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 בע"מ א. דורי בניה

 Baa3 Credit reviewדירוג:  א'  סדרה דירוג
 השלכות שליליות

וג מודיעה מידר(, Credit Reviewלבחינת דירוג ) אג"חהכניסה את דירוג הלפיו מידרוג  ,0.21....20בהמשך לדוח הדירוג מיום 

לדירוג  A3, מדירוג "(החברה""דורי בנייה" או : להלן) מדורי בניה בע" א. הנפיקה אותה, שבמחזור' א ח"אג תסדרהורדת דירוג על 

Baa3  בחינה והותרת הדירוג תחת(Credit Reviewעם השלכות שליליות ).  

 :01.10.12להלן פירוט האג"ח שבמחזור של החברה ליום 

                                    
 5%לריבית שנתית בשיעור של  * יצוין כי לאחר הורדת הדירוג ובהתאם לשטר הנאמנות שיעור הריבית של הסדרה צפוי לעלות

 

 , בין היתר,חיקה משמעותית בפרופיל העסקי והפיננסי של החברה בתקופה האחרונה. שחיקה זו נובעתמשהורדת הדירוג נובעת 
 שחלו בחברה במהלך התקופה האחרונה.משינויי אומדנים 

 עם השלכות שליליות, (,Credit Reviewאג"ח של החברה תחת בחינה )האת דירוג מידרוג הציבה , 4112כבר בחודש מאי 
)מיוחס  ₪מיליון  02 -ל ₪מיליון  42הנאמד בטווח שבין  ,בדבר הפסד צפוי 14.15.4112יום בהמשך להודעת החברה מ - זאת

כי  ,חששהלצד ו פרויקטים מספר להשלמת הנדרשות צפויות בלתי הוצאות מהצטברות הנובע ,של החברה( לבעלי המניות
טית בגין תביעה משפעל רקע , בין היתר, והגידול בצורכי המזומנים של החברה ,היקפי השחיקה עלולים להיות גדולים יותר

 .ועיכוב בהשלמת מספר פרויקטים נוספיםפרויקט דוראד 

החברה, כי בעקבות תהליך של בדיקה כוללת בדבר הנתונים והאומדנים המשמשים אותה להכנת  הודיעה 42.12.4112ביום 
, בטווח נסות הצפויות של פרויקטים בביצועבאומדני העלויות וההכלרעה נראה כי קיימת סטייה מהותית הדוחות הכספיים, 

פויה לגרום להפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה בסכום דומה מיליון ש"ח. סטייה זו צ 051מיליון ש"ח לבין  451הנאמד בין 
. כתוצאה מכך  צפוי  שההון העצמי של החברה יהיה שלילי )עד ליישום תוכנית שתכליתה חיזוק מבנה ההון של לסכום הסטייה

 ראו להלן(. –החברה וכן חיזוק מבנה ההון ותזרים המזומנים שלה, ככל שתתבצע, ע"י בעלת השליטה 

 -זאת .של החברה לעומת המידע שהוצג למידרוג בעברהצפויים יחסי האיתנות ברווח ובחל שינוי מהותי בתזרים,  ,האמורור לא
בחברה, לכל אורך שרשרת התפעול ועיכובים בביצוע כוללת תחלופה ניכרת של כוח האדם ה ,על רקע הרעה תפעולית שחלה

  פרויקטים.  

מיכת קבוצת גזית גלוב, אשר, נכון למועד דוח דירוג זה, סיפקה תמיכה תזרימית, בין יחד עם זאת, דירוג החברה מושפע מת
)להלן: "גזית ישראל"( ,על ידי מתן קו אשראי ישיר לדורי בנייה, בהיקף כולל של  גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ -גזיתהיתר, באמצעות 

( ביחס 4115)עם אפשרות להארכתו עד דצמבר  4115אר  , בחודשים האחרונים שמועד פרעונו המקורי הינו בפברו₪מיליון  451
 ₪מיליון  145, בהתאם לדיווחי החברה, בכוונת גזית ישראל לפעול  להמרת בנוסףביחס ליתרתו.  4112לחלק מהסכום  ודצמבר 

וסף, בהתאם מסך הלוואות הבעלים שהעמידה לחברה למניות רגילות של דורי בנייה, ובכך לחזק את ההון העצמי של החברה. בנ
-) כ ₪מיליון  411-, דורי קבוצה צפויה לקבל סכום נוסף של כקבוצת א. דורי בע"מ )להלן: "דורי קבוצה"( -לדיווחי חברת האם  

באמצעות הלוואת בעלים( מגזית ישראל, הן  לצורך חיזוק  ₪מיליון  21-מתוכם באמצעות הנפקת הון פרטית וכ ₪מיליון  101
דורי בנייה באמצעות מספר חלופות כפי שדווח ע"י והן לצורך חיזוק מבנה ההון ותזרים המזומנים של צה מבנה ההון של דורי קבו

 הצעת של בדרך וכןהחברות  בין מיזוג או החברה של למניות החליפין רכש הצעת חידוששנבחנות בימים אלה, ובהן החברה 
 הנדרשים לשם כך לפי דין.וזאת כפוף לקבלת האישורים  שלהן, הפארי מערך יפחת שלא במחיר החברה של החוב לאגרות רכש
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יציב ע"י מידרוג ואת  Aa3גזית גלוב בע"מ, המדורגת   -לאור האמור, הדירוג משקלל את איתנות בעלת השליטה בשרשור 
ות הסתברלהערכת מידרוג ובהתאם לדיווחי החברה, וגזית ישראל   -התמיכה אשר ניתנה על ידה ובאמצעות חברת הבת שלה 

המשקלל את הסתברות  – JDA (Joint Default Analysis) -ה מודלאת יישמה  מידרוג  ,תאם לכךהב ,טובה להמשך תמיכה
 התמיכה בחברה.  יודגש, כי ללא התמיכה הנ"ל מקבוצת גזית גלוב, הדירוג היה נמוך משמעותית. 

את תוכניות מידרוג פה הקרובה תבחן במהלך התקומנת ש עלנעשתה  Credit Review השארת הדירוג של האג"ח תחת
, אמצעי השליטה , תחזיות התזרים והאמצעים שבהם היא מתכוונת לשפר את איתנותה הפיננסית, נזילותההמעודכנות החברה

את אופן השלמת מידרוג בתקופה זו תבחן  ,. בנוסף לאמורעתידי לשירות החוב ורווח יכולתה לייצר תזריםוהבקרה וכן את 
כגון אישור אסיפות כלליות של החברות  ,לרבות קבלת האישורים הנדרשים לאמור ,זוק מבנה ההון ונזילות החברההמהלכים לחי

 הרלוונטיות.

, דירוג האג"ח צפוי יתממשזה  רחיששל העמדת האג"ח לפירעון מיידי וככל שתאפשרות משקף  אינו הדירוג הנוכחייצוין, כי 
   משמעותי.להיפגע באופן 
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 (₪)אלפי  01.0.4112יחסים פיננסיים עיקריים לתאריך  –בע"מ  נייה א.  דורי ב

₪ י  לפ 3א 1 .0 3 .2 0 1 43 1 .1 2 .2 0 1 33 1 .0 3 .2 0 1 33 1 .1 2 .2 0 1 23 1 .1 2 .2 0 1 13 1 .1 2 .2 0 1 0

             1,057,793                 1,406,242            1,642,336              382,379              1,586,400                 372,262הכנסות מחוזי הקמה ודמי ניהול

                 970,848                 1,314,627            1,543,586              358,733              1,516,987                 398,213עלות ביצוע חוזי הקמה ודמי ניהול

                    86,945                        91,615                   98,750                 23,646                     69,413                  25,951-רווח גולמי

י למ ו ח ג ו ו ר  %-7.0%4.4%6.2%6.0%6.5%8.2%

EBITDA-35,326                  29,059                     13,169                 56,198                   49,389                        52,096                    

1.83%3.44%3.42%3.51%4.92%-9.49%שיעור EBITDA מהכנסות

                    34,518                        33,342                   35,431                    7,652                       9,050                  27,708-רווח נקי 

                    49,224                        23,327                   21,907                 19,037                  127,191                 198,391חוב פיננסי 

                 134,845                        87,304                   73,143                 40,445                  103,865                    61,722יתרת נזילות

ו ט י נ יננס וב פ 1ח 3 6 ,6 6 9        2 3 ,3 2 6            -2 1 ,4 0 8       -5 1 ,2 3 6         -6 3 ,9 7 7            -8 5 ,6 2 1         

CAP400,441                 366,226                  231,714              228,855                205,885                     214,313                 

                    CAP338,719                 262,361                  191,269              155,712                118,581                     79,468 נטו

                 161,845                     177,642                199,844              206,246                  232,647                 207,040הון עצמי וזכויות מיעוט

                            -                                -                           -                         -                            -                    62,741מסגרת אשראי מנוצלת מגזית ישראל 

                 617,717                     702,915                761,912              724,247                  921,817                 910,366סך מאזן

CAP / 49.5%34.7%8.2%9.6%11.3%23.0%חוב פיננסי

חוב נטו שליליחוב נטו שליליחוב נטו שליליחוב נטו שלילי40.3%8.9%חוב פיננסי נטו / CAP נטו

22.7%25.2%28.5%26.2%25.3%26.2%הון עצמי לסך מאזן

FFO -38,656                  12,211                     10,454                 43,773                   39,579                        46,459                    

FFO - C APEX-39,047                  10,937                     10,234                 38,682                   33,500                        41,872                    

 FFO-ל י  יננס וב פ 1.2810.420.460.500.591.06-ח

C APEX וס ינ ל-FFO מ י  יננס וב פ 1.2711.630.470.570.701.18-ח

 FFO-ל ו  ט י נ יננס וב פ חוב נטו שליליחוב נטו שליליחוב נטו שליליחוב נטו שלילי0.881.91-ח

ו ט ית, נ יב ר י  ומ ל לתש  EB ITDA-13.355.4635.7920.0129.7339.95

ו ט נ  , ן ו ימ ות מ וצא ה ל  EB ITDA-31.573.3221.7018.5028.1341.31               
 הלוואות הבעלים מגזית פיתוח מהוות הון עצמי ,* יצוין כי לצרכי אמות המידה הפיננסיות של האג"ח
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 היסטוריית דירוג

 

 החברה אודות

, במסגרת רה 4111קה בניהול מרכז מסחרי. בחודש ינואר אשר עס כחברה פרטית 1991 ביוליהוקמה א. דורי בניה בע"מ 

קבוצת א. דורי  –ארגון בקבוצה, הועברו לחברה פרויקטים של ביצוע עבודות קבלניות, כמו גם עובדים וציוד, מחברת האם 

ית, , דורי בניה הינה חברה ציבורית הפועלת כחברה קבלנהנפקה ראשונה לציבורלאחר ביצוע  ,4111בע"מ. החל משנת 

הבונה פרויקטים בישראל, כגון מגדלי יוקרה למגורים, מגורים, משרדים, מרכזים מסחריים, מבני ציבור, מתקנים ביטחוניים 

 ביצוע עבודות גמר בהתאם לדרישות לקוחות הקצה. בוכדומה ומתמחה בבניית פרויקטים מורכבים וכן 

  דוחות מתודולוגיים:

 .4119אוגוסט  – דוח מתודולוגי –ניתוח חברות נדל"ן 

 .4111, נובמבר גיהמתודולו - חברות נדל"ן

 www.Midroog.co.il  מידרוגהדוחות מפורסמים באתר 

 4112מאי  Credit Reviewדוח תאריך דוח קודם: 

 4112 ביולי 49: תאריך דוח

http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/715200941138PM@%EE%F6%E2%FA%20%F0%E3%EC%EF%20-%20%EE%FA%E5%E3%E5%EC%E5%E2%E9%E4%20%F0%E5%E1%EE%E1%F8%202008%20%5B%EE%F6%E1%20%FA%E0%E9%EE%E5%FA%5D.pdf
http://www.midroog.co.il/
http://www.midroog.co.il/upload/infocenter/info_images/dori%20bniya%2012.05.14.pdf
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 ונחים פיננסיים עיקרייםמ

 הוצאות ריבית
Interest 

 רווח והפסד.הוצאות מימון מדוח 

 הוצאות ריבית תזרימיות
Cash Interest 

הוצאות מימון מדוח רווח והפסד לאחר התאמות להוצאות 
 מימון שאינן תזרימיות מתוך דוח תזרים מזומנים.

 רווח תפעולי
EBIT 

 רווח לפני מס + מימון + הוצאות/רווחים חד פעמיים.

 רווח תפעולי לפני הפחתות
EBITA 

 של נכסים לא מוחשיים. + הפחתות רווח תפעולי

 תרווח תפעולי לפני פחת והפחתו
 EBITDA 

 של נכסים לא מוחשיים. +פחת+ הפחתות רווח תפעולי

רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות 
 ודמי שכירות/חכירה

EBITDAR 

רווח תפעולי + פחת + הפחתות של נכסים לא מוחשיים + דמי 
 שכירות + דמי חכירה תפעוליים.

 נכסים
Assets 

 .סך נכסי החברה במאזן

 חוב פיננסי
Debt 

חוב לזמן קצר+ חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך+ חוב 
 .תפעולית חכירהבויות בגין ייחהתלזמן ארוך+ 

 חוב פיננסי נטו
Net Debt 

 .השקעות לזמן קצר - מזומן ושווי מזומן -חוב פיננסי  

 בסיס ההון
Capitalization (CAP) 

+ מסים במאזן )כולל זכויות מיעוט(  עצמיההון סך החוב+ 
 לזמן ארוך במאזן. נדחים

 השקעות הוניות
Capital Expenditures 

(Capex) 

 

 ובנכסים בלתי מוחשיים. במכונות, השקעות ברוטו בציוד

 מקורות מפעילות *
Funds From Operation 

(FFO) 

 

תזרים מזומנים מפעילות לפני שינויים בהון חוזר ולפני שינויים 
 בסעיפי רכוש והתחייבויות אחרים.

 * שוטפת תזרים מזומנים מפעילות

Cash Flow from Operation 

(CFO) 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לפי דוחות מאוחדים על 
 זומנים.תזרימי מ

 * תזרים מזומנים פנוי
Retained Cash Flow (RCF) 

בניכוי דיבידנדים ששולמו לבעלי  (FFO)מקורות מפעילות 
 המניות.

 * תזרים מזומנים חופשי
Free Cash Flow (FCF) 

 -השקעה הוניות  - (CFO)תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 
 דיבידנדים.

ם ותקבולים של ריבית, מס ודיבידנד שהתקבל ממוחזקות יכללו בחישוב תזרימי המזומנים תשלומי ,IFRS* יש לשים לב כי בדוחות 
 השוטפים גם אם אינם נרשמים בתזרים מפעילות שוטפת.
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 סולם דירוג התחייבויות

דרגת 
 השקעה

Aaa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aaaעל פי שיפוטה של הן ,
 יכון אשראי מינימלי. מידרוג, מהאיכות הטובה ביותר וכרוכות בס

Aa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aaעל פי שיפוטה של הן ,
 מידרוג, מאיכות גבוהה, וכרוכות בסיכון אשראי נמוך מאד.

A  התחייבויות המדורגות בדירוג Aעל ידי מידרוג בחלק  נחשבות
 העליון של הדרגה האמצעית, וכרוכות בסיכון אשראי נמוך.

Baa המדורגות בדירוג  התחייבויותBaa  כרוכות בסיכון אשראי
מתון. הן  נחשבות כהתחייבויות בדרגה בינונית, וככאלה הן 

 עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביים מסוימים.

דרגת 
השקעה 

 ספקולטיבית

Ba  התחייבויות המדורגות בדירוגBa  הן, על פי שיפוטה של
כרוכות בסיכון אשראי מידרוג, בעלות אלמנטים ספקולטיביים, ו

 משמעותי.

B  התחייבויות המדורגות בדירוגB   נחשבות  על ידי מידרוג
 כספקולטיביות, וכרוכות בסיכון אשראי גבוה.

Caa  בדירוג   התחייבויות המדורגות Caaעל פי שיפוטה של הן ,
 מידרוג, בעלות מעמד חלש וכרוכות בסיכון אשראי גבוה מאוד.

Ca  המדורגות בדירוג התחייבויותCa  הן ספקולטיביות מאוד
עם  ,ועלולות להיות במצב של חדלות פרעון או קרובות לכך

 סיכויים  כלשהם  לפדיון של קרן וריבית.

C  התחייבויות המדורגות בדירוגC  הן בדרגת הדירוג הנמוכה
ביותר ובד"כ במצב של חדלות פרעון, עם סיכויים קלושים 

 לפדיון קרן או ריבית.

 

' מציין שאגרת 1. המשתנה 'Caaועד  Aa -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 0 -ו 4, 1מידרוג משתמשת במשתנים המספריים  

' מציין שהיא נמצאת 4החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת, המצוינת באותיות. המשתנה '

ן שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה, המצוינת ' מציי0באמצע קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה '

 באותיות.
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מסמך זה, לרבות  פיסקה זו, הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני. אין להעתיק, 
 לצלם, לשנות, להפיץ, לשכפל או להציג מסמך זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב.

ידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים ומדויקים. מידרוג כל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מ
אינה בודקת באופן עצמאי את נכונותו, שלמותו, התאמתו, דיוקו או אמיתותו של המידע )להלן: "המידע"( שנמסר לה  והיא 

 על ידי החברה המדורגת.צורך קביעת הדירוג ה למסר לנעל המידע ש כתסתממ

שתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים הדירוג עשוי לה
על ידי  יםהמתבצע יםהדירוג. www.midroog.co.ilו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: 

או מסמכים  רכישה של אגרות חובלהימנעות מהמלצה לרכישה או ואין הם מהווים דעת סובייקטיבית  בגדר חוות םהנ מידרוג
מדורגים אחרים. אין לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג כאישור לנתונים או לחוות דעת כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה 

עת דעה באשר לכדאיות מחירן או תייחס אליהם בגדר הבעצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כך, ואין לה
או של מסמכים מדורגים אחרים. דירוגי מידרוג מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון  תשואתן של אגרות חוב

ים על שוק אחר, כגון הסיכון כי ערך השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויים בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיע
ההון. כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי 
משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו, ובהתאם, כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע 

, ערב, אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, לרכוש או למכור. הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק
דירוגיה של מידרוג אינם מותאמים לצרכיו של משקיע מסוים ועל המשקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעות, עם 

ים מדורגים אחרים או הדין או עם כל עניין מקצועי אחר. מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכ
תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים שבקשר עם הנפקתם נעשה דירוג, התחייבו לשלם למידרוג עוד קודם לביצוע הדירוג 

 על ידי מידרוג.

נם במידרוג. יחד עם זאת, הליכי הדירוג של מידרוג ה 51%)להלן: "מודי'ס"(, שלה ( Moody'sמידרוג הינה חברת בת של מודי'ס )
עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי'ס, ואינם כפופים לאישורה של מודי'ס. בו בזמן שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה 

 של מודי'ס, למידרוג יש מדיניות ונהלים משלה וועדת דירוג עצמאית. 

 הרלוונטיים באתר מידרוג.למידע נוסף על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה, הנכם מופנים לעמודים 

 

http://www.midroog.co.il/

