע באומד ים ,וה חות המשפיעים על יישום
המדי יות החשבו אית ועל הסכומים המדווחים של כסים ,התחייבויות ,הכ סות והוצאות .שי ויים
באומד ים החשבו איים זקפים בתקופה בה עשה שי וי האומדן.
להלן הה חות העיקריות ש עשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומד ים
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שי וי מהותי באומד ים ובה חות עשוי לש ות את ערכם של
כסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בש ה העוקבת:
-

ירידת ערך השקעה בחברה כלולה
הקבוצה בוח ת ירידת ערך של השקעה בחברה כלולה כאשר מתקיימים סימ ים לירידת ערך
ההשקעה .הבחי ה מחייבת את הה הלה לבצע אומדן של תזרימי מזומ ים עתידים ,אשר חזוי
שיופקו על ידי החברה הכלולה ,כולל תזרימי מזומ ים מהפעילויות של החברה הכלולה
והתמורה ממימושה הסופי של ההשקעה.
במקרים בהם העמידה החברה ערבות בגין התחייבות של חברה כלולה ,בוח ת החברה בכל
תקופת דיווח באם צפוי שתידרש החברה למימוש אותה ערבות ואת הסכום אותו היא תידרש
לשלם.

-

עבודות על פי חוזה ביצוע
בפרוייקטי עבודות ב יה קבל יות ,הקבוצה מיישמת את הוראות  .IFRS 15ההכ סות וההוצאות
מחוזי הקמה זקפות לרווח או הפסד ,באופן יחסי לשיעור השלמת החוזה ,כאשר יתן לאמוד
באופן מהימן את תוצאותיו.
הקבוצה אומדת את היקף כלל ההכ סות ,ההוצאות הצפויות ,שיעור ההשלמה ומועד הסיום הצפוי
של כל פרוייקט .בשיקול דעתה בקביעת אומד ים אלו מתבססת הקבוצה על מצב השוק ,יסיון
העבר ,עובדות שו ות ,גורמים חיצו יים ועל ה חות בהתאם ל סיבות המתאימות לכל אומדן.
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-

עלויות צפויות בגין חוזה
הקבוצה אומדת את סך העלויות בגין חוזה בהתאם להערכת כמויות ,מחירים ולוחות זמ ים
צפויים לצורך אמידת שיעור ההשלמה המשמש לקביעת סכום ההכ סות שיוכרו מדי תקופה.

-

קביעת אופן קיום מחויבות הביצוע בפרויקטים של יזום ב יה למגורים
בקביעה כי השליטה על דירת מגורים מועברת ללקוח לאורך זמן וכתוצאה מכך יש להכיר
בהכ סה לאורך זמן ,הקבוצה מסתמכת על חוות דעת משפטיות ,הוראות החוזה והוראות החוק
המצביעות כי לקבוצה קיימת זכות לאכוף את קיומו של החוזה.

-

הקצאת עלויות בפרויקטים של יזום ב יה למגורים
עלויות הקרקע ,עלויות הב יה ועלויות וספות מיוחסות לדירות בפרויקט בהתאם למחיר
המכירה הצפוי שלהן.

-

מלאי ב יי ים ודירות למכירה
מלאי ב יי ים ודירות למכירה מוצג על בסיס עלות או לפי שווי מימוש טו במידה ו מוך יותר.
שווי המימוש טו קבע בהתאם להערכת החברה ,הכוללת תחזיות ואומד ים לגבי התקבולים
הצפויים ממכירת המלאי בפרוייקט ולגבי עלויות ההקמה ה דרשות על מ ת להביא את המלאי
למצב של מכירה .ההכרה בהכ סה ממכירת דירות דורשת מה הלת החברה לאמוד את העלות
הצפויה של הפרויקט עד להשלמתו.

-

אומדן התחייבויות למוכרי מקרקעין
התחייבות למוכרי מקרקעין בגין קרקע ה רכשת על ידי החברה במסגרת עסקת קומבי ציה,
בתמורה להעברת חלק מהכ סות המיזם ,מדדת לראשו ה בהתאם לשווייה ההוגן של הקרקע
כ גד הכרה בהתחייבות פי סית .בתקופות דיווח עוקבות ,מדדת ההתחייבות הפי סית בגובה
הערך ה וכחי של תזרימי המזומ ים הצפויים להיות משולמים בעתיד ,כאשר הם מהוו ים
בשיעור הריבית המקורי של ההתחייבות מדי תקופה והשי ויים בסכום ההתחייבות )למעט ערך
הזמן( זקפים ליתרת המלאי במאזן המאוחד.
בחישוב ההתחייבות האמורה ,על החברה לאמוד הן את סכום התקבולים הצפוי מלקוחות והן
את המועד הצפוי של קבלת התקבולים .אומד ים אלו מבוססים על מחירו ים ותחזית מכירות
שהוכ ו על ידי ה הלת החברה ,בהתבסס על יסיון העבר ומצב השוק.

-

דל"ן להשקעה
דל"ן להשקעה ה יתן למדידה מהימ ה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שי ויים בשווי
ההוגן זקפים לרווח או הפסד .השווי ההוגן קבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצו יים בלתי
תלויים ,בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכ יקות הערכה וה חות לגבי
אומד ים של תזרימי מזומ ים עתידיים הצפויים מה כס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי
מזומ ים אלה.
במדידת השווי ההוגן של דל"ן להשקעה דרשים מעריכי השווי וה הלת החברה להשתמש
בה חות מסוימות לגבי שיעורי התשואה ה דרשים לגבי כסי הקבוצה ,מחירי ההשכרה
העתידיים ,שיעורי התפוסה ,חידושי חוזים ,הסתברות להשכרת שטחים פ ויים ,הוצאות תפעול
ה כסים ,אית ותם הפי סית של השוכרים והשלכות ה ובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח
עתידי ,על מ ת להעריך את תזרימי המזומ ים העתידיים מה כסים .שי וי בה חות המשמשות
במדידת ה דל"ן להשקעה עשוי לגרום לשי וי בשווי ההוגן.
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באור - :3

עיקרי האומד ים והה חות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
-

תביעות משפטיות
בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו גד החברה וחברות מוחזקות שלה,
הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים .הערכות אלה של היועצים המשפטיים
מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן על ה יסיון
המשפטי ש צבר ב ושאים השו ים .מאחר שתוצאות התביעות תקבע ה בבתי המשפט ,עלולות
תוצאות אלה להיות שו ות מהערכות אלה.

-

כסי מיסים דחים
כסי מסים דחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמ יים ית ים
ל יכוי ,שטרם וצלו ,אם צפוי שתהיה הכ סה חייבת עתידית שכ גדה יתן יהיה ל צלם .דרש
אומדן של הה הלה על מ ת לקבוע את סכום כס המסים ה דחים ש יתן להכיר בו בהתבסס
על העיתוי ,סכום ההכ סה החייבת במס הצפויה ,מקורה ואסטרטגיית תכ ון המס.

-

הטבות בגין פ סיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין תוכ יות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה קבעת תוך שימוש בטכ יקות
הערכה אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת ה חות בין השאר לגבי שיעורי היוון,
שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים .יתרת ההתחייבות עשויה להיות מושפעת בצורה
משמעותית בגין שי ויים באומד ים אלו.

באור - :4

גילוי לתק י  IFRSחדשים בתקופה שלפ י יישומם
א.

תיקון ל IAS 37 -הפרשות ,התחייבויות תלויות ו כסים תלויים
במאי  ,2020פרסם ה IASB-תיקון ל IAS 37-בדבר עלויות שעל החברה לכלול בעת הערכה האם
חוזה הוא חוזה מכביד )להלן  -התיקון(.
בהתאם לתיקון ,יש לכלול בבחי ה זו הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות עבודה
ישירות( והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה )כגון הפחתת רכוש קבוע
וציוד המשמשים למילוי החוזה(.
התיקון יושם לתקופות דיווח ש תיות המתחילות ביום  1לי ואר 2022 ,או לאחריו .התיקון יחול
על חוזים אשר ההתחייבויות בגי ם טרם מולאו ליום  1בי ואר .2022 ,יישום מוקדם יותר
אפשרי.
להערכת החברה ,בשלב זה ,לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים.

ב.

פרויקט השיפורים בתקי ה הבי לאומית לש ים 2018-2020
בחודש מאי  2020פרסם ה IASB -תיקו ים מסוימים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור
 .2018-2020להלן התיקון העיקרי המתייחס ל:IFRS 9 -
התיקון ל IFRS 9 -מבהיר אילו עמלות על החברה לכלול כאשר היא מבצעת את מבחן "10
האחוזים" בסעיף ב 3.3.6 .ב ,IFRS 9-בעת בחי ה האם ת אים של מכשיר חוב שתוקן או
הוחלף שו ים באופן מהותי ממכשיר החוב המקורי.
התיקון יושם לתקופות דיווח ש תיות המתחילות ביום  1בי ואר  ,2022או לאחריו .יישום
מוקדם יותר אפשרי .התיקון יושם לגבי מכשיר החוב שתוקן או הוחלף החל מהש ה בה
התיקון לתקן יושם לראשו ה.
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באור - :4

גילוי לתק י  IFRSחדשים בתקופה שלפ י יישומם )המשך(
ג.

תיקון ל IAS 1 -הצגת דוחות כספיים
בחודש י ואר  2020פרסם ה IASB -תיקון ל IAS 1 -בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות
כשוטפות או כלא שוטפות )להלן  -התיקון(.
התיקון מבהיר את הע יי ים הבאים:
מהי הכוו ה בזכות בלתי מות ית לדחות את הסילוק;

זכות הדחייה חייבת להתקיים לתום תאריך הדיווח;

סיווג אי ו מושפע מהסבירות שישות תממש את זכות הדחייה;

רק במידה ו גזר משובץ בהתחייבות המירה הי ו מכשיר הו י ,הת אים של

ההתחייבות לא ישפיעו על סיווגו.
התיקון יושם לתקופות דיווח ש תיות המתחילות ביום  1לי ואר 2023 ,או לאחריו .התיקון
יישום בדרך של יישום למפרע.
להערכת החברה ,לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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באור - :5

מזומ ים ושווי מזומ ים
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
מזומ ים
פקדו ות לזמן קצר

באור - :6

170,174
40,045

44,763
63,291

210,219

108,054

כסים פי סיים מוחזקים למסחר
 31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח
אגרות חוב קו צר יות
אגרות חוב ומלוות ממשלתיים
יחידות השתתפות בקר ות אמ ות

באור - :7

2019

6,143
2,550
-

6,213
3,642
14,755

8,693

24,610

השקעות לזמן קצר
שיעור ריבית
משוקלל ליום
 31בדצמבר
2020
%
מזומ ים ופקדו ות בחשבו ות ליווי
יחידות השתתפות בקר ות אלטר טיביות
פקדו ות משועבדים
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0.01
0.07

 31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
49,642
622
2,783

111,807
6,359
5,332

53,047

123,498

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :8

חייבים ויתרות חובה
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
מסים שוטפים לקבל
מוסדות ממשלתיים
פקדו ות ב אמ ות בגין מכירת דירות )(1
פקדון ב אמ ות בגין מכירת מקרקעין )(2
פקדון ב אמ ות בגין רכישת מקרקעין
פקדון ב אמ ות לשם הבטחת עבודות בדק )(3
מקדמות לספקים
הלוואה לבעלי קרקע בעסקת קומבי ציה )(4
לקוחות והכ סות לקבל
הוצאות מראש )(5
מקדמות בגין עבודות המע"ר הצפו י בת"א
חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י
שותפים בעסקה משותפת
גזר משובץ
אחרים

8,932
612
860
999
200
1,750
7,657
3,440
2,187
2,792
3,273
2,996
2,550
803

5,034
2,325
4,844
1,001
200
4,882
3,317
284
1,805
931
2,622
7
1,005

39,051

28,257

)(1

היתרה מייצגת תקבולים מרוכשי הדירות שמופקדים בחשבון אמ ות עד אשר פתח חשבון
ליווי בב ק המלווה של הפרויקט.

) (2

היתרה ותרה בחשבון אמ ות לשם הבטחת אישורים שו ים וכן מהווה את יתרת התמורה
ש ותרה לקבל בקשר לעסקה של מכירת זכויות במקרקעין.

) (3

לפרטים ראה באור 26ד').(2

) (4

לפרטים ראה באור 10ב').(9

) (5

לימים  31בדצמבר 2020 ,ו 2019 -היתרה כוללת סך של  674ו 1,070-אלפי ש''ח ,בהתאמה,
המהווים עלות השגת חוזים עם רוכשי דירות.
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באור - :9

חייבים והכ סות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה
א.

ההרכב:
 31בדצמבר
2019

2020
אלפי ש"ח
כסים שוטפים
לקוחות והמחאות לגבייה בגין חוזי הקמה
הכ סות לקבל בגין חוזי הקמה
הכ סות לקבל בגין מכירת דירות

1,647
27,641
52,471
81,759

כסים בלתי שוטפים
הכ סות לקבל בגין חוזי הקמה

5,239
25,019
24,505
54,763

7,343

13,612

89,102

68,375

ב.

ליום  31בדצמבר 2020 ,יתרות חייבים והכ סות לקבל בגין חוזי הקמה ,כוללות סכומים בסך של
כ 7.3-מליו י ש"ח )בש ת  13.6 - 2019מליו י ש"ח( ה כללים במסגרת סעיף חייבים והלוואות
לזמן ארוך ,אשר טרם שולמו לחברה על ידי מזמי י העבודות לאור דיו ים ומחלוקות עימם,
לרבות הליכים משפטיים .ה הלת אל הר בדעה ,בהתבסס בין היתר גם על חוות דעתם של
היועצים המשפטיים כי צפוי ברמת וודאות גבוהה שסכומים אלה ייגבו מאת מזמי י העבודות.
לפרטים וספים ,ראה באורים 26ד')26 ,(3ד') (6ו26-ד').(7

ג.

בקשר לערבויות ושעבודים ,ראה באור .26

ד.

ליום  31בדצמבר 2020 ,חתומה חברה מאוחדת במצטבר על  11חוזי הקמה שתמורתם הכוללת
אמדת בסך של כ 1,320-מליו י ש''ח )מתוכם  2חוזים בסך כ 119-מליו י ש"ח עם החברה(,
וההכ סות המצטברות שהוכרו בגי ם מיום תחילת ביצועם מסתכמות לסך של כ 449-מליו י
ש"ח )מתוכם כ 66-מליו י ש"ח עם החברה( .בחוזי הקמה אלה כללים פרוייקטים שהקמתם
טרם הסתיימה עד ליום  31בדצמבר ,2020 ,וגם טרם החלה.
להלן יתוח מחירי העסקה שהוקצו למחויבויות ביצוע שטרם קוימו )או שקוימו באופן חלקי(:

סה"כ סכומי
מחויבויות ביצוע
שטרם קוימו )או
שקוימו באופן חלקי(

צפי להכרה בהכ סה בגי ן
 2023ואילך
2022
2021
אלפי ש"ח

ממכירת דירות

98,089

79,698

14,983

3,408

מעבודות קבל יות

870,859

275,460

433,552

161,847
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באור  - :10מלאי ב יי ים ודירות למכירה
א.

הרכב:
 31בדצמבר
2020
מלאי דירות

2019
אלפי ש"ח

31,100
227,379
55,906
314,385

דירות גמורות
דירות בהקמה
דירות בתכ ון

1,467
300,106
1,774
303,347
 31בדצמבר

2020
הפ ייה

פרויקטים
רמת אלישיב  -לוד
רחובות שלי  -רחובות
קרדן בבאר יעקב
כרמל מול ים  -טירת הכרמל
גלי כרמל  -טירת הכרמל
קרדן בקרית מוצקין )שלב א'(
קרדן בקרית מוצקין )שלב ב'(
אגריפס  -ירושלים
קרדן בג י תקוה
עלומים  -רמת גן )התחדשות עירו ית(
ב.

) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10

2019
אלפי ש"ח

2,560
1,858
56,490
394
36,890
30,706
32,983
62,664
36,185
53,655
314,385

1,774
11,840
74,445
394
44,992
70,382
53,080
46,440
303,347

פרטים וספים
)(1

היתרה ליום  31בדצמבר 2020 ,הי ה בגין יתרת שלב ב' של הפרויקט לב יית  13יחידות
דיור ו 420-מ"ר שטחי מסחר בעיר לוד ,ש כון למועד פרסום הדוח התקבל היתר ב יה.
הב יה של שלב ב' צפויה להתחיל במהלך ש ת .2021

) (2

בחודש פברואר 2011 ,זכתה החברה יחד עם חברה אחרת )שאי ה צד קשור( ,בחלקים
שווים ,במכרז לרכישת זכות חכירה ל 99-ש ים בקרקע ברחובות המיועדת להקמת 292
יחידות דיור תמורת סך של כ 70.6-מליו י ש"ח )חלק החברה כ 35.3-מליו י ש"ח(.
בש ים קודמות קיבלו החברות תוספת זכויות כך ש יתן לב ות  347יחידות דיור
במקרקעין.
ליום  31בדצמבר 2019 ,יתרת המלאי הי ה בגין שלבים ד' ו-ה' של הפרויקט הכוללים 81
ו 62-יחידות דיור ,בהתאמה .במהלך ש ת  ,2020הסתיימה הב יה של שלב ד' וכל יחידות
הדיור מכרו ו מסרו.
ליום  31בדצמבר 2020 ,יתרת המלאי הי ה בגין שלב ה' ,ש מצא בשלבי ב יה מתקדמים.
כל יחידות הדיור של שלב ה' מכרו.

) (3

בחודש מאי 2009 ,חתמה החברה על הסכם קומבי ציה עם בעל קרקע בבאר יעקב )להלן
 בעל הקרקע( .בהתאם להסכם ש חתם ,תב ה החברה על הקרקע כ 405-יחידות דיורותישא בכל עלויות הב יה וכן בתשלום היטל ההשבחה והיטלי פיתוח על הקרקע ) כון
לתאריך הדיווח ב ו  312יחידות דיור(.
בתמורה לרכישת הקרקע ,התחייבה החברה להע יק לבעל הקרקע שירותי ב יה בגין
דירות המייצגות  19%משווי כלל יחידות הדיור שייב ו בפרויקט.
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באור  - :10מלאי ב יי ים ודירות למכירה )המשך(
בין החברה ובין המ הל המיוחד של רסידו פי .בי .בע"מ )להלן -רסידו( )עמה היה חתום
בעל הקרקע על הסכם קודם( חתם הסכם ,במסגרתו הסכימה רסידו )באמצעות המ הל
המיוחד( לוויתור על כל זכויותיה בקשר לקרקע בת אי שתפוצה בגין חלק מההשקעות
שהשקיעה בעבר בפיתוח המקרקעין ,באופן הבא (1) :מתוך התקבולים ,מעבר למחיר
בסיס לכל מ"ר שייב ה מתוך יחידות הדיור שתמכור החברה בפרוייקט )להלן  -מחיר
הבסיס( ,תקבל רסידו תמורה עודפת כפי ש קבע בהסכם (2) ,סוכם כי רסידו תשתתף ב-
 50%מהיטל ההשבחה שיוטל מעל המחיר ש קבע בהסכם .במהלך ש ת  2020הגיעו
החברה ורסידו להסדר גישור ,כאשר לזכאותה של רסידו לתמורה עודפת בגין כל שלבי
הפרויקט .לפרטים וספים ראה באור 26ד').(1
יתרת המלאי ליום  31בדצמבר 2019 ,מיוחסת לשלבים ג' ו-ד' של הפרויקט הכוללים 104
ו 93-יחידות דיור .במהלך ש ת  2020הושלם הליך מסירת הדירות לרוכשים ,כך שליום 31
בדצמבר 2020 ,יתרת המלאי הי ה בגין שלב ד' .ליום  31בדצמבר 2020 ,מכרו  41יחידת
דיור מתוך  75יחידות דיור )חלק החברה( .לאחר תאריך המאזן ,מכרו  11יחידות דיור
וספות ,כך שיתרת המלאי הי ה  23יחידות דיור.
) (4

בחודש מרס 2015 ,התקשרה החברה עם צד ג' )להלן  -השותף( בהסכם לרכישת מחצית
מזכויותיו וחובותיו במקרקעין בטירת הכרמל להקמת  82יחידות דיור על פי ת אי הסכם
פיתוח )להלן  -הממכר( בתמורה לסך של כ 9-מליו י ש"ח.
ליום  31בדצמבר 2020 ,מכרו ו מסרו  81יחידת דיור מתוך  82יחידות דיור .לפרטים
וספים בדבר הקפאת הליכים של השותף ומצב משפטי ראה באור 26ד').(2

) (5

בחודש מרס 2016 ,זכתה החברה ביחד עם צד ג' )להלן  -השותף( )חלקה של החברה
 ,(60%במכרז שפורסם על-ידי עיריית חיפה לרכישת קרקע בטירת הכרמל ,המיועדת
להקמת  72יחידות דיור בב ייה רוויה בתמורה לסך של כ 21-מליו י ש"ח )כולל הוצאות
פיתוח(.
ביום  28בפברואר 2018 ,אישר בית המשפט הסכם מכר )להלן  -ההסכם( לפיו רכשה
החברה את חלקו של השותף ) (40%בפרויקט זה בתמורה לסך כולל של כ 10.3-מליו י
ש"ח ובקיזוז סכום ההון שהעמידה החברה גם בעבור השותף בעת רכישת הזכויות
במקרקעין .ליום  31בדצמבר 2020 ,הפרויקט מצא בשלבי ב ייה מתקדמים ,וכן מכרו
 29יחידות דיור .לאחר תאריך המאזן ,מכרו  13יחידות דיור וספות ,כך שיתרת המלאי
הי ה  30יחידות דיור.

) (6

בחודש פברואר 2015 ,זכתה החברה במכרז שפורסם על-ידי רשות מקרקעי ישראל
)"המי הל"( ומשרד הבי וי והשיכון )"משב"ש"( לחכירת קרקע בקרית מוצקין ,המיועדת
להקמת  82יחידות דיור בב ייה רוויה בתמורה לסך של כ 21-מליו י ש"ח )כולל הוצאות
ופיתוח(.
בחודש י ואר 2018 ,החלה החברה בב יית הפרויקט ,לאחר שאושרה בחודש יו י2016 ,
בקשה להגדלת צפיפות שבס להקמת  98יח"ד .במהלך ש ת  ,2020הסתיימה ב ייתו של
הפרויקט .ליום  31בדצמבר  ,2020מכרו  75יחידות דיור ,כך שיתרת המלאי הי ה בגין 23
יחידות הדיור שטרם מכרו .לאחר תאריך המאזן ,מכרו  3יחידות דיור וספות ,כך
שיתרת המלאי הי ה  20יחידות דיור.

) (7

ביום  6באפריל 2016 ,התקבלה בידי החברה הודעה לפיה זכתה החברה )בכפוף לת אים(
במכרז שפורסם על-ידי המי הל ומשב"ש לחכירת קרקע בקרית מוצקין ,המיועדת להקמת
 58יחידות דיור בב ייה רוויה בתמורה לסך של כ 20-מליו י ש"ח )כולל הוצאות פיתוח(.
בחודש ובמבר 2016 ,מסרה לחברה החזקה במקרקעין.
החברה קיבלה אישור הגדלת צפיפות שבס ,להקמת  70יחידות דיור חלף  58יחידות דיור,
כאמור .בין חודשים אוקטובר  2018למרס  2019בוצעו פעולות ב ייה ראשו יות )עבודות
ביסוס ושלד ח יון תת-קרקעי( ,שלאחריהן הב יה הופסקה .למועד אישור הדוחות
הכספיים עבודות הב יה באתר ממשיכות כסדרן.
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באור  - :10מלאי ב יי ים ודירות למכירה )המשך(

ג.

) (8

בחודש מאי 2011 ,התקשרה החברה בהסכם עם בעלי קרקע בקשר עם קרקע במרכז
ירושלים להקמת  73יחידות דיור ושטחי מסחר בהיקף של כ 1,400-מ"ר .החברה הגישה
בקשה להגדלת יח"ד להקמת  78יח"ד ,ובקשה זו אושרה .בעלי הקרקע זכאים ל43%-
משווי יחידות הדיור ושטחי המסחר כאמור .בהסכם קבעו מ ג ו י התאמה ,במקרה
שהתמורה שתתקבל בגין מכירת שטחי החברה במקרקעין תעלה על הרף ש קבע בהסכם.
כמו-כן קבע כי בקשר למב ה לשימור הקיים במקרקעין בעלי הקרקע זכאים לקבל 23%
מהתמורות שיתקבלו בגין מכירת היחידות במב ה זה )ואף ב וגע אליו קבע מ ג ון
התאמה( .ליום  31בדצמבר 2020 ,הפרויקט מצא בשלבי הקמה ,וכן מכרו  4יחידות דיור.
לאחר תאריך המאזן ,מכרו  3יחידות דיור וספות ,כך שיתרת המלאי הי ה  38יחידות
דיור.

) (9

בחודש ובמבר  ,2009חתמה החברה על הסכם קומבי ציה עם בעלי קרקע לב יית 57
יחידות דיור בג י תקוה )חלק החברה  35יחידות דיור( .ביצוע ההסכם הות ה בהתקיימות
מספר ת אים מתלים ,ובכללם אישור תב"ע לשי וי ייעוד הקרקע .ב וסף חתמה החברה
על הסכם עם המועצה המקומית ג י תקוה לקידום שי וי ייעוד התב"ע .בחודש י ואר,
 2014אושרה התב"ע )תכ ית ב יין עיר( וביום  18במאי 2017 ,אושרה התוכ ית המפורטת
ובכך התקיימו הת אים המתלים בהסכם הקומבי ציה.
עבודות הב יה החלו בחודש יולי 2019 ,ו כון למועד הדוח הפרויקט מצא בשלבי ב ייה
מתקדמים .ליום  31בדצמבר 2020 ,מכרו  20יחידות דיור .לאחר תאריך המאזן ,מכרו 9
יחידות דיור וספות ,כך שיתרת המלאי הי ה  6יחידות דיור.
במסגרת הסכם הקומבי ציה ,בחודש מאי 2019 ,העמידה החברה לחלק מבעלי הקרקע
הלוואה בסך כ 3,298-אלפי ש"ח לצורך תשלום היטל השבחה שהוטל עליהם מכח הסכם
הקומבי ציה .ההלוואה ושאת ריבית בשיעור של פריים בתוספת  0.9%לש ה )ליום 31
בדצמבר .(2.5% -2020 ,ההלוואה תיפרע לא יאוחר משישה חודשים ממועד קבלת אישור
אכלוס לפרויקט.

)(10

החברה התקשרה בהסכם עם כלל הדיירים בפרויקט תמ"א ) 38/2התחדשות עירו ית(
ברמת-גן להקמת סך כולל של  95יחידות דיור )חלק החברה  63יח"ד(.
בחודש יו י 2020 ,יתן היתר ב יה לפרויקט ובחודש ובמבר 2020 ,שלחו הודעות פי וי
לדיירים .שלב הריסת המב ים הקיימים צפוי להתחיל ברבעון ש י של ש ת  2021לאחר
פי וי אחרון הדיירים .ליום  31בדצמבר 2020 ,מכרו  4יחידות דיור .לאחר תאריך המאזן,
מכרו  6יחידות דיור וספות ,כך שיתרת המלאי הי ה  53יחידות דיור.

בקשר לשעבודים ,ראה באור 26א'.
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באור - :11

דל"ן להשקעה
א.

ת ועה
2020
אלפי ש"ח

2019

125,893

יתרה ליום  1בי ואר

131,836

תוספות במשך הש ה
רכישות
הכרה בהתחייבות בגין דל"ן להשקעה
התאמת שווי הוגן

509
2,900
)(4,375

847
5,096

יתרה ליום  31בדצמבר

130,870

131,836

ה כס מוצג בקיזוז שווי שטחי ה כס וח יו ים שהי ם בשימוש החברה בסך של כ5,930-
אלפי ש"ח אשר מוצגים במסגרת סעיף רכוש קבוע בעלות מופחתת.
בדבר העלות המופחתת ,ראה באור 16א'.
ב.

היתרה ליום  31בדצמבר 2020 ,מתייחסת למחצית בפרויקט משרדים וח יון בדרך מ חם
בגין בתל-אביב )להלן  -בית קרדן(.
הפעלת הח יון מתבצעת באמצעות חברת יהול )"מיקדן"( ,שהי ה חברה מוחזקת על ידי
החברה בשיעור של .40%
לחברה זכויות חכירה מהוו ות לתקופה של  49ש ה ,המסתיימת בש ת  ,2057בשטח מבו ה,
אשר טרם רשם כבית משותף.
ב וגע להסכמי שכירות עם החברה האם וחברה בשליטה של חלק מבעלי השליטה הסופיים
בחברה ,ראה באור 34ד').(1

ג.

דל"ן להשקעה מדד על בסיס השווי ההוגן כפי ש קבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי
מעריך שווי חיצו י בלתי תלוי ,שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים ו יסיון רב ב וגע
למיקום וסוג ה דל"ן שהוערך .השווי ההוגן קבע בהתבסס על עסקאות ש ערכו לאחרו ה
בשוק ביחס ל דל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של ה דל"ן שבבעלות החברה ,וכן בהתבסס
על אומדן תזרימי המזומ ים העתידיים הצפויים מה כס .באמידת תזרימי המזומ ים הובא
בחשבון הסיכון המוב ה שלהם והם מהוו ים בשיעור תשואה המשקף את הסיכו ים
הגלומים בתזרימי המזומ ים אשר קבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין
תוך התאמה למאפיי ים הספציפיים של ה כס ורמת הסיכון של ההכ סות הצפויות ממ ו.
בהערכת השווי של דל"ן להשקעה בהקמה עשה שימוש בשיטות ההשוואה ובשיטת היוון
תזרימי המזומ ים ,כפי שמצא ל כון מעריך השווי .קביעת השווי ההוגן מבוססת על אומדן
ההכ סות העתידיות הצפויות מהפרוייקט המוגמר ,תוך שימוש בתשואות מותאמות
לסיכו ים המשמעותיים הרלוו טיים לתהליך ההקמה ,לרבות סיכו י הב ייה וההשכרה
אשר הי ן גבוהות מהתשואות ה וכחיות לגבי כסי דל"ן להשקעה דומים כשהם גמורים.
העלויות הצפויות ה ותרות להשלמה מ וכות מאומדן ההכ סות העתידיות כאמור לעיל.
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באור - :11

דל"ן להשקעה )המשך(
ה חות משמעותיות )על בסיס ממוצעים משוקללים( ששימשו בהערכות השווי של ה דל"ן
להשקעה מוצגות להלן:
 31בדצמבר
2019
2020
בית קרדן
דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )בש"ח(
שיעור היוון )ב(%-
דמי שכירות חזויים למ"ר לחודש )בש"ח(
שטחים פ ויים להשכרה בפועל )ב(%-
ד.

באור - :12

86
7.25
85
7

89
7.25
89
11

בקשר לשעבודים ,ראה באור 26א'.

דל"ן להשקעה בפיתוח
א .היתרה הי ה בגין החלק של חלק לא מסוים בקרקע בשטח כולל של כ 316-דו ם רשום ,במתחם
הסמוך לתח ה המטאורולוגית שבבית דגן אותו רכשה החברה יחד עם שתי חברות וספות ,אשר
למועד הדוח מכרו את החזקותיהן בקרקע לצדדים שלישיים.
יצוין ,כי תוכ ית המתאר לעיר ראשון לציון ,אשר אושרה במהלך ש ת  ,2017קובעת למקרקעין
)שמרביתם מצאים בתחומה( שימושים מותרים הכוללים ,בין היתר ,מוסדות ומרכז תחבורה.
למועד אישור הדוחות הכספיים בוח ת החברה פרוגרמות חליפיות ל יצול ולשימוש במקרקעין
ו/או אפשרויות למימוש זכויותיה במקרקעין.
חלק החברה מסתכם לכ 43.4-דו ם רשומים ,לא מסוימים ,מהם כ 29.8-דו ם בבעלות והיתרה
בחכירה.
ב יכוי הפקעות שבוצעו )בעיקר לתשתיות לאומיות והרחבת דרכים( חלק החברה מסתכם לכ28.1-
דו ם טו ,מתוכם  24.7דו ם בבעלות פרטית.
בש ת  2020התקבלו בחברה כספי הפיצוים כ גד ההפקעות שבוצעו ,כך שבמהלך תקופת הדוח
רשמה החברה רווח בסך של כ 975-אלפי ש"ח בסעיף "הכ סות אחרות".
בש ת  2019רשמה החברה הפסד מירידת ערך ה כס בסך של  0.1מליו י ש"ח וזאת לאור הערכת
שמאי חיצו י שקיבלה החברה בקשר עם שווי ה כס.
תקופת החכירה על-פי הסכם החכירה ביחס לשלוש חלקות במקרקעין האמורים הסתיימה בחודש
מרס 2003 ,ו כון למועד אישור הדוחות הכספיים ,בוח ת החברה הארכת תקופת החכירה ביחס
לחלקות האמורות.
ב .החברה רכשה במהלך ש ת  2020חלק מקרקע ברע ה בתמורה לסך כולל של כ 1,040-אלפי ש"ח.
חלקה של החברה מסתכם בכ 0.125-אלפי מ"ר )בבעלות( ,מתוך שטח כולל של כ 23,121-מ"ר אשר
הי ו בבעלות צדדים שלישיים .תכ ית המתאר והתכ יות המפורטות החלות על המקרקעין,
קובעות לה יעוד של משרדים ומסחר.
ג .לגבי שעבודים ,ראה באור 26א'.
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באור  - :13מלאי מקרקעין בלתי שוטף
א.

הרכב:
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
55,376
28,779
52,110
87,708
107,486
116,487

מקרקעין בחכירה
מקרקעין בבעלות
ב.

פרויקטים

קרדן ב ווה ג ים  -קרית מוצקין
ופי תכלת  -הריה
קרדן בקרית מוצקין )שלב ב'(
קרקע באשדוד
קרית שלום  -תל אביב
קרדן בגבעת שמואל )מגרש (3
קרדן בגבעת שמואל )מגרש (4
עלומים  -רמת גן )התחדשות עירו ית(
עוזיאל  -רמת גן )התחדשות עירו ית(
הב ים  -רמת גן )התחדשות עירו ית(

הפ ייה
) (1
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9
)(10

 31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
52,110
52,695
15,257
15,417
31,632
6,000
1,731
7,541
27,472
3,480
4,530
4,929
477
702
116,487

107,486

) (1

ביום  30ב ובמבר 2017 ,התקשרה החברה בהסכם עם מוכרים פרטיים )להלן  -המוכרים(
לרכישת כל זכויות הבעלות של המוכרים במגרש בשטח קרקע של כ 6.3-דו ם ,המאושר
לב יית  2ב יי ים בהיקף כולל של  138יחידות דיור ,בשכו ת ווה ג ים שבקרית מוצקין
)להלן  -המגרש( ,בתמורה לסך כולל של כ 48.3-מליו י ש"ח בתוספת מע"מ )להלן -
"התמורה" ו"ההסכם" ,בהתאמה( .ב וסף ,כולל ההסכם הסדר בין החברה למוכרים בקשר
עם שיאה בעלויות אגרות והיטלי הפיתוח במגרש.
ביום  29במרס 2018 ,הושלמה העסקה ,והחברה שילמה את מלוא התמורה למוכרים.
למועד הדוח ,הפרויקט מצא בשלבי תכ ון שו ים.

) (2

בחודש מרס 2015 ,זכתה החברה במכרז שפורסם על-ידי המי הל לחכירת קרקע ב הריה,
המיועדת להקמת  112יחידות דיור בש י מגרשים צמודים בב ייה רוויה בתמורה לסך של
כ 17.5-מליו י ש"ח )כולל הוצאות פיתוח( .בחודש ספטמבר 2015 ,חתם הסכם חכירה
עם המי הל בקשר עם הקרקע.
במהלך ש ת  ,2020לאחר אי עמידה בהתחייבויות בקשר לאב י דרך בהקמת הפרויקט
וחילוט ערבות ,בסכום לא מהותי ,שהעמידה החברה לטובת משב"ש ,הוארכה התקופה
המותרת בהסכם החכירה לסיום הקמת הפרויקט עד ליום  22באוגוסט.2022 ,
כמו כן ,קיימת תב"ע בתוקף להקמת  112יח"ד ,וכי החברה פועלת להגשת בקשה לקבלת
היתר לב יית  4ב יי ים ולהגדלת מס' יח"ד לסך של  134יח"ד.
למועד הדוח החברה בוח ת מספר חלופות תכ ו יות לפיתוח וב ייה על מקרקעי
הפרויקט .בש ים  2019ו 2018-רשמה החברה הפרשה לירידת ערך מלאי בסך של כ0.6-
מליו י ש"ח ו 4.6-מליו י ש"ח ,בהתאמה.

)(3

במהלך ש ת  2020סיווגה החברה את יתרת המלאי בקרית מוצקין ממלאי מקרקעין בלתי
שוטף למלאי ב יי ים ודירות למכירה .לפרטים וספים ראה באור 10ב').(7
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)( 4

ביום  15ב ובמבר 2020 ,התקשרה החברה עם בעלים של קרקע באשדוד בהסכם
קומבי ציה ,במסגרתו רכשה החברה את מקרקעי הפרויקט )אשר למועד הדוח ,בהתאם
לתב"ע הקיימת ,יתן להקים עליהם ב יין בן  36יח"ד( ,בתמורה לקבלת שירותי ב יה ל-
 12יח"ד ותמורה וספת בסך של  6מליו י ש"ח )"הסכום ה וסף"(.
עם זאת קבע במסגרת ההסכם ,כי היה ותאושר לפרויקט תכ ית חדשה במסגרתה תוגדל
כמות יח"ד ש יתן להקים על המקרקעין עד  101יח"ד על-פי התכ ית שפורסמה להפקדה
בחודש י ואר ") 2020התכ ית המוצעת"( ,יעודכ ו ת אי ההסכם האמורים ,כך שהתמורה
בגין פרויקט להקמת  101יח"ד תגדל ותכלול מתן שירותי ב ייה ל 22-יח"ד בתוספת סכום
וסף של כ 34.8-מליו י ש"ח )או תמורות יחסיות אחרות בהתאם לכמות יח"ד שייב ו
בפרויקט בפועל ,כפי ש קבעו בין הצדדים( .ב וסף ,במסגרת ההסכם העמידה החברה
לבעלי הקרקע הלוואה בסך של  5מליו י ש"ח ,אשר תיפרע בדרך של קיזוז מתוך הסכום
ה וסף )או ככל שההלוואה לא קוזזה מהסכום ה וסף ,או לא קוזזה ממ ו באופן מלא(,
תיפרע ההלוואה בסמוך לאישור התכ ית המוצעת.

) (5

בחודש אוקטובר 2020 ,התקשרה החברה עם צד שלישי )שהי ו יזם( בהסכם מות ה
לרכישת זכויותיו וחובותיו מכוח הסכם קומבי ציה בו הוא קשור עם בעלי מקרקעי
הפרויקט ,וזאת בתמורה לסך כולל של  22מליו י ש"ח .למועד הדוח הסכם הרכישה
מות ה בקבלת הסכמת בעלי הקרקע לעסקה וכן שבאותו מועד יהיה לפרויקט היתר
ב ייה בתוקף לתקופה של  6חודשים לפחות .עם התקיימות הת אים המתלים כאמור
תיכ ס החברה ל עלי הצד השלישי כצד להסכם הקומבי ציה האמור .למועד הדוח,
הפקידה החברה ב אמ ות סך של כ 4.4-מליו י ש''ח ,המוצגים במסגרת סעיף "חייבים
והלוואות לזמן ארוך" ,וכן השקיעה עלויות וספות בסך של כ 1.7-מליו י ש"ח.

) (6

במהלך חודש פברואר  2020רכשה החברה ממספר צדדים שלישיים כ 10%-בלתי מסוימים
במקרקעין בגבעת שמואל בתמורה לסך כולל של כ 7,200-אלפי ש"ח .כתוצאה מן הרכישה
כאמור ,כ סה החברה ל עלי המוכרים כצד להסכם שיתוף במקרקעין עם קבוצה של
צדדים שלישיים אשר הי ם בעלי יתרת הזכויות במקרקעין .בהתאם להסכם השיתוף
האמור ,הסכימו הצדדים לפעול במשותף למימוש זכויות הב יה על המקרקעין לב יית
ב יין מגורים ,באופן שכל אחד מהצדדים יהיה זכאי למספר יח"ד בב יין ויישא בעלויות
הפרויקט בהתאם לחלקו היחסי כפי ש קבע בהסכם .חלק החברה  6יחידות דיור.

) (7

במהלך חודש פברואר  2020התקשרה החברה עם צדדים שלישיים בהסכם מותלה
לרכישת זכויותיהם להרשם כבעלים בכ 37%-בלתי מסוימים במקרקעין בגבעת שמואל,
וזאת בתמורה לסך כולל של כ 22,000-אלפי ש"ח .במהלך חודש ספטמבר  ,2020לאחר
התקיימות הת אי המתלה להשלמת הרכישה ,הועברו זכויות הבעלות במקרקעין
האמורים לחברה והיא כ סה ל עלי המוכרים כצד להסכם שיתוף במקרקעין עם קבוצה
של צדדים שלישיים אשר הי ם בעלי יתרת הזכויות במקרקעין .בהתאם להסכם השיתוף
האמור ,הסכימו הצדדים לפעול במשותף למימוש זכויות הב יה על המקרקעין לב יית
ב יין מגורים ,באופן שכל אחד מהצדדים יהיה זכאי למספר יח"ד בב יין ויישא בעלויות
הפרויקט בהתאם לחלקו היחסי כפי ש קבע בהסכם .חלק החברה  28יחידות דיור.

) (8

במהלך ש ת  2020סיווגה החברה את יתרת המלאי בפרויקט ממלאי מקרקעין בלתי שוטף
למלאי ב יי ים ודירות למכירה .לפרטים וספים ראה באור 10ב').(10

) (9

החברה התקשרה בהסכם עם מרבית הדיירים )למעט דייר אחד( בפרויקט פי וי בי וי
)התחדשות עירו ית( ברמת-גן להקמת סך כולל של  152יחידות דיור )חלק החברה 109
יח"ד( .תב"ע מפורטת אושרה ביום  18באפריל 2017 ,ובשלב זה פועלת החברה לקידום
תכ ית עיצוב אדריכלית והיתר ב יה בועדות התכ ון והב יה הרלוו טיות .לפרטים וספים
ראה באור 26ג').(1
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)(10

החברה התקשרה בהסכם עם כל הדיירים בפרויקט תמ"א ) 38/2הריסה וב יה מחדש -
התחדשות עירו ית( ברמת-גן להקמת סך כולל של  24יחידות דיור )חלק החברה  16יח"ד(.
למועד אישור הדוחות הכספיים ,החברה פועלת למילוי כל הת אים ה דרשים כחלק
מהיתר ב יה בת אים שהתקבל ביום  23ביולי 2019 ,ושבתוקף עד ליום  23ביולי.2021 ,
למועד הדוח ,החברה בוח ת מכירת הפרויקט לצד ג'.

לגבי שעבודים ,ראה באור 26א'.
באור - :14

השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י
א.

הרכב השקעה בחברות כלולות
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
עלות המ יות
דיביד דים שחולקו
הפסדים וקר ות ש צברו ממועד הרכישה ,טו

72,028
)(920
)(17,414

72,028
)(920
)(16,633

הלוואות ושטרי הון )(3) (2) (1

53,694
78,184

54,475
77,737

131,878

132,212

) (1

החברה העמידה לחברה מוחזקת הלוואות שיתרתן ליום  31בדצמבר 2020 ,הי ן 90,269
אלפי ש"ח .ב וסף ,קיימת הלוואה בסך  21,653אלפי ש"ח ,ה מדדת לפי עלותה וש רכשה
במסגרת רכישת  10%ה וספים מהחברה המוחזקת בתמורה לסך של  4,350אלפי ש"ח.
ליום  31בדצמבר 2020 ,העלות המופחתת של ההלוואות ה "ל מסתכמת לסך של כ38,308-
אלפי ש"ח .ביום  17בדצמבר 2020 ,התקבלה החלטה של בעלי המ יות של החברה
המוחזקת ,כי בתוקף החל מיום  1בי ואר 2020 ,ת פיק החברה המוחזקת לבעלי מ יותיה
שטרי הון ,כ גד הפחתת הלוואות הבעלים ,בהתאם ליתרת ההלוואות לאותו המועד.
שטרי ההון ייפרעו על פי דרישת בעלת השטר ,ובלבד שמועד הפירעון של שטרי ההון לא
יהיה לפ י יום  21בי ואר.2026 ,

) (2

החברה העמידה לחברה בשליטה משותפת מספר הלוואות לא צמודות אשר חלקן
ושאות ריבית .יתרת ההלוואות ליום  31בדצמבר 2020 ,הסתכמה לסך של כ 32,868-אלפי
ש"ח .שיעור הריבית הש תי המשוקלל בגין ההלוואות ה "ל ליום  31בדצמבר 2020 ,הי ו
 .0.9%מועד פרעון ההלוואות טרם קבע .ליום  31בדצמבר 2020 ,ההלוואה מדדת
בהתאם לשוויה ההוגן ה אמד בסך של כ 25,973-אלפי ש"ח.

) (3

ביום  17בי ואר 2019 ,החברה העמידה לחברה בשליטה משותפת הלוואה דולרית בסך
של  4,250אלפי דולר ,אשר ושאת ריבית בשיעור ש תי של  , LIBOR+8.15%אך לא פחות
מ  .10.5%ריבית חלקית לש ה הראשו ה שולמה לחברה מראש .קרן ההלוואה תיפרע
בתשלום אחד ביום  17ביולי 2021 ,לאחר שתי תקופות ב ות  6חודשים ו 12-חודשים
ש ית ו תמורת עמלת הארכה .ליום  31בדצמבר 2020 ,ההלוואה מדדה בהתאם לשוויה
ההוגן ,ה אמד בסך של כ 13,902-אלפי ש"ח.
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השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י )המשך(
ב.

פרטים וספים על חברות מוחזקות
.1

הוליל ד פארק בע"מ )להלן  -הוליל ד(
א(

ליום  31בדצמבר 2020 ,החברה מחזיקה ב 40%-ממ יות חברת הוליל ד.
הוליל ד מחזיקה במקרקעין בחלק ממתחם הוליל ד בירושלים ,בשטח של כ100-
דו ם ,המיועדים לב יה למגורים ולב יית מלון.
רכישת הזכויות במקרקעין עשתה בש ים קודמות בחלקה במזומן ,בסך של כ52-
מליו י דולר ,ובחלקה בדרך של חלוקת התמורות שתתקבל ה מתקבולי המכירות
של דירות המגורים ,באופן שבעלת הקרקע תקבל  18.5%מהתקבולים כאמור אשר
הופחת בהדרגה ל .12.5%-בהסכם סוכם גם כי עלויות הפיתוח הכללי של
הפרוייקט יחולו על הוליל ד ובעל הקרקע על פי שיעורים ש קבעו.
במהלך ש ת  2019זקפה החברה בגין השקעתה בהוליל ד רווח בסך כ 9.1-מליו י
ש"ח כתוצאה מביטול חלק מירידת ערך מלאי מקרקעין ש רשמה בספרי הוליל ד
בעבר )ראה סעיף ג' להלן( .הרווח האמור כלל בסעיף הכ סות מימון לאור עליית
ערך הלוואת בעלים שהעמידה החברה להוליל ד )בוצע ביטול חלקי של ירידת
הערך ש רשמה בעבר(.
בש ים  2020ו 2019-רשמה החברה הפסדים בסך כ 1.1-ו 1.2-מליו י ש"ח ,בהתאמה,
במסגרת סעיף "הפסד מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י".
יתרת ההשקעה לימים  31בדצמבר  2020ו 2019 -הי ה  49.4ו 48.1-מליו י ש"ח,
בהתאמה.

ב(

מצבה הכספי של הוליל ד
כללי
ה הלת הוליל ד החלה בתהליך תכ ון מחודש של זכויות הב יה וקבלת היתרי
ב ייה להקמת שלושה מגדלי מגורים במתחם הוליל ד ,אשר תחילת הקמת
הראשון מבי יהם צפויה בעוד כ 1-2-ש ים.
רואי החשבון של הוליל ד הפ ו בדוח רואה החשבון המבקר שלהם לדוחות
הכספיים של הוליל ד ליום  31בדצמבר 2020 ,את תשומת הלב בדבר אשראי
ב קאי בסך של כ 30-מליו י ש''ח שמועד פרעו ו ביום  28בדצמבר 2021 ,ולתכ ית
ה הלת הוליל ד לגיוס מקורות המימון ה דרשים לליווי והקמת הפרויקט לרבות
החלפת האשראי הב קאי ולהערכת הוליל ד כי תוכל לגייס את המימון הדרוש.
לאחר אישור הדוחות הכספיים של הוליל ד ,בחודש פברואר 2021 ,הושלם הסכם
ליווי להקמת הפרויקט בין גוף מממן לבין הוליל ד ,ומשכך האשראי שהוליל ד
טלה מב ק לאומי הוחלף באשראי שהעמיד הגוף המממן.
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השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י )המשך(
תמצית המידע הפי סי של הוליל ד:
 31בדצמבר
2019

2020
אלפי ש"ח
דוחות על המצב הכספי:
635
239,871
)(31,134
)(73,815
)(135,557

כסים שוטפים
כסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
סה"כ גרעון בהון

2020

377
238,700
)(696
)(102,209
)(136,172

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2019
אלפי ש"ח

2018

תוצאות הפעילות:

.2

הכ סות
רווח קי )הפסד(

30
)(2,670

28,349

)(8,274

סה"כ רווח )הפסד( כולל

)(2,670

28,349

)(8,274

החברה מחזיקה ב 50%-מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת ופי השמש ב"ש בע"מ
)להלן  -ופי השמש( .ופי השמש עוסקת בהקמת פרוייקט מגורים בבית שמש .החברה
מטפלת בהשקעתה ב ופי השמש לפי שיטת השווי המאז י.
למועד הדוח ,קיימות  216יחידות דיור שעתידות להיב ות במסגרת שלבים ג' ו-ד' ,כש-
 126יחידות דיור )שלב ג'( הי ן בתכ ון )תב"ע בתוקף( ,ו 90-יחידות דיור מהוות עתודת
קרקע לגביהן החל הליך של שי וי תב"ע )שלב ד'(.
סך ההפסד שזקפה החברה בגין השקעתה ב ופי השמש במסגרת סעיף "הפסדי חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאז י" בש ים  2020ו 2019-הסתכמו בכ 1.7-מליו י ש"ח
ובכ 0.7-מליו י ש"ח ,ויתרת ההשקעה בה לימים  31בדצמבר  2020ו 2019 -הי ה  24.4ו-
 20.5מליו י ש"ח ,בהתאמה.
בקשר להלוואה ש ת ה החברה ל ופי השמש ,זקפה החברה בש ת  2020רווח במסגרת
סעיף "הכ סות מימון" בסך של  2.4מליו י ש''ח .בש ת  2019זקפה החברה הפסד במסגרת
סעיף "הוצאות מימון" בסך של  6.3מליו י ש"ח וזאת לאור שי ויים בשווי הקרקע של
ופי השמש.
בחודש דצמבר  ,2019קיבלה ופי השמש מאת רשות מקרקעי ישראל )"רמ"י"( ,שומה בסך
של כ 44.6-מליו י ש''ח ,לצורך הארכת מועדים לפיתוח הקרקע )"השומה"( .ופי השמש
ערערה על סכום השומה.
לאחר תאריך המאזן ,בחודש פברואר  ,2021ולאחר משא ומתן שהתקיים בין ציגי ופי
השמש לרמ"י ,התקבלה אצל ופי השמש דרישת תשלום מעודכ ת להארכת מועדים
לפיתוח הקרקע ,לפיה סכום התשלום יעמוד על סך של  5מליו י ש"ח בלבד וזאת ,במקביל
להמרת חוזה הפיתוח לחוזה חכירה ובת אי שככל שתבקש ופי השמש לבצע תוספת
ב יה במקרקעי הפרויקט ,יהיה עליה לשלם שיעורים משווי התוספת בהתאם ל הלי
הרשות.
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השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י )המשך(
.3

ליום  31בדצמבר 2020 ,מחזיקה החברה ב 100%-מהון המ יות המו פק של אל הר ה דסה
וב ין בע"מ )להלן  -אל הר( .אל הר הי ה חברה המתמחה בב יית פרוייקטים מורכבים
של ב יי י מגורים רבי קומות ,מב י ציבור ,משרדים ובתי חולים.

.4

החברה מחזיקה ב 40%-מהון המ יות המו פק וה פרע של חברת מיקדן יהול ואחזקה
בע"מ )להלן  -מיקדן( .מיקדן עוסקת במתן שירותי יהול ,תחזוקה והפעלה של כסים,
ובהם בית קרדן .החברה מטפלת בהשקעתה במיקדן לפי שיטת השווי המאז י.
סך הרווחים שזקפה החברה בגין השקעתה במיקדן במסגרת סעיף "הפסדי חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאז י" בש ים  2020ו 2019-הסתכמו בכ 0.2-ו 0.1-מליו י
ש"ח.
כמו כן ,בש ת  2019רשמה החברה הפרשה לירידת ערך בגין השקעה במיקדן בסך של כ-
 3.7מליו י ש"ח )לפ י השפעת המס( ,במסגרת סעיף "הוצאות אחרות" וזאת לאור
אי דיקציות לירידת ערך שווי ההשקעה.

.5

Kardan Midwest USA INC
החברה מחזיקה בעקיפין ב 100%-מהון המ יות המו פק וה פרע של Kardan Midwest
) USA INCלהלן  ,(KMU -חברה המאוגדת על פי חוקי מדי ת דלוואר .כון למועד אישור
הדוחות הכספיים ,ל KMU-קיימות שתי השקעות וספות )באמצעות חברות כלולות(
בייזום פרויקטים למגורים בברוקלין ,יו-יורק ובמישיגן ,ארה"ב ,כמפורט להלן:

א(

ביום  26באוקטובר 2016 ,התקשרה החברה בהסכם עם חברה אמריקאית הפועלת
בארה"ב )להלן  -השותף( להקמת מיזם משותף לב יית פרויקט הכולל  32יחידות
דיור בברוקלין ,יו יורק )להלן  -ההסכם ו-הפרויקט ,בהתאמה( .הפרויקט יוחזק
בחלקים שווים על ידי החברה והשותף ,וי והל במשותף.
בד בבד ,התקשרה חברת הפרויקט אשר הוקמה על ידי החברה והשותף )בחלקים
שווים כאמור( בהסכם לרכישת הקרקע עליה יוקם הפרויקט בתמורה לסך של כ-
 4.2מליו י דולר .ההסכם כולל הסדרים ב וגע ליחס השקעת ההון העצמי בפרויקט
)ביחס של  80%החברה ו 20%-השותף( ,ב וגע לאופן המימון ו יהול הפרויקט
)לרבות להערכת הכללים למימון( וב וגע לחלוקת הרווחים בין השותפים וכיוצ"ב.
בהתאם להסכם ,קבעו הצדדים מ ג ון חלוקת רווחים ,לפיו עד להשגת שיעורי
רווחיות אותם הגדירה החברה ,תהיה חלוקת הרווחים ביחס ה זכר לעיל ומעבר
לשיעורי הרווחיות כאמור ,תחולק יתרת הרווחים בהתאם ליעדי רווחיות שקבעו
הצדדים.

ב(

בחודש דצמבר 2017 ,התקשרה החברה בהסכם עם חברה אמריקאית הפועלת
במישיגן ,ארה"ב )להלן  -הצד השלישי( להקמת מיזם משותף לב יית פרויקט
מגורים הכולל  93בתים )) (Single-Familyבש י שלבים  -שלב א' 39 :בתים; שלב
ב' 54 :בתים( בסטרלי ג הייטס ,מישיגן ,ארה"ב )להלן  -ההסכם ו -הפרויקט,
בהתאמה( .הפרויקט מוחזק על ידי החברה והצד השלישי בשיעור של  90%ו,10% -
בהתאמה.
בד בבד עם כ יסת ההסכם לתוקף ,התקשרה חברת הפרויקט אשר הוקמה על ידי
החברה והצד השלישי בהסכם עם חברה מקבוצת הצד השלישי ,בהסכם לרכישת
מקרקעי הפרויקט ,בתמורה לסך כולל של כ 1.7-מליו י דולר.
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השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י )המשך(
בהתאם להסכם ,קבעו הצדדים כי פעילותה של חברת הפרויקט תמומן באמצעות
השקעות הצדדים בהו ה ,אשר יבוצעו לפי יחס אחזקותיהם בה  90% -על-ידי
החברה ו 10%-על-ידי הצד השלישי עד גובה תקציב הפרויקט כפי שייקבע מעת
לעת .ההסכם כולל הסדרים ב וגע לאופן יהול הפרויקט ,ת אים ומ ג ו ים
לרכישת/מכירת חלקיהם של הצדדים ,וכיו"ב.
ב וסף קבעו הצדדים מ ג ון חלוקה של יתרות תזרימי המזומ ים של חברת
הפרויקט לבעלי מ יותיה אשר תיעשה לפי סדר קדימויות בהתאם ליעדי שיעור
תשואה פ ימי ) (IRRש קבעה בהסכם.
ליום  31בדצמבר 2020 ,הסתיים שלב פיתוח הקרקע של שלב א' ו מסרו לרוכשים
 8בתים ,וכן חתמו  11חוזים וספים.
.6

KRE USA LLC

ליום  31בדצמבר 2020 ,מחזיקה החברה בעקיפין בשיעור של  100%מהון המ יות המו פק
וה פרע של ) KRE USA LLCלהלן  .(KREהחברה מאוגדת על פי חוק מדי ת דלוואר .ל-
 KREקיימת השקעה בייזום פרויקט למגורים בברוקלין ,ארה"ב.
ביום  24בי ואר 2019 ,השלימה החברה התקשרות בהסכם עם חברה אמריקאית הפועלת
בארה"ב )"השותף"( להקמת מיזם משותף לב יית פרויקט הכולל  30יחידות דיור
בברוקלין ,יו יורק ")ההסכם" ו" -הפרויקט" ,בהתאמה(.
בד בבד ,התקשרה חברת הפרויקט ,אשר מוחזקת בהיקף של  80%על ידי החברה ו20%-
בידי השותף ומ והלת במשותף על ידי החברה והשותף ,בהסכם לרכישת הקרקע עליה
יוקם הפרויקט בתמורה לסך של  3.6מליו י דולר.
ההסכם כולל הסדרים ב וגע ליחס השקעת ההון העצמי בפרויקט )בהתאם להחזקותיהם
בחברת הפרויקט( ,ב וגע לאופן המימון ו יהול הפרויקט ,לרבות העמדת הלוואה לפרויקט
על ידי החברה ות איה ,ב וגע לחלוקת הרווחים בין השותפים וכיוצ"ב.
בהתאם להסכם ,קבעו הצדדים מ ג ון חלוקת רווחים ,לפיו עד להשגת שיעורי רווחיות
אותם הגדירה החברה ,תהיה חלוקת הרווחים באופן שיאפשר החזר ההשקעה העודפת
של החברה ומעבר לשיעורי הרווחיות כאמור ,תחולק יתרת הרווחים בהתאם ליעדי
רווחיות שקבעו הצדדים.
למועד הדוח ,החברה בוח ת מכירת הפרויקט לצד ג'.
באור - :15

חייבים והלוואות לזמן ארוך
 31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח
חייבים והכ סות לקבל בגין חוזי הקמה )ראה באור 9א'(
הלוואות לזמן ארוך )ראה באורים 26ג'26 ,4ג'13 ,5ב'13 ,4ב'(5
פיקדון ב אמ ות )ראה באור 26ד'(2
מקדמה בגין מטלות ציבוריות )ראה באור (21
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20,470
3,273
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2,830
1,750
-
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באור  - :16רכוש קבוע
א.

ההרכב והת ועה:
ש ת 2020
משרדים
)*(

כלי
רכב

ריהוט וציוד
משרדי
ושיפורים
במושכר
אלפי ש"ח

מ ופים
וציוד
ב יה

סה"כ

עלות
5,395
5,395

יתרה ליום  1בי ואר2020 ,
רכישות במהלך הש ה
גריעות במשך הש ה
יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

344
344

7,409
71
)(9
7,471

34,704
2,200
36,904

47,852
2,271
)(9
50,114

פחת ש צבר
יתרה ליום  1בי ואר2020 ,
תוספות במשך הש ה
יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

246
102
348

122
55
177

5,698
384
6,082

32,776
1,101
33,877

38,842
1,642
40,484

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר,
2020

5,047

167

1,389

3,027

9,630

ריהוט וציוד
משרדי
ושיפורים
במושכר
אלפי ש"ח

מ ופים
וציוד
ב יה

ש ת 2019
משרדים
)*(

כלי
רכב

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בי ואר2019 ,
רכישות
העברה ממלאי ב יי ים ודירות
למכירה
גריעות במשך הש ה
יתרה ליום  31בדצמבר2019 ,

5,395
-

359
131

6,978
166

34,688
16

47,420
313

5,395

)(146
344

265
7,409

34,704

265
)(146
47,852

פחת ש צבר
יתרה ליום  1בי ואר2019 ,
תוספות במשך הש ה
גריעות במשך הש ה
יתרה ליום  31בדצמבר2019 ,

177
69
246

135
57
)(70
122

5,370
328
5,698

31,714
1,062
32,776

37,396
1,516
)(70
38,842

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר,
2019

5,149

222

1,711

1,928

9,010

)*( לפרטים וספים ,ראה ביאור 11א'.

ב.

בקשר לשעבודים ,ראה באור 26א'.
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כסי זכות שימוש
לקבוצה הסכמי חכירה הכוללים חכירות של משרדים ורכבים ,אשר משמשים הן לצורך קיום הפעילות
השוטפת של הקבוצה והן לצורך החכרת מש ה וגביית דמי שכירות משוכרים.
הסכמי החכירות של המשרדים הי ם לתקופה ה עה בין  1ל 3-ש ים ,בעוד הסכמי החכירות של הרכבים
הי ם לתקופה שבין  1ל 3-ש ים והסכם החכירה של המחסן הי ו לתקופה של כ 5-ש ים.
גילויים בדבר כסי זכות שימוש
משרדים

סה"כ

מחסן
כלי רכב
באלפי ש"ח

עלות
יתרה ליום  1בי ואר2020 ,
תוספות במשך הש ה
גריעות במשך הש ה

2,393
)(1,236

2,974
2,027
)(698

1,012
1,156
)(1,012

6,379
3,183
)(2,946

יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

1,157

4,303

1,156

6,616

פחת ש צבר
יתרה ליום  1בי ואר2020 ,
תוספות במשך הש ה
גריעות במשך הש ה

1,095
1,099
)(1,236

1,158
1,388
)(698

189
289
)(189

2,442
2,776
)(2,123

יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

958

1,848

289

3,095

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2020 ,

199

2,455

867

3,521

בקשר להתחייבויות בגין חכירה ,ראה באור 32ב'.
באור - :18

מו יטין
היתרה בסך  2,218אלפי ש"ח מיוחסת לחברה מאוחדת הפועלת במגזר ביצוע עבודות ב ייה.
ירידת ערך המו יטין בח ת לפחות אחת לש ה בהתאם לסכום בר ההשבה של היחידה מ יבת
המזומ ים אליה מיוחס המו יטין.
ליום  31בדצמבר 2020 ,בח ה החברה את השקעתה בחברה המאוחדת ,והגיעה למסק ה כי אין ירידת
ערך מו יטין.

באור - :19

אשראי מתאגידים ב קאיים
א.

הרכב:
 31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח
חלות שוטפת של הלוואה לזמן ארוך )(1
אשראי לזמן קצר מתאגידים ב קאיים )(4) (3) (2
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29,214

3,750
20,000

99,527
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אשראי מתאגידים ב קאיים )המשך(

ב.

)(1

יתרת ההלוואה ליום  31בדצמבר  2020ו ,2019-הי ה בגין אשראי מתאגיד ב קאי שהועמד
בקשר עם בית קרדן.
בחודש יו י 2019 ,הועמד אשראי בסך כולל של כ 75,000-אלפי ש"ח .ההלוואה אי ה
צמודה ו ושאת ריבית ש תית קבועה בשיעור של פריים בתוספת ) 1.6%ליום  31בדצמבר,
 .(3.2% - 2020תשלומי קרן ההלוואה פרעים בתשלומים רבעו יים קבועיים החל
מהרבעון הרביעי בש ת  2019ועד לרבעון הש י בש ת  ,2021כאשר יתרת הקרן הבלתי
מסולקת בסך של  68,438אלפי ש"ח תיפרע בתשלום אחד בחודש יולי .2021 ,הריבית בגין
יתרת הקרן הבלתי מסולקת משולמת בתשלומים רבעו יים החל מחודש אוקטובר.2019 ,
לפרטים וספים ראה באור .23

)(2

אשראי ליום  31בדצמבר  2020ו 2019-בסך  20,000אלפי ש"ח הי ו בגין אשראי מתאגיד
ב קאי שהועמד בקשר עם פרויקט ווה ג ים  -קרית מוצקין .קרן ההלוואה תיפרע
בתשלום אחד בחודש מרס .2021 ,ההלוואה אי ה צמודה ו ושאת ריבית ש תית ומי לית
בשיעור של פריים בתוספת ) 1.85%ליום  31בדצמבר.(3.45% - 2020 ,

)(3

אשראי ליום  31בדצמבר 2020 ,בסך  4,200אלפי ש''ח הי ו בגין אשראי מתאגיד ב קאי
שהועמד בקשר עם פרויקט ג י תקוה .קרן ההלוואה ית ת לפרעון בכל עת .ההלוואה
אי ה צמודה ו ושאת ריבית ש תית ומי לית בשיעור של פריים בתוספת ) 0.9%ליום 31
בדצמבר.(2.5% - 2020 ,

)(4

אשראי ליום  31בדצמבר 2020 ,בסך  5,014אלפי ש"ח הי ו בגין אשראי מתאגיד ב קאי
שהועמד בקשר עם פרויקט גלי כרמל .קרן ההלוואה ית ת לפרעון בכל עת .ההלוואה
אי ה צמודה ו ושאת ריבית ש תית ומי לית בשיעור של פריים בתוספת ) 0.8%ליום 31
בדצמבר.(2.4% - 2020 ,

אמות מידה פי סיות
) (1

בקשר עם הלוואות שהחברה קיבלה )הסכמי מסגרת( ועתידה לקבל לצורך מימון
הפרויקטים ,התחייבה החברה כלפי שישה ב קים לעמוד באמות מידה פי סיות
מסוימות .בין היתר ,התחייבה החברה כי ההון העצמי המוחשי שלה ,כפי שהוגדר
בהסכמים עם הב קים ,לא יפחת מ 20%-מסך המאזן בדוחות הכספיים ה פרדים של
החברה ,כפי שהוגדרו בהסכמים עם הב קים וכי לא תחלק דיביד ד באופן אשר יגרום
לאי עמידה בהתחייבויותיה כלפי הב קים.
ב וסף להתחייבות ה "ל ,התחייבה החברה כלפי ב ק בע יין אשראי שהועמד בקשר עם
פרוייקט בית קרדן בסך של כ 75-מליו י ש"ח ,כי ההכ סה התפעולית טו החצי ש תית
מה כס "בית קרדן" לא תפחת מסך של  4,000אלפי ש"ח .לפרטים בקשר עם האשראי
ה "ל ראה סעיף א' לעיל.
ליום  31בדצמבר 2020 ,עומדת החברה באמות המידה הפי סיות האמורות.

)(2

להבטחת אשראים ,הלוואות ושירותים ב קאיים אחרים ש טלה אל הר התחייבה אל הר
לעמוד באמות מידה פי סיות הכוללות בין השאר הת יות בדבר חלוקת דיביד ד מרווח
ש צבר באל הר עד  31בדצמבר 2009 ,וכן בשיעור מקסימלי של  50%מהרווח בש ה בה
חולק הדיביד ד )החל מש ת  ,(2010התחייבות להון עצמי מוחשי כפי שהוגדר בהסכמים
עם הב קים שלא יפחת מסך של  25מליו י ש"ח ,התחייבות שהיחס בין הו ה העצמי של
אל הר להתחייבויות פי סיות ולמחצית מההתחייבויות שאי ן פי סיות לא יפחת מ-
 ,50%התחייבות שיחס הון עצמי למאזן לא יפחת מ ,30%-התחייבות שסך הערבויות באל
הר יהיה עד פי  2.5מההון העצמי המוחשי שלה וכן העמידה אל הר ערבות בלתי מוגבלת
בסכום של החברה .ב וסף ,התחייבה אל הר כי לא יהיה בתשלום דיביד ד ו/או דמי יהול
כדי להפחית את יתרת העודפים של אל הר מסך של  3,400אלפי ש"ח.
- 57 -

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :19

אשראי מתאגידים ב קאיים )המשך(
לאחר תאריך המאזן ,בחודש מרס 2021 ,ולאחר שקיבלה את אישורם של הגורמים
המממ ים לכך שהחלוקה לא תהווה הפרה של אמות המידה הפי סיות ש קבעו
בהסכמים עימם ,הכריזה אל הר על דיביד ד בסך של כ 40-מליו י ש"ח.
ליום  31בדצמבר 2020 ,עומדת אל הר באמות המידה הפי סיות האמורות.
ג .בקשר לבטחו ות ,ראה באור .26

באור - :20

התחייבויות לספקים ול ות י שירותים
 31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח
חובות פתוחים
שטרות לפרעון

2019

52,152
11,051

64,883
8,993

63,203

73,876

החובות לספקים אי ם ושאים ריבית .ממוצע ימי אשראי ספקים הי ו  60יום.
באור  - :21זכאים ויתרות זכות
 31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח
עובדים ומוסדות בגין שכר
מסים שוטפים לשלם
מוסדות ממשלתיים אחרים
הוצאות לשלם
ריבית לשלם בגין אג"ח והלוואות מתאגידים ב קאיים
הכ סות מראש
החברה האם
עסקת הג ה
התחייבות בגין מטלות ציבוריות )**(
הפרשה להשלמת עבודות ב יה
הפרשה לאחריות
הפרשה לתביעות
שותפים בעסקה משותפת
)*(

2019

5,903
3,385
13,494
486
154
118
5,593
1,700
6,341
1,337
90

4,863
2,415
3,521
17,249
922
228
40
11
2,902
6,308
1,042
45

38,601

39,546

)*(

לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-היתרה כוללת הפרשה לחופשה ולהבראה בסך  1,700ו1,106-
אלפי ש"ח ,בהתאמה.

)**(

בקשר עם בית קרדן ,בחודש יו י 2011 ,חתמה החברה יחד עם  6יזמים אחרים )להלן  -היזמים(
על הסכם עם עיריית תל-אביב ועם צד שלישי בקשר לביצוע עבודות במתחם המע"ר הצפו י
בתל אביב.
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באור  - :21זכאים ויתרות זכות )המשך(
בהסכם קבעו חלוקת עלויות ביצוע העבודות בין העיריה לבין היזמים ולוחות הזמ ים
המשוערים להשלמת העבודות .עוד חתם בחודש יו י 2011 ,הסכם בין עיריית תל אביב והיזמים
שע יי ו העתקת קו מתח גבוה ממגרשי היזמים לפיו הסכימו היזמים להשתתף יחד עם העיריה
בחלק מעלויות ביטול קו המתח העילי הסמוך למתחם במע"ר הצפו י ,כל אחד על פי חלקו.
בחודש י ואר 2019 ,החברה והיזמים חתמו על מסמך מחייב במסגרת הליך גישור ,וזאת על-מ ת
לקבוע את החלק היחסי של כל יזם בפרויקט .התקיים גישור וכך גם מסק ות לאופן החבות של
היזמים .בחודש י ואר 2020 ,שילמה החברה מקדמה ע"ח חלקה בעלויות הפרויקט בסך של
 6,790אלפי ש''ח כולל מע"מ ,כך שמחצית מיתרת הסכום שלא התקבלו בגי ו חשבו יות מס
כדין ,רשם בספרי החברה כהתחייבות לזמן קצר ולזמן ארוך.
באור  - :22מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה
2019

2020
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בי ואר
הכ סות שהוכרו ותקבולים שהתקבלו

22,562
)(1,954

47,944
)(25,382

יתרה ליום  31בדצמבר

20,608

22,562

באור  - :23התחייבויות לתאגידים ב קאיים
א.

ההרכב:

הלוואה מתאגיד ב קאי
)*(

שיעור ריבית
משוקלל
 31בדצמבר
2020
%
3.2%

)*(

לפרטים בדבר הלוואה מתאגיד ב קאי ,ראה באור 19א').(1

ב.

לגבי בטחו ות ,ראה באור .26

ג.

לגבי אמות מידה פי סיות ,ראה באור 19ב').(1
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-

2019
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באור - 24

אגרות חוב
ערך קוב
ליום
 31בדצמבר
2020
סדרה ב' )ראה סעיף א'(
סדרה ג' )ראה סעיף ב'(
סדרה ד' )ראה סעיף ג'(
ב יכוי  -חלויות שוטפות

111,366
155,493

יתרה טו
ליום
 31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח

יתרה טו
ליום
 31בדצמבר
2019

110,748
154,183

31,250
122,725
-

264,931
)(43,595

153,975
)(43,624

221,336

110,351

שיעור
שיעור
הריבית
הריבית
ה קובה האפקטיבית
%
4.9
3.6
2.4

5.23
3.94
2.64

להלן ריכוז יתרות ופירוטים עבור אגרות החוב שהו פקו ע"י החברה:
א.

ביום  6באוקטובר 2014 ,השלימה החברה ה פקה לציבור של  125,000אלפי ש"ח ערך קוב
אגרות חוב )סדרה ב'( בבורסה ל יירות ערך בתל אביב בתמורה כוללת של  125,000אלפי ש"ח
)כ 123,689-אלפי ש"ח לאחר יכוי הוצאות ה פקה(.
אגרות החוב הי ן שקליות ו שאו ריבית ש תית בשיעור של  .4.9%הריבית האפקטיבית הי ה
בשיעור של .5.23%
קרן אגרות החוב עמדה לפירעון בארבעה תשלומים ש תיים שווים המשולמים ביום 30
בספטמבר של כל אחת מהש ים  2017עד  .2020הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן
אגרות החוב שולמה בתשלומים חצי ש תיים בימים  31במרס ו 30-בספטמבר של כל אחת
מהש ים  2015עד .2020
ליום  31בדצמבר 2019 ,עמדה החברה באמות המידה הפי סיות ש דרש לעמוד בהן ,בהתאם
לשטר ה אמ ות של אגרות החוב )סדרה ב'(.
ליום  31בדצמבר 2020 ,אגרות החוב פרעו במלואן.

ב.

ביום  1ביולי 2018 ,השלימה החברה ה פקה לציבור של  123,740אלפי ש"ח ערך קוב אגרות
חוב )סדרה ג'( בבורסה ל יירות ערך בתל אביב ,בתמורה כוללת של  123,740אלפי ש"ח )כ-
 122,305אלפי ש"ח לאחר יכוי הוצאות ה פקה(.
אגרות החוב )סדרה ג'( הי ן שקליות ו ושאות ריבית ש תית בשיעור של  .3.6%הריבית
האפקטיבית הי ה בשיעור של .3.94%
קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בחמישה תשלומים ש תיים לא שווים ביום  30ביו י של כל
אחת מהש ים  2020עד  ,2024כדלקמן :ביום  30ביו י 2020 ,תשלום בשיעור של  10%מהערך
ה קוב של קרן אגרות החוב ,ביום  30ביו י 2021 ,תשלום בשיעור של  20%מהערך ה קוב של
קרן אגרות החוב ,ביום  30ביו י של כל אחת מהש ים  2022ו 2023-תשלום בשיעור של 25%
מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב וביום  30ביו י 2024 ,תשלום בשיעור של  20%מהערך ה קוב
של קרן אגרות החוב.
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב משולמת בתשלומים חצי ש תיים ביום
 31בדצמבר של כל אחת מהש ים  2018עד  2023וביום  30ביו י של כל אחת מהש ים  2019עד
.2024
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באור - 24

אגרות חוב )המשך(
להלן אמות המידה הפי סיות העיקריות שעל החברה לעמוד בהן ,בהתאם לשטר ה אמ ות של
אגרות החוב )סדרה ג'(:
(1

ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יפחת משיעור של
 24%מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו(.

(2

ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יפחת מסכום של
 270מליו י ש"ח.

(3

יחס חוב פי סי טו ל CAP-טו של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יעלה על
שיעור של .75%

(4

החברה התחייבה כי עיקר פעילותה ) (60%יהיה בתחום ה דל"ן והב יה בישראל.

(5

החברה לא תבצע חלוקה כלשהי לרבות חלוקת דיביד ד לבעלי מ יותיה ולרבות רכישה
עצמית של מ יותיה אשר כתוצאה ממ ה:
א(
ב(

שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה
הכספיים )סולו( לא יפחת מ.30%-
ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יפחת מסך
של  350מליו י ש"ח.

יצוין כי החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה האמורות לעיל רק במידה ולא עמדה
בהן במשך ש י רבעו ים קל דריים רצופים.
ליום  31בדצמבר 2020 ,עמדה החברה באמות המידה הפי סיות ש דרש לעמוד בהן,
בהתאם לשטר ה אמ ות של אגרות החוב )סדרה ג'(.
ג.

ביום  16בי ואר 2020 ,השלימה החברה ה פקה לציבור של  140,493אלפי ש"ח ערך קוב אגרות
חוב )סדרה ד'( בבורסה ל יירות ערך בתל אביב ,בתמורה כוללת של  140,493אלפי ש"ח )כ-
 139,074אלפי ש"ח לאחר יכוי הוצאות ה פקה(.
אגרות החוב )סדרה ד'( הי ן שקליות ו ושאות ריבית ש תית בשיעור של  .2.4%הריבית
האפקטיבית הי ה בשיעור של .2.63%
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי ש תיים אשר
ישולמו בימים  30ביו י ו 31-בדצמבר של כל אחת מהש ים  2020עד .2026
ביום  21באוקטובר 2020 ,השלימה החברה ה פקה פרטית של  15,000אלפי ש"ח ערך קוב
אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ד' בתמורה כוללת של  15,000אלפי ש"ח )כ 14,790-אלפי
ש"ח לאחר יכוי הוצאות ה פקה(.
ת אי הרחבת סדרה ד' זהים לת אי סדרה ד' שהו פקה ביום  16בי ואר .2020 ,הריבית
האפקטיבית של הרחבת הסדרה הי ה .2.75%
לאחר השלמת הקצאה זו ,עומדת סדרת אגרות החוב )סדרה ד'( על סך כולל של  155,493אלפי
ש"ח ערך קוב.
קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בשישה תשלומים ש תיים לא שווים ביום  31בדצמבר של כל
אחת מהש ים  2021עד  ,2026כדלקמן :ביום  31בדצמבר של כל אחת מהש ים  2021עד 2024
תשלום בשיעור של  12.5%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב ,וביום  31בדצמבר של כל אחת
מהש ים  2025ו 2026-תשלום בשיעור של  25%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב.
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באור - 24

אגרות חוב )המשך(
להלן אמות המידה הפי סיות העיקריות שעל החברה לעמוד בהן ,בהתאם לשטר ה אמ ות של
אגרות החוב )סדרה ד'(:
.1

ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יפחת משיעור של
 24%מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו(.

.2

ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יפחת מסכום של
 270מליו י ש"ח.

.3

יחס חוב פי סי טו ל CAP-טו של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יעלה על
שיעור של .75%

.4

החברה התחייבה כי עיקר פעילותה ) (60%יהיה בתחום ה דל"ן והב יה בישראל.

.5

חברה לא תבצע חלוקה כלשהי לרבות חלוקת דיביד ד לבעלי מ יותיה ולרבות רכישה
עצמית של מ יותיה אשר כתוצאה ממ ה:
א(
ב(

שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה
הכספיים )סולו( לא יפחת מ.30%-
ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יפחת מסך
של  350מליו י ש"ח.

יצוין כי החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה האמורות לעיל רק במידה ולא עמדה בהן
במשך ש י רבעו ים קל דריים רצופים.
ליום  31בדצמבר 2020 ,עמדה החברה באמות המידה הפי סיות ש דרש לעמוד בהן ,בהתאם
לשטר ה אמ ות של אגרות החוב )סדרה ד'(.
ד.

לאחר תאריך המאזן ,ביום  16בפברואר 2021 ,השלימה החברה ה פקה לציבור של  178,773אלפי
ש"ח ערך קוב אגרות חוב )סדרה ה'( בבורסה ל יירות ערך בתל אביב ,בתמורה כוללת של
 178,773אלפי ש"ח )כ 176,960-אלפי ש"ח לאחר יכוי הוצאות ה פקה(.
אגרות החוב )סדרה ה'( הי ן שקליות ו ושאות ריבית ש תית בשיעור של  .2.5%הריבית
האפקטיבית הי ה בשיעור של .2.71%
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי ש תיים אשר
ישולמו בימים  30ביו י ו 31-בדצמבר של כל אחת מהש ים  2021עד .2028
קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון בשמו ה תשלומים ש תיים לא שווים ביום  31בדצמבר של
כל אחת מהש ים  2021עד  ,2028כדלקמן :ביום  31בדצמבר של כל אחת מהש ים  2021עד 2023
תשלום בשיעור של  5%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב ,ביום  31בדצמבר  2024תשלום
בשיעור  10%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב ,ביום  31בדצמבר של כל אחת מהש ים 2025
ו 2026 -תשלום בשיעור של  15%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב ,ביום  31בדצמבר 2027
תשלום בשיעור  25%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב וביום  31בדצמבר  2028תשלום
בשיעור  20%מהערך ה קוב של קרן אגרות החוב.
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באור - 24

אגרות חוב )המשך(
להלן אמות המידה הפי סיות העיקריות שעל החברה לעמוד בהן ,בהתאם לשטר ה אמ ות של
אגרות החוב )סדרה ה'(:
.1

ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יפחת משיעור של
 24%מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו(.

.2

ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יפחת מסכום של
 270מליו י ש"ח.

.3

ההון העצמי המוחשי המאוחד של החברה על פי דוחותיה הכספיים )מאוחדים( לא יפחת
משיעור של  20%מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )מאוחדים(.

.4

יחס חוב פי סי טו ל CAP-טו של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יעלה על
שיעור של .75%

.5

החברה התחייבה כי עיקר פעילותה ) (70%יהיה בתחום ה דל"ן והב יה בישראל.

.6

החברה לא תבצע חלוקה כלשהי לרבות חלוקת דיביד ד לבעלי מ יותיה ולרבות
רכישהעצמית של מ יותיה אשר כתוצאה ממ ה:
א(
ב(

שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה
הכספיים )סולו( לא יפחת מ.30%-
ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים )סולו( לא יפחת מסך
של  350מליו י ש"ח.

יצוין כי החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה האמורות לעיל רק במידה ולא עמדה בהן
במשך ש י רבעו ים קל דריים רצופים.
באור - :25

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
הטבות לאחר סיום העסקה
די י העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או
פרישה .חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס
על משכורת העובד אשר ,לדעת הה הלה ,יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומ ות ,בדרך כלל ,על ידי הפקדות המסווגות כתוכ ית
להטבה מוגדרת או כתוכ ית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.
תוכ יות להפקדה מוגדרת
לגבי חלק מתשלומי הפיצויים ,חלים ת אי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ,1963-על-פיו
הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקר ות פ סיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל
התחייבות וספת לעובדים ,בגי ם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הפקדות אלו וכן הפקדות בגין
תגמולים מהוות תוכ יות להפקדה מוגדרת.
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באור - :25

התחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
תוכ יות להטבה מוגדרת
החלק של תשלומי הפיצויים שאי ו מכוסה על ידי הפקדות בתוכ יות להפקדה מוגדרת ,כאמור לעיל,
מטופל על ידי הקבוצה כתוכ ית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגי ה
הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.

באור - :26

שעבודים ,התקשרויות והתחייבויות תלויות
א.

שעבודים
החברה ,העסקאות המשותפות והחברות המוחזקות על ידה שיעבדו בשעבודים קבועים
ושוטפים כסי מקרקעין ,הכ סות וזכויות מפרויקטים ומדמי שכירות ,לרבות זכויות ביטוח,
זכויות בעסקה משותפת ותקבולים בגי ן ,זכויות בהסכמי פיתוח עם רמ"י וזכויות בהסכמים
עם מזמי י עבודות לטובת הב קים המלווים של הפרויקטים השו ים.
סך התחייבויותיה של החברה המובטח בשעבודים כון ליום  31בדצמבר 2020 ,עומד על כ314.2-
מליו י ש"ח )ליום  31בדצמבר 2019 ,כ 290.1-מליו י ש"ח(.

ב.

ערבויות
.1

להבטחת פרעון האשראי שקיבלה חברה כלולה )הוליל ד( במסגרת הליווי הב קאי ,אשר
יתרתו ליום  31בדצמבר 2020 ,הי ה כ 30-מליו י ש"ח ,רשמה משכ תא ראשו ה בדרגה
ללא הגבלת סכום על זכויות הוליל ד במקרקעין וכן שיעבדה הוליל ד את מלוא זכויותיה
על פי הסכם רכישת המקרקעין לטובת הב ק .כמו כן ערבים בעלי המ יות של הוליל ד
ללא הגבלה בסכום לב ק ,כל אחד לפי חלקו )חלק החברה ליום  31בדצמבר 2020 ,כ12-
מליו י ש"ח( להבטחת פרעון האשראי ה "ל .הוליל ד שיעבדה לטובת הב ק המלווה את
הפרויקט ,בשעבוד קבוע ו/או שעבוד שוטף את כל כסיה וזכויותיה.

.2

החברה העמידה ערבות לטובת תאגידים ב קאיים בישראל לצורך העמדות מסגרות
אשראי לפעילות אל הר .ליום  31בדצמבר 2020 ,מסתכם סכום הערבויות שהעמידה
החברה לטובת מסגרות האשראי של אל הר בסך של כ 97-מליו י ש"ח .ליום  31בדצמבר,
 2020וצלו מסגרות אשראי בסך של כ 56-מליו י ש"ח.

.3

ליום  31בדצמבר 2020 ,חלק החברה בערבויות ב קאיות ש ית ו לרוכשי דירות במסגרת
חוק המכר הי ו בהיקף של כ 121-מליו י ש"ח ,וכן חלק החברה בערבויות לבעלי קרקע
בעסקאות קומבי ציה הי ו בהיקף של כ 91-מליו י ש''ח ,וכן חלק החברה בערבויות
פי סיות ובערבויות ביצוע הי ו בהיקף של כ 60-מליו י ש"ח )כולל חלק החברה בערבוית
לאל הר בסך של כ 56-מליו י ש"ח כאמור בסעיף  2לעיל(.

.4

החברה ,יחד ולחוד עם בעל מ יות אחר ,כל אחד על פי חלקו ,העמידה ערבות בלתי
מוגבלת בסכום לטובת ב ק להבטחת פרעון אשראי שקיבלה חברה מוחזקת ,אשר יתרתו
ליום  31בדצמבר 2020 ,הי ו כ 27.2-מליו י ש"ח.
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באור - :26

שעבודים ,התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך(
ג.

התקשרויות
.1

ביום  28באוגוסט 2019 ,התקשרה החברה בהסכם )"ההסכם"( עם חברת מגיל פיתוח
בע"מ )"המוכרת"( ,לרכישת מלוא זכויות וחובות המוכרת )סה"כ  (50%ה ובעות מהסכם
פי וי בי וי ש חתם בין המוכרת והחברה לבין בעלי הזכויות במקרקעין ברחוב עוזיאל,
ברמת גן .עם השתכללות ההסכם ,תהפוך החברה לבעלת  100%מהזכויות והחובות לפי
הסכם הפי וי בי וי עם בעלי הזכויות במתחם.
בהתאם לתב"ע מאושרת ,יתן יהיה לב ות במתחם  152יחידות דיור בשלושה ב יי ים,
 2כיתות גן ומסחר בשטח  200מ"ר )"הפרויקט"(.
כ 98%-מבעלי יחידות הדיור הקיימות כיום במתחם חתמו על הסכמי פי וי בי וי מחייבים
עם החברה והמוכרת.
בתמורה לזכויות ה רכשות ,תשלם החברה למוכרת סך כולל של כ 3.3-מליו י ש"ח
בשלבים שו ים לאורך הפרויקט ,ומתוכם סך של כ 0.6-מליו י ש"ח שולמו עם חתימת
ההסכם ו 2-מליו י ש"ח ישולמו עם מסירת הדירות בפרויקט לרוכשים.
החל ממועד חתימת ההסכם ושאת החברה לבדה בכל העלויות וההוצאות בקשר עם
הפרויקט.
ההסכם מות ה בהתקיימות ת אים מתלים שו ים ובי יהם התקיימות הת אים
המפורטים בהסכמי הפי וי בי וי עם הדיירים במתחם ,קיומה של כדאיות כלכלית
לפרויקט ,היעדר מ יעה לביצוע הפרויקט ועוד.

.2

לע יין התקשרות חברה מאוחדת עם לקוחות לביצוע עבודות ב יה ,ראה באור 9ד'.

.3

לאחר תאריך המאזן ,ביום  8בפברואר 2021 ,חתמה החברה על הסכם עם שותפות רשומה
)"השותפות"( המחזיקה בקרקע חקלאית בשטח של כ 192-דו ם באזור השרון
)"המקרקעין"( ,לפיו תע יק החברה לשותפות שירותי יהול ותכ ון שעיקרם קידום תכ ית
חדשה לב ייה למגורים במקרקעין )"התכ ית"( ,בתמורה תלוית הצלחה באישור התכ ית
בשיעור מעליית ערך המקרקעין ,כפי שסוכם בין הצדדים .כמו כן ,תערוב החברה
להלוואה בהיקף של כ 50-מליו י ש"ח שתועמד לשותפות על ידי ב ק ,כ גד שעבוד
המקרקעין.
בד בבד עם חתימת הסכם השירותים ,חתם בין החברה לשותפות הסכם לפיו הוע קה
לשותפות אופציה ,שמימושה כפוף לאישור התכ ית ,לחייב את החברה לרכוש 50%
מהזכויות בשותפות בדרך של הקצאת זכויות ,בתמורה שתשקף את שווי השותפות
מסמוך לאחר אישור התכ ית .ככל שתמומש האופציה ,יחתם הסכם הקצאה מפורט
ב וסח שהוסכם )"הסכם ההקצאה"( ,הקובע את מועדי תשלום תמורת ההקצאה לפי
קצב התקדמות הב יה בשלבים ,אופן יהול השותפות והתמורה בגין יהולה ,אופן חלוקת
רווחי השותפות בין השותפים וביצוע הב יה בפרויקט באמצעות חברה מאוחדת .
להערכת החברה ,אם וככל שתאושר תכ ית מפורטת לב ייה במקרקעין כאמור ,יתן יהיה
להקים על המקרקעין כ 1,250-יחידות דיור או יותר .יצוין כי המקרקעין בהליכי תכ ון
ואין ודאות לגבי אישור תכ ית לב ייה בה או לגבי היקפה.
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באור - :26

שעבודים ,התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך(
.4

בימים  1בספטמבר 2020 ,ו 3-ב ובמבר 2020 ,התקשרה החברה עם צדדים שלישיים )אשר
הי ם בעלים של חלק ממקרקעין בגן יב ה( בעסקת קומבי ציה ,במסגרתה ,כפוף
להתקיימות ת אים מתלים כמפורט להלן ,ימכרו הבעלים לחברה  63%מזכויותיהם
במקרקעין ,וזאת בתמורה לשירותי ב יה ליחידות דיור ששוויין המצטבר יהיה  37%משווי
כלל היחידות שייב ו בפרויקט .יחד עם זאת ,ביחס לחלק מבעלי הקרקע קבע ,כי ככל
שבבחי ה שתיערך בסמוך לאחר קבלת היתר הב יה לשלב האחרון בפרויקט ,הרווח היזמי
של החברה מהפרויקט יהיה גבוה מ ,20%-יתחלק הרווח העודף )שמעל ה 20%-האמורים(
בין החברה לאותם בעלים בהתאם לשיעורי הקומבי ציה האמורים ,וזאת בדרך של עדכון
שיעור הקומבי ציה או בדרך של תשלום במזומן ,לפי שיקול דעתה של החברה .בהתאם,
למועד הדוח ,כמות יחידות הדיור אי ה סופית ועשויה להשת ות ,וזאת ב וסף לשי ויים
שעשויים לחול בכמות יחידות הדיור בפרויקט כתוצאה מהליכי אישור התב"ע המוצעת.
למועד הדוח העסקה כפופה להתקיימות ת אים מתלים שו ים ,ובהם אישור התב"ע
המוצעת וקבלת היתרי ב יה בתוך תקופות ש קבעו ,וכן ככל ש דרש  -התקשרות
בהסכמים עם בעלי זכויות וספים במקרקעין .כמו-כן קבע בהסכם ,כי החברה תהיה
רשאית לבטל את התקשרותה בעסקה ,בין היתר אם יתגלה כי אין בה היתכ ות כלכלית
)אשר הוגדרה כרווח יזמי מי ימלי של  .(17%בד בבד ,התקשרה החברה עם חלק מבעלי
הקרקע בהסכמי הלוואה ,במסגרתם העמידה החברה )או התחייבה להעמיד ,לפי הע יין(
לאותם בעלי קרקע הלוואות בסך כולל של  17מליו י ש"ח ,אשר הועמדו )או יועמדו ,לפי
הע יין( על-פי התקדמות הליכי התכ ון של התב"ע המוצעת .למועד הדוח הועמדו
הלוואות כאמור בסך כולל של  8מליו י ש"ח .ככלל ,ככל שהפרויקט יושלם בהתאם
להוראות הסכם הקומבי ציה ,ההלוואות ושאות ריבית בשיעור של פריים מי וס ,1%
והן תיפרע ה בשיעורים ש קבעו לאחר קבלת טופסי האכלוס של ש י השלבים
הראשו ים של הפרויקט.

.5

בחודש יו י 2018 ,חתמה אל הר על הסכם עם מזמין עבודה לב יית ש י ב יי י מגורים
בהיקף כולל של  136יח"ד .משך הפרויקט הצפוי הי ו כ 34-חודשים והתמורה בגי ו
מסתכמת לסך של כ 102.5-מליו י ש"ח .במהלך ש ת  2020התקבל היתר ב ייה .העבודות
צפויות להתחיל במהלך ש ת .2021
במקביל להסכם הביצוע חתם בין אל הר למזמין העבודה הסכם הלוואה ,לפיו למזמין
העבודה עומדת הזכות ,בהתקיים ת אים מתלים מסוימים ובהעמדת בטוחות שסוכמו
בין הצדדים לקבל מאל הר הלוואה בסך של עד  10מליו י ש"ח ,מתוכן סך של כ2.5-
מליו י ש"ח יועמדו במזומן והיתר באמצעות דחיית תשלום בגין ביצוע עבודות בפרויקט
)"ההלוואה"( .ההלוואה ושאת ריבית ש תית בשיעור של  ,8.5%והיא תושב לאל הר ,לא
יאוחר מ 90-יום מתחילת אכלוס הפרויקט וקודם למשיכת עודפים מן הפרויקט על ידי
מזמין העבודה.
ביום  12ביו י 2018 ,לאחר התקיימות הת אים המתלים להעמדת חלקה הראשון של
ההלוואה ,העבירה אל הר סך של  2.5מליו י ש"ח למזמין העבודה .ת אי מתלה להעמדת
חלקה הש י של ההלוואה ,בסך של  7.5מליו י ש"ח הי ו התקיימות כל הת אים ש קבעו
בהסכם ,בתוך  12חודשים מיום חתימת ההסכם.
במהלך ש ת  2020ולאחר הארכה שעמדה בתוקף עד ליום  31במרס  ,2020לא התקיים
הת אי המתלה לעמדת חלקה הש י של ההלוואה ואלה הר ומזמין העבודה לא הצליחו
להגיע להסכם על הארכת המועד להעמדת החלק הש י של ההלוואה.
אל הר בוח ת יחד עם מזמין העבודה את מתווה ההלוואה העתידי.
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שעבודים ,התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך(

ד.

.6

לאחר תאריך המאזן ,ביום  28בפברואר 2021 ,חתמה החברה על הסכמים ,לפיהם תרכוש
החברה בחלקים שווים עם ריאליטי קרן השקעות ב דל"ן  4שותפות מוגבלת )"ריאליטי"
ו"-הרוכשות" ,בהתאמה( מאת חברות פרטיות )"המוכרות"( המחזיקות ברוב שטחי
המתחם הידוע כ"פרדס ש יר" בדרום תל אביב )"המתחם"( ,את זכויות המוכרות בהיקף
כולל של כ 26-דו ם בגוש  7053חלקות  82 ,56 ,55 ,20 ,18 ,17 ,12 ,11וחלק מחלקות ,9
 21 ,10ו 24-במתחם )"המקרקעין"( המשמשים היום בשימושים מעורבים לתעשייה,
משרדים ומסחר .חלק של כ 15%-מהמקרקעין כאמור ירכשו בדרך של אופציה שהוע קה
לרוכשות מהמוכרות להשלמת רכישתן.
השלמת העסקה כפופה להסדרת הליך המתקיים ב וגע לזכויות ולרישום בקרקע בתוך
כשישה חודשים ממועד החתימה .בתמורה למקרקעין צפויות הרוכשות לשלם בחלקים
שווים במועד השלמת העסקה ועם התקיימות הת אים להשלמתה ,סך כולל של עד כ-
 337מליו י ש"ח )לפ י מיסים( ,באופן יחסי בהתאם להיקף המקרקעין ה רכשים.
בכוו ת הרוכשות לממן חלק מתמורת הרכישה באמצעות מימון שת איו והיקפו טרם
סוכמו .בכוו ת הרוכשות לקדם במתחם תכ ית בהתאם לתכ ית המתאר של תל אביב
יפו ,אשר עתידה לכלול ,אם וכאשר תאושר התכ ית ,זכויות לב יית מאות יחידות מגורים
ושטחי תעסוקה ומסחר .יצוין כי המקרקעין בהליכי תכ ון ואין ודאות לגבי אישור תכ ית
לב ייה בהם או לגבי היקפה .במקביל צפויה החברה להתקשר עם ריאליטי בהסכם
להחזקה ו יהול משותף כבעלי זכויות שוות במקרקעין ה רכשים.

.7

לע יין התקשרויות החברה בעסקאות וספות במהלך ש ת  2020ראה באור 13ב'.

התחייבויות תלויות
.1

בהמשך לבאור 10ב') (3ביום  23ביולי 2018 ,הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על
ידי רסידו תביעה כספית כ גד החברה בסך כולל מקסימאלי טען של כ 24.6-מליו י ש"ח,
בגין תמורה וספת ,שעל החברה לשלם ,לכאורה ,לרסידו מתוך תקבולים מעבר למחיר
בסיס שסוכם עבור השלבים הראשו ים של הפרויקט.
הצדדים הגיעו להסכמה כי פ יהם לגישור ,והוחלט כי הגישור בתיק י והל בפ י מגשר
מוסכם.
ביום  3ביו י 2020 ,יתן אישור בית המשפט להסדר גישור אליו הגיעו הצדדים בהליך
גישור שהת הל בקשר עם התביעה )"ההסדר"( .במסגרת ההסדר הוסכם ,כי כ גד ויתור
של הצדדים על כל תביעה וטע ה צד כלפי מש הו ,תשלם החברה לרסידו סך כולל של
 35מליו י ש"ח בתוספת מע"מ כדין וזאת ,בגין זכותה של רסידו לתמורה העודפת עבור
כל שלבי הפרויקט ,לרבות השלבים שלא כללו בתביעה .לאור האמור החברה כללה
בתקופת הדוח רווח בסך של כ 10.4-מליו י ש"ח .כמו כן ,בגין השלב האחרון בפרויקט
)שלב ד'( ,ש מצא בשלבי ביצוע ,צפויה הרווחיות הגולמית לעלות לאורך תקופת הפרויקט
בכ 13-מליו י ש"ח.
בחודש יולי 2020 ,שילמה החברה לרסידו סך כולל של  35מליו י ש"ח בתוספת מע"מ.

.2

ביום  16במרס 2015 ,התקשרו החברה ואגדים ה דסה וב יה בע"מ )"אגדים" ו"השותפות"
בהתאמה( עם אגדי השרון בע"מ )"הקבלן"( ,שהי ה חברה אחות של אגדים ,בהסכם
ביצוע פאושלי בתמורה ש קבה מראש )"הסכם הביצוע"(.
ביום  1בפברואר 2018 ,ודע לחברה כי בית המשפט המחוזי תן צו להקפאת הליכים
זמ י כ גד אגדים וכ גד הקבלן בשל כ יסתם למצוקה תזרימית.
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בחודש פברואר 2018 ,חתם בין החברה ובין ה אמ ים שמו ו על ידי בית המשפט לאגדים
ולקבלן )"ה אמ ים"( הסכם להשלמת ביצוע ,אשר ת איו הוסכמו על הב ק המלווה
בפרויקט ,לפיו ,ימשיך הקבלן ,באמצעות ה אמ ים ,להקים את הפרויקט בביצוע ,תחת
ת אי ההסכם ,בכפוף לתשלום וסף שיועמד לו על ידי השותפות על פי תקציב שצורף
להסכם ובכפוף להעמדת בטוחות לחברה בקשר עם התחייבויות הקבלן ואגדים בהסכם,
ש ועדו להבטחת "תשלומים חורגים" כהגדרתם בהסכם ,ככל שתשלמם החברה )"הסכם
ההשלמה"(.
במסגרת הסכם ההשלמה ש חתם עם ה אמ ים הוסכם בין היתר כי במקרה שבו תיאלץ
החברה לשאת בתשלומים חורגים ובתשלומי בדק )כהגדרתם בהסכם ההשלמה( בקשר
עם השלמת הפרויקט החברה תוכל להיפרע מבטוחות שו ות ובי יהן פיקדון בסך של
 1.75מליו י ש''ח ש שמר מתוך כספי תמורת המכר שהחברה שילמה ל אמ ים בגין עסקה
במקרקעין ,חלק מעודפי אגדים מהפרויקט וערבות בדק ב קאית.
בשל עיכובים שו ים ,לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו בהסכם ההשלמה .במהלך ביצוע
הפרויקט הוגדל מספר פעמים תקציב הפרויקט בהיקפים שו ים ואף שולמו על ידי
השותפות בין היתר תשלומים בגין פיצויי דיירים ,תשלומים המהווים "תשלומים חורגים"
כהגדרתם בהסכם ההשלמה.
ביום  8באפריל 2019 ,חתמה תוספת להסכם ההשלמה ,לפיה בכפוף לתשלום סכום סופי
ומוחלט שהוסכם בין הצדדים יסיים הקבלן ,באמצעות ה אמ ים את כל התחייבויותיו
בקשר עם הפרויקט עד למסירתו ולרבות עבודות ותשלומי הבדק.
ביום  8בספטמבר 2019 ,התקבל בחברה חשבון טרום סופי ובו דרישה על סך כולל של
כ 9,837-אלפי ש"ח בתוספת מע"מ )חלק החברה  4,918אלפי ש''ח( ,הכולל דרישות
לתשלום השותפות בגין רכיבים שו ים שאי ם מוסכמים או ש דרשו ב יגוד מפורש
להסכמות כתובות.
על רקע האמור לעיל ,הצדדים מצויים כיום בהידברות ב יסיון להגיע להסכמות
במחלקות הכספיות והמסחריות בי יהם וייתכן שהמחלוקות בי יהם יגיעו להכרעת בורר
או ערכאה שיפוטית אחרת.
להערכת ה הלת החברה ,בהסתמך בין היתר על חוות דעתם של יועציה המשפטיים,
הסיכויים שהחברה תידרש לשלם סכומים כלשהם ,אשר דרשו ב יגוד להסכמות שבין
הצדדים הי ם מוכים .כמו כן ובפרט ,סיכוייה של טע ת ה אמ ים בע יין אי זכאותה של
החברה בבטוחה בסך  1.75מליו י ש''ח ,שהופקדו בחשבון ה אמ ות להבטחת תשלומים
חורגים שישולמו ע"י החברה )כהגדרתם בהסכם ההשלמה( הי ם מוכים.
.3

בחודש יולי 2014 ,הגישה חברה בת לשעבר של חברה מאוחדת )להלן" :רמט"( יחד עם
קבלן מש ה תביעה על סך של  66,641אלפי ש"ח כ גד רכבת ישראל ,מתוכם  54,690אלפי
ש"ח תבעים על ידי רמט ו 11,951 -אלפי ש"ח על ידי קבלן המש ה .מכוח הסכם מחודש
מרס  ,2014ש חתם בין רמט לקבלן המש ה ,רמט זכאית לקבל  12%מהכספים שיפסקו
לטובת קבלן המש ה בגין תביעותיו .במסגרת התביעה טוע ת רמט כי רכבת ישראל
מ עת מלשלם לה את מלוא התמורה המגיעה לה בעבור עבודות שבוצעו על ידה
במסגרת פרוייקט הקמת שלד "תח ת האומה" ירושלים.
יצוין כי בהתאם להסכם מכירת רמט ,הומחו לחברה כל זכויות והתחייבויות רמט בקשר
עם הפרויקט.
בחודש דצמבר 2014 ,הוגש כתב הג ה מטעם רכבת ישראל ,וכן הגישה רכבת ישראל
תביעה כ גד רמט בסך של  20,253אלפי ש"ח ,סך של  18,578אלפי ש"ח תבע בגין טע ות
לאיחור בהשלמת המב ים ואי עמידה בת אי אב י דרך ,וסך של  1,675אלפי ש"ח תבע
בגין טע ות לאי תשלום דמי חכירה לרמ"י .וסף על הסכומים הללו תבעו גם הפרשי
הצמדה וריבית ,הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
ביום  3בי ואר 2016 ,הגישו הצדדים בקשה משותפת לאישור הסדר דיו י לרבות הליך
גישור בי יהם.
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שעבודים ,התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך(
בתום ש ת  2020גובש הסדר פשרה ולאחר תאריך המאזן ,ביום  25בי ואר 2021 ,אושר
הסדר פשרה ש חתם בין אל הר וקבלן המש ה לבין המזמין.
בהתאם להסדר הפשרה ,מבלי להודות בטע ה כלשהי של מי מהצדדים ולסילוק כל
טע ות ודרישות מי מהצדדים ,ישלם מזמין העבודה לאל הר סך של  12.5מליו י ש"ח
בתוספת מע"מ כדין )לאחר יכוי סכום שיועבר לקבלן המש ה( )" סכום הפשרה"( .סכום
הפשרה ישולם תוך כ 75-ימים ממועד אישור הסדר הפשרה ,באמצעות מ ג ון אמ ות,
כ גד דחיית תביעות הצדדים שהוגשו זה כ גד זה על ידי בית המשפט .ב וסף ,הוסדר
בהסדר הפשרה שחרור הבטוחות שהועמדו על ידי אל הר למזמין העבודה להבטחת טיב
הביצוע .אין בהסדר הפשרה כדי לשחרר את אל הר מאחריותה לטיב עבודותיה בפרויקט
בעקבות השלמת הסדר הפשרה רשמה אל הר רווח לפ י מס בסך של כ 6-מליו י ש"ח.
.4

ביום  15במרס 2018 ,הוגשה תביעה כ גד אל הר בסך של  5,856אלפי ש"ח על ידי קבלן
מש ה )להלן" :התובע"( איתו התקשרה אל הר לביצוע עבודות בפרויקט אותו ביצעה אל
הר .יצויין כי במהלך הביצוע של הפרויקט ,כתוצאה מאירועי סערה וגשמים עזים בחודש
דצמבר 2013 ,גרמו לפרויקט זקים כבדים אשר חלקם כוסו על ידי המבטח של הפרויקט
בעקבות תביעת ביטוח שהוגשה למבטח על ידי אל הר )בין היתר גם על ידי התובע(.
טע תו העיקרית של התובע היא כי ייצוגו על ידי אל הר מול מבטח הפרויקט ,הוביל לכך
שהמבטח דחה את מרבית רכיבי תביעת הביטוח המשויכים לו ועל כן ,לטע תו הוא זכאי
מאל הר ,בין היתר ,למלוא הכספים שהוגשו כתביעה למבטח בגין העבודות שבוצעו על
ידו.
במהלך ש ת  ,2020הגישו הצדדים את ראיותיהם והתיק קבע להוכחות לחודש יו י .2021
להערכת ה הלת אל הר ,בהסתמך בין היתר על יועציה המשפטיים ,צפוי ברמת וודאות
גבוהה כי אל הר לא תידרש לשלם לקבלן המש ה סכומים מהותיים מעבר לאלה שהוכרו
בדוחותיה הכספיים.

.5

ביום  14בספטמבר 2017 ,הוגשה תביעה כ גד אל הר ו תבעות וספות ,על ידי קבלן מש ה
איתו התקשרה אל הר לביצוע עבודות בש י פרויקטים אותם ביצעה אל הר ועל ידי תובע
וסף ,בגין זק טען בסך של  7,491אלפי ש"ח.
ע יי ה של התביעה בטע ה שלא שולמו לקבלן המש ה מלוא התשלומים המגיעים לו
בגין עבודות שביצע עבור אל הר.
ביום  19ב ובמבר 2017 ,התקיימה ישיבת קדם משפט ,בה הגיעו הצדדים להסכמות
כדלהלן :הצדדים יבואו בי הם בדברים ב יסיון לגבש הסכמות .בהעדר הסכמות ,הצדדים
יודיעו לבית המשפט על מומחה מוסכם .לאחר קבלת חוות דעת המומחה הצדדים יעשו
יסיון וסף להגיע להסכמות באופן ישיר או באמצעות מגשר .ככל שהליכים אלה לא
יגיעו להסכמות ,תקבע ישיבת קדם וספת לאחר הגשת תצהירי הצדדים .עוד קבע ,כי
אל הר תגיש תמצית טע ות בלתי מחייבת מטעמה תוך  10ימים.
ביום  7בדצמבר 2017 ,הגישה אל הר את תמצית הטע ות הבלתי מחייבת מטעמה.
בהתאם להחלטת בית המשפט מיום  19ב ובמבר 2017 ,הצדדים מ הלים בי יהם מגעים
ב יסיון להגיע להב ות מחוץ לכתלי בית המשפט.
ביום  25בפברואר  ,2019במסגרת דיון בבית המשפט ,הגיעו הצדדים להסכמות אשר
קיבלו תוקף של החלטה ,בין היתר בדבר הגשת חשבון סופי והאסמכתאות התומכות בו
על ידי קבלן המש ה וכן הגשת תגובת אל הר בפרק זמן שלא יעלה על  60יום ולאחריו
ימ ה בית המשפט מומחה מטעמו שיגיש את חוות דעתו .ביום  27באוקטובר 2019 ,מי ה
בית המשפט מה דס כמומחה מטעם בית המשפט.
לאחר תאריך המאזן ,בחודש י ואר  ,2021הגיש המומחה את חוות דעתו.
להערכת ה הלת אל הר ,בהסתמך בין היתר על יועציה המשפטיים ,אל הר לא תידרש
לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלו שהוכרו בדוחותיה הכספיים.

- 69 -

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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שעבודים ,התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך(
.6

ביום  2באפריל 2017 ,התקבלה הודעה מאת מזמין עבודה בפרויקט בביצוע אל הר ,בה
הודיע מזמין העבודה כי בכוו תו לקזז מסכום החוזה עם אל הר סכום של  5.2מליו י
ש"ח ,וזאת לטע ת המזמין בעקבות איחורים בלוחות זמ ים.
להערכת ה הלת אל הר ,בהתבסס בין היתר על יועציה המשפטיים ,צפוי ברמת וודאות
גבוהה כי אל הר תקבל לכל הפחות את הסכומים אשר זקפו בדוחותיה הכספיים
כהכ סות לקבל ממזמין העבודה.

.7

ביום  17ביולי 2018 ,הגישה אל הר בקשה לבית המשפט ,למתן צו מ יעה זמ י במעמד
צד אחד ,למ יעת חילוט ערבות בסך של כ 3.6-מליו י ש"ח שהוגש על ידי מזמי י עבודה
בפרויקט שביצעה אל הר .דרישת החילוט בעה מטע ות מזמי י העבודה לחוב של אל
הר בגין איחורים במסירה וליקויי ב ייה שו ים.
בד בבד עם הבקשה ,הגישה אל הר תביעה בסדר דין מקוצר גד מזמי י העבודה ,ובה
תביעה בסך של  5,136אלפי ש"ח ,בגין עבודה שביצעה אל הר.
ביום  24ביולי 2018 ,התקיים דיון בבית המשפט ,במעמד ש י הצדדים ,במסגרתו קיבלו
הצדדים את המלצת בית המשפט ,לפיה יחולט סך של כ 1.8-מליו י ש"ח מן הערבות,
וי תן צו מ יעה מפ י חילוט יתרת הערבות ,וזאת עד להכרעה אחרת בתיק העיקרי.
בחודש אוקטובר 2018 ,אישר בית המשפט הסדר דיו י מוסכם בין הצדדים .בהתאם
להסדר הדיו י ,הגישה אל הר ביום  6ב ובמבר 2018 ,כתב תביעה מתוקן בסדר דין רגיל,
בסך של כ 12.8-מליו י ש"ח ,בין היתר ,בגין עבודות שביצעה אל הר ,השבת חלק הערבות
שחולט לחברה ו זקים ש גרמו לאל הר.
ביום  20ב ובמבר 2018 ,הגישו מזמי י העבודה כתב הג ה לכתב התביעה של אל הר.
ביום  20בי ואר 2019 ,הגישו מזמי י העבודה יחד עם חברות קשורות שעושות שימוש
במב ים שבפרויקט תביעה שכ גד גד אל הר בסך של  13.1מליו י ש"ח.
ביום  25בספטמבר 2019 ,הודיעו הצדדים לבית המשפט כי הגיעו להסכמה בדבר המ דט
שיימסר למומחה מטעם בית המשפט ,תהא זהותו אשר תהא ,ובית המשפט אישר את
הסכמות הצדדים .בית המשפט מי ה ש י מומחים מטעמו אשר כון למועד הדוח טרם
הגישו את חוות דעתם.
בחודש מרס  ,2020הגישו מזמי י העבודה כתב תביעה שכ גד מתוקן בסך של  14.7מליו י
ש"ח.
במהלך ש ת  2020יסו הצדדים ליישב את המחלוקות בהליך גישור אשר הופסק באופן
חד צדדי על ידי המזמי ות.
בחודש דצמבר  ,2020הגיעה אל הר להסכם פשרה עם אחד ממזמי י העבודה אשר שימש
בעבר גם כקבלן מש ה של אל הר במסגרת הסכם הפשרה ,אשר קיבל תוקף של פסק דין
על ידי בית המשפט ,הוסכם על תשלום חלקו בחשבון הסופי וכן על החזרת חלקו בסכום
הערבות שחולט .הוסכם על גריעת חלקו בתביעה ובתביעה שכ גד ,וכן סוכם כי
המחלוקת בי ו לבין אל הר לגבי הליקויים ה טע ים יועברו להכרעה בדרך של גישור,
ובמידה ולא יעלה יפה ,בדרך של בוררות .כן סוכם על הגבלת הסכום המקסימלי שייפסק
בהליך הגישור /הבוררות.
להערכת ה הלת אל הר ,בהסתמך בין היתר על יועציה המשפטיים ,צפוי ברמת וודאות
גבוהה כי אל הר תקבל את הסכום אשר זקף כהכ סות לקבל ממזמי י העבודה וכן לא
תידרש לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלה שהוכרו בדוחותיה הכספיים.

.8

ב וסף לתביעות ולהליכים המשפטיים המפורטים בסעיפים  2-7כ גד החברה וכ גד אל
הר תביעות וספות המסתכמות לסך של כ 4,179-אלפי ש"ח ו 1,381-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
להערכת ה הלת החברה וה הלת אל הר בהתבסס על יועציה המשפטיים קיימות הפרשות
אותות בגין תביעות אלו.
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באור - :27

הון
א.

הרכב הון המ יות
 31בדצמבר 2019
 31בדצמבר 2020
מו פק
מו פק
ו פרע
רשום
ו פרע
רשום
מספר המ יות
מ יות רגילות ב ות  1ש"ח ע . .כ"א

ב.

ג.

300,000,000

182,805,822

300,000,000

182,780,641

דיביד דים
.1

ביום  15במרס 2018 ,אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיביד ד בסך של כ 0.213-ש"ח
לכל מ יה רגילה בת  1ש"ח ע . .המסתכם לסך כולל של  39מליו י ש"ח .הדיביד ד שולם
בחודש אפריל.2018 ,

.2

ביום  17במרס 2019 ,אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיביד ד בסך של כ 0.077-ש"ח
לכל מ יה רגילה בת  1ש"ח ע . .המסתכם לסך כולל של  14מליו י ש"ח .הדיביד ד שולם
בחודש אפריל.2019 ,

.3

ביום  31במאי 2020 ,אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיביד ד בסך של כ 0.048-ש"ח לכל
מ יה רגילה בת  1ש"ח ע . .המסתכם לסך כולל של  8.7מליו י ש"ח .הדיביד ד שולם
בחודש יו י.2020 ,

.4

לאחר תאריך המאזן ,ביום  17במרס 2021 ,אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיביד ד בסך
של כ 0.109-ש"ח לכל מ יה רגילה בת  1ש"ח ע . .המסתכם לסך כולל של  20מליו י ש"ח.
הדיביד ד ישולם בחודש אפריל.2021 ,

יהול ההון בחברה
החברה פועלת על מ ת להבטיח שמירה על מב ה הון אשר יאפשר לחברה לתמוך באפיקיה
ובמטרה למקסם ערך לבעלי המ יות שלה.
החברה מ הלת את מב ה ההון שלה ומבצעת בו שי ויים בהתאם לשי ויים בסביבה שבה החברה
פועלת.

באור  - :28תשלום מבוסס מ יות
א.

הוצאה )ביטול הוצאה( שהוכרה בדוחות הכספיים בסעיף ה הלה וכלליות בעבור שירותים
שהתקבלו מ ושאי משרה ,מ הלים ועובדים אחרים מוצגת בטבלה שלהלן:
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
תוכ יות תשלום מבוסס מ יות המסולקות במכשירים
הו יים
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באור  - :28תשלום מבוסס מ יות )המשך(
ב.

בש ת  2011אושר בדירקטוריון אל הר להע יק אופציות למ כ"ל אל הר לשעבר ,בקשר עם ת אי
כהו תו והעסקתו.
ביום  30ב ובמבר 2016 ,סיים מר יוסי תיב את כהו תו כמ כ"ל אל הר .ביום  16באפריל2018 ,
חתמה אל הר עם מר תיב )להלן ":תיב"( הסכם פשרה סופי ומוחלט לפיו תשלם אל הר ל תיב
ולחברה שבבעלותו סכומים בהיקף כולל של כ 4-מליו י ש"ח לרבות עבור פיצוי בגין שווי
האופציות אותן התחייבה החברה להקצות ל תיב בעבר ,ועל מ ת לסיים כל מחלוקת בין אל
הר ו/או בעלי מ יותיה ובין תיב וכ גד ויתור על כל טע ות תיב .לתשלום האמור לא הייתה
השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של אל הר .ב וסף ,בעקבות השלמת ביצוע הסכם הפשרה
ברבעון הש י של ש ת  ,2018קטן הו ה העצמי של אל הר בסך של כ 2.1-מליו י ש"ח בגין סכום
הפיצוי המיוחס לשווי האופציות.

ג.

ביום  15מרס 2018 ,החליט דירקטוריון החברה לאשר באופן עקרו י ,תכ ית להע קת אופציות
למ יות החברה למ הלים ועובדים בחברה )להלן  -ה יצעים( .בהתאם לתכ ית יתן יהיה להע יק
לעובדים ומ הלים בחברה עד  10,974,311אופציות המהוות כ 6%-מהון החברה )להלן  -תכ ית
האופציות(.
בהתאם לתכ ית האופציות ,הזכאות למימוש האופציות תקום בהדרגה במהלך תקופה של 3
ש ים 2/3 .מכמות האופציות בתום ש תיים ממועד ההע קה ובת אי שבתום התקופה האמורה,
עדיין לא הסתיימה ההתקשרות בין ה יצע לבין החברה ו 1/3-וסף בתום  3ש ים ממועד
ההע קה .היה ויסתיימו יחסי עובד מעביד לאחר מועד הזכאות הראשון ,יהיה ה יצע זכאי לממש
גם את האופציות שהוא זכאי להן וגם את החלק היחסי של האופציות ה וספות בגין התקופה
בה עבד באותה תקופת זכאות.
במקרה ש יצע יפוטר או תופסק ההתקשרות עם מי מהעובדים )ביוזמת החברה( במהלך 12
חודשים לאחר שי וי שליטה בחברה )למעט ב סיבות שבהן מוצדק לשלול מהעובד פיצויי
פיטורין( ,תואץ תקופת ההבשלה של כל האופציות הלא בשלות שהוע קו ל יצע ,כך שכל
האופציות שהוע קו ל יצע יהיו ית ות למימוש מיידי כפוף לת אי המימוש בתכ ית האופציות
ובמסמך ההקצאה.
שי וי שליטה משמעה  -כל שי וי מב ה ,מיזוג ומכירה ,כהגדרתם בתכ ית האופציות ,וכן ,שי וי
בשליטה של בעלי השליטה ה וכחיים הסופיים בחברה ולע יין זה" ,שליטה" משמעה -מר יוסף
גרי פלד ו /או מר אבי ש ור ו/או מר איתן רכטר או מי מהם ,לבד ו/או ביחד עם אחרים )להלן
 בעלי השליטה( ימשיכו להיות חלק מבעלי השליטה בחברה ,במישרין או בעקיפין.האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ית ות למימוש )בכפוף לת אי סעיף  102לפקודת
מס הכ סה( במהלך  5ש ים ממועד הע קתן .אם תסתיים ההתקשרות בין ה יצע לבין החברה,
האופציות אותן זכאי ה יצע לממש ,כאמור לעיל ,יהיו ית ות למימוש עד למוקדם מבין )א( 90
ימים לאחר סיום ההתקשרות; ו)-ב( מועד פקיעת האופציה.
ה יצעים יוכלו לבחור בין תשלום מחיר המימוש וקבלת כל המ יות שי בעו ממימוש האופציות
לבין קבלת מ יות בשווי שישקף את מרכיב ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש.
האופציות יוע קו ל יצעים בהתאם לת אי סעיף  102לפקודת מס הכ סה במסלול רווח הון.
התכ ית כוללת ת אים וספים כמקובל ,לרבות התאמות מחיר המימוש ות אים לאקסלרציה
במקרים מסוימים.
באותו מועד החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להע יק למ הלים ועובדים בחברה
בסה"כ  8,238,500אופציות ,ה ית ות למימוש לעד  8,238,500מ יות רגילות של החברה מכוח
תכ ית האופציות שאומצה.
האופציות הוע קו ביום  1במאי 2018 ,לאחר קיום כל הת אים להע קתן.
מחיר המימוש של כל אופציה קבע במועד ההע קה לסך של  2.174ש"ח למ יה )לפ י התאמות
בגין דיביד דים ,מ יות הטבה וכו'(.
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באור  - :28תשלום מבוסס מ יות )המשך(
מתוך הכמות שהוחלט להע יק 3,660,000 ,אופציות הוע קו למ כ"ל החברה לשעבר והיו ית ות
למימוש בהתאם לת אים כמפורט לעיל ובשי ויים מסוימים ש קבעו .יתרת  4,578,500האופציות
הוע קו למ הלים ועובדים וספים בחברה.
ההטבה הגלומה בהע קת האופציות אמדה על ידי החברה ,במועד האישור ,כאמור לעיל ,בסך
של כ 4.3-מליו י ש"ח )מתוכה סך של כ 1.6-מליו י ש"ח למ כ"ל החברה לשעבר( .ההטבה
האמורה אמדה בהתבסס על המודל הבי ומי ובהתחשב בסטיית תקן של  ,30.5%שיעור ריבית
חסרת סיכון של  ,0.94%אורך חיים של  5ש ים ובמחיר מ יה של  2.115ש"ח.
ד.

כחלק מת אי כהו תו והעסקתו של מר עמוס דאבוש ,מ כ"ל החברה )ראה באור 34ד' ,(6הוע קו
למר עמוס דאבוש  2,829,170אופציות ה ית ות למימוש למ יות החברה בהתאם לתכ ית
אופציות  2018שאמצה החברה )"תכ ית האופציות"( .עבור  943,057אופציות ) 1/3מהאופציות(,
מחיר המימוש יהיה  2.155ש"ח למ יה ,עבור  943,057אופציות ) 1/3מהאופציות( מחיר המימוש
יהיה  2.694ש"ח למ יה ,ועבור  943,056אופציות ) 1/3מהאופציות( מחיר המימוש יהיה 3.233
ש"ח למ יה 1/3 .מהאופציות )חלק יחסי מכל אחד ממחירי המימוש( ,יהיו ית ות למימוש החל
מתום שלוש ש ים ממועד ההע קה בת אי שבתום התקופות האמורות ,עדיין לא הסתיימה
ההתקשרות בין המ כ"ל לבין החברה 1/3 .מהאופציות )חלק יחסי מכל אחד ממחירי המימוש(,
ית ות למימוש בתום ארבע ש ים ממועד ההע קה ו 1/3 -מהאופציות )חלק יחסי מכל אחד
ממחירי המימוש( יהיו ית ות למימוש בתום חמש ש ים ממועד ההע קה .היה ויסתיימו יחסי
עובד מעביד לאחר מועד הזכאות הראשון ,יהיה המ כ”ל זכאי לממש גם את האופציות שהוא
זכאי להן וגם את החלק היחסי של האופציות ה וספות בגין התקופה בה עבד באותה תקופת
זכאות.
במקרה שמ כ”ל החברה יפוטר או תופסק ההתקשרות עמו )ביוזמת החברה( במהלך  12חודשים
לאחר שי וי שליטה בחברה ,כהגדרתה בהסכם) ,למעט ב סיבות שבהן מוצדק לשלול מהעובד
פיצויי פיטורין( ,תואץ תקופת ההבשלה של כל האופציות הלא בשלות שהוע קו למ כ"ל ,כך
שכל האופציות שהוע קו למ כ”ל יהיו ית ות למימוש מיידי כפוף לת אי המימוש בתכ ית
האופציות ובמסמך ההקצאה .במקרה של התפטרות ב סיבות דומות ההאצה כאמור תחול על
מחצית מהאופציות שטרם הבשילו.
האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ית ות למימוש )בכפוף לת אי סעיף  102לפקודת
מס הכ סה( במהלך  5ש ים ושלושה חודשים ממועד הע קתן .אם תסתיים ההתקשרות בין
המ כ”ל לבין החברה ,האופציות אותן זכאי המ כ”ל לממש ,כאמור לעיל ,יהיו ית ות למימוש
עד למוקדם מבין )א(  90ימים לאחר סיום ההתקשרות; ו)-ב( מועד פקיעת האופציה.
המ כ”ל יוכל לבחור בין תשלום מחיר המימוש וקבלת כל המ יות שי בעו ממימוש האופציות
לבין קבלת מ יות בשווי שישקף את מרכיב ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש.
ההטבה הגלומה בהע קת האופציות אמדה על ידי החברה באמצעות מעריך שווי בלתי תלוי,
סמוך לפ י זימון האסיפה הכללית לאישור ,בסך כולל של כ 1.3-מליו י ש"ח .ההטבה האמורה
אמדה בהתבסס על המודל הבי ומי ובהתחשב בסטיית תקן של  ,29.7%שיעור ריבית חסרת
סיכון של  ,0.63%אורך חיים של  5.25ש ים ובמחיר מ יה של  2.196ש"ח.
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באור  - :28תשלום מבוסס מ יות )המשך(
ה.

להלן טבלה הכוללת את השי ויים במספר האופציות למ יות במהלך הש ים  2020ו.2019-
מספר
האופציות
ש ת 2020
אופציות למ
אופציות למ
אופציות למ
אופציות למ

ו.

יות לתחילת הש ה
יות שהוע קו במהלך הש ה
יות שמומשו במהלך הש ה )*(
יות שחולטו במהלך הש ה )**(

מספר
האופציות
ש ת 2019

4,931,170
)(68,377
)(82,123

7,861,500
2,829,170
)(5,759,500

אופציות למ יות לסוף הש ה

4,780,670

4,931,170

אופציות למ יות אשר ית ות למימוש לסוף הש ה

1,301,000

-

)*(

במהלך ש ת  2020מומשו  68,377כתבי אופציה במ ג ון מימוש טו ,באופן שהוקצו  25,181מ יות
רגילות ב ות  1ש"ח ע .כ"א בתמורה כוללת של כ 25,181-ש"ח.

)**(

במהלך הש ים  2020ו 2019-חולטו  82,123ו 5,759,500-אופציות ,בהתאמה )מתוכן 3,660,000
אופציות שהוע קו למ כ"ל החברה לשעבר ,ראה באור 34ד'.(5

מחיר המימוש של האופציות שהוע קו למ הלים ועובדים:
לאחר אישור חלוקות הדיביד דים בש ים ) 2019-2021ראה באור 27ב'( עשו התאמות בקשר
למחיר מימוש של האופציות שהוע קו למ הלים ועובדים ,המתוארות בסעיף ג' לעיל ,כך שמחיר
מימוש של כל אופציה ,לאחר ההתאמות כאמור הי ו  1.727ש"ח למ יה.
מחירי המימוש של האופציות שהוע קו למ כ"ל החברה:
לאחר אישור חלוקות הדיביד דים בש ת ) 2020-2021ראה באור 27ב'( עשו התאמות בקשר
למחיר מימוש של האופציות שהוע קו למ כ"ל החברה )ראה באור 28ד'( ,כך שמחירי המימוש
של כל אופציה לאחר ההתאמות כאמור יהיה כדלקמן :עבור  943,057אופציות ) 1/3מהאופציות(,
מחיר המימוש יהיה  2.537ש"ח למ יה ,עבור  943,057אופציות ) 1/3מהאופציות( מחיר המימוש
יהיה  1.998ש"ח למ יה ועבור  943,056אופציות ) 1/3מהאופציות( ,מחיר המימוש יהיה 3.076
ש"ח למ יה.
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קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :29

פירוטים וספים לסעיפי הדוחות על הרווח הכולל
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
א .עלות ביצוע עבודות
חומרים
שכר עבודה ו לוות
עבודות חוץ
פחת
אחזקת ציוד ב יה
שי וי בהפרשה לאחריות

35,980
25,648
125,854
2,493
13,302
136
203,413

41,582
23,075
117,843
1,958
15,977
)(292
200,143

63,504
32,236
130,015
1,717
22,244
)(394
249,322

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
ב.

הוצאות ה הלה וכלליות
שכר והוצאות לוות
תשלום מבוסס מ יות ,טו
אחזקת משרד
שירותים מקצועיים
דמי יהול ושירותים מקצועיים לחברה האם
פחת
אחרות

ג.

17,259
502
2,835
3,481
329
1,925
1,874

17,361
)(311
3,194
4,557
330
1,833
2,604

19,476
1,311
4,544
5,753
274
493
2,084

28,205

29,568

33,935

הכ סות )הוצאות( אחרות
הכ סות אחרות
רווח ממכירת רכוש קבוע
הכ סה מהסכם פשרה
רווח מהפקעת שטחים )*(
הכ סות אחרות

47
975
163

140
919

332
925

1,185

1,059

1,257

הוצאות אחרות
ירידת ערך מלאי מקרקעין בלתי שוטף
הפרשה לירידת ערך חברה מוחזקת
הוצאות אחרות

)*(

ראה באור 12א'.
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)(213

)(945
)(3,768
)(624

)(4,613
-

)(213

)(5,337

)(4,613

972

)(4,278

)(3,356

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור - :29

פירוטים וספים לסעיפי הדוחות על הרווח הכולל )המשך(
ד .הכ סות והוצאות מימון
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

2018

הכ סות מימון
הכ סות מימון מביטול ירידת ערך הלוואות
לחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאז י )*(
הכ סות ריבית בגין הלוואות ש ית ו לחברות
מוחזקות
הכ סות ריבית מהלוואה לחיצו יים
הכ סות מימון בגין יירות ערך מוחזקים למסחר
גזר משובץ
הפרשי שער
הכ סות מימון בגין פקדו ות בב קים ואחרות

2,412

9,191

-

4,186
400
186
212

2,132
404
87
751

1,313
118
1,680
2,743
181

7,396

12,565

6,035

הוצאות מימון
הוצאות מימון בגין אגרות חוב
הוצאות מימון בגין ירידת ערך הלוואה בחברה
המטופלת לפי שיטת השווי המאז י )*(
הפרשי שער
הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך וזמן קצר
מב קים
הוצאות מימון בגין התחייבויות לבעלי קרקעות
הוצאות מימון בגין יירות ערך מוחזקים למסחר
הוצאות מימון בגין התחייבויות בגין חכירה
עסקת הג ה
הוצאות מימון שהוו ו
הוצאות מימון אחרות

9,437

7,607

6,797

4,373

6,342
4,691

-

3,171
3,459
157
1,072

2,860
2,029
242
165
986

2,925
91
464
-

21,669
)*(

ראה באור 14א'.2
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קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור  - :30מסים על ההכ סה
א.

חוקי המס החלים על חברות הקבוצה
על פי החוק ,עד לתום ש ת  2007מדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשי ויים
במדד המחירים לצרכן.
בחודש פברואר 2008 ,התקבל בכ סת תיקון לחוק מס הכ סה )תיאומים בשל אי פלציה(,
התשמ"ה 1985-המגביל את תחולתו של חוק התיאומים מש ת  2008ואילך .החל מש ת ,2008
מדדות התוצאות לצורכי מס בערכים ומי ליים למעט תיאומים מסוימים בגין שי ויים במדד
המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  31בדצמבר .2007 ,תיאומים המתייחסים לרווחי הון ,כגון
בגין מימוש דל"ן )שבח( ו יירות ערך ,ממשיכים לחול עד למועד המימוש .התיקון לחוק כולל
בין היתר את ביטול התוספת וה יכוי בשל אי פלציה וה יכוי ה וסף בשל פחת )ל כסים ב י פחת
ש רכשו לאחר ש ת המס  (2007החל מש ת .2008

ב.

שיעורי המס החלים על הקבוצה
שיעור מס החברות בישראל בש ים  2019, 2020ו 2018-הי ו .23%
חבר ב י אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בש ת המכירה.
בחודש אוגוסט  2013פורסם חוק לשי וי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקו י חקיקה להשגת יעדי
התקציב לש ים  2013ו ,(2014-תשע"ג) 2013-חוק התקציב( .החוק כולל בין היתר הוראות לגבי
מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום  1באוגוסט  ,2013אולם כ יסתן לתוקף של ההוראות
האמורות לגבי רווחי שיערוך מות ית בפרסום תק ות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים
במס חברות" וכן תק ות שיקבעו הוראות למ יעת כפל מס העלולים לחול על כסים מחוץ
לישראל .כון למועד אישור דוחות כספיים אלה ,תק ות כאמור טרם פורסמו.

ג.

מסים דחים
דוחות מאוחדים על
המצב הכספי
 31בדצמבר
2019
2020
התחייבויות מסים דחים
דל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן
השקעה ב יירות ערך
אחרות
כסי מסים דחים
מלאי מקרקעין
השקעה ב יירות ערך
הפרשות
הטבות לעובדים
יכויים והפסדים להעברה
אחרות
כסי מסים דחים ,טו
הוצאות )הכ סות( מסים דחים

דוחות מאוחדים על
הרווח הכולל
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח

11,770
11,770

10,467
139
10,606

1,303
)(139
1,164

2,586
)(647
)(1,246
693

2,749
786
788
4,323

8,872
411
744
2,097
12,124

10,431
598
11
1,307
12,347

1,559
411
)(156
11
)(780
223

)(8,776

748

438
)(47
)(1,307
)(9,692

)(4
744

354

1,741
1,387

)(8,999

3,579

המסים ה דחים מחושבים בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש )לימים 31
בדצמבר 2020 ,ו 2019-שיעור של כ .(23%-ליום  31בדצמבר 2020 ,בגין הפרשים זמ יים בסך של
כ 2.4-מליו י ש''ח לא זקפו כסי מסים דחים לאור אי ודאות למימושם בש ים הקרובות.
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באור  - :30מסים על ההכ סה )המשך(
ד.

מסים על ההכ סה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל האחר
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
הפסד ממדידה מחדש בגין תוכ יות להטבה
מוגדרת

ה.

)(11

-

-

מסים על ההכ סה הכלולים בדוחות על הרווח או הפסד
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
מסים שוטפים
מסים דחים ,ראה גם סעיף ג' לעיל
מסים בגין ש ים קודמות

ו.

9,372
1,387
149

9,356
)(8,999
)(890

9,713
3,579
)(380

10,908

)(533

12,912

מס תיאורטי
להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכ סות וההוצאות ,הרווחים
וההפסדים בדוח על הרווח הכולל היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום
מסים על הכ סה ש זקף בדוח על הרווח הכולל:
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
רווח לפ י מסים על ההכ סה

44,821

21,937

49,932

שיעור המס הסטטוטורי

23%

23%

23%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

10,309

5,046

11,484

עלייה )ירידה( במסים על הכ סה ה ובעת
מהגורמים הבאים:
הוצאות שאי ן מותרות ב יכוי לצורכי מס
חלק הקבוצה בהפסדי )רווחי( חברות כלולות ,טו
הפסדים והפרשים זמ יים בגי ם לא זקפו מסים
דחים
הטבת מס בגין הפרשים זמ יים ו יצול הפסדים
לצרכי מס מש ים קודמות בגי ם לא זקפו מסים
דחים בעבר
הכ סות פטורות
מסים בגין ש ים קודמות
אחרים

482
1,185

144
)(3,192

324
485

-

4,941

1,766

)(185
)(980
149
)(52

)(6,392
)(194
)(890
4

)(1,205
)(316
)(380
754

מסים על הכ סה )הטבת מס(

10,908

)(533

12,912
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באור  - :30מסים על ההכ סה )המשך(
ז.

שומות מס
לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל ש ת המס .2018
לחברה מאוחדת הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל ש ת המס .2015

באור - :31

רווח למ יה
פרוט כמות המ יות והרווח ששימשו בחישוב הרווח למ יה
2020
רווח מיוחס
כמות
לבעלי מ יות
מ יות
החברה
משוקללת
אלפי ש"ח
אלפים

לש ה שהסתיימה ביום
2019
רווח מיוחס
כמות
לבעלי מ יות
מ יות
החברה
משוקללת
אלפי ש"ח
אלפים

2018
רווח מיוחס
כמות
לבעלי מ יות
מ יות
החברה
משוקללת
אלפי ש"ח
אלפים

כמות המ יות והרווח
לצורך חישוב רווח בסיסי

182,806

33,913

182,781

22,470

182,781

37,020

התאמות

-

)(220

-

)(217

-

-

לצורך חישוב רווח מדולל

182,806

33,693

182,781

22,253

182,781

37,020
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באור  - :32מכשירים פי סיים
א.

גורמי סיכון פי סיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכו ים פי סיים שו ים ,כגון סיכו י שוק )סיכון מדד
המחירים לצרכן ,סיכון מדד תשומות ב יה וסיכון שיעור ריבית( ,סיכון אשראי וסיכון זילות.
תוכ ית יהול הסיכו ים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למי ימום השפעות
שליליות אפשריות על הביצועים הפי סיים של הקבוצה.
.1

סיכו י אשראי
סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכ גד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או
בהתחייבויותיו ה ובעות ממכשיר פי סי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד .הקבוצה
חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה.
הכ סות הקבוצה ובעות ממספר רב של לקוחות.
הקבוצה בוח ת באופן שוטף הערכות אשראי של הלקוחות ובדוחות הכספיים כללות
הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים )ירידת ערך( המשקפות בצורה אותה ,לפי הערכת
הה הלה ,את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.
מזומ ים ופקדו ות מופקדים בתאגידים ב קאיים גדולים בעלי דירוג אשראי גבוה ועל כן
סיכון האשראי הגלום בהם הי ו מוך.

.2

סיכון מדד המחירים לצרכן
לקבוצה התחייבויות הצמודות לשי ויים במדד המחירים לצרכן בישראל .כמו כן ,לחברה
כסים הצמודים לשי ויים במדד המחירים לצרכן.
ליום  31בדצמבר 2020 ,הסכום טו של המכשירים הפי סיים הצמודים למדד המחירים
לצרכן הי ו עודף כסים על התחייבויות בסך של כ 6.3-מליו י ש"ח.

.3

סיכון שיעור ריבית
סיכון שיעור הריבית של הקבוצה ובע מהלוואה לזמן קצר ש לקחה לצורך מימון קרקע
וכן מהלוואות לזמן קצר בריבית משת ה ש לקחו לצורך ליווי פרוייקטים.
הלוואות הקבוצה ה ושאות ריבית בשיעור משת ה חושפות את הקבוצה לשי ויים
בתזרים המזומ ים ובשווי הוגן .הלוואות הקבוצה ה ושאות שיעורי ריבית קבועה
חושפים את הקבוצה לסיכון שווי הוגן.

.4

סיכון מדד תשומות הב יה
הקבוצה חשופה לשי ויים במדד תשומות הב יה ,אשר עשויה להשפיע על מחירי הב יה
ובפרט על גובה מחירי ההתקשרות של הקבוצה עם קבל ים לביצוע עבודות ב יה.
על מ ת לצמצם את החשיפה והגת הקבוצה להצמיד את התמורה ממכירת דירות
ומביצוע עבודות למדד תשומות הב יה.
ליום  31בדצמבר 2020 ,הסכום טו של המכשירים הפי סיים הצמודים למדד תשומות
הב יה הי ו עודף כסים על התחייבויות בסך של כ 43.1-מליו י ש"ח.

.5

סיכון מטבע חוץ
א(

ליום  31בדצמבר 2020 ,לחברה התקשרויות במיזמי דל"ן משותפים בארה"ב.
לפרטים וספים ,ראה באור 14ב' 5ו14 -ב'.6

ב(

ליום  31בדצמבר 2020 ,לחברה יתרת השקעה ב יירות ערך ה קובים בדולר בסך
של כ 622-אלפי ש"ח )כ 193-אלפי דולר( ,וזאת כחלק מהשקעתה בתיק יירות ערך
מוחזקים למסחר.
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באור  - :32מכשירים פי סיים )המשך(
ב.

ריכוז סיכון זילות
הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפי סיות של הקבוצה על פי
הת אים החוזיים בסכומים לא מהוו ים ,וזאת בהתבסס על שערי החליפין ,ו/או הריביות
השוררים לתאריך הדיווח:
ליום  31בדצמבר2020 ,

אשראי מתאגידים
ב קאיים )*(
התחייבויות לספקים
ול ות י שירותים
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב )*(
התחייבות בגין רכישת
קרקעות
התחייבויות בגין חכירה
ערבויות פי סיות

עד ש ה

מש ה עד
ש תיים

מש תיים
עד  3ש ים

מעל 5
ש ים

מ 3 -ש ים מ 4 -ש ים
עד  4ש ים עד  5ש ים
אלפי ש"ח

על פי
דרישה

סה"כ

99,527

-

-

-

-

-

-

99,527

63,203
26,513
50,890

-

-

-

-

-

55,719

54,262
833

-

63,203
26,513
287,874

-

4,500
1,896
246,269

6,041
1,691
63,451

-

46,713

40,570
-

55,095

-

46,713

39,720

14,449
14,449

40,570

11,374
3,587
14,449
506,527

39,720

ליום  31בדצמבר2019 ,

אשראי מתאגידים
ב קאיים )*(
התחייבויות לספקים
ול ות י שירותים
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב )*(
התחייבות בגין רכישת
קרקעות
התחייבויות בגין חכירה
ערבויות פי סיות
)*(

כולל ריבית.

ג.

שווי הוגן

עד ש ה

מש ה עד
ש תיים

מש תיים
עד  3ש ים

26,846

72,522

מעל 5
ש ים

מ 3 -ש ים מ 4 -ש ים
עד  4ש ים עד  5ש ים
אלפי ש"ח

על פי
דרישה

סה"כ

-

-

-

-

-

99,368

-

-

-

-

-

-

73,876
31,274
168,771

73,876
31,274
49,387

28,312

33,496
5,975

60,512
2,351
244,246

1,643
102,477

-

25,193

32,383
-

39,471

-

32,383

25,193

-

66,487
3,994
29,572
473,342

29,572
29,572

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים
פי סיים ,המוצגים בדוחות הכספיים ,שלא על-פי שווים ההוגן:
שווי

יתרה
בדוחות הכספיים
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2019
2020
2019
2020
אלפי ש"ח
הוגן )*(

התחייבויות פי סיות
אגרות חוב
)*(

264,931

154,360

270,427

162,640

השווי ההוגן הי ו בהתאם למחיר הבורסה ליום  31בדצמבר) 2020 ,רמה  1במדרג השווי
ההוגן(.
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באור  - :32מכשירים פי סיים )המשך(
היתרה בדוחות הכספיים של מזומ ים ושווי מזומ ים ,השקעות לזמן קצר ,חייבים ויתרות חובה,
חובות לזמן ארוך ,התחייבויות לספקים ול ות י שירותים ,זכאים ויתרות זכות ,התחייבויות
בגין רכישת קרקעות ואשראי והתחייבויות מתאגידים ב קאיים תואמת או קרובה לשווים
ההוגן.
ד.

מבח י רגישות בגין שי וי בגורמי שוק
בטבלאות שלהלן מוצגת השפעת גורמי סיכון מהותיים שו ים על רווח לפ י מס .גורמי הסיכון
המוצגים כוללים את מדד תשומות הב יה ,מחירי מ יות ,מחירי אגרות חוב ושער הדולר .יצוין
כי לגורמי סיכון אלה אין השפעה וספת על ההון של החברה .לימים  31בדצמבר 2020 ,ו,2019 -
השפעת השי ויים בשערי ריבית אי ה מהותית.
על מ ת לבודד השפעת כל אחד מגורמי הסיכון ,בעת ביצוע חישוב עבור גורם סיכון מסויים,
יתר גורמי הסיכון ותרים ללא שי וי.
 31בדצמבר
2019

2020
אלפי ש"ח
רגישות לשי ויים במדד תשומות הב יה
עלייה של  2%במדד תשומות הב יה
עלייה של  1%במדד תשומות הב יה
ירידה של  1%במדד תשומות הב יה
ירידה של  2%במדד תשומות הב יה

863
431
)(431
)(863

)(721
)(361
361
721

רגישות לשי ויים במחירי מ יות ואגרות חוב
עלייה של  10%במחירי מ יות ואגרות החוב
עלייה של  5%במחירי מ יות ואגרות החוב
ירידה של  5%במחירי מ יות ואגרות החוב
ירידה של  10%במחירי מ יות ואגרות החוב

869
435
)(435
)(869

3,097
1,548
)(1,548
)(3,097

רגישות לשי ויים בשער הדולר
עלייה של  10%בשער הדולר
עלייה של  5%בשער הדולר
ירידה של  5%בשער הדולר
ירידה של  10%בשער הדולר
ה.

1,910
955
)(955
)(1,910

3,636
1,818
)(1,818
)(3,636

מבח י רגישות וה חות העבודה העיקריות
השי ויים ש בחרו במשת י הסיכון הרלוו טיים קבעו בהתאם להערכות הה הלה לגבי שי ויים
אפשריים סבירים במשת י סיכון אלה.
הקבוצה ביצעה מבח י רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות
הפעולות או המצב הכספי המדווחים .מבח י הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ,עבור כל
מכשיר פי סי בגין משת ה הסיכון הרלוו טי ש בחר עבורו .בחי ת גורמי הסיכון עשתה על
בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס
למטבע הפעילות ובה חה שכל שאר המשת ים קבועים.
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באור  - :32מכשירים פי סיים )המשך(
גילויים כמותיים בגין מידרג השווי ההוגן על ה כסים וההתחייבויות ליום  31בדצמבר:2020 ,
מידרג שווי הוגן
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

רמה 1

סה"כ

כסים פי סיים ה מדדים בשווי הוגן:
כסים פי סיים מוחזקים למסחר
השקעות לזמן קצר
הלוואות לחברות מוחזקות בשווי הוגן

-

8,693
622
-

39,875

8,693
622
39,875

גילויים כמותיים בגין מידרג השווי ההוגן על ה כסים וההתחייבויות ליום  31בדצמבר:2019 ,
מידרג שווי הוגן
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

רמה 1
כסים פי סיים ה מדדים בשווי הוגן:
כסים פי סיים מוחזקים למסחר
השקעות לזמן קצר
גזר משובץ
הלוואות לחברות מוחזקות בשווי הוגן
התחייבות בגין עסקת הג ה
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24,610
6,359
-

-

7
77,737
)(11

סה"כ

24,610
6,359
7
77,737
)(11

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור  - :33מגזרי פעילות
בחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי )(CODM

מגזרי הפעילות קבעו בהתבסס על המידע ה
לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.

ביצועי המגזרים )רווח מגזרי( מוערכים בהתבסס על רווח תפעולי כמוצג בדוחות הכספיים.
תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות
למגזר ופריטים אשר יתן לייחסם באופן סביר.
פריטים שלא הוקצו ,כוללים בעיקר כסי מטה של הקבוצה ,עלויות ה הלה וכלליות ,מימון )כולל
עלויות מימון והכ סות מימון ,לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פי סיים( מ והלים על
בסיס קבוצתי.
א.

כללי
הקבוצה פועלת בשלושה מגזרי פעילות עיקריים ,כלהלן:
ב יה למגורים

 הפעילות מבוצעת באמצעות החברה ,עסקאות משותפות וחברותמוחזקות וכוללת ייזום והקמת פרוייקטים למגורים באזורים שו ים
בישראל .תו י המגזר כוללים את חלק הקבוצה בהכ סות ,הוצאות
ו כסים של חברות כלולות מסויימות.

ביצוע עבודות
ב יה

 הפעילות מרוכזת על ידי חברה מאוחדת המבצעת עבודות ב יה שלפרוייקטים בתחומים שו ים )מגורים ,משרדים ,מסחר וכו'( בישראל.

כסים מ יבים
אחרים
ב.

 פיתוח והשכרה של מב י משרדים ,שטחי מסחר וח יון בישראל. -פעילות החברה באמצעות חברות כלולות ,בעיקר בארה"ב.

דיווח על מגזרי פעילות
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2020
ב יה
למגורים

ביצוע
עבודות
ב יה

כסים
אחרים
מ יבים
אלפי ש"ח

התאמות

סה"כ

הכ סות מחיצו יים
הכ סות בין מגזרים
סה"כ הכ סות

215,944
215,944

248,752
46,492
295,244

9,977
9,977

25,897
25,897

)(25,909
)(46,492
)(72,401

474,661
474,661

תוצאות המגזר

44,203

41,427

4,825

3,396

)(9,642

84,209

הוצאות בלתי מוקצות

)(19,963

רווח תפעולי

64,246

הוצאות מימון ,טו

)(14,273

חלק החברה בהפסדי חברות
כלולות ,טו

)(5,152

רווח לפ י מסים על ההכ סה

44,821

השקעות הו יות

3,557
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2,200

1,567

267

71

7,662
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באור  - :33מגזרי פעילות )המשך(
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2019
ב יה
למגורים

ביצוע
עבודות
ב יה

כסים
אחרים
מ יבים
אלפי ש"ח

התאמות

סה"כ

הכ סות מחיצו יים
הכ סות בין מגזרים
סה"כ הכ סות

130,132
130,132

232,253
19,929
252,182

10,460
10,460

5,079
5,079

)(5,079
)(19,929
)(25,008

372,845
372,845

תוצאות המגזר

36,611

23,189

15,152

)(3,789

)(14,819

56,344

הוצאות בלתי מוקצות

)(20,252

רווח תפעולי

36,092

הוצאות מימון ,טו

)(12,357

חלק החברה בהפסדי חברות
כלולות ,טו

)(1,798

רווח לפ י מסים על ההכ סה

21,937

השקעות הו יות

4,173

147

ב יה
למגורים

ביצוע
עבודות
ב יה

847

28,278

140

33,585

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2018
כסים
אחרים
מ יבים
אלפי ש"ח

התאמות

סה"כ

הכ סות מחיצו יים
הכ סות בין מגזרים

151,625
-

292,782
-

10,418
-

2,491
-

)(2,349
-

454,967
-

סה"כ הכ סות

151,625

292,782

10,418

2,491

)(2,349

454,967

תוצאות המגזר

29,331

32,520

19,383

937

)(619

81,552

הוצאות בלתי מוקצות

)(25,269

רווח תפעולי

56,283

הוצאות מימון ,טו

)(4,242

חלק החברה בהפסדי חברות
כלולות ,טו

)(2,109

רווח לפ י מסים על הכ סה

49,932

השקעות הו יות

129

3,232

-

10,988

126

14,475

התאמות
התאמות בין תו י המגזרים לבין הסכומים ש כללו בדוחות הכספיים המאוחדים כוללות ביטול
הכ סות והוצאות של חברה כלולה ועסקאות בין מגזריות.
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כסים לפי מגזרים
 31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח

2019

ב יה למגורים
ביצוע עבודות ב יה
כסים מ יבים
אחרים
כסים שלא הוקצו למגזרים
התאמות

779,977
153,765
144,930
62,618
147,640
)(138,994

780,914
153,257
137,857
68,835
68,897
)(144,919

סך הכל כסים

1,149,936

1,064,841

התחייבויות לפי מגזרים
 31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח

2019

ב יה למגורים
ביצוע עבודות ב יה
כסים מ יבים
אחרים
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים
התאמות

284,972
72,938
78,204
10,425
277,627
)(117,029

333,205
68,778
77,192
10,239
169,168
)(110,595

סך הכל התחייבויות

607,137

547,987

התאמות
התאמות בין תו י המגזרים לבין סך ה כסים בדוחות הכספיים המאוחדים כוללים בעיקר
תו ים בגין חברה כלולה ויתרות בין מגזריות.
ג.

מידע וסף על הכ סות
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
הכ סות מלקוחות עיקריים האחראי ל10%-
ומעלה מסך ההכ סות בדוחות הכספיים:
לקוח א'  -מגזר ביצוע עבודות ב יה
לקוח ב'  -מגזר ביצוע עבודות ב יה

- 86 -

75,845
93,204

114,755
59,708

111,004
-

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

באור  - :34צדדים קשורים ובעלי ע יין
א.

יתרות עם בעל ע יין וצדדים קשורים
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
חייבים ויתרות חובה
השקעות וחובות לא שוטפים
הלוואות ושטרי הון לחברות
זכאים ויתרות זכות
)*(

ב.

כלולות )*(

1,197

931

158,692
206

153,967
129

היתרה לעיל הי ה הערך החוזי .בדבר פרטי הת אים ועלות מופחתת ,ראה באור 14א'.

עסקאות עם בעלי ע יין
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
הכ סות
דמי יהול ויעוץ מחברות מוחזקות
הכ סות מימון מחברות מוחזקות
דמי שכירות מבעלי ע יין
הכ סות מדמי שימוש ב כסים
דמי יהול וייעוץ מבעל ע יין
הוצאות
דמי יהול לחברה מוחזקת
דמי יהול וייעוץ לבעל ע יין )כולל שכר
דירקטורים(
דמי שכירות ו לוות לחברה האם

ג.

4,186
2,750
76
210

2,132
3,645
24
289

150
542
3,713
432
382

185

16

17

329
1,357

330
1,436

274
1,337

הטבות לא שי מפתח יהוליים
הטבות בגין העסקת א שי מפתח יהוליים המועסקים בחברה:
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
מס'
סכום
מס'
סכום
מס'
מקבלים אלפי ש"ח מקבלים אלפי ש"ח מקבלים

2018

סכום
אלפי ש"ח

יו"ר הדירקטוריון

1

1,498

1

1,381

1

2,817

הטבות לטווח קצר
תשלום מבוסס מ יות

4
3

6,105
446

4
2

5,523
310

4
3

7,149
721

8,049

10,687

7,214

שכ"ט בגין דירקטורים שאי ם מועסקים בחברה:
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2020
מס'
אלפי
מס'
אלפי
מס'
מקבלים
ש"ח
מקבלים
ש"ח
מקבלים

2018

דירקטורים בלתי תלויים
דירקטורים החברה האם

אלפי
ש"ח

3
3

329
329

4
3

315
330

3
3

305
274

6

658

7

645

6

579
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ד.

התקשרויות
.1

החברה האם שוכרת משרדים בבית קרדן )ברמת מעטפת( בשטח של כ 1,450-מ"ר
בתמורה לתשלום דמי שכירות בסך של כ 75-77-ש"ח למ"ר )צמוד למדד המחירים לצרכן
לחודש י ואר.(2010 ,
הסכם השכירות קבע לתקופה של חמש ש ים החל מחודש יולי 2010 ,והוארך לתקופה
וספת בת  71חודשים ,עד לחודש מאי.2021 ,
ב וסף ,שוכרת החברה מחברה האם ,בשכירות מש ה ,שטחי משרדים בבית קרדן )ברמת
גמר( .החל מיום  1באוקטובר 2017 ,שוכרת החברה בשכירות מש ה כאמור כ 710-מ"ר
ובתמורה לסך של כ 98-ש"ח למ"ר )צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש יו י .(2014 ,החל
מחודש אוקטובר 2018 ,שוכרת החברה שטחי משרדים וספים בהיקף של כ 80-מ"ר
בתמורה לסך של כ 11,734-ש"ח לחודש כולל עלויות לוות.
תקופת השכירות ושכיורת המש ה כאמור צפויות להסתיים בחודש מאי.2021 ,

.2

באשר לתוכ יות תשלום מבוסס מ יות ,ראה באור .28

.3

החברה והחברה האם התקשרו בהסכם למתן שירותים שיועמדו על ידי החברה לחברה
האם ,לתקופה שתחילתה ביום  1באוקטובר .2017 ,במסגרת ההסכם כאמור ,מעמידה
החברה שירותי ייעוץ ו יהול באופן ובהיקף ,כפי שיתבקש על-ידי החברה האם ,הכוללים,
כון לש ת  ;2020שירותים משפטיים ,המועמדים על ידי היועצת המשפטית של החברה,
המכה ת גם כיועצת משפטית בחברה האם )"השירותים המשפטיים"( .השירותים ית ים
בהתאם לה חיות שמקבלת החברה מפעם לפעם מאת החברה האם )להלן" :הסכם למתן
השירותים" ו "-השירותים" ,בהתאמה(.
התמורה למתן השירותים המשפטיים )"התמורה"( ,הייתה עד ליום  30בספטמבר 2020
בסך של כ 202-אלפי ש"ח לש ה ,צמוד למדד המחירים לצרכן )ובתוספת הוצאות
מיוחסות( .התמורה בהתאם להסכם השירותים משולמת מדי רבעון.
בחודש אוגוסט 2020 ,אושרה הארכת ההתקשרות בת אי ההסכם המקורי ,למעט הפחתה
לא מהותית בהיקף התמורה הצפויה בגין ההתקשרות לסך של כ 175-אלפי ש"ח לש ה,
וזאת לאור הערכת הצדדים כי יחול קיטון )שאי ו מהותי( בהיקף השירותים המשפטיים
שיועמדו לחברה האם בקשר עם ההסכם.
בהתאם להסכם למתן השירותים ,יתן יהיה לסיים את ההסכם למתן השירותים או רכיב
ממ ו )כולו ולא חלקו( במהלך תקופת ההסכם בהסכמת הצדדים .כמו-כן ,יתן יהיה לסיים
את מתן השירותים או רכיב מתוכם ,במהלך תקופתו של הסכם השירותים ,בהודעה חד
צדדית שתימסר בכתב שישים ימים מראש לצד הש י .החברה האם רשאית לוותר על
השירותים ,כולם או חלקם ,במהלך תקופת שישים הימים כאמור ,אך בכל מקרה יהיה
עליה לשלם לחברה את מלוא התמורה בגין תקופת שישים ימי ההודעה המוקדמת בעבור
שירותי הייעוץ וה יהול שילמה החברה האם לחברה בש ת  2020סך של כ 210-אלפי ש"ח.

.4

בחודש פברואר 2010 ,התקשרה החברה בהסכם עם תכ ון המים לישראל בע"מ )חברה
בבעלות של חלק מבעלי השליטה הסופיים בחברה ,שלאותו מועד היתה בשליטת החברה
האם של החברה( )להלן  -תהל( ,בהסכם לפיו שכרה תהל  5,452מ"ר וח יות בבית קרדן
שלב ב' )להלן  -עסקת השכירות( .תקופת השכירות קבעה לתקופה של  5ש ים ממועד
תחילת השכירות והוארכה לתקופת שכירות וספת בת  5ש ים החל מחודש ספטמבר,
 ,2015אשר הסתיימה באוגוסט .2020 ,בהתאם להסכם ,דמי השכירות בגין המושכר היו
 65ש"ח למ"ר בתקופת השכירות הראשו ה ,כמפורט להלן ,כאשר בתקופת השכירות
הש ייה הועלו דמי השכירות ב 10%-מדמי השכירות ששולמו בגין החודש האחרון של
תקופת השכירות הראשו ה .השכירות הסתיימה בחודש אוגוסט.2020 ,
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.5

ביום  5ביו י 2019 ,הודיעה החברה על סיום כהו תו של מר מיקי זיסמן ,שכיהן כמ כ"ל
החברה )להלן "המ כ"ל לשעבר"( ,מחודש פברואר  2013ועד ליום  3בספטמבר.2019 ,
בגין שירותיו של המ כ"ל לשעבר ,שילמה החברה לחברה בבעלות המ כ"ל לשעבר דמי
יהול בסך של כ 94.5-אלפי ש"ח לחודש ,והחל מיום  1במרס 2017 ,סך חודשי של כ108-
אלפי ש"ח )צמוד למדד המחירים לצרכן(.
ב וסף ,המ כ"ל לשעבר היה זכאי לבו וס ש תי בשיעור של כ 2.7%-מהרווח הש תי ה קי
כהגדרתו בהסכם )בחישוב מצטבר ובהתאם לת אים המפורטים בהסכם(.
עלות העסקתו של המ כ"ל לשעבר בש ים  2018-2019הסתכמה לסך כולל של  1,771אלפי
ש"ח ו 3,683-אלפי ש"ח ,בהתאמה )ללא עלות בגין תשלום מבוסס מ יות שחולטו עם
סיום עבודתו של המ כ"ל לשעבר(.

.6

ביום  7באוקטובר 2019 ,אישרה האסיפה הכללית את מי וי מר עמוס דאבוש למ כ"ל
החברה וכן ,את ת אי כהו תו והעסקתו ,זאת לאחר אישור ועדת התגמול של החברה
ודירקטוריון החברה מיום  15באוגוסט.2019 ,
בהתאם לת אים שאושרו כאמור ,המ כ"ל מכהן החל מיום  1ב ובמבר 2019 ,לתקופה של
 5ש ים .ההסכם יתחדש אוטומטית לתקופות וספות של ש תיים ,אלא אם יבוא לסיומו
על ידי מי מהצדדים בהודעה מראש בת  90ימים.
החל מהמועד הקובע ,משלמת החברה למ כ"ל שכר חודשי בסך של  65,000ש"ח ברוטו.
בתום שלוש ש ים מהמועד הקובע ,תעודכן המשכורת ותעמוד על סך ברוטו של 70,000
ש"ח לחודש .בתום ארבע ש ים מהמועד הקובע ,תעודכן ש ית המשכורת והיא תעמוד
על  75,000ש"ח לחודש .המ כ"ל יהיה זכאי לכל הת אים ה לווים המקובלים בחברה.
ב וסף המ כ”ל זכאי מדי ש ה ,החל מש ת  ,2020למע ק ש תי .ת אי סף לקבלת מע ק
ש תי הי ו השגת שיעור תשואה מי ימלי על ההון )כהגדרתם בהסכם( של  .8%ככל
ששיעור התשואה על ההון יהיה גבוה משיעור התשואה המי ימלי יהיה זכאי המ כ"ל
למע ק שיהווה שיעור של  3%-5%מהרווח הש תי של החברה )לפ י מס( העולה על שיעור
התשואה המי ימלי )לאחר יכוי הפסדים מש ים קודמות בתקופת העסקתו של המ כ"ל(
מהרווח הש תי )לפ י מס( ומהון העצמי של החברה )לצורך חישוב שיעור התשואה על
ההון ושיעור המע ק( י וטרלו רכיבים מסוימים ,לרבות הכ סות והוצאות ה ובעות מבית
קרדן.
מע ק מיוחד בקשר עם מכירת בית קרדן :אם וככל שהחזקות החברה בבית קרדן ימכרו
בעסקת מכירה בתמורה העולה על  150מליו י ש"ח )חלק החברה לפ י מס ,ולאחר
הוצאות עסקה ,עמלות והוצאות אחרות ככל שיחולו( ,יהיה זכאי המ כ”ל למע ק וסף
מיוחד בהיקף של  2%מההפרש בין תמורת המכירה בפועל לסכום תמורה של  150מליו י
ש"ח .על אף האמור ,ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יוכלו ,על פי שיקול דעתם
וב ימוקים שיפורטו ,להפחית את המע ק כאמור ,כולו או חלקו.
בכל מקרה ,סכום המע קים כאמור לעיל ,שישולמו למ כ"ל בגין ש ה קל דרית מסוימת,
לא יעלה  2.5מליו י ש"ח.
ב וסף ,הוע קו למ כ"ל אופציות למ יות ,לפרטים ראה באור 28ד'.

.7

ביום  24בספטמבר 2020 ,אישרה האסיפה הכללית את הארכת ת אי התגמול ,ללא שי וי,
לתקופה של שלוש ש ים וספות עם מר יוסף גרי פלד ,מבעלי השליטה בחברה.
מר יוסף גרי פלד מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהיקף של  80%משרה וזאת החל
מחודש אוקטובר .2017
בתמורה לעבודתו כאמור זכאי מר גרי פלד ,לשכר חודשי ,לת אים סוציאליים והטבות
וכן לת אים לווים כמקובל בחברה ובחברות דומות במשק ,שעלותם לחברה הי ה בסך
של כ 1,035-אלפי ש"ח לש ה )צמוד למדד המחירים לצרכן(.
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ב וסף ,יהיה מר גרי פלד זכאי למע ק ש תי אשר מבוסס על רווחי החברה .סכום המע ק
יחושב כ 1.35%-מהרווח לאחר מס של החברה ב טרול רווח ורמטיבי וב טרול מע קים
קודמים ששולמו למר גרי פלד מכוח מע ק זה ,והכל באופן מצטבר ,החל מהדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה בגין הרבעון הרביעי לש ת .2017
אופן תשלום המע ק -החברה תבחן את הזכאות למע ק בהתאם לת אים ש קבעו בהסכם
העסקה ,במועד אישור דוחותיה הכספיים הש תיים )החל מהדוחות הכספיים עבור ש ת
 (2017כאשר שיעור העמידה יחושב במצטבר פרו-ראטה בגין התקופה שעברה ממועד
תחילת הבחי ה.
יצויין כי תקרת המע ק -לא תעלה על העלות הכוללת לגרי פלד בש ה הקל דרית בגי ה
משולם המע ק.
ת אי סף לתשלום המע ק  -תשואה ש תית ממוצעת של  5%לפחות על ההון העצמי של
החברה ,בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים והסקורים או המבוקרים של החברה,
במהלך התקופה שמתחילה ביום  1באוקטובר 2020 ,ועד ה 30-לספטמבר .2023 ,חישוב
התשואה כאמור לעיל יהיה לתקופה כוללת של  3ש ים )דהיי ו ,תשואה של  15%לכל
התקופה כאשר הון הבסיס יהיה ההון ליום  30בספטמבר.(2020 ,
סוכם כי שירותי מר גרי פלד לחברה עשויים להי תן גם על דרך של העמדת השירותים
באמצעות הסכם יהול בין החברה לבין מר גרי פלד או חברה בשליטתו.
בהתאם להסכם כללה בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020 ,הוצאות בגין יו"ר
הדירקטוריון בסך של כ 1,498-אלפי ש"ח.
.8

ביום  5י ואר 2020 ,התקשרה חברה מאוחדת אל הר עם מזמי י עבודה )"מזמי י העבודה"(
בהסכם לב יית פרויקט הכולל מרתפים ,משרדים ומסחר על מקרקעין ברע ה
)"הפרויקט"( .הפרויקט כולל ב יית שלד 7 ,מרתפים ו 30-קומות מגדל עיליות .במסגרת
הסכם הביצוע התחייבה אל הר להעמיד לטובת מזמי י העבודה ערבות ביצוע והתחייבות
לקיזוז עכבון כמקובל .החברה ערבה כלפי מזמי י העבודה בערבות בלתי מוגבלת בסכום,
להתחייבויותיה של אל הר על פי הסכם הביצוע ולתקופה של  36חודשים לאחר מסירת
העבודות בפרויקט.
העסקה אושרה כעסקה עם צד קשור ,בשל ע יין אישי אפשרי של חלק מבעלי השליטה
בחברה באישור ההתקשרות ,בשל קשרים עסקיים בי יהם ובין מזמי י העבודה.

------------------
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קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
ספח לדוחות הכספיים המאוחדים

רשימת חברות מוחזקות עיקריות

שם החברה

החברה המחזיקה

שיעורי בעלות ושליטה
על-ידי החברה המחזיקה
ליום  31בדצמבר 2020
דרך הצגה
%

קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
הוליל ד פארק בע"מ

40

כלולה

מיקדן יהול ואחזקה בע"מ

40

כלולה

ופי השמש ב"ש בע"מ

50

כלולה

קרדן דל"ן ב.ש .בע"מ

100

מאוחדת

אל הר ה דסה וב ין בע"מ

100

מאוחדת

Kardan Midwest USA INC

100

מאוחדת

KRE USA LLC

100

מאוחדת

אל הר ה דסה וב ין בע"מ
אחוזת אר ו ה בע"מ

100

מאוחדת

Kardan Midwest USA INC

K2 Herkimer, LLC
Windmill KRE I, LLC

50
90

*(

כלולה
כלולה

KRE USA LLC
KRE USA 1211 FULTON LLC

*(

80

*(

כלולה

בהתאם להסכם השותפות לחברה שליטה משותפת ,ולפיכך ההשקעה מטופלת על בסיס השווי המאז י.
------------------
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קרדן דל"ן יזום ופיתוח בע"מ
תו ים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה
ליום  31בדצמבר2020 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
על מידע כספי פרד לפי תק ה 9ג' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-
ביקר ו את המידע הכספי ה פרד המובא לפי תק ה 9ג' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970-של קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-ולכל אחת משלוש
הש ים שהאחרו ה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  2020ואשר כלל בדוח התקופתי של החברה .המידע הכספי
ה פרד הי ו באחריות הדירקטוריון והה הלה של החברה .אחריות ו היא לחוות דיעה על המידע הכספי ה פרד
בהתבסס על ביקורת ו.
לא ביקר ו את המידע הכספי ה פרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר ה כסים ב יכוי
התחייבויות המיוחסים להן ,טו הסתכמו לסך של  57,122אלפי ש"ח ו 57,076 -אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר2020 ,
ו ,2019-בהתאמה ,ואשר חלקה של החברה ברווחי )בהפסדי( החברות ה "ל הסתכם לסך של  146אלפי ש"ח9,352 ,
אלפי ש"ח ו (1,063)-אלפי ש"ח לש ים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2019 ,2020ו ,2018-בהתאמה .הדוחות הכספיים
של אותן חברות מוחזקות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו ל ו וחוות דעת ו ,ככל שהיא
מתייחסת לסכומים אלה ש כללו בגין אותן חברות מוחזקות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכ ו את ביקורת ו בהתאם לתק י ביקורת מקובלים בישראל .על פי תק ים אלה דרש מאית ו לתכ ן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי ה פרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת
כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי ה פרד .ביקורת כוללת גם
בחי ה של הכללים החשבו איים שיושמו בעריכת המידע הכספי ה פרד ושל האומד ים המשמעותיים ש עשו על
ידי הדירקטוריון והה הלה של החברה וכן הערכת אותות ההצגה של המידע הכספי ה פרד .א ו סבורים שביקורת ו
ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס אות לחוות דעת ו.
לדעת ו ,בהתבסס על ביקורת ו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,המידע הכספי ה פרד ערוך ,מכל
הבחי ות המהותיות ,בהתאם להוראות תק ה 9ג' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 17במרס2021 ,
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דוח מיוחד לפי תק ה 9ג'
תו ים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה

להלן תו ים כספיים ומידע כספי פרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 31
בדצמבר 2020 ,המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  -דוחות כספיים מאוחדים( ,המוצגים בהתאם
לתק ה 9ג' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
עיקרי המדי יות החשבו אית שיושמה לצורך הצגת תו ים כספיים אלה פורטו בבאור  2לדוחות הכספיים
המאוחדים.
חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 1ב' לדוחות הכספיים המאוחדים.
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קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

באור

ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

כסים שוטפים
3
4ב'
4א'
4ב'4,ג'

מזומ ים ושווי מזומ ים
כסים פי סיים מוחזקים למסחר
השקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה
חייבים והכ סות לקבל בגין מכירת דירות
מלאי ב יי ים ודירות למכירה
סה"כ כסים שוטפים

127,413
8,693
50,605
32,056
52,471
326,869

21,101
24,610
119,363
28,568
24,505
305,818

598,107

523,965

כסים לא שוטפים
דל"ן להשקעה
דל"ן להשקעה בפיתוח
מלאי מקרקעין בלתי שוטף
השקעות בחברות מוחזקות
חייבים והלוואות לזמן ארוך
כסי זכות שימוש
רכוש קבוע ,טו
מסים דחים

7א'1
4ב'4,ג'

סה"כ כסים לא שוטפים

130,870
16,738
116,487
202,452
20,673
394
5,736
-

131,836
15,680
107,486
210,212
1,750
1,010
6,120
1,124

493,350

475,218

1,091,457

999,183

המידע ה וסף המצורף מהווה חלק בלתי פרד מה תו ים הכספיים ומהמידע הכספי ה פרד.
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קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

באור

ליום  31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים ב קאיים
חלויות שוטפות של אגרות חוב
התחייבויות לספקים ול ות י שירותים
זכאים ויתרות זכות
חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה
התחייבויות בגין רכישת קרקעות
מקדמות מרוכשי דירות

5א'

סה"כ התחייבויות שוטפות

99,527
43,595
29,410
22,005
355
115,188
14,713

23,750
43,624
35,194
16,590
773
158,445
21,743

324,793

300,119

התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות לתאגידים ב קאיים
אגרות חוב
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
התחייבות בגין חכירה
התחייבות לחלק שותף ב כסים טו של פרויקט
מסים דחים

221,336
1,247
55
3,121
1,227

70,313
110,351
1,290
256
3,121
-

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

226,986

185,331

הון המיוחס לבעלי מ יות החברה
הון מ יות
פרמיה על מ יות
קר ות הון
יתרת רווח

197,678
298,744
3,757
39,499

197,653
298,705
3,114
14,261

סה"כ הון

539,678

513,733

1,091,457

999,183

המידע ה וסף המצורף מהווה חלק בלתי פרד מה תו ים הכספיים ומהמידע הכספי ה פרד.

 17במרס2021 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

יוסף גרי פלד
יו"ר הדירקטוריון
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עמוס דאבוש
מ כ"ל

איילת עים לב ון
סמ כ"ל כספים

קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד המיוחסים לחברה

באור
הכ סות ממכירת דירות
הכ סות מהשכרת כסים
הכ סות מדמי יהול וייעוץ

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
214,539
9,977
480

133,608
10,460
480

151,625
10,418
622

224,996

144,548

162,665

)(169,720
)(777

)(103,857
)(294

)(114,422
)(253

)(170,497

)(104,151

)(114,675

רווח גולמי

54,499

40,397

47,990

עליית )ירידת( ערך דל"ן להשקעה ו דל"ן להשקעה
בפיתוח ,טו
הוצאות מכירה
הוצאות ה הלה וכלליות
הכ סות )הוצאות( אחרות ,טו

)(4,375
)(6,065
)(17,968
767

4,986
)(6,082
)(18,380
)(4,777

9,218
)(6,614
)(22,589
)(3,491

רווח תפעולי

26,858

16,144

24,514

הכ סות מימון
הוצאות מימון
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ,טו

8,432
)(21,217
22,179

15,162
)(24,803
11,026

7,585
)(9,238
20,079

36,252
)(2,339

17,529
4,941

42,940
)(5,920

33,913

22,470

37,020

עלות הדירות ש מכרו
עלות אחזקת כסים מושכרים

רווח לפ י מסים על ההכ סה
הטבת מס )מסים על ההכ סה(

6ד'

רווח קי המיוחס לחברה

המידע ה וסף המצורף מהווה חלק בלתי פרד מה תו ים הכספיים ומהמידע הכספי ה פרד.
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קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
33,913

רווח קי המיוחס לחברה

22,470

37,020

רווח כולל אחר המיוחס לחברה )לאחר השפעת המס(:
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד
רווח )הפסד( ממדידה מחדש בגין תוכ יות להטבה מוגדרת
חלק החברה בהפסד כולל אחר של חברה המטופלת לפי שיטת
השווי המאז י

41

)(397

7

)(16

)(297

-

25

)(694

7

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד
התאמות ה ובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
חלק החברה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברה כלולה

176
4

)(88
)(12

14
14

סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד

180

)(100

28

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

205

)(794

35

סה"כ רווח כולל

34,118

21,676

37,055

המידע ה וסף המצורף מהווה חלק בלתי פרד מה תו ים הכספיים ומהמידע הכספי ה פרד.
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קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומ ים המיוחסים לחברה

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת של החברה
33,913

רווח קי המיוחס לחברה

22,470

37,020

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת של
החברה:
התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
ירידת )עליית( ערך דל"ן להשקעה ו דל"ן להשקעה בפיתוח ,טו
הפרשה לירידת ערך מלאי בלתי שוטף
הפרשה לירידת ערך חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאז י
הפסד הון ממימוש רכוש קבוע
פחת והפחתות
הוצאות מימון ,טו
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
מסים על ההכ סה )הטבת מס(
שי וי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,טו
עלות תשלום מבוסס מ יות ,טו

4,375
9
1,211
12,654
)(22,179
2,339
) (2
502

)(4,986
945
3,768
1,089
9,156
)(11,026
)(4,941
)(311
)(311

)(9,218
4,613
314
9,437
)(20,079
5,920
112
1,311

)(1,091

)(6,617

)(7,590

שי ויים בסעיפי כסים והתחייבויות של החברה:
עלייה בחייבים והכ סות לקבל בגין מכירת דירות ובחייבים ויתרות
חובה
עלייה במלאי ב יי ים למכירה ומלאי מקרקעין בלתי שוטף
ירידה בהתחייבויות לספקים ול ות י שירותים ,בזכאים ויתרות זכות
ומקדמות מרוכשים
עלייה )ירידה( בהתחייבויות בגין רכישת קרקע

)(25,079
)(30,052

)(1,891
)(180,009

)(7,950
)(41,827

)(7,448
)(46,716

)(9,121
125,318

)(21,907
)(12,826

)(109,295

)(65,703

)(84,510

מזומ ים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה בחברה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו
דיביד ד שהתקבל

מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה
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)(12,774
251
)(5,589
474
35,000

)(9,337
950
)(2,751
1,755
5,000

)(9,782
1,187
)(2,684
1,636
25,000

17,362

)(4,383

15,357

)(59,111

)(54,233

)(39,723

קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומ ים המיוחסים לחברה

לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
תזרימי מזומ ים מפעילות השקעה של החברה
השקעה והלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאז י
מתן הלוואות לאחרים
רכישת כסים פי סיים המוחזקים למסחר
תמורה ממימוש כסים פי סיים מוחזקים למסחר
פרעון )הפקדת( פקדו ות והשקעות אחרות לזמן קצר ,טו
השקעה ב דל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה
השקעה ברכוש קבוע

)(3,570
)(17,400
)(4,047
25,615
63,029
)(4,364
)(71

)(29,142
)(15,390
64,887
70
)(847
)(166

)(26,409
)(63,274
40,337
)(22,703
)(256

מזומ ים טו ש בעו מפעילות )שימשו לפעילות( השקעה של החברה

59,192

19,412

)(72,305

תזרימי מזומ ים מפעילות מימון של החברה
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים ב קאיים
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים ב קאיים
אשראי לזמן קצר מתאגידים ב קאיים ,טו
ה פקת אגרות חוב ,טו
פרעון אגרות חוב
התחייבות בגין חכירה
תמורה ממימוש אופציות לעובדים
דיביד ד ששולם לבעלי מ יות החברה

)(3,750
9,214
153,864
)(43,624
)(798
25
)(8,700

)(59,112
75,000
)(31,250
)(744
)(14,000

)(4,550
20,000
122,305
)(31,250
)(39,000

מזומ ים טו ש בעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון של החברה

106,231

)(30,106

67,505

עליה )ירידה( במזומ ים ושווי מזומ ים

106,312

)(64,927

)(44,523

יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לתחילת הש ה

21,101

86,028

130,551

יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לסוף הש ה

127,413

21,101

86,028

המידע ה וסף המצורף מהווה חלק בלתי פרד מה תו ים הכספיים ומהמידע הכספי ה פרד.
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קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
מידע וסף

באור - :1

כללי
א.

החברה והחברות המוחזקות שלה עוסקות ביזום ,פיתוח ומכירת דל"ן )בעיקר דירות למגורים(,
השכרת דל"ן וכן בביצוע עבודות ב יה .החברה הי ה חברה ציבורית ו יירות הערך שלה סחרים
בבורסה ל יירות ערך בתל-אביב )להלן  -הבורסה( .בעלת השליטה בחברה הי ה קרדן ישראל
המחזיקה בכ 59.78%-מהון המ יות של החברה ומזכויות ההצבעה בה )כ 58.2%-בדילול מלא(.
קרדן ישראל הי ה חברה ציבורית שמ יותיה סחרות בבורסה.

ב.

למועד אישור הדוחות ,בעלי השליטה בחברה האם הי ם ה"ה אב ר ש ור )"ש ור"( ,גיל ואסתר
דויטש )"דויטש"( ורו י בירם )"בירם"( במישרין ובאמצעות חברות בשליטתם )"בעלי השליטה"(,
המחזיקים כון למועד פרסום הדוח ,בכ 17.31% ,31.01%-ו ,17.31%-בהתאמה מהון המ יות
וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל וב 17.20% ,30.82%-ו 17.20%-מהון המ יות וזכויות ההצבעה
בקרדן ישראל בדילול מלא .בין בעלי השליטה קיים הסכם אשר חתם ביום  31בדצמבר 2020
המסדיר את יחסיהם בקשר עם החזקותיהם במ יות גרעין השליטה בקרדן ישראל )"הסכם
השליטה"( ולפיכך הם חשבים כ"מחזיקים ביחד" ,בהתאם לחוק יירות ערך ,התשכ"ח.1968-
הסכם השליטה החליף את הסכם השליטה ש חתם בין בעלי השליטה בחברה ומר יוסף גרי פלד
)יו"ר דירקטוריון החברה( אשר כ ס לתוקף ביום  1בי ואר  2020ופקע ביום  31בדצמבר.2020 ,
להלן תיאור הת אים העיקריים הקבועים בהסכם השליטה:
הסכם השליטה יהיה בתוקף למשך  5ש ים ממועד כ יסתו לתוקף.
בהסכם השליטה קבע ,כי הצדדים לו יחזיקו יחדיו בכמות מ יות מי ימאלית של החברה האם
המהוות  46%מהו ה המו פק וה פרע של החברה האם )"מ יות גרעין השליטה"( ,באופן שש ור
יחזיק ב 23%-מתוך מ יות גרעין השליטה ,דויטש יחזיק ב 11.5%-מתוך מ יות גרעין השליטה
ובירם יחזיק ב 11.5%-מתוך מ יות גרעין השליטה.
כל צד רשאי להחזיק מ יות וספות של החברה האם ,מעבר להחזקת מ יות גרעין השליטה ואף
רשאי להעבירן ללא שום מגבלה.
הסכם השליטה קובע כי העברה של מ יות גרעין השליטה ,כולן או חלקן ,של מי מהצדדים
להסכם או העברת מ יות ב"תאגיד מחזיק" ,למעט במקרה שההעברה עשית ל עבר מורשה או
בהורשה ,תהיה כפופה לזכות סירוב ראשון של יתר הצדדים להסכם בת אים המפורטים בהסכם
השליטה .אם זכות הסירוב הראשון לא מומשה ,תעמוד ליתר הצדדים הזכות להצטרף למכירת
מ יות של גרעין שליטה .העברת המ יות לקו ה מיועד כפופה להצטרפות הקו ה המיועד כצד
להסכם השליטה.
הוסכם כי הצדדים יפעילו את כוח ההצבעה שלהם מכוח מ יות גרעין השליטה כך שמחצית
מחברי הדירקטוריון בחברה האם ובחברות שהחברה האם שולטת או מחזיקה בהן )למעט
דירקטורים חיצו יים( ייבחרו על פי הצעת ש ור ,רבע על פי הצעת דויטש ורבע על פי הצעת
בירם.
בהצבעה באסיפות הכלליות של החברה האם ,יצביעו בעלי השליטה בגין מ יות גרעין השליטה
המוחזקות על ידם בהתאם להחלטה פה אחד של בעלי מ יות בגרעין השליטה .בהיעדר הסכמה
פה אחד ,יצביעו הצדדים גד ההצעה שעל סדר היום .לגבי יתר המ יות של חבר בקבוצת
השליטה אשר אי ן מהוות חלק מגרעין השליטה ,יהיה אותו חבר בן חורין להצביע כרצו ו.
מ יות גרעין השליטה ,המוחזקות ו/או שיוחזקו על ידי צד להסכם השליטה ,יהיו ית ות למשכון
או לשעבוד לב ק או מוסד פי סי בעל מו יטין בישראל או בחו"ל ,בת אי שכל בעל משכון או
שעבוד כאמור וכן כל אדם אחר אשר תוק ה לו זכות למ יות של קרדן ישראל על דרך של צו
בית המשפט או ההוצאה לפועל ,יהיו כפופים גם הם לכל הוראות הסכם השליטה ,לרבות
המגבלות על העברת מ יות של החברה האם.
הסכם השליטה כולל סעיף בוררות לפיו מחלוקות בין הצדדים יובאו להכרעת בורר שימו ה
בהתאם למ ג ון ש קבע בהסכם.

ג.

בדבר התפשטות גיף ה"-קורו ה" ,לאחר תאריך הדיווח ,ראה באור 1ד' לדוחות הכספיים
המאוחדים ליום  31בדצמבר.2020 ,
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קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
מידע וסף

באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית
לפרטים בדבר עיקרי המדי יות החשבו אית שיושמה בדוחות הכספיים ראה באור  2לדוחות הכספיים
המאוחדים ליום  31בדצמבר.2020 ,

באור - :3

מזומ ים ושווה מזומ ים
יתרות המזומ ים ושווי המזומ ים לימים  31בדצמבר 2020 ,ו 2019 -הי ן בעיקר יתרות מזומ ים שקליות
ללא הצמדה )בעיקר בפקדו ות לזמן קצר(.

באור - :4

כסים פי סיים
א.

השקעות לזמן קצר הי ן בעיקר בגין מזומ ים ופקדו ות לזמן קצר בחשבו ות ליווי.

ב.

פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות ה כסים הפי סיים בהתאם ל IFRS 9 -המיוחסים לחברה:
 31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח
כסים פי סיים מוחזקים למסחר
חייבים ויתרות חובה לזמן קצר ולזמן ארוך

ג.

2019

8,693

24,610

52,729

30,317

מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפי סיים בהתאם
ל IFRS 9 -המיוחסים לחברה:

 31בדצמבר2020 ,

חייבים ויתרות חובה
לזמן קצר ולזמן ארוך

עד ש ה

ש ה עד
ש תיים

32,056

20,673

ארבע עד
ש תיים עד שלוש עד
שלוש ש ים ארבע ש ים חמש ש ים
אלפי ש"ח
-

-

-

מעל חמש
ש ים

-

סה"כ

52,729

 31בדצמבר2019 ,

חייבים ויתרות חובה
לזמן קצר ולזמן ארוך

עד ש ה

ש ה עד
ש תיים

28,568

1,750

ארבע עד
ש תיים עד שלוש עד
שלוש ש ים ארבע ש ים חמש ש ים
אלפי ש"ח
-
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-

-

מעל חמש
ש ים

-

סה"כ

30,318

קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
מידע וסף
באור - :5
א.

התחייבויות פי סיות המיוחסות לחברה
יתרות זכאים ויתרות זכות:
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
עובדים ומוסדות בגין שכר
מסים שוטפים לשלם
מוסדות ממשלתיים אחרים
הוצאות לשלם
ריבית לשלם בגין אג"ח והלוואות מתאגידים ב קאיים
הכ סות מראש
החברה האם
התחייבות בגין מטלות ציבוריות
הפרשה להשלמת עבודות ב ייה
הפרשה לתביעות
שותפים בעסקה משותפת

ב.

2,439
2,510
7,910
486
154
119
5,593
1,700
1,004
90

2,319
2,415
119
6,997
922
149
41
2,902
681
45

22,005

16,590

סיכון זילות המיוחס לחברה
הטבלה להלן מציגה את זמ י הפירעון של ההתחייבויות הפי סיות של החברה על פי הת אים החוזיים
בסכומים לא מהוו ים )כולל תשלומים בגין ריבית(:
 31בדצמבר2020 ,
עד
שה
אשראי מתאגידים ב קאיים )*(
התחייבויות לספקים ול ות י
שירותים
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב
התחייבויות בגין רכישת
קרקעות
התחייבויות בגין חכירה
ערבות פי סית

מש ה עד
ש תיים

מש תיים
עד 3
ש ים

מ4 -
מ3 -
ש ים עד ש ים עד
 5ש ים
 4ש ים
אלפי ש"ח

על פי
דרישה

מעל 5
ש ים

סה"כ

99,527

-

-

-

-

-

-

99,527

29,410
21,851
50,890

55,719

54,262
833

46,713
-

40,570
-

39,720

-

29,410
21,851
287,874

4,500
355
206,533

6,041
55
61,815

55,095

46,713

40,570

39,720

14,325
14,325

11,374
410
14,325
464,771

מש ה עד
ש תיים

מש תיים
עד 3
ש ים

מ4 -
מ3 -
ש ים עד ש ים עד
 5ש ים
 4ש ים
אלפי ש"ח

 31בדצמבר2019 ,
עד
שה
אשראי מתאגידים ב קאיים )*(
התחייבויות לספקים ול ות י
שירותים
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב
התחייבויות בגין רכישת
קרקעות
התחייבויות בגין חכירה
ערבות פי סית

)*(

על פי
דרישה

מעל 5
ש ים

סה"כ

26,846

72,522

-

-

-

-

-

99,368

35,194
12,863
49,387

28,312

33,496
5,975

32,383
-

25,193
-

-

-

35,194
12,863
168,771

60,512
773
185,575

256
101,090

39,471

32,383

25,193

-

29,572
29,572

66,487
1,029
29,572
413,284

כולל ריבית.
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קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
מידע וסף

באור - :6

מסים על ההכ סה
א.

חוקי המס החלים על החברה
חוק מס הכ סה )תיאומים בשל אי פלציה( ,התשמ"ה1985-
על-פי החוק ,עד לתום ש ת  2007מדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות
לשי ויים במדד המחירים לצרכן.
בחודש פברואר 2008 ,התקבל בכ סת תיקון לחוק מס הכ סה )תיאומים בשל אי פלציה(,
התשמ"ה 1985-המגביל את תחולתו של חוק התיאומים מש ת  2008ואילך .החל מש ת ,2008
מדדות התוצאות לצורכי מס בערכים ומי ליים למעט תיאומים מסוימים בגין שי ויים במדד
המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  31בדצמבר .2007 ,תיאומים המתייחסים לרווחי הון ,כגון
בגין מימוש דל"ן )שבח( ו יירות ערך ,ממשיכים לחול עד למועד המימוש .התיקון לחוק כולל,
בין היתר ,את ביטול תיאום התוספת וה יכוי בשל אי פלציה וה יכוי ה וסף בשל פחת )ל כסים
ב י פחת ש רכשו לאחר ש ת המס  (2007החל מש ת .2008

ב.

שיעורי המס החלים על החברה
שיעור מס החברות בישראל בש ים  2019 , 2020ו 2018-הי ו . 23%
חבר ב י אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בש ת המכירה.
בחודש אוגוסט 2013 ,פורסם חוק לשי וי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקו י חקיקה להשגת יעדי
התקציב לש ים  2013ו ,(2014-תשע"ג) 2013-חוק התקציב( .החוק כולל בין היתר הוראות לגבי
מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום  1באוגוסט ,2013 ,אולם כ יסתן לתוקף של ההוראות
האמורות לגבי רווחי שיערוך מות ית בפרסום תק ות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים
במס חברות" וכן תק ות שיקבעו הוראות למ יעת כפל מס העלולים לחול על כסים מחוץ
לישראל .כון למועד אישור דוחות כספיים אלה ,תק ות כאמור טרם פורסמו.

ג.

שומות מס המיוחסות לחברה
לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל ש ת המס .2018

ד.

הטבת מס )מסים על ההכ סה( הכלולים ברווח או הפסד
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
74
)(2,340
)(62
)(2,328

מסים שוטפים
מסים דחים
מסים בגין ש ים קודמות

ה.

2,890
)(7,325
)(506
)(4,941

3,541
2,759
)(380
5,920

מסים על ההכ סה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר
לש ה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
הפסד ממדידה מחדש בגין תוכ יות להטבה מוגדרת
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קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
מידע וסף

באור - :7

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות
א.

יתרות עם חברות מוחזקות
(1

ההרכב:
 31בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח
931
1,197
חייבים ויתרות חובה
115,204
123,680
השקעות בחברות מוחזקות )הלוואות(
97,730
ערבויות לטובת חברות מוחזקות )ראה סעיפים  2-4להלן( 95,134

(2

להבטחת פרעון האשראי שקיבלה חברה כלולה )הוליל ד( במסגרת הליווי הב קאי ,אשר
יתרתו ליום  31בדצמבר 2020 ,הי ה כ 30-מליו י ש"ח ,רשמה משכ תא ראשו ה בדרגה
ללא הגבלת סכום על זכויות הוליל ד במקרקעין וכן שיעבדה הוליל ד את מלוא זכויותיה
על פי הסכם רכישת המקרקעין לטובת הב ק .כמו כן ערבים בעלי המ יות של הוליל ד
ללא הגבלה בסכום לב ק ,כל אחד לפי חלקו )חלק החברה ליום  31בדצמבר 2020 ,כ12-
מליו י ש"ח( להבטחת פרעון האשראי ה "ל .הוליל ד שיעבדה לטובת הב ק המלווה את
הפרויקט ,בשעבוד קבוע ו/או שעבוד שוטף את כל כסיה וזכויותיה.

(3

החברה ,יחד ולחוד עם בעל מ יות אחר ,כל אחד על פי חלקו ,העמידה ערבות בלתי
מוגבלת בסכום לטובת ב ק להבטחת פרעון אשראי שקיבלה חברה בשליטה משותפת,
אשר יתרתו ליום  31בדצמבר 2020 ,הי ה כ 27.2-מליו י ש"ח.

(4

החברה העמידה ערבות לטובת תאגידים ב קאיים בישראל לצורך העמדות מסגרות
אשראי לפעילות אל הר .ליום  31בדצמבר 2020 ,מסתכם סכום הערבויות שהעמידה
החברה לטובת מסגרות האשראי של אל הר בסך של כ 97-מליו י ש"ח .ליום  31בדצמבר,
 2020וצלו מסגרות אשראי בסך של כ 56-מליו י ש"ח.

(5

ביום  8ב ובמבר 2017 ,התקשרה החברה עם אל הר בהסכם לתשלום עמלת ערבות
בשיעור ש תי של  1%מגובה החוב המגובה בערבויות .בגין ש ת  2020החברה זכאית
לעמלת ערבות כאמור ,בסך כולל של כ 587-אלפי ש"ח )אשר רשמו בסעיף הכ סות
מימון(.

(6

ביום  22באפריל 2018 ,התקשרה החברה עם חברת אל הר בהסכם למתן שירותי יהול
ויעוץ החל מיום  1בי ואר 2018 ,בתמורה לסך של כ 480-אלפי ש"ח לש ה.

(7

לע יין אמות מידה פי סיות ,ראה באור 19ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31
בדצמבר.2020 ,

ב .עסקאות עם חברות מוחזקות
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
דמי יהול וייעוץ מחברות מוחזקות

480
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480
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קרדן דל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
מידע וסף

באור - :7

הלוואות ,יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות )המשך(
ג .הכ סות מימון עם חברות מוחזקות
לש ה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
5,544

הכ סות מימון

5,179

1,475

ד .התקשרויות

באור - :8

א(

בקשר עם ההשקעה בחברת הוליל ד פארק בע"מ ,ראה באור 14ב') (1לדוחות הכספיים
המאוחדים ליום  31בדצמבר.2020 ,

ב(

בקשר עם ההשקעה בחברת ופי השמש ב"ש בע"מ ,ראה באור 14ב') (2לדוחות הכספיים
המאוחדים ליום  31בדצמבר.2020 ,

ג(

בקשר עם ההשקעה בחברת אל הר ה דסה וב ין בע"מ ,ראה באור 14ב') (3לדוחות
הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר.2020 ,

ד(

בקשר עם ההשקעה בחברת מיקדן יהול ואחזקה בע"מ ,ראה באור 14ב') (4לדוחות
הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר.2020 ,

ה(

בקשר עם ההשקעה ב ,Kardan Midwest USA INC -ראה באור 14ב') (5לדוחות הכספיים
המאוחדים ליום  31בדצמבר.2020 ,

ו(

בקשר עם ההשקעה ב ,KRE USA LLC -ראה באור 14ב') (6לדוחות הכספיים המאוחדים
ליום  31בדצמבר.2020 ,

דיביד דים
לפרטים ראה באור 27ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר.2020 ,

באור - :9

אגרות חוב
לפרטים ראה באור  24לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר.2020 ,
------------
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קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144
תל-אביב 6492102

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

 17במרס2021 ,
לכבוד
הדירקטוריון של קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ
א.ג.נ,.

הנדון:

תשקיף מדף של חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן " -החברה") מיום 20
באוגוסט2020 ,

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) של הדוחות שלנו המפורטים
להלן על בסיס תשקיף מדף של החברה מיום  20באוגוסט 2020 ,שמספרו :37432
 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  17במרס 2021 ,על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
לימים  31בדצמבר 2020 ,ו 2019-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר.2020 ,
 .2דוח רואה החשבון המבקר מיום  17במרס 2021 ,על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי של החברה ליום  31בדצמבר .2020
 .3דוח רואה החשבון המבקר מיום  17במרס 2021 ,על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם
לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -לימים  31בדצמבר,
 2020ו 2019-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

בכבוד רב,
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

חלק ד'
פרטים נוספים על התאגיד

שם החברה:

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן" :החברה" " /קרדן נדל"ן")

מס' חברה ברשם החברות:

520041005

כתובת (תקנה 25א):

דרך מנחם בגין  ,154תל אביב 6492107

כתובת דואר אלקטרוני (תקנה 25א):

info@kardan-nadlan.co.il

טלפון (תקנה 25א):

03 - 6891200

פקסימיליה (תקנה 25א):

03 - 6911661

תאריך המאזן:

 31בדצמבר 2020

תאריך הדוח:

 17במרס 2021

תקופת הדו"ח:

1.1.2020 - 31.12.2020
1.1.2021 - 17.3.2021

-1-

.1

תקנה 10א' :תמצית דוחות על הרווח הכולל:
להלן טבלה ובה תמצית דוחות על הרווח הכולל של קרדן נדל"ן לכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח ,באלפי ש"ח:
הכנסות ממכירת דירות
הכנסות מביצוע עבודות
הכנסות מהשכרת נכסים
עלות שטחי מבנה
עלות ביצוע עבודות
עלות אחזקת נכסים מושכרים

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

45,059
62,408
2,407
109,874
()34,573
()51,868
()143
()86,584
23,290
()1,380
()7,295
22
14,637
1,336
()4,013
()409

48,368
68,477
2,519
119,364
()34,977
()60,277
()151
()95,405
23,959
()1,714
()1,429
()6,875
40
13,981
()4,691
()271

57,954
58,443
2,419
118,816
()47,484
()49,263
()277
()97,024
21,792
()146
()1,509
()6,383
()129
13,625
759
()4,857
()715

64,551
59,424
2,632
126,607
()51,518
()42,005
()206
()93,729
32,878
()2,515
()1,747
()7,652
1,039
22,003
5,301
()8,108
()3,757

סה"כ שנת
2020
215,932
248,752
9,977
474,661
()168,552
()203,413
()777
()372,742
101,919
()4,375
()6,065
()28,205
972
64,246
7,396
()21,669
()5,152

רווח גולמי
ירידת ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ,נטו
הוצאות שיווק ומכירה
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות (הוצאות) אחרות ,נטו
רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני ,נטו
44,821
15,439
8,812
9,019
11,551
רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
()10,908
()5,218
()2,431
215
()3,474
הטבת מס (מסים על ההכנסה)
33,913
10,221
6,381
9,234
8,077
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
34,118
10,362
6,397
9,269
8,090
רווח כולל
(*) בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים הוצגו סעיפי רווח והפסד בדוחות הביניים בראייה רבעונית ועל כן נכללו מיונים בין קבוצת
ההכנסות לקבוצת ההוצאות בראייה שנתית מצטברת בגין סעיפי מימון.

.2

תקנה 10ג' :שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על-פי התשקיף:
להלן פרטים אודות אגרות חוב שהנפיקה קרדן נדל"ן עובר למועד הדוח ,על-פי דוחות הצעת מדף ודוחות הנפקה
פרטית ,ואשר הינם במחזור למועד הדוח:
מועד פרסום התשקיף/דוח הצעת
המדף/דוח ההנפקה הפרטית
 29ביוני ( 2018דוח הצעת מדף)
 15בינואר ( 2020דוח הצעת מדף)
 26באוקטובר ( 2020דוח הנפקה פרטית)
(הרחבת סדרה)
 15בפברואר ( 2021דוח הצעת מדף)

ניירות הערך שהונפקו

כמות (ע.נ ).ניירות
ערך שהונפקה
(במליוני ש"ח)
123.74
140.49
15

תמורה כוללת
ברוטו
(במיליוני ש"ח)
123.74
140.49
14.79

אגרות חוב (סדרה ה')

178.77

178.77

אגרות חוב (סדרה ג')
אגרות חוב (סדרה ד')

יתרת ע.נ .ניירות ערך
מהסדרה ,למועד
הדוח (במליוני ש"ח)
111.37
155.49
178.77

בהתאם לקבוע בדוחות ההצעה האמורים (לפי העניין) ,תמורת ההנפקה מההנפקות האמורות עשויה לשמש את קרדן נדל"ן
למטרות שונות במסגרת פעילותה העסקית ,ובכלל זה לצורך מחזור חוב פיננסי קיים ומימון פעילותה השוטפת של קרדן
נדל"ן ,לרבות רכישה ופיתוח של נכסים וקרקעות חדשים; או בהתאם להחלטות דירקטוריון קרדן נדל"ן כפי שתהיינה מעת
לעת .נכון למועד פרסום דוח זה ,תמורת ההנפקות הצטרפה ליתרות המזומנים של קרדן נדל"ן כפי שהן מעת לעת ומשמשת
אותה למימון פעילותה העסקית השוטפת ,לרבות רכישה ופיתוח של קרקעות חדשות ומחזור חוב.
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תקנה  :)3(-)1(11רשימת השקעות בחברות-בת מהותיות ובחברות כלולות מהותיות בתאריך הדו"ח על המצב
הכספי:

.3

שם החברה

המוחזקת 1

סוג
המניה

מניות 2

מספר

אל-הר הנדסה ובנין בע"מ

רגילה

3,866,624

מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ
הולילנד פארק בע"מ

רגילה
רגילה

170
3,999

3,866,624
ש"ח
 170ש"ח
 3,999ש"ח

נופי השמש ב"ש בע"מ
Kardan Midwest USA INC.

רגילה
רגילה

10500

 500ש"ח
 1דולר
ארה"ב

100

 1דולר
ארה"ב

100

12

KRE USA LLC13

רגילה

סה"כ ע.נ.
מוחזק על-
ידי החברה
המחזיקה3

ערך בדוח
הכספי
הנפרד של
קרדן נדל"ן
(באלפי
ש"ח)
76,421

יתרת
אגרות
חוב
והלוואות
(באלפי
ש"ח)
(**)
7-

6,596
49,421

111,922
(***)
32,868
)*(32,187

24,417
29,480
16,117

)*(16,394

בהון4

שיעור ההחזקה
בהצבעה 5
בסמכות
למנות
דירקטורים 6

100%

100%

100%

840%

40%
40%

40%
50%

1150%

50%
100%

50%
100%

940%

100%
100%

100%

100%

(*) הלוואה דולרית
(**) ערך נומינלי
(***) כולל הלוואה בסך של כ 21,653-אלפי ש"ח שנוספה במסגרת רכישת  10%אחזקה נוספים בשנת .2018

תקנה  :12שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות כלולות מהותיות בשנת הדיווח:

.4

אין

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

כל החברות הנזכרות בטבלה הינן חברות פרטיות.
מספר המניות המוצג בעמודה זו ,מוצג עבור החברה המחזיקה במניות האמורות במישרין.
סה"כ ערך נקוב המוצג בעמודה זו ,מוצג עבור החברה המחזיקה במניות האמורות במישרין.
שיעורי ההחזקה בהון המוצגים בעמודה זו ,הינם של קרדן נדל"ן בשרשור (ככל שרלוונטי).
שיעורי ההחזקה בזכויות ההצבעה המוצגים בעמודה זו ,הינם של קרדן נדל"ן בשרשור (ככל שרלוונטי).
הנתונים המוצגים בעמודה זו מתייחסים לסמכות למינוי דירקטורים המוקנית לחברה המחזיקה.
לפרטים אודות מסגרות אשראי שהועמדו לאל-הר הנדסה ובניין בע"מ ("אל הר") ,ראה סעיף  9.15.3לחלק א' לדוח .ניצול המסגרות בפועל
הינו לצורך ערבויות ועסקאות גידור במט"ח.
יצוין ,כי בעלי המניות הנוספים במיקדן ניהול ואחזקה בע"מ ("מיקדן") הינם :פקד שירותי תחזוקה ( )1996בע"מ המחזיקה
ב 40%-מהון המניות של מיקדן; יוסף קנטי וחנה קנטי המחזיקים יחדיו ב 20%-מהון המניות של מיקדן.
בעלי המניות הנוספים בהולילנד פארק בע"מ הינם :קלדש בניה בע"מ (כ )40%-ופולאר נדל"ן בע"מ (כ.)20%-
 100מניות מתוך  500המניות מוחזקות על-ידי קרדן נדל"ן ב"ש בע"מ (חברה בבעלותה המלאה של קרדן נדל"ן) ,והיתרה מוחזקת במישרין
על-ידי קרדן נדל"ן.
בעל המניות הנוסף בחברה זכאי למניית בכורה המעניקה לו זכויות עודפות לחלוקת רווחים מעבר לחלקו בהון ובתנאים שסוכמו בהסכם
בעלי המניות .לפרטים אודות האמור ,ראה הערת שוליים  55לסעיף  7.4.6לחלק א' לדוח (בנוגע לפרויקט נופי השמש).
חברת  Kardan Midwest USA INCמוחזקת בעקיפין על ידי החברה בשיעור של  ,100%באמצעות ( Kardan Real Estate Tulsaהמחזיק
ב 100%-מהון המניות של  ,)Kardan Midwest USA INCהמוחזקת על ידי קרדן נדל"ן ארה"ב בע"מ (בשיעור של  )99.9%ועל ידי קרדן
נדל"ן השקעות ופיתוח ארה"ב בע"מ (בשיעור של  ,)0.1%שתי האחרונות באחזקה מלאה של החברה Kardan Midwest USA INC .מחזיקה
בשתי חברות פרויקטים של החברה בארה"ב .לפרטים ראה סעיף  7.11.3לחלק א' לדוח.
חברת  KRE USA LLCמוחזקת בעקיפין על ידי החברה בשיעור של  100%באמצעות קרדן נדל"ן ארה"ב בע"מ ,חברה בהחזקה מלאה של
החברה ( KRE USA LLC .)100%מחזיקה בחברת פרויקט של החברה בארה"ב .לפרטים ראה סעיף  7.11.4לחלק א' לדוח.
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תקנה  :13הרווח הכולל והנקי של חברות בת וכלולות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח על המצב הכספי לשנה
שהסתיימה ביום ( 31.12.2020באלפי ש"ח):

שם החברה

רווח (הפסד) נקי
לשנה
מיוחס
מיוחס
לבעלי
לבעלי
זכויות
מניות
שאינן
החברה
מקנות
שליטהה

רווח (הפסד) כולל אחר
לשנה
מיוחס
מיוחס
לבעלי
לבעלי
זכויות
מניות
שאינן
החברה
מקנות
שליטה

דיבידנד

הכנסות ריבית

התקבל
בשנת 2020

מיום
1.1.2021
ועד
לפרסום
הדוח

35,000
***

40,000
****

עבור שנת
2020

דמי ניהול

מיום
1.1.2021
ועד
לפרסום
הדוח

עבור שנת
2020

מיום
1.1.2021
ועד
לפרסום
הדוח

480

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

אל-הר הנדסה
ובניין בע"מ*
ניהול
מיקדן
()30
761
ואחזקה בע"מ
הולילנד פארק ()2,670
בע"מ
ב"ש
השמש
נופי
127
2,216
()3,363
בע"מ**
Kardan
335
1,805
)1,220( Midwest USA
INC
KRE
USA
176
936
()2,505
LLC
* החברה זכאית לקבל מאל הר הנדסה ובנין בע"מ עמלת ערבות .בגין עמלת ערבות לשנת  2020זכאית
כ 587 -אלפי ש"ח.
** כולל נתוני קרדן נדל"ן ב"ש בע"מ.
*** התקבל בשנת  ,2020בשל החלטת חלוקה בקשר עם שנת .2019
**** התקבלה החלטה לחלוקה ,טרם התקבל בפועל בחברה.
31,348
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-

-

-

-

-

החברה לסך של

תקנה  :14רשימת הלוואות:
לא רלוונטי.

.7

תקנה  :20מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:
 7.1להלן פירוט בדבר ניירות הערך שהנפיקה קרדן נדל"ן אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
("הבורסה") בשנת  2020ועד למועד הדוח:
מועד ההנפקה
 16בינואר 2020
 26באוקטובר 2020
 19במרס 2020
 16בפברואר 2021

ניירות הערך שהונפקו
אגרות חוב (סדרה ד')
מניות רגילות (ממימוש אופציות לא
סחירות על-ידי עובד)
אגרות חוב (סדרה ה')

כמות ניירות הערך שנרשמה למסחר
140,493,000
15,000,000
25,181
178,773,000

 7.2בשנת  2020ועד למועד הדוח לא חלו הפסקות מסחר בניירות הערך של קרדן נדל"ן (למעט הפסקות מסחר
קצובות).
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תקנה  :21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה:
[א] חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בתאגיד ובתאגידים שבשליטתו:

.8

להלן יפורטו תגמולים שהוענקו בשנת  2020לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בקרדן נדל"ן ו/או בתאגיד
בשליטתה ,בקשר עם כהונתם בקרדן נדל"ן ו/או בתאגיד בשליטתה:14
פרטי מקבל התגמולים
היקף
תפקיד
משרה

שם

עמוס
דאבוש (א)
אייל אוהב
ציון (ד)
יוסף
גרינפלד (ו)
איילת
נעים לבנון
( ח)
נעמה
ארליך (יא)

שיעור
אחזקה
בהון
קרדן
נדל"ן
(ב)%-
-

שכר (*)

1,265

מנכ"ל קרדן נדל"ן

100%

מנכ"ל אל הר

100%

-

יו"ר דירקטוריון

80%

-

סמנכ"ל כספים
קרדן נדל"ן

100%

-

972

סמנכ"ל יועצת
משפטית קרדן
נדל"ן

100%

-

844

תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)
תשלום
מענק
מבוסס
מניות

דמי
ניהול (*)

דמי
יעוץ

אחר

( 550ב)

( 310ג)

( 1,062ה)

-

1,040

( 356ז)

-

1,142

( 201ט)

( 68י)

-

( 170יב)

( 68יג)

-

סה"כ (באלפי ש"ח)
לא כולל
כולל
תשלום
תשלום
מבוסס
מבוסס
מניות
מניות

-

-

2,125

1,815

-

-

2,102

2,102

-

-

1,498

1,498

-

1,241

1,173

-

1,082

1,014

(*) רכיב השכר/דמי הניהול הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר/דמי הניהול (לפי העניין) ,לרבות משכורת ,הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בקרדן נדל"ן ובתאגידים
בשליטתה.

14

ביום  26במרץ  2020אשרה האסיפה כללית של החברה מחדש את מדיניות התגמול של החברה .לפרטים ראה דוח זימון אסיפה מיום  18במרץ  2020מס' אסמכתא  2020-01-022978ודוח
מיידי מיום  ,26.3.2020מס' אסמכתא  2020-01-026587המצורפים לדוח זה על דרך ההפנייה.
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הערות לנתונים שבטבלה:
עמוס דאבוש
(א) החל מיום  1בנובמבר "( 2019המועד הקובע") ,מכהן מר דאבוש ("מר דאבוש" או "המנהל") כמנכ"ל
החברה במשרה מלאה .15בתמורה לעבודתו כאמור יהיה זכאי מר דאבוש ,החל מהמועד הקובע ,לשכר
חודשי בסך של  65,000ש"ח ברוטו .בתום שלוש שנים מהמועד הקובע ,תעודכן המשכורת של מר דאבוש
והיא תעמוד על סך ברוטו של  70,000ש"ח לחודש ובתום ארבע שנים מהמועד הקובע ,תעודכן שנית
המשכורת של מר דאבוש והיא תעמוד על  75,000ש"ח לחודש .המשכורת לא תהיה צמודה למדד
המחירים לצרכן או למדד אחר כלשהו.
בנוסף ,החל ממועד תחילת העסקתו יהיה מר דאבוש זכאי לתנאים סוציאליים והטבות וכן לתנאים
נלווים כמקובל בקרדן נדל"ן ובחברות דומות במשק ,הכוללים ,בין היתר :ביטוח מנהלים ,ביטוח אובדן
כושר השתכרות ,קרן השתלמות ,העמדת רכב ועלויות אחזקתו והשימוש בו .מס הכנסה ותשלומי חובה
אחרים שיחולו בגין אחזקת הרכב והשימוש בו יגולמו וישולמו על ידי החברה .מר דאבוש יהיה זכאי לימי
חופשה בהיקף של  25ימי עבודה בגין כל שנת עבודה .ימי החופשה יהיו ניתנים לצבירה עד לכמות
מקסימאלית של ימי חופשה בגין שתי שנות עבודה ולאחר מכן יהיה מר דאבוש חייב לנצלם .כמו כן ,יהיה
זכאי מר דאבוש לדמי הבראה וימי מחלה כמקובל בחברה ולהוצאות אש"ל ,אירוח ,תקשורת ועיתונות
שיוצאו על ידו לצורך מילוי תפקידו ,בהתאם לנהלי החברה.
ההסכם בין החברה לבין מר דאבוש בתוקף החל מהמועד הקובע לתקופה של  5שנים והוא יתחדש
אוטומטית לתקופות נוספות של שנתיים כל פעם ,אלא אם יבוא לסיומו בהודעה בת  90ימים מראש.
החברה תהא רשאית לוותר על שרותיו של מר דאבוש בתקופת ההודעה מראש אך תהיה מחויבת לשלם
את עלות שכרו.
מר דאבוש זכאי לביטוח ,פטור ושיפוי כמקובל בקרדן נדל"ן ביחס לכל נושאי המשרה בה.
(ב) בנוסף ,עשוי להיות המנהל זכאי מדי שנה ,החל ממועד אישור הדוחות לשנת  ,2020לבונוס שנתי ("הבונוס
השנתי") ,בשיעורים המפורטים להלן מהרווח השנתי (כהגדרתו לעיל) ובהתקיים התנאים כדלקמן:
-

ככל שהתשואה על ההון תהיה מתחת ל ,8%-לא יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי כלשהו.

-

ככל שהתשואה על ההון תהיה מעל  8%ופחות מ ,10%-יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של
 3%מהרווח התורם לתשואה להון העולה על .8%

-

ככל שהתשואה על ההון תהיה מעל  ,10%יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של  3%מהרווח
התורם לתשואה להון שבין  8%עד  ,10%ובנוסף ,יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 5%
על הרווח שתרם לתשואה להון שמעל .10%

הבונוס השנתי ישולם למנהל תוך  30ימים ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים בגינם חושב
הבונוס השנתי (החל מהדוחות השנתיים לשנת .)2020
"הרווח השנתי" הינו רווח לפני מיסים על הכנסה ,בהתאם לדוחות מאוחדים על הרווח הכולל כפי
שפורסם בדוח התקופתי השנתי המבוקר של החברה ,המיוחס לחברה כאשר מהרווח השנתי ינוכו
הפסדי החברה המצטברים השנתיים (כהגדרת הרווח השנתי לעיל) ,המיוחסים לחברה ,ככל שחלו
הפסדים כאמור החל מן המועד הקובע וככל שהפסדים כאמור לא קוזזו (כולם) מהרווח השנתי בשנים
קודמות .אם חלו הפסדים החל מן המועד הקובע ועד לשנת חישוב הבונוס הם יקוזזו במלואם (ללא
הגבלת זמן) ,מרווחים אשר טרם שולם הבונוס בגינם או מרווחים בשנים הבאות ,בתוספת או בניכוי,
לפי העניין( :א) בניכוי הכנסות ובתוספת הוצאות הנובעים מהחזקת החברה בבית קרדן (ולמעט עלויות
שימוש של החברה בבית קרדן); (ב) בניכוי רווחי או בתוספת הפסדי שערוך (עליית/ירידת ערך)
15

לפרטים נוספים בדבר אישור תנאי העסקתו של מר דאבוש כמנכ"ל קרדן נדל"ן ,ראה ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 21
באוגוסט ( 2019מס' אסמכתא 2019-01-072528ו )2019-01-072522 -ומיום  7באוקטובר ( 2019מס' אסמכתא )2019-01-102460
הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.
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פרויקטים של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח אשר יוחזקו על ידי החברה (לרבות בית קרדן).
על אף האמור ,מובהר כי במקרה של מימוש נכס נדל"ן להשקעה (שאינו בית קרדן) יתווסף לחישוב
הרווח עליית הערך של הנכס כתוצאה משערוך שהייתה החל מהמועד הקובע ועד למועד מימושו
(דהיינו ,יתווספו רווחי שערוך אשר הופחתו בעבר מחישוב הרווח); (ג) בניכוי רווחים ובתוספת הפסדים
הנובעים ממכירת או מהנפקת הון מניות בחברות מוחזקות שפעילותן אינה בענף ייזום נדל"ן .יובהר
כי רווחים שוטפים מפעילויות אלה לא יוחרגו.
"ההון העצמי השנתי" הינו ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה ,בהתאם לדוחות המאוחדים על
המצב הכספי כפי שפורסם בדוח התקופתי השנתי המבוקר של החברה בתום השנה הקודמת לשנה
שבה נמדד הרווח השנתי ,בנטרול ערך בית קרדן כפי שמופיע בספרי החברה.
"תשואה על ההון" -הינו שיעור היחס בין הרווח השנתי ,כהגדרתו לעיל ,לבין ההון העצמי השנתי
כהגדרתו לעיל.
במקרה בו תערוך החברה הצגה מחדש ( )ReStatementשל דוחותיה הכספיים וכתוצאה מהצגה מחדש
כאמור יסתבר ,כי הסכומים שקיבל המנהל על חשבון הבונוס השנתי היו גבוהים מהסכומים שהיה
עליו לקבל ,בהתאם לרווח השנתי ולהון העצמי השנתי (כהגדרתו לעיל) ,כפי שיופיע בדוחותיה
הכספיים המאוחדים של החברה ,לאחר ההצגה מחדש ,יהיה על המנהל להשיב לחברה את הסכומים
העודפים שקיבל על חשבון הבונוס השנתי.
במקרה של סיום ההתקשרות בין המנהל לחברה ,יהיה זכאי המנהל לבונוס השנתי היחסי אשר יחושב
על פי העקרונות לעיל בגין התקופה שעד למועד הדוחות הרבעוניים האחרונים שפורסמו לפני מועד
סיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבין המנהל ,כך שהתשואה על ההון תוגדר כשיעור היחס בין הרווח
המצטבר השנתי הידוע מתחילת אותה שנה עד למועד הדוחות שפורסמו לפני מועד סיום יחסי עובד
מעביד ,לבין ההון העצמי השנתי ,ויעדי התשואה כמפורט לעיל יפחתו באופן יחסי לתקופה שמתחילת
השנה ועד למועד הדוחות הרבעוניים האחרונים שפורסמו לפני סיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבין
המנהל.
מענק מיוחד בקשר עם מכירת בית קרדן :אם וככל שהחזקות החברה בבית קרדן ימכרו בעסקת
מכירה בתמורה העולה על  150מליוני ש"ח (חלק החברה שיתקבל בחברה בלבד לפני מס ,ולאחר
הוצאות עסקה ,עמלות והוצאות אחרות ככל שיחולו) ,יהיה זכאי המנהל למענק נוסף מיוחד בהיקף
של  2%מההפרש בין תמורת המכירה בפועל לסכום תמורה של  150מליוני ש"ח .ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה יוכלו ,על פי שיקול דעתם ובנימוקים שיפורטו ,להפחית את המענק כאמור ,כולו
או חלקו.
תקרה לסכום המענקים :בכל מקרה ,סכום המענקים שישולמו למנהל בגין שנה קלנדרית מסוימת,
לא יעלה על  2,500,000ש"ח (שני מליון וחמש מאות אלפי ש"ח).
מענק מיוחד בשיקול דעת :ביום  11במרץ  2021ו 17-במרץ  ,2021החליטו ועדת התגמול והדירקטוריון,
בהתאמה ,להעניק למר דאבוש מענק נוסף בשיקול דעת בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה
בחברה ,שאינו עולה על שלוש משכורות ,בגין שנת .2020
(ג) תגמול הוני ,אופציות למניות :ביום  7באוקטובר  2019אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר אישור
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,להעניק למר דאבוש  2,829,170אופציות הניתנות להמרה לעד
 2,829,170מניות החברה ,אשר היוו ,במועד ההענקה כ  1.52%מהון המניות של החברה ,בתנאי תכנית
האופציות לעובדי החברה ,כפי שאומצה על ידי דירקטוריון החברה ומסמכי ההקצאה .ביום  1בנובמבר
 2020הוענקו האופציות .לפרטים נוספים בדבר תנאי האופציות ,ראה ביאור 28ז' לדוחות הכספיים .בשנת
 2020רשמה החברה הפרשה בספריה בגין כתבי האופציה כמפורט בטבלה לעיל.
עלות שירותיו של מר דאבוש ברבעון הראשון לשנת  ,2021הסתכמה לסך של כ 392-אלפי
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ש''ח.
אייל אוהב ציון
(ד) מר אוהב ציון מכהן כמנכ"ל אל הר החל מיום  30בנובמבר  .162016בהתאם לתנאי הסכם השירותים
שנחתם בחודש נובמבר  2016עם חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר אוהב ציון (להלן בפסקה זו
ובהערה (ז) להלן" :נותן השירותים") ,החל מחודש אוקטובר  2016מעניק מר אוהב ציון לאל הר שירותי
ניהול בהיקף של משרה מלאה .התמורה המשולמת לנותן השירותים ,כמפורט בטבלה לעיל צמודה למדד
המחירים לצרכן .כמו כן ,מר אוהב ציון זכאי לתשלום הוצאות שהוצאו במסגרת תפקידו ,לרבות הוצאות
אש"ל ,אירוח וטלפון נייד ,ככל שיהיו .ככל שמי מהצדדים יהיה מעוניין לסיים את ההסכם ,יהיה רשאי
לעשות כן בהודעה בכתב לצד השני בת  90ימים מראש (להלן בפסקה זו" :תקופת ההודעה המוקדמת").
אל הר תהיה רשאית לוותר על שירותי הניהול במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ,אך בכל מקרה יהיה
עליה לשלם לנותן השירותים את מלוא התמורה בגינה.
התגמול ששולם לנותן השירותים בגין תפקידו כאמור ברבעון הראשון לשנת  2021הסתכם לסך של כ-
 260אלפי ש"ח.
(ה) בהתאם להסכם השירותים בין אל הר לנותן השירותים ,בתום כל שנה קלנדרית החל מיום  1בינואר
 2019יהיה זכאי נותן השירותים לבונוס בשיעור  3%מהרווח השנתי המאוחד של אל הר ,לפני מס ,בהתאם
לדוחות הכספיים השנתיים והמבוקרים של אל הר ,ממנו ינוכו :הפסדי אל הר המצטברים השנתיים
המאוחדים לפני מס ,ככל שחלו הפסדים כאמור החל מיום  1בינואר  2017וככל שהפסדים כאמור ,לא
קוזזו (כולם) מהרווח השנתי בשנים קודמות וממנו ינוכו ו/או יוספו לפי העניין ,תרומת הפרויקטים מחלף
דרור ותחנת האומה לרווח והפסד של אל הר בכל שנה קלנדרית .מוסכם כי אם חלו הפסדים החל מיום
 1בינואר  2017ועד לשנת חישוב הבונוס ,הם יקוזזו במלואם (ללא הגבלת זמן) ,כך שיתרת ההפסד שלא
קוזזה כנגד רווח בשנה מסוימת תועבר לקיזוז כנגד רווחים בשנים הבאות .במידה ונותן השירותים יפסיק
להעניק שירותי ניהול לאל הר במהלך השנה ,יהיה זכאי לחלק יחסי מהבונוס השנתי כאמור .בגין כהונתו
כמנכ"ל בשנת הדוח ,זכאי נותן השירותים למענק בסכום הנזכר בטבלה לעיל.

יוסף גרינפלד
(ו) החל מיום  1באוקטובר  ,2017נותן מר יוסף גרינפלד (להלן" :מר גרינפלד") באמצעות חברה בבעלותו
שירותים כיו"ר דירקטוריון פעיל בקרדן נדל"ן בהיקף של  80%משרה .ביום  24בספטמבר  2020אישרה
האסיפה הכללית של החברה את המשך ההתקשרות עם מר גרינפלד לשלוש שנים נוספות החל מיום 1
באוקטובר  .172020בתמורה לעבודתו כאמור זכאי מר גרינפלד ,החל מיום  1באוקטובר  ,2017לשכר
חודשי ,לתנאים סוציאליים והטבות וכן לתנאים נלווים כמקובל בקרדן נדל"ן ובחברות דומות במשק,
שעלותם לקרדן נדל"ן הינה בסך של כ 1,035 -אלפי ש"ח לשנה ,צמוד למדד המחירים לצרכן .18קרדן
נדל"ן זכאית לשנות את תמהיל הרכיב הקבוע בכפוף להוראות הדין על פי שיקול דעתה ובלבד שלא יעלה
על העלות הכוללת הנ"ל .בנוסף לעלות כאמור ,זכאי מר גרינפלד ל  90ימי מחלה ,לחופשה שנתית בת 22
ימים בשנה ולהחזר הוצאות במסגרת מילוי תפקידו כולל הוצאות ביטוח ואחזקת רכב בבעלותו .כל אחד
מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת בהודעה מוקדמת בת  180יום .יצוין ,כי קרדן נדל"ן
תהא רשאית לוותר על שרותיו של מר גרינפלד בתקופת ההודעה מראש אך תהיה מחויבת לשלם את
שכרו .במקרה שבו לא תחודש העסקתו של מר גרינפלד בתום פקיעת ההסכם ,או במקרה בו לא יהיה
זכאי מר גרינפלד להודעה מוקדמת מלאה בת  180ימים ,יהיה מר גרינפלד זכאי למענק פרישה ,מעבר
לתשלומי הפרישה להם הוא זכאי על פי דין ,בסכום השווה לעלות שכרו בגין עד  6חודשי עבודה באופן
שישולם לו מענק בהיקף עלות שכרו בתקופה שאינה במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת .ככל שתסתיים

16
17

18

יצוין כי קודם למינויו כמנכ"ל אל הר ,כיהן מר אוהב ציון כמהנדס ראשי באל הר  ,החל משנת .2006
יצוין ,כי מר גרינפלד מכהן כיו"ר דירקטוריון בקרדן ישראל בע"מ ,בעלת השליטה בקרדן נדל"ן .לפרטים נוספים בדבר אישור תנאי
העסקתו של מר גרינפלד כיו"ר דירקטוריון בקרדן נדל"ן והארכת ההתקשרות עמו ,ללא שינוי בתנאי העסקתו החל מיום  1באוקטובר
 ,2020ראה ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום  7ביוני ( 2018מס' אסמכתא 2018-01-056194 :ו ,)2018-01-056197 -ודיווח
מיידי שפרסמה החברה ביום  12ביולי ( 2018מס' אסמכתא ,)2018-01-067090 :וכן דיווחים מידיים מיום  18באוגוסט ( 2020מס' אסמכתא
 2020-01-090534ו )2020-01-090543 -ומיום  24בספטמבר ( 2020מס' ראסמכתא  )2020-01-104880הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.
בהתאם למדד הידוע ביום  1באוקטובר  ,2017שהינו מדד חודש אוגוסט ,שפורסם ביום  15בספטמבר .2017
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העסקתו של גרינפלד במהלך תקופת ההסכם בהודעה מוקדמת מלאה (היינו בת  180יום) ,הוא לא יהיה
זכאי למענק פרישה.
מר גרינפלד זכאי לביטוח ,פטור ושיפוי כמקובל בקרדן נדל"ן ביחס לכל נושאי המשרה בה בשים לב
להיותו מבעלי השליטה.
סוכם כי שירותי מר גרינפלד לקרדן נדל"ן עשויים להינתן גם על דרך של העמדת השירותים באמצעות
הסכם ניהול בין קרדן נדל"ן לבין מר גרינפלד או חברה בשליטתו .במקרה כזה ,התשלום החודשי ,שישולם
לו על ידי קרדן נדל"ן כנגד חשבונית ,יגלם בתוכו את השכר הקבוע והתנאים הנלווים המפורטים בהסכם
גרינפלד ,כך שלא יחול שינוי בעלות הכוללת לקרדן נדל"ן (לפני תוספת מע"מ כדין ,ככל שחל) ,כמפורט
בסעיף זה לעיל .למען הסר ספק ,גם במקרה כאמור ימשיכו מר גרינפלד או החברה בשליטתו להיות
זכאים למענק שנתי כמפורט להלן.19
עלות שירותיו של מר גרינפלד ברבעון הראשון לשנת  ,2021הסתכמה לסך של כ 269 -אלפי ש”ח.
(ז) בנוסף לרכיב הקבוע ,יהיה מר גרינפלד זכאי ,למענק שנתי אשר מבוסס על רווחי קרדן נדל"ן ,וזאת,
בהתאם לתנאי המענק ,כמפורט להלן.
שיעור המענק -סכום המענק יחושב כ 1.35% -מהרווח לאחר מס של החברה בנטרול רווח נורמטיבי
ובנטרול מענקים קודמים ששולמו לנושא המשרה מכוח מענק זה ,והכל באופן מצטבר (סיכום חשבוני
פשוט של כל אחד מהסכומים האמורים לעיל) החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בגין הרבעון
הרביעי לשנת ( 2020היינו ,התשלום הראשון של ה מענק עפ"י סעיף זה ישולם במועד אישור הדוחות
הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה לשנת  ,2020אך בגין הרבעון הרביעי בלבד).
בהערה זו" :רווח לאחר מס" – הרווח לאחר מס של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים
(מבוקרים או סקורים) המיוחס לבעלי המניות" .רווח נורמטיבי" – רווח לאחר מס (על בסיס מאוחד
המיוחס לבעלי המניות) של החברה בסך של  5מליון ש"ח לשנה ,קרי :המענק ישולם רק בגין סכומי רווח
לאחר מס הגבוהים מסך של  5מליון ש"ח (המענק אינו משולם מ'השקל הראשון') .הרווח הנורמטיבי בגין
הרבעון הרביעי לשנת  2020יחושב פרו ראטה ,קרי  1.25מ' ש"ח.
תנאי סף לתשלום המענק -תשואה שנתית ממוצעת של  5%לפחות על ההון העצמי של קרדן נדל"ן,
בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים והסקורים או המבוקרים של קרדן נדל"ן ,במהלך התקופה
שתחילתה ביום  1באוקטובר  2020ועד ה 30 -לספטמבר  .2023חישוב התשואה כאמור לעיל יהיה לתקופה
כוללת של  3שנים (היינו ,תשואה של  15%לכל התקופה כאשר הון הבסיס יהיה ההון ליום  30בספטמבר
.)2020
אופן תשלום המענק -החברה תבחן את הזכאות למענק לפי התנאים האמורים (לרבות תנאי הסף) במועד
אישור דוחותיה הכספיים השנתיים (החל מהדוחות הכספיים עבור שנת  )2020כאשר שיעור העמידה
יחושב במצטבר פרו ראטה בגין התקופה שעברה ממועד תחילת הבחינה .במקרה של זכאות למענק,
החברה תוכל להעניק למר גרינפלד מענקים מותנים על חשבון המענק ,אשר יקוזזו ויוחזרו (נומינלית),
ככל שלא תעמוד החברה בתנאי התשלום לתום התקופה (קרי ב 30 -בספטמבר .)2023
במקרה של התפטרות או פיטורין יהיה זכאי מר גרינפלד לחלק יחסי מהמענק בגין השנה הרלבנטית ,עד
למועד סיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבינו .תנאי הסף ,הרווח והרווח הנורמטיבי יחושבו גם הם
באופן מצטבר ויחסי לגבי התקופה שעד לסיום יחסי עובד מעביד כאמור בלבד.
במקרה בו תערוך החברה הצגה מחדש ( )ReStatementשל דוחותיה הכספיים וכתוצאה מהצגה מחדש
כאמור יסתבר ,כי הסכומים שקיבל מר גרינפלד כמענק היו גבוהים או נמוכים מהסכומים שהיה עליו
לקבל ,בהתאם לרווח השנתי ,כפי שיופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ,לאחר ההצגה
מח דש ,יהיה על מר גרינפלד להשיב לחברה את הסכומים העודפים שקיבל על חשבון המענק או יהיה על
החברה לשלם למר גרינפלד סכומים ששולמו בחסר על חשבון המענק.

 19נכון למועד הדוח ,התקשרה קרדן נדל"ן עם מר גרינפלד וחברה בבעלותו המלאה בהסכם ניהול כאמור.
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תקרת מענק -לא תעלה על העלות הכוללת לגרינפלד בשנה הקלנדרית בגינה משולם המענק.
איילת נעים לבנון
(ח) גב' איילת נעים לבנון ("גב' נעים לבנון") מכהנת כסמנכ"ל כספים בקרדן נדל"ן החל מיום  1במרס .2018
על-פי תנאי העסקתה ,בנוסף לשכר חודשי ,תהיה זכאית גב' נעים לבנון להפרשות סוציאליות ,רכב מגולם,
טלפון ותנאים נלווים כמקובל בחברה .כל צד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות ,בכל עת במהלך תקופת
ההסכם בהודעה בת  90ימים מראש .עלות העסקתה של גב' נעים לבנון לרבעון הראשון לשנת 2021
הסתכמה לסך כולל של כ 250 -אלפי ש"ח (כולל סך של  10אלפי ש"ח בגין תשלום מבוסס מניות).
(ט) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו להעניק לנושאי המשרה בחברה ,וביניהם גב' נעים לבנון,
מענקים בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה ובהתאם לתכנית התגמול השנתית לשנת
 2020שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואשר כוללת יעדים שנקבעו לכל נושא משרה.
לנושאת המשרה שולם בגין  2020מענק על בסיס יעדים שנקבעו מראש ,בהיקף שאינו עולה על שלוש
משכורות וכן ,מענק נוסף בשיקול דעת בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה ,שאינו עולה
על שלוש משכורות.
(י) בישיבות שקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום  13במרץ  2018ו 15 -במרץ  ,2018הוחלט
להעניק לגב' נעים לבנון  600,000אופציות הניתנות להמרה לעד  600,000מניות החברה ,המהוות כ 0.33%
מהון המניות של החברה ,בתנאי תכנית האופציות לעובדי החברה ,כפי שאומצה על ידי דירקטוריון
החברה .לפרטים נוספים בדבר תנאי תכנית האופציות ,ראה ביאור 28ז' לדוחות הכספיים .ביום  2במאי
 2018הוענקו האופציות כאמור.
נעמה ארליך כץ
(יא) גב' נעמה ארליך כץ ("גב' ארליך כץ") מכהנת כיועצת משפטית ומזכירת החברה בקרדן נדל"ן החל מיום
 19בפברואר  20.2012על-פי תנאי העסקתה ,בנוסף לשכר חודשי ,תהיה זכאית גב' ארליך כץ להפרשות
סוציאליות ,רכב מגולם ,טלפון ותנאים נלווים כמקובל .כל צד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות ,בכל
עת במהלך תקופת ההסכם בהודעה בת  30ימים מראש .בעת פרישתה ,מכל סיבה שהיא ,תהיה זכאית
גב' ארליך כץ למענק פרישה בהיקף  3משכורות ברוטו כפי שיהיו באותה העת .עלות העסקתה של גב'
ארליך כץ לרבעון הראשון לשנת  2021הסתכמה לסך כולל של  218אלפי ש"ח (כולל סך של  10אלפי ש"ח
בגין תשלום מבוסס מניות) .לפרטים בדבר התקשרות קרדן נדל"ן עם קרדן ישראל בהסכם לפיו מעניקה
הגב' ארליך כץ שירותים לקרדן ישראל ,בהיקף של כ  20%משרה ראה סעיף  10.1.4להלן.
(יב) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו להעניק לנושאי המשרה בחברה ,וביניהם גב' ארליך כץ,
מענקים בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה ובהתאם לתכנית התגמול השנתית לשנת
 2020שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואשר כוללת יעדים שנקבעו לכל נושא משרה.
לנושאת המשרה שולם בגין  2020מענק על בסיס יעדים שנקבעו מראש ,בהיקף שאינו עולה על שלוש
משכורות וכן ,מענק נוסף בשיקול דעת בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה ,שאינו עולה
על שלוש משכורות.
(יג) בישיבות שקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום  13במרץ  2018ו 15 -במרץ  ,2018הוחלט
להעניק לגב' ארליך כץ  600,000אופציות הניתנות להמרה לעד  600,000מניות החברה ,המהוות כ 0.33%
מהון המניות של החברה ,בתנאי תכנית האופציות לעובדי החברה ,כפי שאומצה על ידי דירקטוריון
החברה .לפרטים נוספים בדבר תנאי תכנית האופציות ,ראה ביאור 28ז' לדוחות הכספיים .ביום  2במאי
 2018הוענקו האופציות כאמור.
[ב]

20

שלושת נושאי המשרה הבכירה ,בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בתאגיד ,שהתגמולים ניתנו להם בקשר עם
כהונתם בתאגיד עצמו ,אם לא נמנים בסעיף [8א] לחלק זה:

עד לחודש אוקטובר  2017הועסקה גב' ארליך כץ על ידי קרדן ישראל בע"מ ,וכיהנה בחברה בדרך של מתן שירותים משפטיים .החל מחודש
אוקטובר  2017מועסקת גב' ארליך כץ כסמנכ"ל ,יועצת משפטית ומזכירת החברה בחברה באופן של רצף העסקה להעסקתה בקרדן ישראל.
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אין.
[ג]

בעלי העניין בקרדן נדל"ן שהוענקו להם תגמולים על-ידי קרדן נדל"ן או תאגיד בשליטתה:
להלן פירוט התגמולים שהוענקו לכל אחד מבעלי העניין בקרדן נדל"ן ,שאינו נמנה בין נושאי המשרה
המפורטים בסעיף [ 8א] לחלק זה ,אם התגמולים ניתנו לו על-ידי קרדן נדל"ן או על-ידי תאגיד בשליטתה
בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בקרדן נדל"ן או בתאגיד בשליטתה ,בין אם מתקיימים יחסי עובד-
מעביד ובין אם לאו ,ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה:
גמול דירקטורים והוצאות נילוות שאינן חורגות מהמקובל ששולמו על-ידי קרדן נדל"ן בגין שנת  2020למי
שהיו בתקופה זו דירקטורים של קרדן נדל"ן (שאינם מטעם בעלי השליטה) 21הסתכמו לכ 329-אלפי ש"ח.22
בנוסף ולמען הזהירות ,יצוין ,כי קרדן ישראל בע"מ ,בעלת השליטה בקרדן נדל"ן ("קרדן ישראל") העניקה
בשנת הדוח לקרדן נדל"ן שירותי דירקטורים המכהנים מטעמה בדירקטוריון קרדן נדל"ן .לפרטים נוספים
בדבר התקשרות קרדן נדל"ן וקרדן ישראל בהסכם כאמור ראה סעיף  10.1.3להלן ("הסכם שרותי היעוץ").
הדירקטורים אשר כיהנו בשנת הדוח בקרדן נדל"ן מטעם קרדן ישראל (למעט מר גרינפלד) אינם מקבלים גמול
כלשהו במישרין מקרדן נדל"ן אלא הגמול בגין כהונתם משולם לקרדן ישראל במסגרת הסכם שירותי הייעוץ.
יצוין ,כי בתקופת הדוח שילמה החברה לקרדן ישראל גמול בגין שלושה דירקטורים המכהנים מטעם קרדן
ישראל בדירקטוריון החברה.

תקנה 21א :בעלי השליטה בחברה:

.9

בעלת השליטה בקרדן נדל"ן הינה קרדן ישראל ,חברה פרטית ,המחזיקה בכ 59.78%-מהון המניות של קרדן נדל"ן
ומזכויות ההצבעה בה (כ 58.25%-בדילול מלא) .23קרדן ישראל הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה.
נכון למועד פרסום הדוח ,בעלי השליטה בקרדן ישראל הינם ה"ה אבנר שנור (שנור") ,גיל ואסתר דויטש ("דויטש")
ורוני בירם ("בירם") במישרין ובאמצעות חברות בשליטתם ("בעלי השליטה") ,המחזיקים נכון למועד פרסום הדוח,
בכ 17.31% , 31.01% -ו ,17.31% -בהתאמה מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל וב 17.20% ,30.82% -ו-
 17.20%מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל בדילול מלא.
בין בעלי השליטה בקרדן ישראל קיים הסכם אשר נחתם ביום  1בינואר  ,2021המסדיר את יחסיהם בקשר עם
החזקותיהם במניות גרעין השליטה בקרדן ישראל ("הסכם השליטה") ולפיכך הם נחשבים כ"מחזיקים ביחד",
בהתאם לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 24 .1968-להלן תיאור התנאים העיקריים הקבועים בהסכם השליטה:
הסכם השליטה יהיה בתוקף למשך  5שנים ממועד כניסתו לתוקף.
בהסכם השליטה נקבע ,כי הצדדים לו יחזיקו יחדיו בכמות מניות מינימאלית של קרדן ישראל המהוות  46%מהונה
המונפק והנפרע של קרדן ישראל ("מניות גרעין השליטה") ,באופן ששנור יחזיק ב 23% -מתוך מניות גרעין השליטה,
דויטש יחזיק  11.5%מתוך מניות גרעין השליטה ובירם יחזיק ב 11.5% -מתוך מניות גרעין השליטה.
כל צד רשאי להחזיק מניות נוספות של החברה ,מעבר להחזקת מניות גרעין השליטה ואף רשאי להעבירן ללא שום
מגבלה.
הסכם השליטה קובע כי העברה של מניות גרעין השליטה ,כולן או חלקן ,של מי מהצדדים להסכם או העברת מניות
ב"תאגיד מחזיק" ,למעט במקרה שההעברה נעשית לנעבר מורשה או בהורשה ,תהיה כפופה לזכות סירוב ראשון של
יתר הצדדים להסכם בתנאים המפורטים בהסכם השליטה .אם זכות הסירוב הראשון לא מומשה ,תעמוד ליתר

21
22
23
24

תשלומים ששולמו בשנת הדוח לשלושה דירקטורים חיצוניים להם שלמה החברה תגמול כאמור.
ככלל ,לשכר הדירקטורים כאמור ,מתווסף מע"מ ,והוא משולם כנגד חשבונית.
שיעור ההחזקה בדילול מלא הינו בהנחה שיומרו למניות החברה כל האופציות שהוענקו לעובדי ומנהלי החברה ,מבלי שיעשה שימוש
במנגנון המימוש במזומן.
יצוין כי הסכם השליטה החליף את הסכם השליטה שנחתם בין בעלי השליטה בחברה ומר יוסף גרנפלד אשר נכנס לתוקף ביום  1בינואר
 2020ופקע ביום  31בדצמבר .2020
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הצדדים הזכות להצטרף למכירת מניות של גרעין שליטה .העברת המניות לקונה מיועד כפופה להצטרפות הקונה
המיועד כצד להסכם השליטה.
הוסכם כי הצדדים יפעילו את כוח ההצבעה שלהם מכוח מניות גרעין השליטה כך שמחצית מחברי הדירקטוריון
בחברה ובחברות שקרדן ישראל שולטת או מחזיקה בהן (למעט דירקטורים חיצוניים) ייבחרו על פי הצעת שנור ,רבע
על פי הצעת דויטש ורבע על פי הצעת בירם.
בהצבעה באסיפות הכלליות של קרדן ישראל ,יצביעו בעלי השליטה בגין מניות גרעין השליטה המוחזקות על ידם
בהתאם להחלטה פה אחד של בעלי מניות בגרעין השליטה .בהיעדר הסכמה פה אחד ,יצביעו הצדדים נגד ההצעה
שעל סדר היום .לגבי יתר המניות של חבר בקבוצת השליטה אשר אינן מהוות חלק מגרעין השליטה ,יהיה אותו חבר
בן חורין להצביע כרצונו.
מניות גרעין השליטה ,המוחזקות ו/או שיוחזקו על ידי צד להסכם השליטה ,יהיו ניתנות למשכון או לשעבוד לבנק או
מוסד פיננסי בעל מוניטין בישראל או בחו"ל ,בתנאי שכל בעל משכון או שעבוד כאמור וכן כל אדם אחר אשר תוקנה
לו זכות למניות של קרדן ישראל על דרך של צו בית המשפט או ההוצאה לפועל ,יהיו כפופים גם הם לכל הוראות
הסכם השליטה ,לרבות המגבלות על העברת מניות של קרדן ישראל.
הסכם השליטה כולל סעיף בוררות לפיו מחלוקות בין הצדדים יובאו להכרעת בורר שימונה בהתאם למנגנון שנקבע
בהסכם.
פרט לאמור לעיל בקשר עם הסכם בעלי המניות בקרדן ישראל ,אין ,למיטב ידיעת קרדן נדל"ן ,הסכמים בין בעלי
עניין בקרדן נדל"ן בנוגע לאחזקותיהם במניות קרדן נדל"ן.
לפרטים בדבר הסכם השליטה שנחתם בין בעלי השליטה בחברה ומר יוסף גרנפלד אשר נכנס לתוקף ביום  1בינואר
 2020ופקע ביום  31בדצמבר  ,2020ראה סעיף  21לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2019שפורסם ביום 19
במרץ  2020מס' אסמכתא .2020-01-023143
יצויין כי חלק ממניות חברי קבוצת השליטה בקרדן ישראל מופקדות בנאמנות לצורך הבטחת ביצוע החלטת מיסוי
שהתקבלה בקשר עם מיזוג קרדן יזמות עם ולתוך קרדן ישראל.
 .10תקנה  :22עסקאות עם בעלי השליטה:
להלן פרטים ,לפי מיטב ידיעת קרדן נדל"ן ,בדבר כל עסקה עם בעל שליטה בקרדן נדל"ן או שלבעל שליטה בקרדן
נדל"ן יש עניין אישי באישורה ,אשר קרדן נדל"ן ,חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה ,התקשרו בה במהלך
שנת  2020או במועד מאוחר יותר או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח (למעט עסקאות זניחות ,כמשמעות מונח זה
בנהלי החברה ,כמפורט בסעיף  10.3לחלק זה):
10.1

עסקאות המנויות בסעיף  )4(270לחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות"):
10.1.1

לפרטים בדבר כהונתו ותנאי התגמול של מר גרינפלד כיו"ר דירקטוריון פעיל בקרדן נדל"ן ,ראה
סעיף  8.1לעיל ,הערות (ד) עד (ה) לטבלה.25

10.1.2

ערבויות שקרדן ישראל העמידה לטובת קרדן נדל"ן וכן התחייבויות לשיפוי ופיצוי
[א] קרדן ישראל ערבה להבטחת התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי רוכשי שטחים בפרויקט
בית קרדן (לפרטים אודות בית קרדן ראה סעיף  8.17לחלק א' לדוח) ("בית קרדן"),
במסגרתן התחייבה קרדן נדל"ן לחתום על הסכם חכירה ולפעול לשינוי ייעוד בקשר עם
המקרקעין עליהם בנוי בית קרדן ,בסכומים שאינם מהותיים .נכון למועד הדוח ,קרדן נדל"ן

25

ההתקשרות עם מר גרינפלד אושרה על ידי האסיפה הכללית של קרדן נדל"ן ביום  12ביולי  ,2018לאחר שאושרה על ידי ועדת התגמול
ודירקטוריון קרדן נדל"ן ביום  7ביוני  .2018הארכת ההתקשרות לשלוש שנים נוספות אושרה על ידי האסיפה הכללית של קרדן נדל"ן ביום
 24בספטמבר  , 2020לאחר שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון קרדן נדל"ן ביום  16ו 18 -באוגוסט  ,2020בהתאמה .בעל השליטה
שיש לו עניין אישי בהתקשרות מר גרינפלד עם קרדן נדל"ן הינו מר יוסף גרינפלד ,שההתקשרות הינה עמו או עם חברה בשליטתו .עד ליום
 31בדצמבר  2020היה מר גרינפלד אחד מבעלי השליטה בקרדן ישראל ,בעלת השליטה בקרדן נדל"ן .לה"ה אבי שנור גיל דויטש ורוני בירם
עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות האמורה ,מאחר ובמועד ההתקשרות הם היו צד להסכם בעלי מניות בקרדן ישראל אשר גם מר גרינפלד
היה צד לו ,ולמען הזהירות ,לקרדן ישראל עניין אישי מאחר שהיא נשלטת על ידם.

- 12 -

טרם השלימה את התחייבויותיה כלפי הרוכשים כאמור.
[ב] לבעלי הקרקע המקוריים שעליו הוקם בניין  ,M-1נכס מניב באזור התעשיה בראשון-לציון
(שנמכר על-ידי קרדן נדל"ן בשנת  ,)2009ניתנה ערבות של קרדן ישראל להבטחת
התחייבויותיה של קרדן נדל"ן בהתאם להסכם הקומבינציה שחתמה עמם קרדן נדל"ן.
בחודש דצמבר  2009נחתם הסכם למכירת בניין  ,M-1במסגרתו נקבע כי קרדן נדל"ן
והרוכשת (אשר היתה שותפה של קרדן נדל"ן בנכס) ישפו את קרדן ישראל ,כל אחת כדי
חלקה בממכר עובר להשלמת העסקה ,בגין כל תביעה שתוגש על-ידי הבעלים המקוריים של
המקרקעין מכוח ערבות זו.
10.1.3

הסכם העמדת שירותים על-ידי קרדן ישראל לקרדן נדל"ן
בהתאם להסכם שירותים מחודש פברואר  ,2010כפי שהוארך ותוקן ("הסכם השירותים"),
מעמידה קרדן ישראל לקרדן נדל"ן שרותי דירקטורים המכהנים מטעמה בדירקטוריון קרדן
נדל"ן .בהתאם להסכם השירותים ,קרדן נדל"ן תשלם לקרדן ישראל שכר דירקטורים בסך של
כ 400-אלפי ש"ח לשנה ("שכר הדירקטורים") ,צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר
 ,2010וזאת בגין שירותי ארבעה דירקטורים מטעם קרדן ישראל ככל שיכהנו בדירקטוריון קרדן
נדל"ן (היינו ,כ 100-אלפי ש"ח בגין כל דירקטור הממונה מטעם קרדן ישראל בדירקטוריון קרדן
נדל"ן) ("שירותי כהונת הדירקטורים") .מובהר ,כי סכום שכר הדירקטורים מתעדכן בהתאם
למספר הדירקטורים אשר מכהנים בפועל מטעם קרדן ישראל בדירקטוריון קרדן נדל"ן באופן
שיופחת או יתווסף סך של כ 100-אלפי ש"ח צמוד מדד בגין כל דירקטור הפוחת או המתווסף
הממונה בקרדן נדל"ן מטעם קרדן ישראל וזאת ,עד לכמות מקסימלית של ארבעה דירקטורים.
לשכר הדירקטורים מתווסף מע"מ כשיעורו על-פי דין במועד התשלום בפועל ,והוא משולם כנגד
חשבונית.
הסכם השירותים ניתן לביטול בהסכמת הצדדים.
ביום  12ביולי  ,2018עם אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר גרינפלד בדבר כהונתו ותגמולו
כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה ,אישרה האסיפה הכללית של החברה ,כי ,תעודכן התמורה בגין
שירותי כהונת הדירקטורים באופן שכל עוד מר גרינפלד מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בקרדן
נדל"ן בשכר ,קרדן ישראל לא תהא זכאית לתשלום שכר הדירקטורים בסך של  100אלפי ש"ח
צמוד מדד ,בגין כהונתו כדירקטור בקרדן נדל"ן מטעם קרדן ישראל.
אין באמור כדי לשנות את יתר תנאי שירותי כהונת הדירקטורים וקרדן ישראל תמשיך להיות
זכאית לתמורה בגין עד שלושה דירקטורים אחרים שימונו על ידה בהתאם להוראות הסכם
השירותים26.
בנוסף ,אישרה האסיפה הכללית להאריך את ההסכם כאמור בעניין כהונת הדירקטורים לתקופה
של שלוש שנים נוספות מיום  1בפברואר  ,2019היינו עד ליום  31בינואר 27 .2022
בגין שכר הדירקטורים שילמה קרדן נדל"ן לקרדן ישראל בשנת  2020סך של כ 329-אלפי ש"ח.
כמו כן ,בגין שכר הדירקטורים לתקופה שמיום  1בינואר  2021ועד למועד הדוח ,צפויה החברה
לשלם סך של כ 83 -אלפי ש"ח.

10.1.4

הסכם העמדת שירותים על-ידי קרדן נדל"ן לקרדן ישראל
קרדן נדל"ן וקרדן ישראל התקשרו בהסכם למתן שירותים שיועמדו על ידי קרדן נדל"ן לקרדן
ישראל ,לתקופה שתחילתה ביום  1באוקטובר  .2017נכון לשנת הדוח ,במסגרת ההסכם כאמור,

26
27

בתקופת הדוח שלמה החברה לקרדן ישראל גמול בגין שרותי שלושה דירקטורים המכהנים מטעם קרדן ישראל בדירקטוריון קרדן נדל"ן.
האסיפה הכללית של החברה אישרה את השינויים בהתקשרות בהסכם שירותים המפורט לעיל ביום  12ביולי  ,2018לאחר אישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  7ביוני  . 2018לפרטים נוספים ,ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום  7ביוני ( 2018מס'
אסמכתא 2018-01-056194 :ו ,)2018-01-056197 -ודיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  12ביולי ( 2018מס' אסמכתא,)2018-01-067090 :
הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה .בעלת השליטה שיש לה עניין אישי בהתקשרות הינה קרדן ישראל ,מאחר והיא צד להסכם השירותים.
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מעמידה קרדן נדל"ן שירותי ייעוץ וניהול באופן ובהיקף ,כפי שיתבקש על-ידי קרדן ישראל,
הכוללים ,שירותים משפטיים ,המועמדים על ידי היועצת המשפטית של קרדן נדל"ן ,המכהנת
גם כיועצת משפטית בקרדן ישראל ("השירותים המשפטיים") .השירותים ניתנים בהתאם
להנחיות שמקבלת קרדן נדל"ן מפעם לפעם מאת קרדן ישראל (להלן" :הסכם למתן השירותים"
ו"-השירותים" ,בהתאמה).
התמורה למתן השירותים המשפטיים ("התמורה") ,הייתה ,עד ליום  30בספטמבר  2020בסך של
כ  202אלפי ש"ח לשנה ,צמוד למדד המחירים לצרכן( 28ובתוספת הוצאות מיוחסות) .בחודש
אוגוסט  2020אושרה הארכת ההתקשרות בתנאי ההסכם המקורי ,למעט הפחתה לא מהותית
בהיקף התמורה הצפויה בגין ההתקשרות לסך של כ 175-אלפי ש"ח לשנה ,וזאת לאור הערכת
הצדדים כי יחול קיטון (שאינו מהותי) בהיקף השירותים המשפטיים שיועמדו לקרדן ישראל
בקשר עם ההסכם;
בהתאם להסכם למתן השירותים ,ניתן יהיה לסיים את ההסכם למתן השירותים או רכיב ממנו
(כולו ולא חלקו) במהלך תקופת ההסכם בהסכמת הצדדים .כמו-כן ,ניתן יהיה לסיים את מתן
השירותים או רכיב מתוכם ,במהלך תקופתו של הסכם השירותים ,בהודעה חד צדדית שתימסר
בכתב שישים ימים מראש לצד השני .קרדן ישראל רשאית לוותר על השירותים ,כולם או חלקם,
במהלך תקופת שישים הימים כאמור ,אך בכל מקרה יהיה עליה לשלם לקרדן נדל"ן את מלוא
התמורה בגין תקופת שישים ימי ההודעה המוקדמת29 .
בעבור שירותי הייעוץ והניהול שילמה קרדן ישראל לקרדן נדל"ן בשנת  2020סך של כ 210 -אלפי
ש"ח .כמו כן ,בגין שרותי הניהול לתקופה שמיום  1בינואר  2021ועד למועד הדוח ,צפויה החברה
לקבל סך של כ 45 -אלפי ש"ח.
10.1.5

ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה
החל מיום  5באוקטובר  ,2011מבוטחים הדירקטורים ונושאי המשרה בקרדן נדל"ן ובחברות
המוחזקת על ידה במסגרת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המשותפת לקרדן
ישראל ולחברות נוספות מקבוצת קרדן ישראל ,כפי שיהיו מעת לעת ("הפוליסה" ו"-קבוצת קרדן
ישראל" ,בהתאמה).
הפוליסה כללה כיסוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בכל החברות בקבוצת קרדן ישראל
(לרבות הדירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי השליטה בחברות הקבוצה וקרוביהם) .עד
ליום  22בנובמבר  2020בגבולות אחריות של  25מיליון דולר למקרה ולתקופה בתוספת סכום
סביר בגין הוצאות הגנה .החל מנובמבר  2020הפוליסה כוללת כיסוי לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה בכל החברות בקבוצת קרדן ישראל שיבוטחו בגבולות אחריות של  15מיליון דולר
למקרה ולתקופה בתוספת סכום סביר בגין הוצאות הגנה.
חלוקת הפרמיה בין חברות קבוצת קרדן ישראל נקבעת על-ידי המבטח ,בהתבסס על היקף ורמת
הסיכון של פעילותן.
בחודש נובמבר  2019ובחודש נובמבר  ,2020אישרה ועדת התגמול של החברה ,בהתאם לסעיף
1ב 1לתקנות ההקלות ,את חידוש הפוליסה לתקופה של שנה בכל פעם ,החל מחודש אוקטובר
 2019ו -נובמבר  ,2020בהתאמה.

28
29

בהתאם למדד הידוע ביום  1באוקטובר  ,2017שהינו מדד חודש אוגוסט ,שפורסם ביום  15בספטמבר .2017
האסיפה הכללית של החברה אישרה את ההתקשרות בהסכם העמדת השירותים המפורט לעיל ביום  7בנובמבר  ,2017לאחר אישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  2באוקטובר  .2017לפרטים נוספים ,ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום  3באוקטובר ,2017
ביום  29באוקטובר  2017וביום  7בנובמבר ( 2017מס' אסמכתא 2017-01-102666 ,2017-01-087964 :ו ,2017-01-104742 -בהתאמה),
הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה .בעלת השליטה שיש לה עניין אישי בהתקשרות הינה קרדן ישראל ,מאחר והיא צד להסכם השירותים.
ביום  18באוגוסט  2020אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת מיום  16באוגוסט  )2020את הארכת ההתקשרות האמורה
עד ליום  30בספטמבר  ,2023בהתאם להוראות סעיף  ) 1(1לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ,תש"ס"( 2000-תקנות
ההקלות") .לפרטים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  18באוגוסט  ,2020מספר אסמכתא (.)2020-01-090534
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לעניין התקשרות החברה בפוליסת הביטוח ביחד עם קרדן ישראל ,בעלת השליטה בקרדן נדל"ן,
אושרו ההתקשרויות האמורות על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן בחודש נובמבר
 2019ובחודש נובמבר  2020גם בהתאם להוראות תקנה  )4(1לתקנות ההקלות .הפרמייה השנתית
לשנת  2019-2020ולשנים  2020-2021לכל הקבוצה נקבעה לסך של כ 35.2 -וכ 94.4 -אלפי דולר
ארה"ב ,בהתאמה .חלקה של קרדן נדל"ן וחברות בהחזקתה (כפי שנקבע על ידי המבטח)
לתקופות הנ"ל עומד על כ -כ 22.5 -וכ 65 -אלפי דולר ארה"ב ,בהתאמה.30
10.1.6

כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מבעלי השליטה בחברה
ביום  10במאי  2020אישרה האסיפה הכללית של קרדן נדל"ן לאחרונה( ,לאחר קבלת אישור
ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש אפריל  )2020הענקת כתבי שיפוי לכל
הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין,
מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,לרבות ה"ה יוסף גרינפלד ,גיל דויטש ,רוני בירם ואלון
וולקן וכן ,לאשר הענקת כתבי שיפוי בנוסח זה בעתיד לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה,
שהינם בעלי שליטה וקרוביהם ,כפי שיהיו מעת לעת .יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה
וקרוביהם ,הענקת השיפוי תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.
קודם לכן ,ביום  6ביוני  ,2019אישרה האסיפה הכללית של קרדן נדל"ן (לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש מרץ  )2019להאריך בתקופה נוספת בת שלוש שנים
את כתבי השיפוי שהוענקו בשנת  2012והוארכו בשנת  2015ו  2017לדירקטורים ונושאי משרה
בחברה הנמנים או שנמנו על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ואשר יוענקו בעתיד לדירקטורים
ולנושאי משרה בקרדן נדל"ן ,שהינם בעלי שליטה וקרוביהם ,כפי שיהיו מעת לעת.31

10.1.7

כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מבעלי השליטה בחברה
ביום  10במאי  2020אישרה האסיפה הכללית של קרדן נדל"ן לאחרונה (לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש אפריל  )2020הענקת כתב פטור לכל הדירקטורים
ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,שהינם מקרב
בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,לרבות ה"ה יוסף גרינפלד ,גיל דויטש ,רוני בירם ואלון וולקן
וכן לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,שהינם בעלי שליטה
וקרוביהם כפי שיהיו מעת לעת .יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,הענקת הפטור
תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.
קודם לכן ,ביום  6ביוני  ,2019אישרה האסיפה הכללית של קרדן נדל"ן (לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש מרץ  )2019להעניק כתבי פטור לדירקטורים ונושאי
משרה בחברה הנמנים או שנמנו על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ואשר יוענקו בעתיד
לדירקטורים ולנושאי משרה בקרדן נדל"ן ,שהינם בעלי שליטה וקרוביהם ,כפי שיהיו מעת
לעת.32

30

לפרטים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  30בנובמבר  2020שמספר האסמכתא לפרסומו הינו .2020-01-130368
האסיפה הכללית של החברה אישרה את הענקת כתבי השיפוי לבעלי השליטה כמפורט לעיל ביום  10במאי  ,2020לאחר אישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  1באפריל  . 2020לפרטים נוספים ולנוסח כתב השיפוי ,ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום
 2באפריל  ,2020וביום  10במאי ( 2020אסמכתא מספר  2020-01-030778 ,2020-01-030775ו )2020-01-041491 -הנכללים בדוח זה על דרך
ההפנייה .לפרטים נוספים בדבר אישור הענקת כתבי השיפוי ביום  6ביוני  ,2019ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום  1במאי
 ,2019וביום  6ביוני ( 2019אסמכתא מספר  2019-01-037965 ,2019-01-037962ו )2019-01-048924 -הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

32

האסיפה הכללית של החברה אישרה את הענקת כתבי הפטור לבעלי השליטה כמפורט לעיל ביום  10במאי  ,2020לאחר אישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  1באפריל  .2020לפרטים נוספים ולנוסח כתב הפטור ,ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום
 2באפריל  ,2020וביום  10במאי ( 2020אסמכתא מספר  2020-01-030778 ,2020-01-030775ו )2020-01-041491 -הנכללים בדוח זה על דרך
ההפנייה .לפרטים נוספים בדבר אישור הענקת כתבי השיפוי ביום  6ביוני  ,2019ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום  1במאי
 ,2019וביום  6ביוני ( 2019אסמכתא מספר  2019-01-037965 ,2019-01-037962ו )2019-01-048924 -הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

31
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10.1.8

התקשרות אל הר בהסכם ביצוע
אל הר ,שהינה חברה בת המוחזקת ( )100%על ידי החברה ,התקשרה עם מזמיני עבודה ("מזמיני
העבודה") בהסכם לבניית פרויקט הכולל מרתפים ,משרדים ומסחר על מקרקעין הידועים כגוש
 6587חלקה  355,356,357ו 358-ברעננה ("הפרויקט") .הפרויקט כולל בניית שלד 7 ,מרתפים ו 30
קומות מגדל עיליות .במסגרת הסכם הביצוע התחייבה אל הר להעמיד לטובת מזמיני העבודה
ערבות ביצוע והתחייבות לקיזוז עכבון כמקובל .קרדן נדל"ן ערבה כלפי מזמיני העבודה בערבות
בלתי מוגבלת בסכום ,להתחייבויותיה של אל הר על פי הסכם הביצוע ,לתקופה של  36חודשים
לאחר מסירת הפרויקט.
תקופת הביצוע צפויה להמשך כ 30-חודשים ממועד תחילת העבודות והתמורה בגינו מסתכמת
לסך של כ 147-מיליוני ש"ח .העבודות בפרויקט החלו במהלך חודש מרס .332020
לפרטים נוספים בקשר עם הפרויקט ,ראה סעיף .9.15.5ג' לחלק א' לדוח.

10.2

עסקאות אחרות שאינן מנויות בסעיף  )4(270לחוק החברות
10.2.1

הסכם שכירות בין קרדן נדל"ן לבין תהל
בחודש פברואר  2010התקשרו קרדן נדל"ן ותכנון המים לישראל בע"מ ("תהל") 34בהסכם
שכירות ("הסכם השכירות") לשכירת שטחים וחניות בבית קרדן (להלן ביחד" :המושכר")
לתקופות שכירות שהיו בתוקף עד ליום  1בספטמבר  .2020בחלק מתקופת השכירות השכירה
תהל את המושכר בשכירות משנה ,בהתאם לזכותה לעשות כן ,על פי תנאי הסכם השכירות .קרדן
נדל"ן אישרה את שכירות המשנה ותנאי הסכם השכירות עם תהל לא השתנו.
דמי השכירות ששילמה תהל לקרדן נדל"ן בשנת  2020הסתכמו בכ 2,750 -אלפי ש"ח (חלקה של
קרדן נדל"ן ,לאחר ניכוי חלקה של מגדל .)35נכון למועד הדוח תמה תקופת השכירות מבלי
הוארכה.

10.3

עסקאות זניחות
לפרטים בדבר הקריטריונים לקביעת סיווגה של עסקה כזניחה ,שאומצו על-ידי דירקטוריון קרדן נדל"ן,
ראה סעיף  5בפרק ב' לדוח הדירקטוריון (חלק ב' לדוח).
קרדן נדל"ן ,חברות בשליטתה וחברה קשורה שלה התקשרו עם בעלי השליטה בקרדן נדל"ן ו/או עם
קרוביהם ו/או עם חברות שהם בעלי עניין בהן ,בעסקאות שסווגו על-ידי קרדן נדל"ן כעסקאות זניחות,
בהתאם לקווים המנחים שאושרו על-ידי דירקטוריון קרדן נדל"ן ,כגון :השכרת שטחי משרדים וחניות,
העמדת שרותי ניהול ואחזקת מבני משרדים וחניונים ,העסקת סמנכ"ל הפיתוח העסקי כסמנכ"ל כספים
במשרה חלקית בקרדן ישראל והעסקת מנהל חשבונות בחברה קשורה של קרדן נדל"ן ובקרדן ישראל.

33

34

35

למען הזהירות בלבד ,בגין עניין אישי אפשרי של חלק מבעלי השליטה בחברה באישור ההתקשרות ,בשל קשרים עסקיים ביניהם ובין
מזמיני העבודה או מי מהם (שאינם נוגעים לפרויקט עצמו) ,אישרו ביום  13בינואר  2019ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות
אל הר עם מזמיני העבודה ,בהתאם להוראות סעיף  )5(1לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,התש"ס –  .2000לפרטים ראה
דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  13בינואר ( 2020מס' אסמכתא  )2020-01-004963המצורף לדוח זה על דרך ההפנייה.
חברה פרטית הנשלטת בעקיפין על-ידי  ,Kardan N.V.חברה ציבורית בשליטת ה"ה גרינפלד ,רכטר ושנור ,אשר הינם (או היו) בין בעלי
השליטה (בעקיפין) גם בחברה .בעלי השליטה בקרדן נדל"ן ,שהינם :קרדן ישראל וכן ה"ה יוסף גרינפלד ,אבנר שנור ,גיל דויטש ורוני בירם
עשויים להחשב בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות ,בשל אחזקתם של ה"ה גרינפלד ,שנור ורכטר (בעקיפין) בתהל.
מגדל חברה לביטוח בע"מ ומקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים בע"מ (לעיל ולהלן ביחד" :מגדל") אשר רכשה מקרדן נדל"ן
מחצית מהזכויות בבית קרדן.
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 .11תקנה  :24החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
11.1

החזקות בעלי עניין בקרדן נדל"ן במניות וניירות ערך אחרים של קרדן נדל"ן:
לפרטים בדבר המניות וניירות הערך האחרים המוחזקים על-ידי בעלי עניין בקרדן נדל"ן סמוך למועד
הדוח ,למיטב ידיעת קרדן נדל"ן ,ראה דיווח מיידי של קרדן נדל"ן מיום  7בינואר ( 2021מס' אסמכתא:
 ,)2021-01-003631הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה .למיטב ידיעת קרדן נדל"ן לא בוצעו שינויים מהותיים
בהחזקות בעלי העניין ממועד דו"ח זה.36

11.2

החזקות בעלי עניין בקרדן נדל"ן במניות או בניירות ערך אחרים של חברות מוחזקות של קרדן נדל"ן ,אם
פעילותן מהותית לקרדן נדל"ן:
אין.

11.3

הסכמים בין בעלי העניין בקרדן נדל"ן בכל הנוגע לאחזקותיהם במניות קרדן נדל"ן:
ראה סעיף  9לעיל.

11.4

המניות הרדומות וניירות הערך ההמירים הניתנים להמרה או למימוש במניות רדומות שמחזיקה החברה
או חברה בת או תאגיד רוכש (כמשמעו בסעיף (309א) לחוק החברות):
אין.

 .12תקנה 24א :הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים:
הון רשום
 300,000,000מניות רגילות.
הון מונפק
 182,805,822מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ.
ניירות ערך המירים
 4,780,670אופציות לא סחירות הניתנות להמרה לעד  4,780,670מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .של
החברה בהתאם לתנאי תכנית האופציות לעובדים ולמנכ"ל37.
ניירות ערך שאינם המירים
 111,366,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ג')
 155,493,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ד')
 178,773,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה')
 .13תקנה 24ב  :מרשם בעלי המניות:
לפרטים בדבר מרשם בעלי המניות של קרדן נדל"ן ראה סעיף  5לדיווח מיידי של קרדן נדל"ן מיום  16בפברואר 2021
(מס' אסמכתא )2021-01-018534 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.

36

37

מלבד החזקות מהותיות של קבוצת כלל ,בעלת עניין בחברה ,באגרות החוב (סדרה ה') של החברה ,אשר נרשמו למסחר בחודש פברואר
( 2021ראה דיווח מיידי מיום  17בפברואר ( 2021אסמכתא .)2021-01-019071 -שינוי מהותי הינו שינוי שבעל העניין נדרש לדווח עליו
בהתאם לסעיף  33לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) תש"ל .1970
לפרטים בדבר תכנית אופציות לעובדים שאימ ץ דירקטוריון החברה והחלטה בדבר הענקת אופציות למנהלים ועובדים בחברה מכוחה,
ראה ביאור 28ג' ו28-ד' לדוח הכספי.

- 17 -

 .14תקנה  :26הדירקטורים של קרדן נדל"ן:
תאריך
תחילת
כהונתו

חברות
בוועדה או
ועדות
הדירקטוריון

הדירקטור;
מספר ת.ז;.
תאריך
לידה;
נתינות

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

מר יוסף
גרינפלד
;004399960
 13בנובמבר
;1942
ישראלית

רחוב
פנקס ,62
תל אביב

30
בדצמבר
1993

מר אבנר
אברהם
שנור
;004605689
 12ביוני
;1948
ישראלית

דרך
מנחם
בגין ,154
תל אביב

24
בנובמבר
2019

גב' רויטל
אבירם;
;054907472
;04/08/1957
ישראלית

רח' בזל
17ג,
הרצליה
4666017

 7ביוני
2016

חברת ועדת
הביקורת,
הועדה
לבחינת
הדוחות
הכספיים
וועדת
התגמול

מר אהרון
יוסף פלר
052754991
 5באוגוסט
1954
ישראלית

רחוב בן
אליעזר
 ,46רמת
גן.

 20במאי
2014

ועדת
ביקורת;
הועדה
לבחינת
הדוחות
הכספיים
וועדת תגמול

כהונה
כדירקטור
חיצוני או
בלתי תלוי

לא

בעל מומחיות
חשבונאית
ופיננסית לצורך
עמידה במספר
המזערי שקבע
הדירקטוריון
לפי סעיף
(92א)( )12לחוק
החברות
לא

לא

לא

דירקטור
חיצוני

כן

לא

עובד של החברה,
של חברה בת
שלה ,של חברה
קשורה שלה ,או
של בעל עניין בה

השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור

יו"ר דירקטוריון
בחברה ,יו"ר
דירקטוריון קרדן
ישראל; מכהן
כדירקטור
בחברות נוספות
בקבוצת קרדן
ישראל;
דירקטור בקרדן
ישראל בע"מ.
אחד מבעלי
השליטה בחברה.

השכלה :תיכונית;
עיסוק בחמש השנים האחרונות :יו"ר
דירקטוריון קרדן ישראל; יו"ר דירקטוריון
קרדן יזמות ( )2011בע"מ; יו"ר דירקטוריון
קרדן נדל"ן; יו"ר דירקטוריון ויועץ ,באמצעות
חברה בבעלותו ל ;UMI -דירקטור בחברות
שונות כמפורט.

 ;Kardan N.V.טלרומית אחזקות
פיננסיות ( )1999בע"מ; טלרומית
בע"מ; טלרומית יזמות בע"מ ;
קרדן תקשורת בע"מ;  SFDIבע"מ;
קרדן יישומים חקלאיים בע"מ וכן
מספר חברות לא פעילות.

לא

השכלה :תיכונית
עיסוק בחמש השנים האחרונות :מנהל אסטרא
יצרני יהלומים בע"מ; דירקטור בחברות שונות
כמפורט.

אסטרא יצרני יהלומים בע"מ;
גואדלופ סחר והשקעות בע"מ,
ראיתלון בע"מ ,ראיתלון השקעות
בע"מ ,טאלאדיום החזקות ()1987
בע"מ ,טלתלון נכסים בע"מ ,קרדן
ישראל בע"מ

השכלה :בוגרת מנהל עסקים -חשבונאות
וכלכלה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים;
מוסמכת מנהל עסקים (מימון) האוניברסיטה
העברית – ירושלים .בוגרת תואר במשפטים,
המרכז הבינתחומי -הרצליה;
עיסוק בחמש השנים האחרונות :מייסדת
ובעלת משרד עורכי דין אבירם ושות' – עורכי
דין ,שותפה במשרד עו"ד רוזנצוויג אבירם,
מייסדת ובעלים רוזנרם פיתוח עסקי בע"מ,
דירקטורית בחברות שונות כמפורט.
השכלה:
בוגר  B.Scבמתמטיקה ומדעי המחשב,
אוניברסיטת בר אילן ,מוסמך במנהל עסקים,
אוניברסיטת  ,Heriot-Wattאדינבורו,
סקוטלנד.

פז חברת נפט בע"מ ,רוזנרם פיתוח
עסקי בע"מ ,פזגז בע"מ ,פז שמנים
וכימיקלים בע"מ ,בפזקר בע"מ

חותן של
מר אלון
וולקן,
דירקטור
בקרדן
נדל"ן
ומנכ"ל
קרדן
ישראל.
לא

דירקטור
חיצוני

כן

לא

עיסוק בחמש השנים האחרונות :בעלים של
אמשר שרותי מיחשוב  -חברת יעוץ.
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אמשר שרותי מיחשוב בע"מ.

בן משפחה
בעל
של
עניין אחר
בחברה

לא

תאריך
תחילת
כהונתו

הדירקטור;
מספר ת.ז;.
תאריך
לידה;
נתינות

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

מר יורם בן
זאב
000928457
 20ביולי
1944
ישראלית

מרדכי
זעירא 10
תל אביב

 18ביולי
2019

מר אלון
וולקן
27767995
19.5.1970
ישראלית

דרך
מנחם
בגין 154
תל אביב

 1בינואר
2018

מר גיל צבי
דויטש
026053058
10.10.1965
ישראלית

מורדי
הגטאות
15
גבעתיים

1.04.2018

חברות
בוועדה או
ועדות
הדירקטוריון

כהונה
כדירקטור
חיצוני או
בלתי תלוי

ועדת
ביקורת;
הועדה
לבחינת
הדוחות
הכספיים
וועדת תגמול

דירקטור
חיצוני

בעל מומחיות
חשבונאית
ופיננסית לצורך
עמידה במספר
המזערי שקבע
הדירקטוריון
לפי סעיף
(92א)( )12לחוק
החברות
לא

לא

כן

לא

לא

לא

עובד של החברה,
של חברה בת
שלה ,של חברה
קשורה שלה ,או
של בעל עניין בה

לא

מכהן כמנכ"ל
בקרדן ישראל
בע"מ ,החברה
האם של החברה.
חתן של אחד
מבעלי השליטה
בחברה
לא .מר דויטש
הינו אחד מבעלי
השליטה בחברה

השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות

השכלה:
בוגר מדעי המדינה ומזרחנות ,האוניברסיטה
העברית1972 ,
מוסמך במזרח התיכון אונ' תל אביב.
עיסוק ב  5השנים האחרונות:
חבר דירקטוריון באלביט מערכות אבטחה
בע"מ ובמדרשת בן גוריון
השכלה -בוגר מדעי החברה וכלכלה
באוניברסיטה הפתוחה ,מוסמך MBA
אונברסיטת תל אביב.
עיסוק בחמש השנים האחרונות :משנה למנכ"ל
וסמנכ"ל כספים בקרדן ישראל בע"מ ובקרדן
יזמות ( )2011בע"מ .יו"ר משותף לדירקטוריון
אינטרנט רימון בע"מ וחברות הבנות
השכלה :בוגר ,מוסמך ותואר שלישי
במתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת בר
אילן.
עיסוק בחמש השנים האחרונות :מייסד משקיע
מרכזי ויו"ר  -סיני ,יו"ר ועדת אשראי -קרן
שקד ,יו"ר ועדת השקעות  -קרן ברוש ,מנהל
ויזם בעסקים פרטיים בתחום הפיננסים
והנדל"ן בארץ ובחו"ל.
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תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור

אלביט מערכות אבטחה בע"מ,
מדרשת בן גוריון

אס .אף .די .אי .בע"מ ,אינטרנט
רימון בע"מ ,נטספרק בע"מ,
אינטרנט רימון ישראל  2009בע"מ,
חיים וערכים בע"מ (חל"צ) ,א.ת.
תנאל בע"מ ,פרוג פרופשיונלס
פרטנרס בע"מ
א.ג.ד חברה להחזקת נכסי נאמנות
בע"מ ,טלפוקס בע"מ ,א.ג.ד נדל"ן
בישראל בע"מ ,א.ג.ד נדל"ן היקב
בע"מ Sinai ApS ,וחברות בנות
בדנמרק ,סיני ישראל השקעות
בע"מSinai Assets Management ,
 ,Services Limitedג'יי .טי .אל וי
ירושלים תל אביב השקעות בע"מ,
בי .די .בי .טכנולוגיות והשקעות
הייטק בע"מ ,שקד פרטנרס בע"מ,
שקד חוב (אמ .סי) בע"מ ,דונקט
חיבורים בע"מ ,קרדן ישראל בע"מ.

בן משפחה
בעל
של
עניין אחר
בחברה

לא

חתנו של
מר אבי
שנור ,בעל
שליטה
(בעקיפין)
בקרדן
נדל"ן.
לא

הדירקטור;
מספר ת.ז;.
תאריך
לידה;
נתינות

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

תאריך
תחילת
כהונתו

מר רוני
בירם
056746886
 12בנובמבר
1960
ישראלית

הברושים
 40רמות
השבים

24.11.2019

חברות
בוועדה או
ועדות
הדירקטוריון

כהונה
כדירקטור
חיצוני או
בלתי תלוי

לא

לא

בעל מומחיות
חשבונאית
ופיננסית לצורך
עמידה במספר
המזערי שקבע
הדירקטוריון
לפי סעיף
(92א)( )12לחוק
החברות
לא

עובד של החברה,
של חברה בת
שלה ,של חברה
קשורה שלה ,או
של בעל עניין בה

לא .מר בירם הינו
אחד מבעלי
השליטה בחברה

השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות

השכלה :תואר ראשון בהנדסת מחשבים,
הטכניון ,חיפה ,תואר שני במנהל עסקים
אוניברסיטת צפון קרוליינה ,ארה"ב
עיסוק בחמש השנים האחרונות :יו"ר
דירקטוריון בסאנפלאואר השקעות מתחדשות
בע"מ ,מנהל ויזם בעסקים פרטיים בתחום
הפיננסים והנדל"ן.
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תאגידים נוספים בהם הוא מכהן
כדירקטור

סאנפלאואר השקעות מתחדשות
בע"מ ,טלפוקס בע"מ ,רוני בירם
נכסים בע"מ ,סיני ישראל השקעות
בע"מ , SG Nordic ApS, Sinai
Assets Management Services
 Limited,ג'יי.טי.אל.וי ירושלים תל
אביב השקעות בע"מ ,רוני בירם יקבי
ראשון בע"מ ,רוני בירם השקעות
בע"מ ,בירם את בירם השקעות
בע"מ , ,קרגו פייננס בע"מ ,נ.ק.
קיסטון בע"מ ,קיסטון ריט בע"מ,
קרדן ישראל בע"מ כמו גם חברות
בנות של סאנפלאואר השקעות
מתחדשות בע"מ בארץ ובחו"ל.

בן משפחה
בעל
של
עניין אחר
בחברה

לא

תקנה 26א' :נושאי משרה בכירה בקרדן נדל"ן:
ת.ז.

תפקיד שממלא בקרדן נדל"ן ,חברה בת ,חברה
קשורה או בבעל עניין

שם
עמוס דאבוש

038719860

איילת נעים
לבנון

032441388

בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של
נושא משרה בכירה אחר או של בעל
ענין
לא

תאריך
לידה

בוגר ,מנהל עסקים המרכז
האקדמי רופין.
מוסמך נדל"ן ,מכללת נתניה.
תואר ראשון כלכלה
וחשבונאות אוניברסיטת בן
גוריון; תואר שני מנהל עסקים
אוניברסיטת בן גוריון
מהנדס אזרחי B.S.C.
מהטכניון ,חיפה.

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי י.ח.
דמרי בנייה ופיתוח בע"מ

מנכ"ל קרדן נדל"ן
יו"ר דירקטוריון באל-הר; דירקטור בחברות בנות
במקבוצת קרדן נדל"ן.
סמנכ"ל כספים

לא

9
בספטמבר
1975

 1במרץ
2018

דורון בראש

27813062

סמנכ"ל הנדסה

לא

 1באוגוסט
1970

סיוון היללי

061225603

סמנכ"ל שיווק ומכירות

לא

 14ביוני
1982

10
בפברואר
2019
 3בנובמבר
2020

עו"ד נעמה
ארליך כץ

033171547

סמנכ"ל יועצת משפטית ומזכירת חברה.
סמנכ"ל ,יועצת משפטית ומזכירת חברה בקרדן
ישראל בע"מ.

לא

 9באוגוסט
1976

19
בפברואר
2012

אייל אוהב
ציון
רו"ח יוסי
גינוסר

025457896

מנכ"ל אל הר הנדסה ובנין בע"מ ,חברה בת של
החברה
מבקר פנים בקרדן נדל"ן; מבקר פנים בקרדן
ישראל בע"מ;

לא

 12במאי
1973
13
בנובמבר
1958

 1בדצמבר
2016
 1באפריל
2006

אילנה קסם

321791568

חשבת

לא

 28במאי
1972

15
בנובמבר
2018

תואר ראשון בחשבונאות,
האוניברסיטה העברית

אוהד לב

035780162

סמנכ"ל פיתוח עסקי .דירקטור בחברות :קרדן
נדל"ן ארה"ב בע"מ ,קרדן נדל"ן השקעות ופיתוח
ארה"ב בע"מ

לא

 15ביוני
1978

1
באוקטובר
2017

רו"ח ועו"ד בעל תואר ראשון
בראיית חשבון; בעל תואר
ראשון בעריכת דין

055377071

לא
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 28ביוני
1976

תאריך
תחילת
כהונה
 1בנובמבר
2019

השכלה

ניסיון עסקי ב 5-השנים
האחרונות

בוגר מנהל עסקים (שיווק)
מרכז ללימודים אקדמאיים
תואר ראשון במשפטים
וקרימינולוגיה ,אוניברסיטת בר
אילן; תואר שני במשפטים,
אוניברסיטת בר אילן
בוגר הנדסה אזרחית ,הטכניון
חיפה.
תואר ראשון בחשבונאות
וכלכלה ,האוניברסיטה העברית

 -2017סמנכ"ל כספים אורתם
מליבו;  -2014-2016סמנכ"ל
כספים אנגל משאבים; 2011-
 -2013סמנכ"ל כלכלית ירושלים
מ  -2012מנהל אזור בחב' שיכון
ובינוי נדל"ן
מנהל שיווק ופרסום
פרישקובסקי השקעות ובניין
בע"מ
סמנכ"ל יועצת משפטית
ומזכירת חברה בקרדן נדל"ן,
בקרדן ישראל ובקרדן יזמות;
רכז פרויקטים ומהנדס חברה
באל הר הנדסה ובנין בע"מ.
שותף מנהל בפאהן קנה ניהול
בקרה בע"מ GRANT -
THORNTON ISRAEL
 2008-2015מנג'ר ,אשכול נדל"ן,
קוסט ,פורר ושות'
 2016-2018מנהלת ביקורת,
אשכול חברות ציבוריות,
שטיינמץ ,עמינח ושות'
סמנכ"ל כספים בקרדן ישראל,
מנהל פיתוח עסקי בקרדן
ישראל .מנהל כספים בקרדן
תקשורת

 .15תקנה 26ב :מורשי חתימה עצמאיים בשם התאגיד:
אין.
 .16תקנה  :27רואה חשבון מבקר של קרדן נדל"ן:
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר  -דרך מנחם בגין  144א' ,תל אביב יפו.
 .17תקנה  :28שינוי בתזכיר או בתקנון:
אין.
 .18תקנה  :29המלצות והחלטות הדירקטורים:
)1

המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית וכן החלטות הדירקטוריון שאינן טעונות
אישור האסיפה הכללית ,בתקופת הדוח בדבר:
( )1תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות בדרך אחרת או חלוקת
מניות הטבה :ביום  31במאי  2020אישר דירקטוריון החברה ביצוע חלוקת דיבידנד
בהיקף של  8.7מיליון ש"ח .ביום  17במרץ  2021אישר דירקטוריון החברה ביצוע
חלוקת דיבידנד בסך  20מליוני ש"ח.
( )2שינוי בהון הרשום או המונפק של קרדן נדל"ן :אין.
( )3שינוי בתזכיר או בתקנון של קרדן נדל"ן :אין.
( )4פדיון ניירות ערך בני פדיון ,כמשמעותם בסעיף  312לחוק החברות :אין.
( )5פדיון מוקדם של אגרות חוב :אין.
( )6עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין קרדן נדל"ן לבעל עניין בה:
למען הזהירות בלבד יצוין ,כי חלק מהעסקאות המתוארות בתקנה  21ותקנה 22
(סעיפים  8ו 10 -לחלק זה) שהינן עם בעלי עניין בחברה ,אשר אושרו בתקופת הדוח
ועד למועד פרסומו ,עשויות להיות עסקאות שאינן בתנאי שוק.

)2

החלטות האסיפה הכללית שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים:
אין.

)3
מועד
האסיפה

החלטות אסיפה כללית מיוחדת:
החלטות שהתקבלו

 26במרץ
2020

• לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה שצורפה כנספח א' לדוח
הזימון לתקופה של  3שנים החל ממועד אישורה באסיפה הכללית.

 10במאי
2020

•
•
•
•

למנות את מר יוסף פלר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בת
שלוש שנים ,החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית ביום  19במאי .2020
למנות את משרד רו"ח קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר (ארנסט יאנג) כרואה
החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
למנות מחדש את ה"ה יוסף גרינפלד ,אבי שנור ,רוני בירם ,גיל דויטש ואלון וולקן
כדירקטורים בחברה.
לאשר הענקת כתב פטור בנוסח המצורף כנספח א' לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,שהינם
מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,לרבות ה"ה יוסף גרינפלד ,אבי שנור,
רוני בירם ,גיל דויטש ואלון וולקן וכן לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים
ולנושאי משרה בחברה ,שהינם בעלי שליטה וקרוביהם כפי שיהיו מעת לעת.
יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,הענקת הפטור תוגבל לשלוש

- 22 -

פרטים בדבר הדיווחים
המיידיים שפרסמה קרדן
נדל"ן בנושא
דיווח מיידי מיום  18במרץ
( 2020מס' )2020-01-022978
ומיום  26במרץ ( 2020מס'
 )2020-01-026587הנכללים
בדוח זה על דרך ההפניה.
דיווחים מיידים מיום 2
באפריל ( 2020מס' אסמכתא:
 2020-01-030778ו2020-01- -
 )4030775ודיווח מיידי מיום
 10במאי ( 2020מס' אסמכתא
 )2020-01-041491הנכללים
בדוח זה על דרך ההפניה.

מועד
האסיפה

פרטים בדבר הדיווחים
המיידיים שפרסמה קרדן
נדל"ן בנושא

החלטות שהתקבלו
שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.
• לאשר הענקת כתבי שיפוי בנוסח המצורף כנספח ב' לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה ,במישרין ו/או בעקיפין ,מקרב
בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,לרבות ה"ה יוסף גרינפלד ,אבי שנור ,רוני
בירם ,גיל דויטש ואלון וולקן וכן ,לאשר הענקת כתבי שיפוי בנוסח זה בעתיד
לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ,שהינם בעלי שליטה וקרוביהם ,כפי שיהיו
מעת לעת .יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,הענקת השיפוי
תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית.

24
בספטמבר
2020

• לאשר את התקשרות קרדן נדל"ן בהארכת ההסכם עם מר גרינפלד ,מבעלי
השליטה בה ,בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון פעיל בקרדן
נדל"ן (בהיקף של  80%משרה) לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1
באוקטובר  ,2020בתנאים כמפורט בסעיף  1.1בדוח זימון האסיפה.

דיווחים מיידיים מיום 18
(מס'
2020
באוגוסט
אסמכתא 2020-01-090543:ו-
ודיווח
)2020-01-090552
מיידי מיום  24בספטמבר
( 2020מס' אסמכתא 2020-
 )01-104880הנכללים בדוח זה
על דרך ההפניה.

 .19תקנה 29א :החלטות החברה:
( )1אישור פעולות נושאי משרה לפי סעיף  255לחוק החברות:
אין.
( )2אישור פעולה של נושאי משרה בהתאם לסעיף (254א) לחוק החברות אשר לא אושרה ,בין
אם הובאה לאישור לפי סע'  255לחוק החברות ובין אם לא:
אין.
( )3עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סע'  )1(270לחוק החברות ובלבד שמדובר
בעסקה חריגה:
למען הזהירות ,ראה סעיפים  8ו 10 -לעיל ,בדבר עסקאות שלנושאי משרה בקרדן נדל"ן
עשוי להיות עניין בהן ואשר אושרו על ידי החברה.
( )4פטור ,ביטוח ושיפוי לנושאי משרה שבתוקף בתאריך הדוח:
לפרטים בדבר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה  -ראה סעיף  10.1.5לחלק זה.
לפרטים בדבר שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה
וקרוביהם  -ראה סעיף  10.1.6ו 10.1.7 -לחלק זה.
פטור ושיפוי לנושאי משרה  -בחודש ינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות
של קרדן נדל"ן 38להעניק כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בקרדן נדל"ן,
אשר אינם מבעלי השליטה או קרוביהם ,אשר כיהנו ,מכהנים ויכהנו בקרדן נדל"ן מעת לעת.
לפרטים נוספים ולנוסח כתב הפטור והשיפוי ,ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום
 30בנובמבר  2011וביום  5בינואר ( 2012מס' אסמכתא 2011-01-345819 :ו2012-01--
 ,007956בהתאמה) ,הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.
בחודש ינואר  2017אישרה האסיפה הכללית של החברה 39לתקן את כתבי הפטור שתעניק
החברה החל ממועד ההחלטה לדירקטורים ולנושאי המשרה בקרדן נדל"ן ,אשר אינם
מבעלי השליטה או קרוביהם .לפרטים נוספים ולנוסח כתב הפטור המתוקן ,ראה דיווחים

38
39

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש נובמבר .2011
לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש נובמבר .2016
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מיידיים שפרסמה החברה ביום  29בנובמבר  2016וביום  4בינואר ( 2017מס' אסמכתא:
 2016-01-083541ו ,2017-01-001726 -בהתאמה) ,הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה .יצויין
כי בכתבי השיפוי שיוענקו לא חל שינוי.
החברה נוהגת להעניק כתבי פטור ושיפוי כאמור לעיל לכל הדירקטורים ונושאי המשרה
המכהנים בה מעת לעת.

 17במרס 2021
תאריך

_______________________________
קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ

שמות החותמים:
יוסף גרינפלד – יו"ר הדירקטוריון
עמוס דאבוש – מנכ"ל
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חלק ה'
דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי

דוח שנתי לשנת  2020בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי
תקנה 9ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,תש"ל:1970-
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן  -התאגיד) ,אחראית לקביעתה
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
.1

עמוס דאבוש ,מנהל כללי;

.2

איילת נעים לבנון ,סמנכ"ל כספים

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את
התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות
בדוחו ת שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו
כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים,
בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט
שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בתאגיד והאפקטיביות שלה .הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה )1( :בקרות ברמת הארגון ,לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה
של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; ( )2בקרות על תהליך הכרה בהכנסה ממכירת דירות
ומביצוע עבודות; ( )3בקרות על צבירת והיוון עלויות למלאי; ( )4בקרות על הערכות שווי נדל"ן להשקעה;
( )5בקרות על הלוואות ואגרות חוב; ( )7בקרות על תהליך ההוצאות והרכש לביצוע עבודות.
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון
והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  31בדצמבר
 2020היא אפקטיבית.

הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(:)1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנכ"ל
אני ,עמוס דאבוש ,מצהיר כי:
()1

בחנתי את הדוח התקופתי של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן  -התאגיד) לשנת ( 2020להלן -
הדוחות);

()2

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

()3

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

()4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

()5

(א)

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של
התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות
הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

(ב)

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי;

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות
ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע 2010-מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד
ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

(ב)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

(ג)

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי בדוח
זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד
הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
תאריך 17 :במרס 2021

עמוס דאבוש ,מנכ"ל

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(:)2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,איילת נעים לבנון ,מצהירה כי:
()1

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן
 -התאגיד) לשנת ( 2020להלן  -הדוחות);

()2

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

()3

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

()4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

()5

(א)

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי
האחר הכלול בדוחות ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף,
לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי
והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

(ב)

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי;

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות
ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,2010-ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים
ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות,
בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

(ב)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו ,המיועדים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא
(ג)
מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי

כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
תאריך 17 :במרס 2021

איילת נעים לבנון ,סמנכ"ל כספים

נספחים
אומדן שווי זכויות חכירה מהוונות במקרקעין
"בית קרדן"

 7במרץ 2021
דו"ח 25631/21
לכבוד "קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ"

שומת מקרקעין מקיפה
אומדן שווי זכויות חכירה מהוונות במקרקעין
משרדים ,שטחי מסחר וחניות כחלק מבניין הקרוי "בית קרדן"
חלקות  377ו( 416 -בחלקן) בגוש  ,6110מגרש מס'  1עפ"י תב"ע 2678
דרך מנחם בגין ,154 1מתחם המע"ר הצפוני ,תל-אביב-יפו
.1

מטרת חוות הדעת וגילוי פרטים
 1.1מטרת חוות הדעת ומועד קובע לשומה
לבקשת גב' איילת לבנון סמנכ"ל חברת "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ" ,הננו מגישים בזאת
חוות דעת מקצועית לעניין שווי זכויות החברה במקרקעין שבנדון ,נכון למועד הקובע לשומה,
בהתאם למצבם " "AS-ISבכפוף לעיקרון ולשיקולי השימוש המיטבי,
זאת לצורך הכללתו בדוחות הכספיים של החברה לצורך קביעת השווי ההוגן של הנכס,
כמשמעותו בתקן דיווח כספי בינלאומי  - 13מדידת שווי הוגן ( )IFRS 13ולצורך יישום בתקן
חשבונאות בינלאומי  - 40נדל"ן להשקעה (.)IAS40
חוות דעת זו נערכה על בסיס עקרונות תקן  17.1של מועצת שמאי המקרקעין.
המועד הקובע לשומה .31/12/2020 -
לא בוצעה כל הפחתה להוצאות ומיסוי מקרקעין אשר צפויים בעת מימוש הזכויות בנכס,
וההערכה מתייחסת לערכי שווי ללא מע"מ.
 1.2ביקור במקום
ביקור בנכס הנדון ובסביבתו הקרובה ,בדיקות תכנוניות ורישוי בניה ,נערכו ע"י אבי שעיו,
שמאי מקרקעין ,בין היתר ב.4/3/2021 -

 1דרך פתח תקוה לשעבר.
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 1.3גילוי פרטים
 1.3.1חוות דעת זו הוזמנה על-ידי החברה בחודש דצמבר .2020
הנני נותן הסכמתי כי חוות דעתי זו תצורף לדוחות הכספיים של החברה
וכן הסכמתי כי חוות דעת זו תפורסם לציבור.
 1.3.2ואלה פרטי השכלתי וניסיוני המקצועי
בשנת  1959סיימתי את הטכניון בחיפה בפקולטה להנדסת בנין.
מתאריך  1/1/60עד לתאריך  15/9/70עבדתי כמהנדס בחברה לבנין ועבודות ציבוריות מיסודו
של "סולל בונה".
הוסמכתי כשמאי מקרקעין מוסמך בינואר  ,1970רישיון מס' .0096
החל מתאריך  15/9/70הנני מנהל משרד לשמאות מקרקעין והנדסה אזרחית.
בשנים  1990-1983כהנתי כיו"ר אגודת שמאי המקרקעין.
החל משנת  2003מכהן כיו"ר וממייסדי האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל.
 1.3.3ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים שמאיים מדווחים
למעריך השווי ניסיון בעריכת חוות דעת לחברות ציבוריות שונות ולנכסים מגוונים
כגון :נכסים מסחריים ,בנייני משרדים ,בתי מלון ,תחנות תדלוק ,מגורים וכו'.
הריני מצהיר כי הנני בעל ידע וניסיון רלבנטי לביצוע הערכת השווי בנכס שבנדון.
 1.3.4הסתמכות על מומחים ויועצים
חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים ,למעט
הסתמכות על נתוני דמי השכירות וההכנסות בפועל ,כפי שנמסרו ע"י החברה.
 1.3.5כתב שיפוי
לצורך הכנת השומה התקבל כתב שיפוי מהמזמין הקובע ,בין היתר ,כי החברה
מתחייבת לשפות את השמאי או מי מטעמו (ממשרד אינג' יוסף זרניצקי) ,בגין כל נזק
או הוצאה אשר תיגרם להם בשל תביעה שתוגש כנגדם כתוצאה ממידע שנמסר ע"י
החברה ו/או כתוצאה ממניעת מידע ו/או מסמכים המצויים בידה .אנו מקבלים על
עצמנו את מגבלת גובה השיפוי כפי שנקבעה בגילוי הרשות לניירות ערך מיום .7/2015
 1.3.6הרינו לאשר כי ביחס לתקנה 8ב(ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים),
למועד חתימת עבודה זו ובמהלך שלוש השנים הקלנדריות שקדמו לה ,לא קיימת תלות
בינינו לבין קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ ,וזאת ,בין היתר ,בהתבסס על המבחנים
הקבועים בסעיף א' ("תלות מעריך שווי") ב"-עמדת סגל משפטית  :105-30גילוי על
קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין התאגיד וגילוי בנוגע למעריך שווי שהערכותיו
מהותיות מאוד לתאגיד" של רשות ניירות ערך מ 22-ביולי ( 2015ועדכונה ב.)26.8.2015 -
 1.3.7הנני מציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף (222א) לחוק החברות-התשנ"ט1999-
ולא בעבירה עפ"י חוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
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.2

פרטי הנכס/זיהוי הנכס

גוש ,חלקה

שטח חלקה במ"ר

377

2,877

416
( 382לשעבר)

5,381

6110

מגרש ,שטח
1

נשוא השומה-

מגרש2

 2,927מ"ר

זכויות

מהות הנכס

בחכירה מהוונת מרשות
מקרקעי ישראל
בחכירה מהוונת
מעירית תל-אביב-יפו

שטחי משרדים ,מסחר
וחניות הממוקמים
בקומות שונות בבנין
הקרוי "בית קרדן"

חלקים מסויימים בבניין ,בפירוט כדלקמן:

קומה

נשוא חוות הדעת בהפחתת שטחים שנמכרו ובניכוי  50%שנמכרו לחברת "מגדל חברה לביטוח"

 6קומות תת
קרקעיות/מרתף

סה"כ בבנין 224 :מקומות חניה בודדים 71 ,מקומות חניה כפולים,כ 128 -מ"ר אחסנה.
שטחים מכורים בשלב א' כולל שטחי "גילטון" 16 :מק' חניה בודדים 1 ,מק' חניה כפול.
יתרת החניות/שטח 208 :מק' חניה בודדים 70 ,מק' חניה כפולים ,כ 128 -מ"ר אחסנה.
נשוא חוות הדעת 50% -מיתרת החניות/שטח.

קומות עיליות
(קרקע)22-

סה"כ שטח הבניין ברוטו עפ"י היתר בניה  23,142 :מ"ר
סה"כ שטח הבניין לשיווק  23,142 :מ"ר
שטחים מכורים בשלב א' כולל שטחי "גילטון"  4,772 :מ"ר
שטח נישום מהווה  50%מיתרת השטח 18,370 -מ"ר
שטח בפועל 'סחיר' 16,358 -מ"ר (מושכר)  1,234 +מ"ר (פנוי).
נשוא חוות הדעת 50% -מיתרת השטח לשיווק.

זכויות  :חלקה  -377בחכירה מהוונת מרשות מקרקעי ישראל עד ליום .5/01/2057
חלק מחלקה  -382חלקת השלמה המהווה קרקע בחכירה מהוונת מעיריית תל אביב
עד ליום .1/07/2056
בהתאם למדיניות הנוכחית של רמ"י ולרפורמה ,ניתן לרכוש זכות בעלות בקרקעות
המנוהלות ע"י רמ"י.
משכך ,בתחשיב השומה הופחת תשלום צפוי לרמ"י בגין רכישת הבעלות.
הובא בחשבון שגם עיריית תל-אביב תחכיר את הקרקע שבבעלותה לתקופת
חכירה נוספת ,3בהתאם לתנאי הסכם החכירה שנחתם ביום .1/07/2007
כתובת  :דרך מנחם בגין  ,154המע"ר הצפוני ,תל-אביב-יפו.
זיהוי הנכס :באמצעות תכנית היתר הבניה ותשריטי חלוקה.

 2שטח המגרש עפ"י מפת מודד ,תואם ת.ב.ע  -2678משתרע במרבית חלקה  377ובחלק קטן בחלקה .416
 3בכפוף לתשלום דמי חכירה בהתאם לנהלי עירית תל אביב.
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.3

תצלום הנכס

מיקום הבנין
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.4

תאור הנכס והסביבה
 4.1כללי
נשוא השומה-
שטחי משרדים ,מסחר וחניות בבנין הקרוי "בית קרדן" ,דרך מנחם בגין  ,154תל-אביב-יפו.
"בית קרדן" מהווה מגדל משרדים שבנייתו הסתיימה במחצית השניה של  ,2010המשתרע
ב 20 -קומות משרדים מעל קומת קרקע מסחרית ולובי כניסה ראשי  2 +קומות טכניות
מעל  6קומות מרתף אשר משמשות למקומות חניה ואחסנה.
בשנים  1997-1998הוקם החלק הראשון הקרוי "בית קרדן שלב א'" ,אשר כלל  4קומות
מעל קומת קרקע ומרתפי חניה ובשנים  2008-2010הושלם הבנין.
הנכס נבנה בתחום חלקה  377וחלק מחלקה  416בגוש  6110כשחלקה ( 416לשעבר )382
בגוש  6110בבעלות עיריית תל-אביב (נקראת במסמכי הרכישה" :חלקת השלמה").
" 4.2בית קרדן" ממוקם במע"ר הצפוני של העיר תל-אביב ,בצידו המזרחי של מנחם בגין,
מצפון להצטלבות הרחובות שדרות שאול המלך ודרך מרדכי נמיר עם דרך מנחם בגין ,ת-א.
הנכס ממוקם בסמוך לתחנת הרכבת "צפון -ארלוזורוב" ובסמוך לגבול המוניציפאלי של
הערים תל אביב ,גבעתיים ורמת גן.
"בית קרדן" נמצא  300מטר דרומית לצומת ערבי נחל/על פרשת דרכים/דרך מנחם בגין.
דרך מנחם בגין הינו ציר תנועה ראשי וסואן המהווה עורק תחבורה ראשי המחבר בין
הערים תל-אביב מדרום מערב ורמת-גן מצפון מזרח.
 4.3רמת הפיתוח
הנכס ממוקם באזור מפותח שבו בוצעו עבודות הפיתוח והתשתיות העירוניות כולל בין
היתר -כבישים סלולים ,מדרכות מרוצפות אבן משתלבת בשילוב תאורת רחוב,
מערכות חשמל ותקשורת ,מים וביוב וכו'.
 4.4באוגוסט  2015הוחל בביצוע עבודות פיתוח ושינוי מערך הדרכים בסביבת הנכס זאת
במסגרת עבודות החפירה שנעשים לרכבת הקלה בעיר תל אביב.
במסגרת עבודות אלה נחסם צומת ערבי נחל/על פרשת דרכים/מנחם בגין לכוון מערב,
שטח העבודות גודר ,ונעשו שינויים תחבורתיים מקיפים שהגבילו את התנועה.
לאחרונה הצומת נפתח לאחר שהסתיימו העבודות (אולם התחנה טרם נפתחה).
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 4.5גבולות 'בית קרדן'
צפון/מערב

-

חזית לנתיב תח"צ של דרך מנחם בגין בקטע הסמוך מדרום לצומת
דרך מנחם בגין ועל פרשת דרכים .מהעבר השני גן ציבורי ושטח
העבודות של הרכבת הקלה על תחנת ארלוזרוב ,4ת-א.

צפון/מזרח

-

צלע לחלקה סמוכה ועליה ממוקמת תחנת דלק ובסמוך לה מגרש
בו נבנה כיום מגדל משרדים חדש.

דרום/מזרח -

דרך "נתיבי איילון" שהינו עורק התחבורה המרכזי בעיר תל-אביב,
המהווה ציר תנועה לכלי רכב מכיוון השכונות הצפוניות של תל-אביב
וצומת גלילות בצפון ,וערי הלווין חולון וראשון-לציון בדרום.
המשכו  -כביש מס' " 1כביש תל-אביב  -ירושלים".

דרום /מערב -

מגרש ועליו פרויקט בניה "בית אכטמן (פרוייקט  ,)WEכיום בשלב
בנייה מתקדמים למגדל מגורים דו-אגפי ומעברו בניין משרדים נמוך
"בית גזית" לצד תחנת דלק פז ומתחם "תנובה" (פרויקט "מידטאון").

 4תחנת ארלוזורוב היא אחת מעשר התחנות התת-קרקעיות לאורך הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב.
העבודות הנערכות במיקום זה החלו באוקטובר  ,2015והן נועדו להקמת תחנת הרכבת הקלה.
הקו האדום מתוכנן להתחיל לפעול באופן סדיר באוקטובר  .2021תחנת ארלוזורוב צפויה להיות התחנה הגדולה ביותר של הרכבת
הקלה מבחינת מספר הנוסעים שיעברו בה ,הודות לקרבתה לתחנת הרכבת ולמסוף האוטובוסים.
תחנת ארלוזורוב ממוקמת ברחוב על פרשת דרכים בתל-אביב בסמוך למסוף  2000ולתחנת הרכבת סבידור – תל-אביב מרכז.
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 4.6הסביבה
הכניסה המזרחית לעיר תל-אביב מכיוון הערים רמת-גן וגבעתיים ,בסמוך מדרום לגבול
המוניציפאלי של הערים רמת-גן וגבעתיים עם תל-אביב.
המע"ר הצפוני הינו מתחם הממוקם במרכז אזור העסקים "הזרוע הצפונית" החדש והמתפתח
בת"א ,הממוקם בין דרך מנחם בגין ונתיבי איילון ובמרכז הרצועה שבין מחלף ארלוזורוב
למחלף השלום ,המהווה המשך ישיר למע"ר הותיק בשדרות שאול המלך ,תל אביב.
עיריית תל אביב יזמה וקידמה תכניות חדשות וביצוע עבודות פיתוח נרחבות על מנת להפכו
לאזור פעיל כחלק מהמטרופולין ,ע"י קידום תכניות להבטחת תנאים ואפשרויות לפיתוח
מגוון פעילויות של שימושים מעורבים הכוללות שטחי מסחר ,משרדים ,עסקים ,מגורים
ותרבות בילוי ,וכן ע"י השקעות בתשתיות התחבורה המגיעות למתחם.
המע"ר מהווה חטיבת קרקע המחולקת למגרשי בניה שבחלקם נמצאים בבניה של
פרויקטים עתירי שטח בייעוד למשרדים בשילוב מגורים.
בתחום המע"ר מתוכננים מגדלים חדישים בשימושים מעורבים מסחר ,מגורים ומשרדים.
בחלק הצפוני של חטיבת הקרקע הוקם מגדל משרדים ראשון בתחום המע"ר"-בית קרדן"
ובקצה הדרומי מתחם פרויקט עזריאלי (קניון ,מלון ומגדלי משרדים).
בתחום חטיבת הקרקע מתוכננים ונבנים פרויקטים נוספים ,דוגמת פרויקט "אגד"" ,בית פז
גזית" ,פרוייקט "מידטאון" ,פרוייקט  WEועוד.חטיבת הקרקע נתחמת ממזרח בנתיבי איילון ,ממערב בדרך מנחם בגין ובקצה הצפוני
בצומת הרחובות ערבי נחל ודרך מנחם בגין .חטיבת הקרקע נהנית מנגישות נוחה ומהירה.
ממזרח ובצמוד לדרך מנחם בגין ,כביש שירות נפרד המתפצל מהרחוב ומהווה את כביש
הגישה למגרשים בתחום המע"ר.
נתיבי איילון ,התוחמים את חטיבת הקרקע ממזרח ,מהווים ציר תנועה מרכזי במטרופולין
תל אביב כשבמרכז "נתיבי איילון" מסילת ברזל.
תחנת רכבת "השלום" ממוקמת מזרחית למתחם "עזריאלי" ,הממוקם בקצה הדרומי של
המע"ר ,ותחנת רכבת " סבידור" (תחנת "ארלוזורוב") ממוקמת צפון מזרחית למע"ר.
מערבית לחלק הדרומי של מתחם המע"ר מחנה צבאי "רבין  -הקריה".
מצפון ממוקם אזור התעשיה הידוע בשם אזור "בורסת היהלומים" ברמת גן המאופיין
בבנייני משרדים רבי קומות חדישים לצד מבנים נמוכים בני  3-4קומות בבניה ותיקה.
ממזרח אזור המיועד להיות "הסיטי" של גבעתיים ובו נבנים כיום בנייני מגורים ומשרדים
כשלאחרונה אוכלס מגדל 'השחר' המשלב משרדים ומגורים במקשה אחת.
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תשריט איתור הנכס
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.5

תאור הבנין "בית קרדן" (בשלמות)
נשוא השומה ,כאמור ,שטחי משרדים ,מסחר ומקומות חניה המהווים חלק ממגדל משרדים
הכולל  20קומות משרדים מעל קומת קרקע מסחרית ולובי כניסה ראשי  2 +קומות טכניות
מעל  6קומות מרתף המשמשות למקומות חניה ואחסנה.
הבניין בנוי בבניה מתועשת הכולל שלד המבוסס על פרופילי פלדה מסביב לגרעין בטון ,הרצפות
והתקרות מבטון ע"י יציקה על גבי פרופילי פלדה .קירות החוץ בנויות כקירות מסך.
במגדל גרעין מרכזי הכולל  2חדרי מדרגות 5 ,מעליות נוסעים מקומת הקרקע לקומות העיליות,
ועוד  2מעליות נוסעים מקומת הקרקע לקומות המרתף/חניה.
 5.1לובי כניסה ראשי
ממוקם בכניסה לבנין מכוון רחוב מנחם בגין ,עם מפרט טכני איכותי וגובה פנים גבוה ומרשים.
 5.2לובי קומתי
בכל קומה לצד שטחי המשרדים גרעין מרכזי ובו לובי קומתי עם תחנת מעליות ,שטח טכני
משותף וכן פתח יציאה לחדר המדרגות המשותף של הבנין.
 5.3קומות מרתף (חניון תת קרקעי  +מחסנים)
הכניסה במרווח הדרומי של הבנין אל מרתף חניה הכולל-
 208מקומות חניה בודדים 70 ,מקומות חניה כפולים ,כ 128 -מ"ר אחסנה.
רמת הגימור כוללת ריצפת בטון מוחלק ,קירות מטוייחים ,שלטי סימון והכוונה ,תאורת
פלורסצנטית ,ספרינקלרים/מערכת כיבוי אש ,שתי מעליות המשרתות את קומות החניון עד
קומת הלובי.
התשלום עבור החניה (לבאי הבנין שאינם מנויים) מתבצע באמצעות מכונות אוטומטיות
בכניסה וביציאה.
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 5.4להלן התפלגות השטחים בשלמות בהתאם להיתר בניה (חדש)  16-0114מיום 3/5/2016
מפלס/קומה

-6
-5
-4
-3
-2
-1
קרקע
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
סה"כ
מפלס/קומה

שטח עיקרי (מ"ר)

1,116.0
1,285.1
1,288.2
1,257.6
961.9
948.1
922.3
906.5
933.0
933.0
980.4
980.8
817.6
709.0
661.1
692.6
633.5
559.2
563.5
544.3
501.2

18,194.8
שטח עיקרי (מ"ר)

סה"כ על קרקעי 18,195
סה"כ תת קרקעי

שטח שרות (מ"ר)

257.7
2,749.9
2,745.2
2,704.8
2,272.0
1,587.9
662.9
220.8
184.9
220.0
167.7
182.5
210.6
215.9
189.4
189.4
142.0
141.6
191.0
150.8
196.9
165.4
224.4
209.9
205.1
225.1
255.4
181.1
214.7
17,264.9
שטח שרות (מ"ר)

4,947
12,317

סה"כ (מ"ר)

257.7
2,749.9
2,745.2
2,704.8
2,272.0
1,587.9
1,778.9
1,505.9
1,473.0
1,477.6
1,129.6
1,130.7
1,132.9
1,122.4
1,122.4
1,122.4
1,122.4
1,122.4
1,008.6
859.8
858.0
857.9
857.9
769.2
768.6
769.4
756.6
181.1
214.7
35,459.7
סה"כ (מ"ר)

23,142
12,317
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 5.5נשוא חוות הדעת
 5.5.1קומות מרתף
שטח אחסנה

קומה

שטח במ"ר
עפ"י היתר בניה

שימושים/
שטח לשיווק

שטח מכור

יתרה לשיווק

-6

257.5

-5

2,749.8

-4

2,745.2

 224מק' חניה בודדים,
 71מק' חניה כפולים,
כ 128 -מ"ר אחסנה

 16מק' חניה בודדים,
 1מק' חניה כפול

 208מק' חניה בודדים,
 70מק' חניה כפולים,
כ 128 -מ"ר אחסנה

קומה

שטח

-1

 16מ"ר

-2

 16מ"ר

-2

 16מ"ר

-3

2,704.8

-3

 32מ"ר

-2

2,272.0

-4

 16מ"ר

-1

1,587.9

-5

 32מ"ר

סה"כ

12,317.2

 224מק' חניה בודדים,
 71מק' חניה כפולים,
כ 128 -מ"ר אחסנה

 16מק' חניה בודדים,
 1מק' חניה כפול

 208מק' חניה בודדים,
 70מק' חניה כפולים,
כ 128 -מ"ר אחסנה

שטח
נישום
מחצית
מהשטח
לשיווק

 128מ"ר

 5.6סטנדרט גימור ומפרט טכני
 5.6.1קומת קרקע
הרצפה מרוצפת באריחי שיש ,קירות מחופים שיש ,דלת כניסה חשמלית
מסתובבת ,גובה קומה כ 15 -מטר.
 5.6.2לובי קומתי
ריצוף גרניט פורצלן/קרמיקה ,חיפוי פלטות בקירות ,תקרות מינרליות/דקורטיביות.
 5.6.3קומות 1-4
הקומות נבנו בשלב א' של הפרויקט ,במפרט הכולל:
מחיצות גבס ,מערכות מיזוג אויר ,הרצפה מחופה בשטיחים מקיר לקיר/שיש/פרקט,
רמת הגמר הפנימית בוצעה בהתאם לדרישות השוכרים.
 5.6.4קומות 5-20
הקומות כיום ברמת גמר מלא לאחר ביצוע עבודות חלוקה (למעט שטח בקומה  5ברמת
'מעטפת') ,חלקם ע"י "קרדן" וחלקם ע"י השוכרים.
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 5.7תצלומים
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.6

מצב תכנוני
בהתאם למידע שבאתר האינטרנט של מהועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב-יפו,
להלן התכניות התקפות הרלוונטיות-
 6.1תכנית מתאר מס' " - 2678בית קרדן"
תכנית מתאר מס'  2678פורסמה למתן תוקף בי .פ 5040 .מיום .20/12/2001
 3,650מ"ר.
שטח התכנית-
גוש  6110חלקה  377וחלק מחלקה .382
תחולת התכנית-
 6.1.1מטרות התכנית הינן ,בין היתר:
(א) שינוי יעוד הקרקע מאזור "תעשיה" ו"שטח לתכנון בעתיד" ,ל"מרכז עסקים
ראשי" (מע"ר) הכולל משרדים מסחר ומגורים .שינוי יעוד מ"שצ"פ כלול בדרך"
ו"שטח לתכנון בעתיד" ל"שצ"פ ודרך תת-קרקעית".
(ב) קביעת זכויות בניה בהיקף של עד  18,195מ"ר עיקרי ושטחי שרות בהתאמה,
כדי לאפשר בינוי הכולל מגדל בגובה מירבי של  22קומות ו 2 -קומות טכניות על
הגג ,מעל  6קומות מרתפים ,בגובה של עד  100מ'.
(ג) קביעת קרקע משלימה.
(ד) קביעת זיקת הנאה למעבר ולשימוש הציבור במפלס דרך פתח-תקוה
וברמפת גישה לדרך השרות המזרחית ,לאורך הגבול הדרומי של התכנית.
שטח מגרש לאזור מרכז עסקים ראשי (מע"ר)  2,915 -מ"ר.
 6.1.2תכליות מותרות
(א) במפלסי המרתפים:
השימושים המותרים עפ"י החוק לשטחי שרות והכוללים -חניה ,שטחים
טכניים ,מחסנים ושימושים נוספים כמפורט בתכנית "ע"  -מרתפים".
הועדה המקומית רשאית להתיר מיקום שטחים עיקריים ,המותרים
בקומת הקרקע בקומת המרתף העליונה ובלבד שלא יעלה על  500מ"ר.
(ב) במפלס קומת הכניסה:
יותרו מסחר סיטונאי וקמעונאי ,שרותים אישיים ,הנהלות וסניפי
מוסדות (כגון בנקים וחב' ביטוח) ,חדרי טלקומוניקציה ,שרותי אוכל,
בתי אוכל ומשקה ,משרדים ,אולמות לכנסים/שמחות ,אירועים ובידור,
שימושים בעלי אופי ציבורי ,תעשיה עתירת ידע ,אולמות תצוגה.
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(ג) במפלסי הקומות העליונות (מפלסים :)2-24
יותרו משרדים ,הנהלות וסניפי מוסדות (כגון בנקים וחב' ביטוח) ,תעשיה
עתירת ידע ואולמות תצוגה.
בקומות שמעל לקומה ה ,12 -תותר המרת שטחים למגורים/אכסון מלונאי.
בקומה העליונה (בחלופה של משרדים בלבד) או בקומת לובי המגורים (בחלופה
של מגורים/אכסון מלונאי) תותר מסעדה.
 6.1.3זכויות הבניה
זכויות הבניה בשלמות למגרש בייעוד "מרכז עסקים ראשי" ולמגרש בייעוד
"שטח ציבורי פתוח ודרך תת-קרקעית" כוללים:
(א) שטח עיקרי -עד  18,195מ"ר ,מתוכם למסחר ובידור -עד  1,500מ"ר.
(ב) שטח שרות -עד  18,000מ"ר ,מתוכם מתחת למפלס דרך פ"ת -עד  13,500מ"ר.
 6.1.4גובה הבניה
(א) מספר קומות מירבי לא יעלה על  24קו' ,עד  100מטר הגובה (מעל פני הים)
(לא כולל אנטנות ומתקנים טכניים).
(ב) תותר הקמה של עד  6קומות מרתפים.
(ג) גובה חלק המרתף העליון המשמש לפריקה וטעינה/אחסנה עד  5.5מטר נטו.
 6.1.5הוראות נוספות למגורים
יותרו מגורים ו/או אכסון מלונאי בתנאים הבאים:
(א) יובטחו כניסות נפרדות ,או לובי נפרד לשימושי מגורים ומשרדים.
(ב) למגורים ו/או לאכסון מלונאי ,תוקצה חניה נפרדת.
 6.1.6שטח ציבורי פתוח ודרך תת-קרקעית
(א) דרך השרות המזרחית תבוצע בהתאם לנספח התנועה.
(ב) הועדה המקומית תהיה רשאית לדרוש פיתוח טיילת להולכי רגל ,במפלס
דרך פתח-תקוה ,מעל לתוואי הדרך ברצף עם פיתוח השטחים הפתוחים
בתחום המגרש ביעוד מע"ר ותחזוקתם ע"י בעל הזכויות במגרש המע"ר.
(ג) לאורך נתיבי איילון יובטח מעבר ברוחב  2.5מטר לתשתיות.
(ד) מתחת לתוואי הדרך תותר הרחבת המרתפים במגרש ביעוד מע"ר ,בשטח
של עד  1,740מ"ר ,לחניה בלבד ובהתאם להסכמים עם אגף נכסי העיריה.
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 6.1.7תנועה וחניה
קומות החניה יהיו עד  6מרתפי חניה כמפורט בנספח החניה ועפ"י התקן
התקף בעת הוצאת היתר הבניה .הסדרי החניה ,כולל מיקום מכפילי חניה,
הפריקה והטעינה וחניות כפולות ,יהיו בתיאום עם אגף התנועה בעירייה.
 6.1.8הוראות נוספות
(א) כיכרות ציבוריות וטיילת
השטחים המיועדים לציבור ,בתחום התכנית ,יפותחו לשביעות רצון
מהנדס העיר ויקבעו בתכנית פיתוח סביבתי שתוכן בכפוף להסדרים
מיוחדים בין הועדה המקומית לבין היזם.
(ב) זיקת הנאה למעבר ולשימוש לציבור
כל השטחים הפתוחים הפונים לדרך פתח-תקוה ,ושטחי הרחבה הציבורית
והפרטית במפלס קומת הקרקע ובמפלס דרך השרות ,בצד המזרחי של הבנין
וכן רמפת הגישה לכלי-רכב בצידו הדרומי של המתחם ,יהיו פתוחים לשימוש
הציבור ותרשם בהם זיקת הנאה לשימוש הציבור בפנקס רישום המקרקעין.
(ג) משימות פיתוח
היזם יבטיח חלקו בתכנון וביצוע רמפה מחלקו הצפוני של גן וולובלסקי ומנהרה
מתחת לדרך פתח-תקוה המתחברת לדרך השרות המזרחית לאורך דופן נתיבי
איילון ,בהתאם לתכנית " 2774הזרוע הצפונית של המע"ר" ,להבטחת נגישות
נוספת למגרש ובהתאם להסדר בין היזם לעירייה.
 6.1.9הסדרי קרקע
(א) קרקע משלימה
השטח המסומן בקוקוו אלכסוני בצבע שחור על רקע אפור שהינו חלק
מחלקה  ,382הינו שטח להשלמה לחלקה  .377השטח יועבר בתמורה,
בהתאם להסכם שיחתם בין בעלי הקרקע למקבלי ההשלמה.
זכויות הבניה בגין השטח מחלקה ( 382כיום חלקה  )416בגוש ,6110
תחושב לפי  450%משטח של כ 735 -מ"ר מתוך סה"כ הזכויות במגרש.
(ב) רישום שטחים ציבוריים
השטחים המיועדים ל"שצ"פ ודרך תת-קרקעית" יופקעו ו/או ירשמו ע"ש
עיריית תל-אביב-יפו ללא תמורה.
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 6.1.10תנאים למתן היתרי בניה
(א) כתנאי להיתר בניה ,יובטח ביצוע הסדרי הקרקע.
(ב) כתנאי להיתר בניה תינתן התחייבות לרישום זיקת הנאה לציבור ולתשתיות.
(ג) כתנאי להיתר בניה יובטח ביצוע הרמפה בגן וולובלסקי והמנהרה מתחת
לדרך פתח-תקוה ,בהתאם לתכנית " - 2774הזרוע הצפונית של המע"ר"
ובהתאם להסדר בין היזם/מבקש ההיתר לעירייה.
(ד) תנאי להיתר בניה יהיה אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי.
(ה) תנאי להיתר בניה יהיה תיאום התכנית עם נתיבי איילון.
(ו) תנאי להיתר בניה יהיה הבטחת ביצוע דרך השרות המזרחית והטיילת
בתחום התכנית לשביעות רצון מה"ע.
 6.2תכנית "ע"1
תכנית מתאר מקומית "ע - "1מרתפים ,פורסמה למתן תוקף בי .פ5167 .
מיום  .18/3/2003התכנית מתקנת את תכנית "ע".
קומות המרתף יבנו בגבולות המגרש (קונטור קומות המרתף עד גבול המגרש).
תקנות התכנית קובעות לבנייני מסחר ,תעסוקה (משרדים ,תעשיה ומלאכה) וכו',
בין היתר כדלקמן:
הקמת מרתפים  -שתי קומות ועד  4קומות נוספות עבור שטחי שירות כלליים.
חישוב שטחי בניה  -שטחים נלווים ושטחי שירות כלליים יהיו בנוסף לשטחי הבניה
המותרים עפ"י התכנית הראשית ,למעט שטחים חופפים בין תכנית זו לתכנית
הראשית.
תכליות מותרות בשתי קומות מרתף עליונות  -שטחי שירות כלליים ושטחי שירות
נלווים למסחר ותעסוקה (משרדים ,מלאכה ותעשיה) לבנייני ציבור ולמבני נופש
וספורט ושטחים נלווים לכל סוגי הבניינים.
תכליות מותרות בקומות תחתונות  -שטחי שירות כלליים.
סך כל שטחי השירות הנלווים לא יעלה על  50%מסך שטח קומת המרתף העליונה
והקומה מתחתיה.
שטחי השירות הנלווים יחוברו ויוצמדו ליחידות השימוש העיקרי או ירשמו כרכוש
משותף בהיתר ובלשכת רישום המקרקעין.
השטחים הנלווים ליחידת השימוש העיקרי בקומת הקרקע העליונה יחוברו ויוצמדו
אליה ושטחם לא יעלה על שטח יחידת השימוש העיקרי אליה מוצמד.
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 6.3תכנית מתאר תא5000/
תכנית מתאר מקומית תא ,5000/פורסמה למתן תוקף בי .פ 7407 .מיום .22/12/2016
התכנית חלה על כל שטחה המוניציפאלי של תל אביב-יפו ומטרתה להתוות את
מדיניות התכנון העירונית לטווח ארוך (עד שנת .)2025
 6.3.1מטרות התכנית:
(א) שימור וחיזוק מעמדה של תל-אביב-יפו כמרכז כלכלי ותרבותי של ישראל
וכנקודת מפגש מרכזית בין ישראל לעולם.
(ב) קידומה של תל-אביב  -יפו כעיר לכל תושביה ,תוך פיתוח בר קיימא של
סביבה עירונית אטרקטיבית ובת השגה ותוך שיפור איכות החיים של
מגוון תושבי העיר.
(ג) יצירת עתודות של שטחי בניה למגורים ולתעסוקה על ידי ציפוף
משמעותי של שטחי התעסוקה ומתן העדפה מתקנת לפיתוח שטחי
מגורים בדרום העיר ובמזרחה.
(ד) קביעת כללים שיאפשרו התחדשות עירונית ושימור המורשת ,הנוף
והסביבה ,שילוב בין הבנוי לפתוח ,צמצום מטרדים סביבתיים וקידום
מערכת תחבורה רב-אמצעית.
(ה) הצבת תכנית המתאר כנדבך מרכזי בממשל מקומי עם הפנים לאזרח,
באמצעות הגדלת הוודאות התכנונית ,קיצור וייעול הליכי התכנון והגדלת
העצמאות של הועדה המקומית.
 6.3.2עיקרי התכנית:
(א) קביעת הוראות להכנת תכניות שמכוחן ניתן יהיה להוציא היתרי בניה.
(ב) קביעת אזורי הייעוד ,וכן הגדרת השימושים ונפחי הבניה המרביים אותם
ניתן לקבוע בתכניות בכל אזור ייעוד.
(ג) הגדרת אזורי הייעוד למגורים תוך יצירת איזון בין אזורים שבהם יתאפשר ציפוף
ועיבוי של המרקם העירוני הקיים על ידי מתן אפשרות לבניה מרקמית ולבניה רבת
קומות לבין אזורים שבהם תתאפשר בניה נמוכה ובניה מרקמית נמוכה בלבד.
(ד) הגדרת אזורי תעסוקה ומוקדי תעסוקה; הבחנה בין אזור תעסוקה מטרופוליני,
עירוני ומקומי; ומתן עידוד לבניה אינטנסיבית באזורי תעסוקה תוך עדיפות לאזורי
תעסוקה מטרופוליניים שסמוכים לצירי מערכת תחבורה עתירת נוסעים.
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(ה) הגדרת אזורים מעורבים וצירים מעורבים ,שבהם יש לערב שימושי תעסוקה
ומגורים ,באופן שישמר ויפתח את האופי העירוני המיוחד של אזורים אלה.
(ו) קביעת הוראות בנוגע למבני ציבור הנותנות מענה למוסדות הציבור המקומיים
מחד ,ולמוסדות הציבור הכלל עירוניים מאידך.
(ז) הגדרת המרחב הציבורי כשלד הציבורי המקשר ומאפשר את ייעודי הקרקע
שסביבו.
(ח) קביעת הוראות לשימור ולפיתוח המרחב הציבורי באופן המחייב ראייה כוללת של
כל חלקי המרחב הציבורי ובחינה של היחס בינם לבין עצמם ,ובינם לבין ייעודי
הקרקע שסביבם.
(ט) קביעת הוראות להכנת תכניות בנוגע להקצאת שטחי ציבור ,דיור בהישג יד ,עיצוב
עירוני ,שימור ,טבע עירוני ,איכות הסביבה ,תחבורה ותשתיות.
(י) הגדרת אזורי תכנון וקביעת הוראות המאפשרות את פיתוחם בהתאם למאפייניהם
הייחודיים.
להלן סימון מיקום נשוא השומה ע"ג קטע רלוונטי מתשריט התכנית:

בהתאם לתשריט התכנית החלקות נשוא השומה כלולות בתחום אזור תכנון 603
הידוע כ"הזרוע הצפונית של המע"ר",
בייעוד לאזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים.
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מיקום נשוא
השומה

הוראות התכנית באזור תעסוקה מטרופוליני סמוך להסעת המונים ,קובעות ,בין היתר כדלקמן:5

שימושים:
במסגרת יעוד הקרקע לתעסוקה ניתן לקבוע את השימושים הבאים:
מקבצי שימוש ראשיים -מסחר  6,1תעסוקה  ,7 1משרדים.
מקבצי שימושים נוספים-
מגורים וכן מסחר  8 2ו/או תעסוקה  92ובלבד ששימושים אלה יותרו מתחת למפלס הכניסה
הקובעת ,או מעל למפלס זה בכפוף לבדיקה תכנונית מוקדמת.
 5שטח רצפה (שטח עיקרי ,שירות ,ממ"דים וכל שטח מקורה אחר) ,חלקי שטח קרקע (מגרש לאחר הפרשות לצרכי ציבור).
 6מסחר קמעונאי ,שימושים מסחריים ושימושים בעלי אופי ציבורי המשרתים את המתגוררים והמועסקים והמבקרים בסביבה.
 7משרדים ועסקים אשר לדעת הועדה משתלבים בסביבתם מבחינת אופיים ,תפעולם ,עיצובם והשפעתם על הסביבה ,למעט
שימושים הכלולים בשימושי מסחר .2
 8מסחר סיטונאי ,שימושי בידור ,בילוי ופנאי ,שימושים מסחריים המהווים מוקד משיכה משמעותי למבקרים ,וכן שימושי מסחר 1
שלדעת הועדה נדרשות הנחיות מיוחדות לשילובם בסביבתם מבחינת אופיים ,תפעולם עיצובם והשפעתם על הסביבה.
 9עסקים אשר לדעת הוועדה נדרשות הנחיות מיוחדות לצורך שילובם בסביבה מבחינת אופיים ,תפעולם ,עיצובם והשפעתם
על הסביבה ,לרבות הנחיות בדבר אישור גידול בקצב או בכמות פליטת מזהמים או מטרדים וכן כל מה שמותר בתעסוקה .1
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 7.3.3בחינת תכנית תא 5000/בנכס הנדון
ראשית נציין כי שטחי הבניה הקיימים משקפים מקדם רח"ק של .7.9
בנוסף ,בהתאם לנהלים של עירית תל אביב הרי שבנוסף להיטל השבחה
העיריה קובעת כי יש לשאת במטלות לציבור וזאת בדרך של בניית שטחים
לציבור במסגרת הפרויקט וע"ח בעלי הנכס.
לגופו של ענין ,גם באם תאושר תוספת זכויות בנכס הרי שיש לשאת הן
בתשלום היטל השבחה ( )50%והן בתשלום דמי היתר לרמ"י ()31%
מתוספת השווי שתאושר בנכס וכמו כן יש להביא בחשבון דחיה עד להכנת
תכנית בנין עיר בסמכות מקומית.
מעבר לכך יצויין כי הבנין שבנדון לא תוכנן לשאת קומות/עומסים נוספים
ומאליו מובן כי אין כדאיות כלכלית בהריסת הבנין בכדי לבנות פרויקט
חדש למסחר ומשרדים בהתאם להוראות תכנית המתאר תא.5000/
מכל האמור לעיל עולה כי תרומת תכנית תא 5000/לנכס הנישום ,נכון
למועד הקובע ,שולית ומינורית אם בכלל קיימת ,ולכן לא הובאה בחשבון
באומדן שווי הזכויות בנכס שבנדון.
החברה בוחנת בשיתוף פעולה עם בעלי חלקות סמוכות אפשרות לתוספת
זכויות לניצול זכויות עפ"י תא 5000/שכיום נמצאת בשלבים מוקדמים
וטרם ניתן לקבוע את תרומתה לנכס גם לנוכח פרק הזמן שיידרש עד
לאישור התכנית.
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.7

רישוי בניה
בהתאם לתיקי הבניין ומידע שהתקבל מהועדה המקומית "תל-אביב-יפו" ,להלן היתרי הבניה:
 7.1היתר בניה מס'  4-950341מיום 11/04/1995
חלקות382 ,377 :
,6110 :
גוש
כתובת הבניה  :דרך פתח תקוה  ,154תל-אביב.
בעל ההיתר  :קרדן נדל"ן בע"מ ,אלי אלרואי
ע"פ אישור ועדה מקומית בישיבה  039בתאריך  ,31/08/1994מותר :הריסה ,דיפון וחפירה.
 7.2היתר בניה מס'  4-950934מיום 9/11/1995
חלקות382 ,377 :
,6110 :
גוש
כתובת הבניה  :דרך פתח תקוה  ,154תל-אביב.
בעל ההיתר  :קרדן נדל"ן בע"מ ,אלי אלרואי
ע"פ אישור ועדה מקומית בישיבה  149בתאריך  ,20/09/1995מותר:
השלמת הדיפון לעומק של  4מרתפים ,בניית יסודות ורצפת המרתף התחתון.
 7.3היתר בניה מס'  4-960178מיום 18/02/1996
6110 :
גוש
382 ,377 :
חלקות
כתובת הבניה  :דרך פתח תקוה  ,154תל-אביב.
בעל ההיתר  :קרדן נדל"ן בע"מ ,אלי אלרואי
ע"פ אישור ועדה מקומית בישיבה  036בתאריך  ,15/03/1995ועדה מחוזית
בישיבה מס'  225מיום  ,14/09/1995מותר :בניית  4מרתפי חניה ל 352 -מקומות חניה.
 7.4היתר בניה מס'  4-970024מיום 31/12/1996
6110 :
גוש
382 ,377 :
חלקות
כתובת הבניה  :דרך פתח תקוה  ,154תל-אביב.
בעל ההיתר  :קרדן נדל"ן בע"מ ,אלי אלרואי
ע"פ אישור ועדה מקומית בישיבה  2-0075מיום  ,6/11/1996מותר:
 7.4.1שינויים בקומות המרתף כלפי היתר מס'  4/960178מיום :18/02/1996
שינויים פנימיים ושינויים בסידור החניות כולל סידור  7מקומות לחניה תפעולית
במרתף העליון.
 7.4.2הקמת בניין חדש בן  5קומות לתעשיה עתירת ידע.
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 7.5היתר בניה לשימוש חורג מס'  7-980211מיום 26/02/1998
6110 :
גוש
377 :
חלקות
כתובת הבניה  :דרך פתח תקוה  ,154תל-אביב.
בעל ההיתר  :קרדן נדל"ן בע"מ ,אלי אלרואי
ע"פ אישור ועדת משנה בישיבה מס'  101בתאריך  ,5/11/1997מותר:
 7.5.1הפיכת שטח המעברים בקומת הקרקע משטח עיקרי לשרות והעברתם ( 156מ"ר)
מקומת הקרקע לקומה הרביעית במסגרת השטחים שאושרו בעבר כהקלה.
 7.5.2שימוש חורג מבניין תעשיה עתירת ידע למסחר בקומת קרקע ולמשרדים
בקומות העליונות לתקופה של  3שנים מתאריך .5/11/1997
 7.6היתר בניה מס'  08-0063מיום 5/03/2008
 :קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
בעל ההיתר
6110 :
גוש
377 :
חלקה
 :דרך מנחם בגין  ,154תל אביב
כתובת
ע"פ אישור ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מס'  20070008מיום  2/05/2007מותר
להקים במקום כדלקמן :תוספת  15קומות עבור משרדים ו 3 -קומות טכניות מעל
בניין קיים בן  4קומות וקומת גג טכנית מעל קומת קרקע ו 5 -קומות מרתפים ,יציקת
תקרה נוספת בתוך חלל המרתף העליון ושינויים פנימיים וחיצוניים ,המכיל:
 7.6.1במרתף  : -5הרחבת המרתף עבור סידור  18מק' חניה נוספים תוך ביטול  2מקומות קיימים.
 7.6.2במרתף  :-3 -4שינויים פנימיים -הסדרת פתחי גישה לפירי המעליות והפיכת
חללים טכניים למחסנים.
 7.6.3במרתף :-2הריסת קירות והרחבת המרתף ,לכיוון מזרח ,תוך סידור  4מקומות
חניה נוספים ותעלות למפוחי אויר.
שינויים פנימיים  -הסדרת פתחי גישה נוספים למעליות והפיכת חללים
טכניים למחסנים.
 7.6.4במרתף  : -1הריסת קירות והרחבת המרתף לכיוון מזרח ,ביטול הצ'ילרים
וחדר חשמל  -תוך סידור  19מקומות חניה נוספים וחדר גנרטור.
שינויים פנימיים -הסדרת פתחי גישה נוספים למעליות והפיכת חללים טכניים
למחסנים יציקת תקרה נוספת ,חלקית ,בתוך חלל המרתף העליון עבור 42
מקומות חניה נוספים.
הסדרת דרך שרות תת קרקעית מקורה ע"י טיילת (במפלס הכניסה) וסידור 3
מקומות חניה לרכב תפעולי במפרצי חניה ,בצידי הדרך הנ"ל.
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 7.6.5בקומת הקרקע  :הרחבת הקומה לכיוון מזרח עבור מסחר ,בהמשך לחלל
תעשייה עתירת ידע בהתאם להיתר מקורי.
 7.6.6בקומות 3-2

 :ביטול מבואה והפיכתה לחלק משטח לתעשייה עתירת ידע.

 7.6.7בקומה 4

 :יציקת תקרה בחלל עובר והפיכתו לחלק משטח לתעשייה
עתירת ידע .תוספת קורות ועמודים קונסטרוקטיביים
במרפסות הגג עבור תוספת הבניה בקומות העליונות.

 7.6.8בקומה 5

 :הריסת הבניה הקיימת על הגג והקמת קומה עבור
משרדים ,סביב גרעין קיים ,ממ"מ ,חדרי שירותים ,מעברי
מילוט ,מבואות ,חדרי מדרגות ומעליות.

 7.6.9בקומות 12-6

 :קומות טיפוסיות -בכל קומה  -שטחי משרדים ,ממ"מ,
חדרי שירותים ,מעברי מילוט ,מבואות ,חדרי מדרגות ומעליות.

 7.6.10בקומות  : 13-16קומות טיפוסיות חלקיות -בכל קומה  -שטחי משרדים,
ממ"מ ,חדרי שירותים ,מעברי מילוט ,מבואות ,חדרי
מדרגות ומעליות .בקומה  13מרפסות גג.
 7.6.11בקומות  : 19-17קומות טיפוסיות חלקיות -בכל קומה  -שטחי משרדים,
ממ"מ ,חדרי שירותים ,מעברי מילוט ,מבואות ,חדרי
מדרגות ומעליות .בקומה  17מרפסות גג.
 7.6.12בקומה 20

 :קומת גג טכנית עבור  -בריכות מים ,חדרי משאבות ,תעלות
מיזוג אויר ,חדרי מדרגות והמשך פירי מעליות.

 7.6.13בקומה 21

 :קומה טכנית עבור חדר טרפו ,חדרי מדרגות והמשך פירי מעליות.

 7.6.14בקומה 22

 :קומה טכנית עבור חדר טרפו ,חדר חשמל ,חדר מכונות מעליות
גג פתוח למיקום יחידות מיזוג אויר ומפוחים לאוורור ,חדרי מדרגות
ומדרגות יציאה לתפעול הגג העליון .בגג העליון צ'ילרים ומשאבות.

 7.6.15על המגרש

 :בניית טיילת מעל דרך שירות בגבול המגרש המזרחי ,פיתוח שטח ונטיעות.
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 7.7היתר בניה מס'  10-0361מיום 6/06/2010
 :קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
בעל ההיתר
6110 :
גוש
377 ,378 ,382 :
חלקה
 :דרך מנחם בגין  ,154תל אביב
כתובת
ע"פ אישור ועדת משנה לתכנון ובניה בישיבתה מס'  20090025מיום ,4/11/2009
מותר הגבהת קומות עליונות ושינויים כלפי היתר מס'  ,08-0063הכוללים:
 7.7.1שינוי יעוד לצמיתות מתעשיות עתירות ידע למסחר ומשרדים ,ב 4 -הקומות התחתונות.
 7.7.2בקומת הקרקע :שינוי בתכנון השטחים ,ותוספת תקרת ביניים מעל חדרי השירותים.
 7.7.3בקומה  :2חלוקת שטח הקומה למשרדים.
 7.7.4בקומות  :18 ,17 ,16 ,14 ,13 ,11-5שינויים במעברים (פרוזדורים).
 7.7.5בקומה  :12שינויים במעברים (פרוזדורים) ,ביטול מחסנים ויצירת מרפסת גג.
 7.7.6בקומות  :15שינויים במעברים (פרוזדורים) והפיכת ממ"מ לשטח משרדים.
 7.7.7בקומה  :19הגבהת קומה ,חלוקת שטח הקומה למשרדים ותוספת מדרגות עליה
פנימיות (לקומה .)20
 7.7.8בקומה  :20הגבהה הקומה ,הפיכת הקומה מטכנית לקומת משרדים ,תוספת
תחנות למעליות ,שינויים בקונטור בריכת המים וביטול מדרגות עליה פנימיות.
 7.7.9בקומה ( 21טכנית) :הגבהת הקומה ,הגדלת חדר המדרגות ושינויים במערכות הטכניות.
 7.7.10בקומה ( 22טכנית) :הגבהת הקומה ,הגדלת חדר המדרגות ושינויים במערכות הטכניות.
 7.7.11על הגג :תוספת עמודים עבור מסילות עם מתקן ניקוי חזיתות.
10 7.7.12להלן טבלת היצע החניה
היצע חניה

מפלס
סה"כ כולל מקומות
חניה כפולים

מקומות חניה כפולים מסה"כ
מקומות החניה

מרתף עליון

42

7

-1

25

==

-2

63

12

-3

92

17

-4

93

17

 -5תחתון

51

18

סה"כ

366

( 71סה"כ )142

 10הטבלה איננה תואמת את מס' החניות המסומנות ע"ג תכנית היתר הבניה (ראה סעיף  4.10.1בחוות הדעת).
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 7.7.13היתר בניה מס'  16-0114מיום 3.5.2016
 :קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
בעל ההיתר
חלקות377-378 :
,6110 :
גוש
 :דרך מנחם בגין  ,154תל אביב
כתובת
מותר להקים -שינויים בבנין קיים בן  15קו' למשרדים ו 3-קו' טכניות מעל ק' קרקע,
 4קומות מסד עבור מסחר ומשרדים ,קומה טכנית ו 5 -קומות מרתף ,בית קרדן ,הכוללים-
(א) שינויים פנימיים בקומת המרתף העליון.
(ב) שינויים פנימיים בקומת הקרקע הכוללים הקטנת שטח קומה עבור מעלית פנימית
וביטול  7מק' חניה.
(ג) שינוי במיקום זיקת הנאה לציבור שעברה דרך הבנין לשטח הנמצא צפונית לבנין.
(ד) להלן התפלגות שטחי הבניה המאושרים בהתאם לתכנית היתר מס' 16-0114
מפלס/קומה

-6
-5
-4
-3
-2
-1
קרקע
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
סה"כ
מפלס/קומה

שטח עיקרי (מ"ר)

1,116.0
1,285.1
1,288.2
1,257.6
961.9
948.1
922.3
906.5
933.0
933.0
980.4
980.8
817.6
709.0
661.1
692.6
633.5
559.2
563.5
544.3
501.2

18,194.8
שטח עיקרי (מ"ר)

סה"כ על קרקעי 18,195
סה"כ תת קרקעי

שטח שרות (מ"ר)

257.7
2,749.9
2,745.2
2,704.8
2,272.0
1,587.9
662.9
220.8
184.9
220.0
167.7
182.5
210.6
215.9
189.4
189.4
142.0
141.6
191.0
150.8
196.9
165.4
224.4
209.9
205.1
225.1
255.4
181.1
214.7
17,264.9

257.7
2,749.9
2,745.2
2,704.8
2,272.0
1,587.9
1,778.9
1,505.9
1,473.0
1,477.6
1,129.6
1,130.7
1,132.9
1,122.4
1,122.4
1,122.4
1,122.4
1,122.4
1,008.6
859.8
858.0
857.9
857.9
769.2
768.6
769.4
756.6
181.1
214.7
35,459.7

שטח שרות (מ"ר)

4,947
12,317

סה"כ (מ"ר)

סה"כ (מ"ר)

23,142
12,317
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 7.8טופס ( 4תקנה )5
 7.8.1טופס ( – 4תקנה  )5מיום  - 7/05/1998אישור להספקת שירותים לפי תקנות התכנון
והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון התשמ"א – .)1981
ניתן בזה אישור לפי סעיף  157א' לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה  1965ולפי תקנות
התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון) התשמ"א  ,1981כי ניתן
לספק ליחידת התעשיה אשר ברחוב דרך פתח תקוה  ,154אשר נבנתה לפי היתר בניה
מס'  970024מיום  ,1/01/1997היתר בניה מס'  950341מיום  ,11/04/1995היתר בניה
מס'  960178מיום  ,15/02/1996היתר בניה מס'  980032מיום .4/01/1998
 7.8.2טופס ( – 4תקנה  )5מיום  - 15/12/1998אישור להספקת שירותים לפי תקנות התכנון
והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון התשמ"א – .)1981
ניתן בזה אישור לפי סעיף  157א' לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה  1965ולפי תקנות
התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון) התשמ"א  ,1981כי ניתן
לספק ליחידת הציבורי אשר ברחוב דרך פתח תקוה  ,154אשר נבנתה לפי היתר בניה
מס'  960178מיום  ,15/02/1996היתר בניה מס'  950934מיום  ,9/11/1995היתר בניה
מס'  970024מיום  ,1/01/1997היתר בניה מס'  980032מיום  ,4/01/1998היתר בניה
מס'  980211מיום  ,16/02/1998היתר בניה מס'  980921מיום .9/09/1998
 7.8.3טופס ( -4תקנה  )5מיום  - 24/06/2010אישור להספקת חשמל/מים/טלפון לפי תקנות
התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון התשמ"א.)1981 -
טופס זה מהווה אישור לשימוש במבנה במשך שנה מיום הוצאתו ,ובלבד שהמבנה יחובר
לפני אכלוס לכל התשתיות והמערכות הדרושות וכן טרם האכלוס יתקבל אישור כיבוי
אש תוך  60ימים ממועד קבלת טופס  4ושבתום תקופת השנה יושלמו כל העבודות לפי
היתר הבניה ,ותוצא תעודת גמר.
טופס  4זה ניתן בכפוף להתחייבות בעל ההיתר ,לאכלס כל קומה וקומה רק לאחר קבלת
אישור מכיבוי אש.
ניתן בזה אישור לפי סעיף  157א' (ה( )1ה ,)2תיקון  33התשנ"א –  1991ולפי תקנות
התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון) התשמ"א ,1981
כי ניתן לספק לבניין משרד ,מחסן ,חניון אשר בכתובת דרך מנחם בגין  154ת"א ואשר
נבנה לפי היתר בניה מס'  20080063מיום 9/03/2008
והיתר בניה מס'  20100361מיום  ,6/06/2010את השירות המבוקש.
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 7.9תעודת גמר
 7.9.1תעודת גמר מס'  200094מיום 28/03/2000
0794-002 :
תיק בניין
מהות הבניה  :בניה חדשה בניין גבוה.
( 377בשלמות)( 382 ,חלק מחלקה).
 ,6110 :חלקות-
גוש/חלקה
 :דרך פתח תקוה  ,154תל-אביב.
כתובת
היתר
950934
960178
970024
980032
980211
980921

תאריך ההיתר
9/11/1995
15/02/1996
1/01/1997
4/01/1998
26/02/1998
9/09/1998
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מצב משפטי
 8.1חלקה  377בגוש 6110
בהתאם לנסח מקוון מלשכת רישום מקרקעין 'תל אביב-יפו' העתק רישום מפנקס הזכויות
שהופק על-ידנו באמצעות האינטרנט 11מתאריך  ,23.1.2020הזכויות בנכס רשומות ,כדלקמן-
נסח מקוון מס' 32532

גוש ,חלקה

שטח חלקה

377

 2,877.0מ"ר

6110

בעלויות
קרן
קיימת
לישראל

חכירות
רשומה חכירה עד לתאריך 5.1.2057
לטובת -קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ

בחלק של 181/200

רשומה חכירה עד לתאריך 5.1.2057
לטובת -גילטון השקעות בע"מ

בחלק של 19/200
משכנתא

בתאריך  19.2.2017נרשמה משכנתא
מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום
לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ

על החכירה של:
קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ,
בחלק של 805/960

בתאריך  3.2.2010נרשמה משכנתא
מדרגה ראשונה ללא הגבלת סכום
לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ

על החכירה של:
קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ,
גילטון השקעות בע"מ בחלק של
155/960

 8.1.1הערות אזהרה
רשומות הערות אזהרה לפי סעיף  126לחוק המקרקעין לטובת רוכשים שונים
ובנקים שונים על החכירה של "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ".
 8.1.2זיקת הנאה וזכות קדימה
(א) בנסח רשומה זכות מעבר לציבור למעבר הולכי רגל בשטח של  331.4מ"ר
לטובת הציבור.
(ב) בנסח רשומה זכות מעבר לציבור למעבר הולכי רגל וכלי רכב בשטח של  371.55מ"ר
לטובת הציבור.

 11פלט ממידע זה אינו נסח רישום מאושר או העתק רישום ,כמשמעותן בחוק המקרקעין ,תשכ"ט –  ,1969התקנות
והנוהלים שעל-פיו.
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 8.2חלקה ( 416לשעבר  )382בגוש 6110
בהתאם לנסח מקוון מלשכת רישום מקרקעין 'תל אביב-יפו' העתק רישום מפנקס הזכויות
שהופק על-ידנו באמצעות האינטרנט 12מתאריך  23.1.2020הזכויות בנכס רשומות ,כדלקמן-
נסח מקוון מס' 32918
גוש ,חלקה

שטח חלקה

בעלויות

416

 5,381מ"ר

עירית תל
אביב יפו

6110

הערות ורישומים
בתאריך  9.9.2014נרשמה הערה על ייעוד מקרקעין
לפי תקנה  27לטובת הועדה המקומית לתכנון ולבניה
תל-אביב

השטחים המפורטים בהיתר הבניה
המסומנים בצבע ירקרק יועדו
לשמש את כל משתמשי הדירות

בתאריך  9.9.2014נרשמה הערת אזהרה לפי סעיף  126לטובת "קרדן נדלן ייזום ופיתוח
בע"מ"
לחוק המקרקעין
בתאריך  27.1.2019נרשמה הערת אזהרה לפי סעיף
 126לחוק המקרקעין לטובת בנק לאומי לישראל
בע"מ ללא הגבלת סכום

על זכויות "קרדן נדל"ן ייזום
ופיתוח בע"מ"

בתאריך  16.1.2019נרשמה הערה לפי סעיף  128לחוק
המקרקעין ,על צורך בהסכמה ,על כל הבעלים.

לטובת עו"ד דור שחם ועו"ד יריב
שלום13

בתאריך  10.10.2019תיקון הערת אזהרה לפי סעיף
 126לחוק המקרקעין לטובת בנק לאומי לישראל
בע"מ ללא הגבלת סכום

על זכויות "קרדן נדל"ן ייזום
ופיתוח בע"מ"

 12פלט ממידע זה אינו נסח רישום מאושר או העתק רישום ,כמשמעותן בחוק המקרקעין ,תשכ"ט –  ,1969התקנות
והנוהלים שעל-פיו.
 13באי כח של בעלי הזכויות בחלקות הגובלות.
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 9.1תפוסה
כל הבנין מושכר למעט השטחים הבאים-
קומת קרקע 1,000 -מ"ר
קומות  118 -,5 ,1מ"ר 116 ,מ"ר (בהתאמה)
דמי השכירות הממוצעים הינם /₪ 86מ"ר -משרדים
 9.2ריכוז חניות בבנין

.10

חברת ניהול/דמי ניהול
 10.1בהתאם לנתונים ממזמין חוות הדעת ,להלן עלויות דמי הניהול הנגבים בנוסף לדמ"ש:
/₪ 18 :מ"ר/חודש.
 1מ"ר משרדים
/₪ 85-100 :מק' חניה/חודש.
 1מק' חניה בודדת/רגילה/כפולה
 10.2דמ"ש חודשיים למקומות חניה בבניין-
 ₪ 750 :עד ( ₪ 1,000בממוצע).
 1מק' חניה בודדת/רגילה
 ₪ 1,250 :עד ( ₪ 1,500בממוצע).
 1מק' חניה כפולה
 10.3חב' הניהול "מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ" הינה חב' האחזקה של הבניין ומתפעלת את
החניון ,החב' קשורה למזמין חוות הדעת.
בהתאם לנתוני דוחות רווח והפסד שנמסרו ע"י מזמין חוות הדעת ,ומסמך מאת
סמנכ"ל הכספים של החברה עולה כי חברת הניהול מאוזנת כשההכנסות מחניה
למזדמנים נותרות בתקציב התפעולי השנתי של חברת הניהול.
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היסטוריה של הנכס
 11.1עסקאות בנכס הנשום
לא נעשו עסקאות בנכס הנדון בשנים האחרונות -.למעט העסקה הבאה-
בקומה א' נמכרו משרדים (שהיו בבעלות בעלים פרטיים) בשטח של  143מ"ר בסך
של  +( ₪ 1,656,000מעמ).
עסקת המכר משקפת שווי של /₪ 11,600מ"ר.
 11.2שומות מקרקעין קודמות בנכס הנשום
 .11.2.1משרדנו ערך חוות דעת שמאית לשווי זכויות "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ" בנכס
הנדון בשוק החופשי ,בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון ,לצורך הכללתה בדוחות
הכספיים של החברה למועד הקובע.31.12.2017 -
אומדן שווי זכויות החברה נקבע בגבולות ₪ 124,400,000 -בתוספת מע"מ.
 .11.2.2משרדנו ערך חוות דעת שמאית לשווי זכויות "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ" בנכס
הנדון בשוק החופשי ,בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון ,לצורך הכללתה בדוחות
הכספיים של החברה למועד הקובע.31.12.2018 -
אומדן שווי זכויות החברה נקבע בגבולות ₪ 131,500,000 -בתוספת מע"מ.
 .11.2.3משרדנו ערך חוות דעת שמאית לשווי זכויות "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ" בנכס
הנדון בשוק החופשי ,בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון ,לצורך הכללתה בדוחות
הכספיים של החברה למועד הקובע.31.12.2019 -
אומדן שווי זכויות החברה נקבע בגבולות ₪ 137,800,000 -בתוספת מע"מ.
 11.3חוות הדעת מבוססת על המידע המשפטי שהובא בפני כפי שפורט בשומה.
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גורמים ושיקולים
באומדן שווי הזכויות של "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ" בנכס דנן הובאו בחשבון בין היתר,
הגורמים והשיקולים הבאים:
 12.1נשוא חוות הדעת -חניות ,שטחי מסחר ומשרדים במבנה "בית קרדן"
מגדל משרדים חדש שבנייתו הסתיימה בשלהי שנת  2010הידוע בשם "בית קרדן",
רחוב מנחם בגין  ,154תל-אביב-יפו .השטחים הכלולים בנכס הנישום הם כדלקמן:

קומה

נשוא חוות הדעת לאחר ניכוי שטחים שנמכרו ובניכוי  50%שנמכרו לחברת "מגדל"

 6קומות תת
קרקעיות/מרתף

מקומות חניה 208 :מק' חניה בודדים 70 ,מק' חניה כפולים ,כ 128 -מ"ר אחסנה.
נשוא חוות הדעת 50% -ממקומות החניה הנ"ל.

קומות עיליות
(קרקע)22-

שטח 'סחיר' בפועל 17,653 -מ"ר 14כולל כ 2,012 -מ"ר לא מושכרים.
נשוא חוות הדעת 50% -מיתרת השטח הסחיר לשיווק.

" 12.2מגדל קרדן" ממוקם בדרך מנחם בגין  154תל-אביב ,מצפון להצטלבות הרחובות
שדרות שאול המלך ודרך מרדכי נמיר עם דרך מנחם בגין (לשעבר דרך פתח תקוה).
הסביבה הקרובה נמצאת בתחום מע"ר מתפתח לאורך תוואי "נתיבי איילון" ,בסמוך
לכניסה הראשית לעיר ת"א ממזרח ,האזור נהנה מנגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים.
 12.3הובא בחשבון מצבם הפיזי ,רמת התחזוקה ,רמת הגימור וחלוקתם הפיזית בפועל.
השטחים בנכס הם שטח ברוטו ,כשהמפרט הטכני וסטנדרט הגימור הם כדלקמן:
(א) השטחים המושכרים הינם ברמת גמר מלאה וגבוהה ,כשעבודות הגמר בוצעו
הן ע"י חב' קרדן והן ע"י השוכרים שביצעו בעצמם את עבודות הגמר.
(ב) בשטחים הציבוריים רמת "גמר מלאה" בסטנדרט גבוה.
 12.4הרקע התכנוני
תכנית מתאר מס'  2678פורסמה למתן תוקף בי .פ 5040 .מיום .20/12/2001
תחולת התכנית -גוש  6110חלקות  377וחלק מחלקה ( 416לשעבר חלק מחלקה .)382
12.5

רישוי והיתרים -הבנין נבנה עפ"י היתרי בניה ,כמפורט בסעיף  6בחוות הדעת.

 12.6לבניין נתקבל טופס ( -4תקנה  )5מיום  - 24/06/2010אישור להספקת חשמל/מים/טלפון
לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון התשמ"א.)1981 -
 14שטח 'סחיר' מבוסס על ריכוז הסכמי השכירות ויתרת השטח הפנוי.
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 12.7הרקע המשפטי
 12.7.1חלקה 377
זכויות חכירה מהוונות מרשות (לשעבר מינהל) מקרקעי ישראל עד ליום .5/01/2057
 12.7.2חלק מחלקה ( 416לשעבר )382
זכויות חכירה מהוונות מעיריית תל-אביב לתקופה של  49שנים מיום ,1/07/2007
בגין זכויות בניה בשטח עיקרי של  3,307מ"ר.
ככל וקק"ל תאריך את החכירה בתקופת חכירה נוספת של  49שנים ,מוסכם כי
תינתן לחברה גם ע"י העירייה אופציה בחלקת העירייה לתקופת חכירה נוספת
מקבילה לפי התנאים שיהיו באותה עת בעירייה.
 12.7.3הערות אזהרה -15על זכויות הבעלים בחלקה ישנם הערות אזהרה שונות.
 12.7.4בהתאם להחלטות רשות מקרקעי ישראל ולרפורמה ניתן לרכוש את זכות הבעלות
בנכס וזאת בתמורה לתשלום חד פעמי בשיעור של  6%משווי הקרקע המוחכרת.
הובא בחשבון שגם עיריית ת"א תחכיר את הקרקע שבבעלותה לתקופת חכירה
נוספת ,בהתאם לתנאי הסכם החכירה שנחתם ביום .1/07/2007

 15הערות אלה אינן משפיעות על שווי הזכויות בנכס.
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 12.8תשלומי חובה לרשות מקרקעי ישראל
 12.8.1דמי היוון
דמי היוון לתקופת חכירה נוספת של  49שנים בתום תקופת החכירה ביום .06/01/2057
בתום תקופת החכירה על החוכרים יהיה לשלם דמי היוון לתקופת חכירה נוספת.
לחילופין ,עפ"י החלטות רמ"י ניתן לרכוש את זכות הבעלות תמורת תשלום חד פעמי.
 12.8.2דמי חכירה לעיריית תל-אביב
בהתאם למדיניות העיריה ,צפוי תשלום עבור דמי חכירה מהוונים לתקופת חכירה
נוספת ,בתום תקופת החכירה הנוכחית המסתיימת ב 1.7.2056 -בשיעור  16 66%מערך
הקרקע שבבעלות ע' ת-א המהווים זכויות בניה בשטח עיקרי של  3,307מ"ר.
 12.9שכירויות
פירוט השוכרים ,נתוני השוכרים ודמי השכירות החודשיים בהתאם להסכמי השכירויות
וטבלאות שכירויות שהוצגו בפנינו.
הובא בחשבון שהסכמי השכירות הינם ארוכי טווח לתקופה של  3-5שנים  +תקופות אופציה.
חלק מהשטחים המושכרים בקומות העיליות (קומות  )5-22הושכרו לחב' הקשורות למזמין
חוות הדעת/בעלי הזכויות.
במהלך השנה האחרונה ,קרי בעת מגפת הקורונה ,חודשו הסכמי שכירות לשטחים המתפנים
בדמי שכירות דומים ו/או הנמוכים במעט מדמי השכירות הקודמים בהם הושכרו השטחים.
 12.10מטלות והיטל השבחה
 12.10.1בהתאם למסמך מיום  19/11/2009שנחתם ע"י יורם קרן מנכ"ל (לשעבר) של
"קרדן נדל"ן" ,החברה מצהירה שאין לה התחייבויות או יתרת חוב לעיריית ת"א
בגין אגרות/היטלים ומטלות ציבוריות ,למעט המטלה לביצוע דרך השירות והטיילת.
 12.10.2בהתאם לדרישת תשלום של עירית תל-אביב עודכן סכום זה.

 16ההנחה הינה בהתאם למדיניות העיריה.
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 12.11גישת השומה -קיימות שלוש שיטות עקרוניות להערכת שווים של נכסי מקרקעין:
 12.11.1גישת ההשוואה-
בשיטה זו שווי השוק של הזכויות בנכס נאמד בהסתמך על עסקאות מכר,
שנעשו בנכסים אחרים ,הדומים לנכס המוערך במיקומם ,אופיים ומידת סחירותם,
תוך ביצוע ההתאמות הנחוצות.
 12.11.2גישת היוון ההכנסות-
בשיטה זו שווי השוק של הזכויות בנכס נאמד כערך הנוכחי של זרם ההכנסות
העתידיות ,או עשויות להתקבל ממנו לאורך זמן ,דהיינו בהיוון התקבולים העתידיים.
פעולת ההיוון נעשית לפי שער ריבית ,ששיעורו נקבע בהתאם לסוג הנכס ,אופיו ורמת
הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת מהנכס.
 12.11.3גישת העלות – עלויות הקמה (השווי הפיזי)-
בשיטה זו שווי השוק של הזכויות בנכס נאמד בהתבסס על סיכום העלויות הצפויות
להקמת נכס הזהה לנכס הנדון (שווי קרקע כריקה ופנויה בתוספת עלויות פיתוח
והקמת המבנים ובניכוי הפחת לסוגיו השונים -באם קיים).
 12.12השטחים המושכרים מהווים נכס מניב ולפיכך הגישה המועדפת להערכת השווי הינה
גישת היוון הכנסות – היוון דמי השכירות המתקבלים מהשטחים המושכרים בשיעור
היוון המגלם את רמת הסיכון ואי הוודאות הכרוכה בזרם הכנסות שוטף.
 12.12.1הובא בחשבון שדמי בשכירות המתקבלים לשטחים המושכרים משקפים את דמי
השכירות הכלכליים הראויים הרווחים בשוק המקרקעין.
 12.12.2אומדן דמי השכירות לשטחים הפנויים נערכו בהתייחס לדמ"ש חודשיים
המתקבלים בפועל והמשקפים את דמי השכירות הכלכליים הראויים הרווחים
בשוק המקרקעין תוך ביצוע התאמות נדרשות.
אומדן השווי נערך על בסיס גישת ההשוואה וגישת היוון ההכנסות תוך התחשבות
בדמ"ש כלכליים ראויים המקובלים בסביבת הנכס תוך ביצוע התאמות נדרשות.
השווי בפועל נקבע על בסיס דמי השכירות המתקבלים בפועל ובדיקתם שאינם
גבוהים יותר מדמ"ש חופשיים בשוק החופשי.
ראוי לציין כי חלק מהחוזים עתידים להסתיים במהלך השנים הקרובות ויתכן כי
חלק מהחוזים לא יוארכו .תחלופת שוכרים הינה הליך מקובל בבניני משרדים
בתל אביב וגם אם תדרש השקעה מסוימת בעת איכלוס דיירים חדשים הרי
שהשקעה זו תשפר את המפרט הטכני של הנכס ותעלה את שוויו של הנכס.
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 12.13שיעור היוון
שיעורי ההיוון שנקבעו בחוות הדעת זו נקבעו על בסיס עסקאות תשואה שנעשו במהלך
השנה האחרונה כששיעור ההיוון השנתי מורכב מהריבית השנתית חסרת הסיכון המבוססת
על ריבית בטוחה במשק/אג"ח ממשלתי צמוד מדד לתקופה ארוכה ,מרכיב הפחת ,הפרמיה
בגין סיכון ואי ודאות הגלומה בהכנסה השוטפת מהנכס ,אי נזילות ,איכות ויציבות
השוכרים ,משך תקופת השכירות ,עלויות עסקה ,ניהול וגביה ,אינפלציה ושינוי ריאלי,
מיסוי מקרקעין ,מהות הנכס המושכר ,גובה דמי השכירות ביחס למקובל בשוק המקרקעין
והעובדה כי סה"כ דמי השכירות המתקבלים בפועל לסה"כ השטחים המושכרים תואמים
את דמי השכירות המקובלים בשוק בנכסים דומים.
שיעור ההיוון המקובל בשוק נקבע בנקודת זמן מסויימת ,לסוג נכסים מסויים ובהקשר של
שיעור הריבית במשק באותה עת.
 12.14שיעור היוון  -עפ"י סקר שנערך ע"י השמאי הממשלתי למחצית הראשונה של שנת ,2020
עולה כי שיעורי התשואה הממוצעים הארציים הם כדלקמן:
 7.0%נכסי משרדים
 6.9%נכסי מסחריים
 6.9%נכסי תעשייה ולוגיסטיקה
 12.15הובאו בחשבון מחירי מקרקעין ודמי שכירות חודשיים חופשיים הרווחים בסביבה הקרובה.
 12.16אומדן שווי נשוא חוות הדעת מוערך ללא ציוד ומלאי וללא מוניטין.
 12.17המועד הקובע לחוות הדעת-

.31.12.2020

 12.18חוות הדעת מתייחסת לעניין אומדן שווי זכויות חברת "קרדן נדלן ייזום ופיתוח בע"מ"
בנכס הנדון ,בשוק מקרקעין כלכלי וחופשי ,בקריטריון של קונה מרצון ממוכר מרצון,
נקי מכל חוב ,שעבוד ,משכנתא וזכויות צד ג' כלשהם.
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.13

נתוני עסקאות/סקר מחירים
 13.1עסקאות מכר לשטחי משרדים
 13.1.1בהתאם לפרסום באתר גלובס ,מתאריך  ,18/12/2019חברת "קרן הריט סלע נדלן"
רכשה שלוש קומות במגדל פלטינום ברחוב הארבעה בתל אביב ,בשטח כולל של כ2,605 -
מ"ר תמורת ( ₪ 66,000,000כולל  59מקומות חנייה) .ניתוח העסקה ,בהתייחס לניכוי
מקומות חנייה לפי /₪ 200,000מקום ,מגלם שווי למ"ר משרדים של כ/₪ 20,800 -למ"ר
(בהתייחס לגמר מלא ,שכן כל השטח שנרכש מושכר לשוכרים שונים).
 13.2נתוני דמי שכירות למשרדים
 13.2.1בהתאם למידע הקיים במשרדנו ,בבניין משרדים ברחוב שאול המלך נחתם
לאחרונה הסכם שכירות למבנה בשלמות (כ 7,200-מ"ר) לפי /₪ 113מ"ר /חודש
בגמר מלא.
מקומות חניה בבניין הושכרו לפי  /₪ 1,275מקום חניה.
 13.2.2בהתאם למידע הקיים במשרדנו ,בבנין משרדים בן  4קומות ברחוב דה וינצ'י דמי
שכירות ממוצעים למשרדים הינם בסכום שבגבולות כ 86 -ש"ח/למ"ר.
 13.2.3בהתאם למידע הקיים במשרדנו ,שוכר יחיד שוכר  1,000מ"ר משרדים בבניין
מסחר ומשרדים ותיק ברחוב אבן גבירול בתמורה לדמי שכירות חודשיים של
כ ₪ 93-למ"ר (עפ"י חשבונית תשלום לרבעון ראשון .)2021
 13.2.4בהתאם לפרסום באתר "כלכליסט" ,מיום  ,08/09/2020חברת ""proofpoint
חתמה על הסכם שכירות לארבע קומות בשטח של כ 6,000 -מ"ר במגדל המשולש
של עזריאלי בתל אביב ,לתקופה של  5שנים עם אופציה ל 5 -שנים נוספות,
כשעפ"י ההערכות דמ"ש החודשיים יעמדו על כ ₪ 125 -למ"ר.
 13.2.5בהתאם לפרסום באתר "גלובס" ,מיום  ,24/02/2020חברת " "roomsחתמה על
הסכם שכירות לשלוש קומות בשטח כולל של  4,500מ"ר ב"מגדל אקרו נדל"ן",
לתקופה של  20שנה ,לפי דמ"ש חודשיים של כ ₪ 80 -למ"ר.
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עסקאות מכר בבנינים סמוכים-
מגדל מידטאון -דרך מנחם בגין  ,144ת"א

תאריך
10.9.2020
3.6.2020
4.2.2020
8.7.2019
20.5.2019
19.5.2019
21.3.2019
15.1.2019

קומה

שטח
במ"ר

34
28
28
43
41
44
37
43

120
100
225
134
134
134
150
350

מק' חניה מחיר מכירה
3,495,000
2,675,000
4,865,000
3,275,000
2,994,000
2,515,000
2,784,250
7,800,000

3
2
4
2
1

6

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

מחיר מכירה
בנטרול מקום
חניה
2,745,000
2,175,000
3,865,000
2,775,000
2,744,000
2,515,000
2,784,250
6,300,000

מחיר למ"ר
ברוטו
22,875
21,750
17,178
20,709
20,478
18,769
18,562
18,000

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

מגדל רסיטל -דרך מנחם בגין  /150דרך מנחם בגין  ,156ת"א

תאריך
25.5.2020
20.4.2020
24.3.2020
5.3.2020
3.3.2020
27.2.2020
24.2.2020
20.2.2020
27.1.2020
23.1.2020
22.1.2020
14.1.2020
6.1.2020

קומה

שטח
במ"ר

25
15
3
25
14
15
6
22
26
18
12
23
4

59
113
15
60
371
268
73
73
96
98
79
241
100

מק' חניה מחיר מכירה
1
4
1
1
1

1,000,000
2,096,464
300,000
1,000,000
7,883,800
4,940,000
1,100,000
1,300,000
1,602,398
1,692,743
1,212,255
4,601,860
1,850,000

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

מחיר מכירה
בנטרול מקום
חניה
1,000,000
1,846,464
300,000
1,000,000
6,883,800
4,690,000
1,100,000
1,300,000
1,602,398
1,692,743
1,212,255
4,351,860
1,600,000

מחיר למ"ר
ברוטו
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

16,949
18,553
20,000
16,667
18,555
18,433
15,068
17,808
16,692
17,273
15,345
19,095
16,000

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

 13.3נתוני סקרים לדמי שכירות למשרדים
 .13.3.1בהתאם לסקר שוק הסוקר את שוק המשרדים ברחבי הארץ ,שנערך ע"י
חברת ' ,'cbreלרבעון הרביעי של שנת  ,2020עולה ,בין היתר ,כי דמ"ש
חודשיים ממוצעים לשטחי משרדים בעיר תל אביב הינם בגבולות /₪ 95
מ"ר .שיעור התפוסה הממוצע הינו כ.93% -
 .13.3.2בהתאם לדו"ח נת"מ לחציון הראשון לשנת  ,2020הסוקר מבני משרדים
ותעשייה באזורים שונים בת"א ומספק מדגם מייצג ובהתייחס לסקירת
שוק המשרדים ,עולים ,בין היתר ,הנתונים הבאים:
מגדלי Class A
אזור
ציר מנחם בגין
יגאל אלון

דמ"ש
למשרדים
בש"ח/מ"ר
114
119

מגדלי Class B

דמי ניהול
בש"ח/מ"ר

שיעור
תפוסה

21.47
17.57

97.44%
94.52%

דמ"ש
למשרדים
בש"ח/מ"ר
67.92
67.83

דמי ניהול
בש"ח/מ"ר

שיעור תפוסה

20.33
18.46

91.23%
90.97%
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 .13.3.3בהתאם לסקר שוק שנערך ע"י חברת אינטר ישראל ,לחציון השני של שנת ,2020
הסוקר את שוק המשרדים ברחבי הארץ ,עולה ,בין היתר ,כי דמ"ש חודשיים
ממוצעים לשטחי משרדים ברמת גמר מלא בציר שאול המלך הינם בגבולות ₪ 97
למ"ר /חודש ,בציר מנחם בגין בגבולות  /₪ 103למ"ר /חודש ובציר יגאל אלון
בגבולות  /₪ 101למ"ר /חודש.
 13.4מקומות חניה
עסקאות מכר ונתוני דמ"ש בפרויקט הקמה על ציר האיילון/צומת לה גארדיה-
(א)  144מקומות חניה נמכרו בשתי עסקאות מכר לפי /₪ 100,000מקום.
החניות נמכרו בשלבי בנייה ראשוניים.
(ב)  108מקומות חניה בפרויקט הושכרו לפי /₪ 800מקום.
עסקת מכר למקומות חניה ברח' הארבעה:
בהתאם למידע הקיים במשרדנו ,במגדל משרדים ברח' הארבעה ,עפ"י חוזה מכר
משנת  ,2017נמכרו  48מקומות חנייה תמורת /₪ 250,000מקום ו 11-מקומות חנייה
כפולים תמורת /375,000מקום.
נתוני שווי והסכמי שכירות למקומות חניה במגדלי משרדים בת"א:
(ג) בהתאם למידע הקיים ברשותנו ,במגדל משרדים בן  33קומות מעל קומת לובי כפולה
ושש קומות מרתף חניה ,הממוקם בחלק הדרומי של דרך מנחם בגין ,הושכרו מקומות
חניה בכמות של  137מקומות לפי דמ"ש חודשיים של כ/₪ 940-מקום.
יובהר כי דמ"ש חודשיים בחניון עבור מנויים על בסיס מקום פנוי נע בין 715-830
/₪מקום ,כולל דמי ניהול וארנונה ,ולמקום שמור דמ"ש הינם כ1,000-1,500 -
/₪מקום בהתאם במפלס בו מושכרת החניה.
(ד) בחוות דעת שנערכה למועד הקובע  ,31/08/2018להערכת שווי הזכויות בפרויקט
"מגדלי אלון" ,הכוללים שני מגדלים בני  42קומות משרדים מעל  6קומות מרתפים
משותפים הכוללים חניון ציבורי,
הושכרו "חניות צפות" לפי דמ"ש שבגבולות /₪ 950-750מקום .חניות שמורות הושכרו
לפי דמ"ש חודשיים שבגבולות /₪ 1,250-1,500מקום.
(ה) השכרת מקומות חניה במסגרת מנוי חודשי


ב"מגדל אמות השקעות" ברחוב שאול המלך  31פינת ויצמן דמי שכירות
לחניה נעים בין /₪ 1,300 -900למקום ,חניה שמורה/לא שמורה.



במגדל המילניום דמי שכירות לחודש הינם בגבולות של כ/₪ 800 -חודש.
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במגדל התיכון דמי שכירות לחודש הינם בגבולות של כ/₪ 700 -חודש.



במגדל פלטינום דמי שכירות לחודש הינם בגבולות של כ/₪ 900 -חודש.



במגדל קריית הממשלה דמי שכירות לחודש הינם בגבולות של כ/₪ 1,100 -חודש.

נתוני סקר:
בהתאם ל"דו"ח נת"מ" -מחצית ראשונה לשנת  ,2018הסוקר מבני משרדים ותעשייה
באזורים שונים בת"א ומספק מדגם מייצג להשוואת מחירי שכירות ואחוזי אכלוס,
עולה כדלקמן:
דמ"ש חודשיים למקום חניה במבני משרדים מסוג " "Class Aבמנחם בגין כ.₪ 1,074 -
דמ"ש חודשיים למקום חניה במבני משרדים מסוג " "Class Aביגאל אלון כ.₪ 1,071 -
דמ"ש חודשיים למקום חניה במבני משרדים מסוג " "Class Aבמרכז ת"א כ.₪ 1,125 -
דמ"ש חודשיים למקום חניה במבני משרדים מסוג " "Class Bבמנחם בגין כ.₪ 716 -
דמ"ש חודשיים למקום חניה במבני משרדים מסוג " "Class Bביגאל אלון כ.₪ 636 -
דמ"ש חודשיים למקום חניה במבני משרדים מסוג " "Class Bבמרכז ת"א כ.₪ 966 -
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.14

תחשיב
 14.1גישת היוון ההכנסות
הכנסה לשנה
18,866,568

שיעור היוון
₪

סה"כ

7.25%

חלק 'קרדן'

₪ 130,115,000 ₪ 260,230,000

הנ"ל לפני הפחתות כמפורט להלן.
 14.2שטח פנוי
שווי למ"ר

שטח פנוי

12,000 234

משרדים

15,000 1,000

מסחר

8

חניה כפולה

200,000
-

חניה רגילה

חלק קרדן50% -

סה"כ
₪

2,808,000

₪

1,404,000

₪

₪

₪ 15,000,000

7,500,000

₪

₪

₪

₪

הנחת קורונה לחניה

1,600,000

₪

-160,000

800,000
-

-80,000 ₪

סה"כ

₪
₪
₪

9,624,000

₪

 14.3הכנסות חניות למזדמנים ע"י "מיקדן" (ראה פירוט)
בהתאם לנתונים שנמסרו לנו -הכנסות אלה מועברות לכיסוי עלויות ניהול החניון-
משכך הן לא הובאו בחשבון בתחשיב השומה.
14.4

חניות בשימוש עצמי של "קרדן"
בודדות
בשימוש קרדן -בשימוש קרדן-
שווי לחניה

שווי לחניה
סה"כ

סה"כ לפי ( 50%בהפחתת אי סחירות)

כפולות
2

חלק בנכס50% -
4

140,000

₪

200,000

₪

280,000

₪

800,000

₪

140,000

₪

400,000

₪

440,000

עמוד  42מתוך 47

₪

שווי תזרים הכנסות
שיעור ההיוון שהובא בחשבון נקבע על-ידנו ל 7.25% -נוכח עסקאות ההשוואה בהן
ניכרת תופעה של ירידה בשיעורי ההיוון וגם נוכח הסקירה של השמאי הממשלתי
המצביע על ירידה בשיעורי ההיוון.
בנוסף שיעור ההיוון מגלם את העובדה כי הבנין טרם נרשם באופן מסודר ע"ש בעלי
הנכס בפנקס 'הבתים המשותפים'.
 14.5ריכוז שווי זכויות חברת "קרדן נדל"ן בע"מ"
שווי נוכחי בהיוון הכנסות
₪ 130,115,000

פיצוי שוכר
₪ 285,000

שטח פנוי
₪ 9,624,000
מטלות ציבור (*)
תשלום לרמ"י
שיפוץ לובי – עפ"י תקציב

הוצאות חזויות

סה"כ
₪ 140,464,000

חניה בשימוש "קרדן"
₪ 440,000
שולם במלואו
₪ 3,400,000
₪ 250,000

וע' תל אביב17

- ₪ 3,650,000

₪ 136,800,000

סה"כ שווי חברת "קרדן" למועד הקובע לשומה (במעוגל)

(*) בהתאם לאישור סמנכ"ל הכספים של החברה -שולמו כל המטלות כנדרש באומדן העלויות.
 14.6אומדן השווי בגישת ההשוואה (לפני הפחתת הוצאות חזויות)
מרכיב

סה"כ

סה"כ למלוא השטח

שווי

מסחר

1000

15,000

₪

15,000,000

₪

חניה בודדת

208

140,000

₪

29,120,000

₪

חניה כפולה

70

200,000

₪

14,000,000

₪

אחסנה

128

7,000

₪

896,000

₪

משרדים

16653

13,500

₪

224,815,500

₪

סה"כ

283,831,500

₪

סה"כ זכויות "קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ"

141,900,000

₪

17

תשלום עתידי לעירית תל אביב66% -
שטח

3307.0

4133.8

25%

שווי למ"ר
38.00

דחיה עד לשנת 2056

36

5,500

₪

22,735,625

 ₪מקדם דחיה

קרדן50% -
12.27%

2,789,661

₪

1,394,831

₪

8.147252

רכישת בעלות -רפורמה
שטח

0.122740772

12224.3

שווי למ"ר
סה"כ תשלום לרמי לרכישת בעלות

12224.3
6%

5,500

₪

קרדן50% -

4,034,003

₪

2,017,001
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₪

 14.7בדיקת רגישות לשווי הזכויות בנכס
0.50%-

שינוי בדמ"ש/שיעור היוון
8,961,620
ירידה ב5% -

₪

דמ"ש צפויים

9,433,284

₪

עליה ב5% -

9,904,948

₪

0.25%-

₪ 2,650,547

-2,091,108

-6,505,750 ₪
123,609,250

₪

132,765,547

₪

128,023,892

₪

₪ 9,638,207

4,646,992

₪

₪

134,761,992

₪

139,753,207

119,488,919

115,634,417 ₪

₪ -4,337,190

אין שינוי

121,720,439 ₪

₪ 16,625,867

11,385,091

6,505,750 ₪

₪

1,951,700

₪

₪

141,500,091

136,620,750

₪

132,066,700

127,806,461 ₪

חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים ,למעט ההסתמכות כדלקמן:
מטלות והיטל השבחה
 #בהתאם למסמך מיום  19/11/2009שנחתם ע"י יורם קרן מנכ"ל חב' "קרדן נדל"ן" 18החברה
מצהירה שאין לה התחייבויות או יתרת חוב לעיריית ת"א בגין אגרות/היטלים ומטלות
ציבוריות ,למעט המטלה לביצוע דרך השירות והטיילת.
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₪

₪ -2,308,539

פירוט חוות דעת של מומחים בהם נעזר השמאי בשומתו

 18מנכ"ל לשעבר.

₪

₪ -8,394,561

₪

₪

130,115,000

₪ -10,626,081

125,777,810

146,740,867

.15

ללא שינוי
₪

0.25%

0.5%
₪ -14,480,583

₪

.16

השומה
לאור האמור לעיל ,אומדן שווי זכויות חברת "קרדן נדלן ייזום ופיתוח בע"מ" בנכס הנדון,
בשוק החופשי ,בקריטריון של קונה מרצון ממוכר ברצון ,נקי מכל חוב ,שיעבוד ,משכנתא וזכויות צד ג',
בגבולות של ( ₪ 136,800,000מאה ושלושים ושישה מיליון ושמונה מאות א' .)₪
 16.1המועד הקובע לחוות הדעת.31/12/2020 -
 16.2אומדן השווי אינו כולל מע"מ.
 16.3השווי בספרי החברה נכון ל 135,700,000 -30.9.2020 -ש"ח.19

.17

מיסים ותשלומי חובה החלים בעת מכירת הנכס
בעת מימוש הזכויות בנכס הנדון בדרך של מכירה ,עשוי לחול חיוב במס שבח.
מאומדן השווי לא הופחת מס שבח/חברות הנובע ממכירת הנכס.
" השמאי יציין האם לדעתו גלומים בנכס הנישום ,סיכונים ו/או סיכויים ,שמעבר לסיכוני/סיכויי שוק
המקרקעין שאליו הוא משתייך ,העשויים להשפיע על שוויו".

.18

משבר הקורונה
הרבעון הראשון לשנת  2020החל בפעילות ערה בשוק הנדל"ן המסחרי על רקע הריבית הנמוכה
זאת בהמשך המגמה שאיפיינה את השוק בשנים .2018-2019
לקראת סוף הרבעון ועד לתום שנת  2020התפשטה מגפת הקורונה למרבית מדינות העולם,
כמו גם למדינת ישאל ,וגרמה להאטה ניכרת במשק הישראלי ,בפעילות העסקית בענפים רבים.
עקב התפשטות הנגיף ,ממשלות רבות ,לרבות ממשלת ישראל ,נקטו צעדי התגוננות כגון-
סגרים ,הגבלת מעברים בין מדינות ,אמצעי בידוד וצמצום התקהלויות ותנועה וכן הגבלות
משקיות רוחביות רבות במטרה לבלום את התפשטות הנגיף.
צעדים אלה הובילו לצמצום ניכר של מגזרים נרחבים במשק הישראלי ,תוך פגיעה משמעותית
בפעילות ובתעסוקה ,בדגש על מסחר ושירותים ,תיירות ,בילוי ופנאי ,תעופה וענף האנרגיה.
משבר הקורונה הינו אירוע מתמשך ,שטרם הסתיים נכון למועד כתיבת מסמך זה,
כשקיימת אי ודאות באשר לפרק הזמן הצפוי עד לסיומו.

 19לפי הפירוט הבא -קרדן נדל"ן ,₪ 130,275,000 -קרדן ר"ק.₪ 5,395,000 -
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המשך המצב הנוכחי והמשמעויות הנובעות ממנו מושפעות ,בין היתר ,מהחלטות ממשלה ובנק
ישראל בנוגע לשווקים הפיננסיים והמערכת הבנקאית ,הסיוע הממשלתי ומידת השפעתו,
שיעורי האבטלה ,משך הזמן שייקח עד להסרת ההגבלות וכן השפעות פסיכולוגיות נוספות על
התנהגות צרכנים והתנהגות השוק.
עוצמת ההתרחשויות ואי הוודאות מקשים מאוד על היכולת לצפות את ההתפתחויות
הכלכליות ,כשהנעלם המשמעותי ביותר הינו הימשכות המשבר.
נכון למועד הקובע לשומה הנכסים הכלולים במגזר הנכסים למשרדים הושפעו באופן כללי
ממגפת הקורונה וזה בא לידי ביטוי בירידה בביקושים ,הפחתה של דמי השכירות והגדלת היצע
המשרדים גם בסביבה שבה נמצא הנכס הנישום.
ברם ,בהתאם לחוזים שנחתמו בנכס הנישום במהלך  ,2020בהתייחס לאיתנות השוכרים והיקף
הפעילות הערה של השוכרים ,וכן גם לשיעור האכלוס הגבוה בבנין שלא נפגע גם במהלך תקופת
הקורונה -עולה כי השפעה הקורונה על הנכס הנישום היתה מינורית יחסית וזאת כפי שמתבטא
בשיעור התפוסה הגבוה ויציבות בזרם ההכנסות מדמי השכירות.
אומדן השווי נבחן כאמור כצופה פני עתיד ,בכלים השמאיים העומדים לרשותנו,
כאשר הנחת העבודה הבסיסית הינה כי בטווח הארוך מצב השוק יתאזן.
 18.1הנני נותן הסכמתי כי חוות הדעת זו תצורף לדוחות הכספיים של החברה וכן הסכמתי
כי חוות דעת זו תפורסם לציבור.
 18.2הנני מצהיר כי אין לי כל עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או במזמין השומה.
 18.3חוות דעת זו נערכה על פי תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית),
התשכ"ו 1966 -ועל פי התקנים המקצועיים של הועדה לתקינה שמאית.

מצ"ב :נספחים נלווים
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סקירה מייצגת לעסקאות תשואה שבוצעו בשנתיים האחרונות

עמוד  47מתוך 47

