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 עדכון תיאור עסקי התאגיד -חלק א' 

השינויים או , להלן פירוט 1970-(, התש"לומיידיים א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים39בהתאם לתקנה 

 הבנות, המאוחדותהחברות לרבות , "(החברה)" דורי בע"מ החידושים המהותיים, אשר אירעו בעסקי קבוצת א.

ואשר  ,("התקופתי הדוח)" 2014מאז פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,"(הקבוצה)"שלה הקשורות ו

 . דוח התקופתיא' לחלק שיש לתארו ב דוח התקופתי, בכל ענייןאינם כלולים בחלק א' ל

 בחלק א' זה:

 .2015ביוני  30 ל החברה ליוםהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ש - "הדוחות הכספיים"

 .2015ביוני  30 דוח הדירקטוריון של החברה ליום - "דוח הדירקטוריון"

 89.13%)מהונה המונפק  83.46%א. דורי בניה בע"מ, חברה בת של החברה המוחזקת בשיעור של  -"דורי בניה" 

 .בדילול מלא(

  )פיתוח( בע"מ, בעלת שליטה בחברה. ישראל  גלוב גזית -" ישראל גזית"

 , חברה בשליטה משותפת של החברה.  .Ronson Europe N.V -"רונסון" 

   מהונה המונפק. 9.6%-בשיעור של כ)בעקיפין( דוראד אנרגיה בע"מ, חברה פרטית המוחזקת  -"דוראד"  

  דוח התקופתי, אלא אם צוין במפורש אחרת.חלק א' למונחים להלן תהא המשמעות הנודעת להם ביתר הל

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה -לחלק ראשון  עדכון

 סקאות לחיזוק מבנה ההון של החברה ולחיזוק מבנה ההון של דורי בניההשלמת ע .1

החברה עסקה של החברה עם גזית ישראל, שמטרתה חיזוק אישרה האסיפה הכללית של  2015ביוני  15ביום 

מבנה ההון של החברה, על דרך של המרה לשטרי הון צמיתים של מלוא מסגרות האשראי והלוואות הבעלים 

מיליון ש"ח  35מיליון ש"ח והעמדת סכום נוסף של  210ידי גזית ישראל לחברה, בסך כולל של -שהועמדו על

כנגד הנפקת שטר הון צמית )סכום אשר יועד להזרמה מהחברה לדורי בניה( ידי גזית ישראל לחברה -על

מיליון  243 -ההון העצמי של החברה בסכום של כ גדל, האמורה מהעסקה כתוצאה(. "עסקת ההמרות להון")

הון  ישטר)כולל  מיליון ש"ח 347-עומד ההון העצמי של החברה על סך של כ 2015ביוני  30ונכון ליום  ש"ח

 ..נ.(ע"ח ש ליוןימ 495 -של כבסך צמיתים 

אישרה האסיפה הכללית של דורי בניה את התקשרותה בעסקה עם החברה,  2015ביוני  15מו כן, ביום כ

בניה,  לדורי החברה ידי-על והלוואות שהועמדו האשראי מסגרות לפי לחברה בניה דורי של חובה הומר לפיה

, בניה ידי החברה לדורי-על הועמד אשר כאמור הנוסף הסכום מיליון ש"ח, וכן 590.2שהסתכם בסך של 

"(. עסקת דורי בניה)" בתנאים שהוסכמו בין החברה לבין דורי בניה, למניות, כתבי אופציה ושטר הון צמית

במועד השלמת העסקה נותרה לדורי בניה הלוואה כלפי החברה בסכום השווה למחיר המימוש של מלוא 

כתוצאה מהעסקה האמורה, גדל ההון העצמי של דורי בניה  מיליון ש"ח(. 4.5-)ככתבי האופציה האמורים 

 230-על סך של כעומד ההון העצמי של דורי בניה  2015ביוני  30מיליון ש"ח ונכון ליום  519 -בסכום של כ

 ..נ.(ע"ח ש מיליון 388-כ שלבסך  צמיתהון  שטר)כולל  מיליון ש"ח

ים לפרטים נוספים אודות העסקאות האמורות ראה באור .2015ביוני  22העסקאות האמורות הושלמו ביום 

-2015-01)אסמכתא מס'  2015ביוני  7של החברה מיום  םמיידי ים, ודיווחדוחות הכספייםל.כו. 3-.כה. ו3

  .(2015-01-048984)אסמכתא מס'  2015ביוני  16ומיום  (041451
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 2015 ובשנת 2014 בשנתגזית ישראל ידי -על חברהל שהועמדווהלוואות בעלים  האשראי קוויבדבר  לפרטים

 .לדוחות הכספיים.טו. 3 באור ראה, השלמת עסקת ההמרות להון מועד עד

 מועד עד 2015 ובשנת 2014 בשנת בניה לדורי שהועמדווהלוואות בעלים  האשראי קוויבדבר  לפרטים

 לדורי החברהידי -על האשראי העמדת כי צויןי. דוחות הכספייםל .א.3 באור ראה, השלמת עסקת דורי בניה

 .ישראל מגזית החברה קיבלה אשר אשראי/או ו השקעה בסיס על בעיקר התהי, לעיל כמתואר בניה

 לפי תחומי פעילותתיאור עסקי החברה  - שלישי לחלקעדכון 

  יזמות בתחום החברה פעילות - התקופתי לדוח' א לחלק 10 לסעיף עדכון .2

 .לדוחות הכספיים 4באור ראה  2015 ביוני 30ליום לפרטים בדבר תוצאות פעילות הקבוצה בתחום זה  .א

 1: 2015 ביוני 30 בהם קיימת פעילות שיווק ליוםשאינם מהותיים מאוד,  לפרויקטיםלהלן עדכון ביחס  .ב

 1רבעון   הפרויקט שם 

2015 

 2רבעון 

2015 

לשנה שהסתיימה ביום 

 2014בדצמבר  31

)הוד  פלוס דורי * פרויקטים בביצוע

 השרון(

 15 3 -- מספר חוזים שנחתמו בתקופה

שטחים שנחתמו לגביהם הסכמים 

 בתקופה )מ"ר(
-- 417 2,137 

 מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו

 )באלפי ש"ח(
-- 13 13.4 

'לסקה פטרז

  דבורי )סלובקיה(

 29 2 8 מספר חוזים שנחתמו בתקופה

שנחתמו לגביהם הסכמים שטחים 

 בתקופה )מ"ר(
594 171 1,852 

 מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו

 )באלפי ש"ח(
6.5 7 6.9 

פרויקטים 

שהקמתם נסתיימה 

טרם  ושמכירתם

 הושלמה במלואה

דורי בסט )הוד 

  השרון(

 1 -- -- מספר חוזים שנחתמו בתקופה

שטחים שנחתמו לגביהם הסכמים 

 בתקופה )מ"ר(
-- -- 148 

 מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו

 )באלפי ש"ח(
-- -- 15.5 

 4, והתקבל טופס (מוצקין)קריית  דרים דורי פרויקטהסתיימה בנייתו של  2015במהלך הרבעון הראשון של שנת יצוין כי  * 

 מרשימת הפרויקטים בביצוע של החברה.לבניין האחרון שבפרויקט. לפיכך הורד פרויקט זה 

 "מתחם הפיל"לפרויקט ב ביחסלחלק א' לדוח התקופתי )פרויקטים בתכנון(,  10.7.4בהמשך לאמור בסעיף  .ג

, אולם 2016אביב, יצוין כי להערכת הנהלת החברה, הקמתו של הפרויקט האמור צפויה להתחיל בשנת -בתל

 טרם התקבל בגינו היתר בניה.

(, בהתייחס לפרויקט נתונים כלליים –עתודות קרקע )לחלק א' לדוח התקופתי  10.7.5סעיף בהמשך לאמור ב .ד

 התוכנית לפיו, זה בפרויקט התכנוני ההליך לסטטוס ביחס עדכון חל, יצוין כי נכון למועד הדוח ,'ב בינוי ינויפ

 .המחוזית הועדהידי -על להפקדה אושרה

                                                 

ביחס לפרויקט "איגוד המוסכים", לחלק א' לדוח התקופתי )פרויקטים בתכנון(,  10.7.4בהערת שוליים לסעיף אמור בהמשך ל  1
"(, במסגרתו השותףצד שלישי לא קשור )", התקשרה החברה בהסכם עם השותף בפרויקט, אשר הינו 2015בחודש אפריל יצוין כי 

מלוא הזכויות וכן מכרה והמחתה לשותף את פרויקט מקרקעין שהיו לה באת מלוא זכויותיה בלשותף מכרה החברה 
וההתחייבויות בגין הפרויקט, לרבות, הסכם הבניה והשיתוף עם בעלי הקרקע, התקשרויות עם יועצים בפרויקט, תכניות 

בגין החזר  מיליון ש"ח 7 -, וזאת תמורת סכום כולל של כלרכישת דירות בפרויקט רוכשים פוטנציאליים בקשות שלהפרויקט, ו
ת בעסקה המשותפת עם השותף ו, וסיימה את יחסי השותפהוצאות ודמי ניהול לחברה בגין הפרויקט האמור עד למועד העסקה

הנדרשים. כן הוסכם עם השותף ובעלי הקרקע כי  בפרויקט האמור. השלמת העסקה האמורה כפופה להשלמת הליכי הרישום
 ידי דורי בניה, ותנאי הסכם הביצוע הוסכמו בין הצדדים האמורים. -על הקמת הפרויקט תבוצע
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 גילוי לגבי פרויקטים מהותיים מאוד:  –לחלק א' לדוח התקופתי  10.10עדכון לסעיף  .ה

 (Vila Doriוילה דורי )

 לחלק א' לדוח התקופתי בדבר עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט: 10.10.1להלן עדכון לסעיף 
 

 2014שנת  2014 2 רבעון 2015 2רבעון  2015 1רבעון   
עלויות 

 שהושקעו

)באלפי 

 ש"ח(

 -- -- 104 -- בגין קרקעמצטברות בתקופה עלויות 
בגין פיתוח, מסים מצטברות בתקופה עלויות 

 5,045 734 (258) 395 ואגרות

 51,061 10,362 17,392 20,073 בגין בניהמצטברות בתקופה עלויות 
בגין מימון מצטברות בתקופה עלויות 

 842 -- -- 105 )שהוונו(

 5,825 1,460 1,761 1,880 עלויות אחרות
 62,773 12,556 18,998 22,452 סה"כ עלות לתקופה

 292,9942 255,753 334,647 315,446 סה"כ עלות מצטברת בספרים
 

 2014שנת  2014 2 רבעון 2015 2רבעון  2015 1רבעון   
עלויות 

שטרם 

הושקעו 

)באלפי 

ש"ח( 

ושיעור 

 השלמה

 הושקעו שטרם קרקע בגין עלויות

 374 374 -- 1,346 )אומדן(

 שטרם ואגרות מסים, פיתוח בגין עלויות

 1,608 1,302 1,123 1,282 )אומדן( הושקעו

 80,281 109,842 43,492 60,664 עלויות בגין בניה שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות 

 2,078 3,009 492 384 להיות מהוונות בעתיד )אומדן(

 85,661 115,781 45,108 63,675 סה"כ עלות שנותרה להשלמה
 77% 69% 88% 82% שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )%(

 2016 2015 2016 2016 מועד השלמת בניה צפוי
 

 :)*( לחלק א' לדוח התקופתי בדבר שיווק הפרויקט 10.10.1להלן עדכון לסעיף 

 2014שנת  2014 2רבעון  2015 2רבעון  2015 1רבעון  

חוזים שנחתמו 

 השוטפתבתקופה 

 

 74 15 14 19 יחידות דיור

 14,055 2,807 3,196 3,722 יחידות דיור )מ"ר(

 10.6 10.7 10.7 10.9 מחיר ממוצע למ"ר )אלפי ש"ח( 

חוזים מצטברים עד 

 לסוף התקופה

 282 237 316  301 יחידות דיור

 40,837 32,385 46,862  44,559 יחידות דיור )מ"ר(

 11.3 11.5 11.5 11.3 מחיר ממוצע למ"ר )אלפי ש"ח( 

שיעור השיווק של 

 הפרויקט

 490,305 486,689 492,205 491,656 סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט )אלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר 

 )אלפי ש"ח(
446,524 )*( 481,666 321,142 )*( 407,516 )*( 

 )*( 82% )*( 65% 97% )*( 90% שיווק ליום האחרון של התקופה )%(שיעור 

שטחים שטרם 

נחתמו לגביהם 

 חוזים

 38 83 5 19 יחידות דיור

 יחידות דיור )מ"ר(
4,443 998 16,616 8,165 

סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו 

 )באלפי ש"ח( לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי
33,456 5,213 31,567 40,398 

 1  3מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח

 242 3 שטח מ"ר מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח

 10 3 מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח )אלפי ש"ח(

 להכנסות צפויות ולא לתקבולים.בהתייחס הנתונים עודכנו )*( 

                                                 

 מיליון ש"ח בגין היוון מימון משנים קודמות. 1.5-כולל סכום של כ  2
 .2015 באוגוסט 2 ליום"תאריך הדוח" הינה  למועדבטבלה זו  ההתייחסות  3
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 (My Dori) גני תקווה

  לחלק א' לדוח התקופתי בדבר עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט: 10.10.2להלן עדכון לסעיף 

 
 2014שנת  2014 2 רבעון 2015 2רבעון  2015 1רבעון   

עלויות 

 שהושקעו

)באלפי 

 ש"ח(

 398 152 2,666 -- בגין קרקעבתקופה עלויות מצטברות 
בגין פיתוח, מסים בתקופה עלויות מצטברות 

 ואגרות
5,432 

199 
539 2,055 

 -- -- 2,626 -- בגין בניהבתקופה עלויות מצטברות 
בגין מימון בתקופה עלויות מצטברות 

 )שהוונו(
5 

-- 
-- -- 

 189 25 1,010 1,687 עלויות אחרות
 2,642 716 6,500 7,124 סה"כ עלות לתקופה

 17,459 15,789 31,523 24,583 סה"כ עלות מצטברת בספרים
 

 2014שנת  2014 2 רבעון 2015 2רבעון  2015 1רבעון   
עלויות 

שטרם 

הושקעו 

)באלפי 

ש"ח( 

ושיעור 

 השלמה

 5,735 6,154 3,644 2,144 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם 

 )אומדן(הושקעו 
18,040 

8,080 
26,651 23,900 

 197,073 206,630 205,872 204,885 עלויות בגין בניה שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות 

 מהוונות בעתיד )אומדן(
3,823 

3,293 
3,896 3,907 

 38,911 38,248 37,301 35,496 עלויות אחרות שטרם הושקעו

 269,526 281,579 258,190 264,388 עלות שנותרה להשלמהסה"כ 
 1% 1% 11% 8% שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )%(

 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2017-2018 מועד השלמת בניה צפוי

 לחלק א' לדוח התקופתי בדבר שיווק הפרויקט: 10.10.2להלן עדכון לסעיף 

 2014שנת  2014 2רבעון  2015 2רבעון  2015 1רבעון  

חוזים שנחתמו בתקופה 

 השוטפת

 -- -- 7 8 יחידות דיור

 -- -- 929 1,063 יחידות דיור )מ"ר(

 -- -- 15.1 14.5 מחיר ממוצע למ"ר )אלפי ש"ח(

חוזים מצטברים עד לסוף 

 התקופה

 -- -- 15 8 יחידות דיור

 -- -- 1,992 1,063 יחידות דיור )מ"ר(

 -- -- 14.8 14.5 ממוצע למ"ר )אלפי ש"ח(מחיר 

שיעור השיווק של 

 הפרויקט

סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט 

 )אלפי ש"ח(
331,600 331,974 329,590 329,793 

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו 

 במצטבר )אלפי ש"ח(
15,412 29,507 -- -- 

שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה 

)%( 
5% 9% -- -- 

שטחים שטרם נחתמו 

 לגביהם חוזים

 161 161 146 153 יחידות דיור

 20,549 20,549 18,556 19,486 יחידות דיור )מ"ר(

סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו 

 "ח(שאלפי ב) לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי
22,445 24,035 15,787 17,459 

     

 4 3 מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח

 496 3שטח מ"ר חוזים שנחתמו מתום התקפה ועד תאריך הדוח 

 15 2מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח 
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  .Ronson Europe N.Vתחום פעילות  –לחלק א' לדוח התקופתי  11עדכון לסעיף  .3

החברה ותיאטראות ישראל  הדוח למועד נכוןלחלק א' לדוח התקופתי, יצוין כי  11.1בהמשך לאמור בסעיף  .א
אפשרויות לביצוע עסקה למכירת בע"מ )אשר מחזיקות בשליטה משותפת ברונסון( ממשיכות לבחון 

 ביצוע בדבר אותווד אין זה למועד נכון. מובהר כי ברונסוןאו החזקות מי מהן, כולן או חלקן,  החזקותיהן
 לתהליכי, היתר בין, כפופה כאמור כלשהי עסקה לביצוע החלטה. תנאיה בדבר/או ו כאמור כלשהי עסקה

  .בע"מ ישראל תיאטראות ושל החברה של המוסמכים האורגנים ולאישורי הבחינה

 950-כ מתוכן, אתרים 12-ב למכירה המוצעות דיור יחידות 1,050 -כ רונסון לקבוצת ,2015 ביוני 30 ליום נכון .ב
 100-וכ 2015 ביוני 30פרויקטים שהינם בהקמה נכון ליום  עשרהדיור מוצעות למכירה במסגרת  יחידות

יחידות דיור מוצעות למכירה במסגרת פרויקטים שהקמתם הושלמה למועד האמור. עשרת הפרויקטים 
יחידות דיור בחמישה  530-יחידות דיור, מהן הקמתן של כ 1,719-שהינם בהקמה כאמור לעיל כוללים כ

. 2017-ו 2016 , והיתרה מתוכננת להסתיים במהלך השנים2015פרויקטים מתוכננת להסתיים במהלך שנת 
יחידות דיור,  178-בנוסף, לקבוצת רונסון פרויקט נוסף בהקמה אשר טרם החלו בו הליכי מכירה, הכולל כ

 דיור. יחידות 4,100-פרויקטים נוספים בשלבים שונים של תכנון, המייצגים כ 18וכן ישנם 

רמים חיצוניים על תחום סביבה כללית והשפעת גו)א' לדוח התקופתי  לחלק 11.4.2סעיף בהמשך לאמור ב .ג
, 2014התחזקו המגמות שאפיינו את המשק הפולני בשנת  2015הראשון של שנת  חציוןיצוין כי ב 4(,הפעילות

ובכלל זה המשיכה הירידה בשיעור הריבית וחל ייצוב נוסף במשק הפולני. למרות מדיניות ההקשחה של 
הראשון של שנת  חציוןבנקים בפולין בדרישת ההון העצמי בגין הלוואות משכנתא, חלה עלייה במהלך ה

ובמספר התחלות הבניה ואישורי הבניה שניתנו  5המכירות של יחידות דיור בערים עיקריות בפוליןבנפח  2015
, אך חלה התייצבות במספר ובשווי המשכנתאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד 6בתקופה האמורה,

 .שנלקחו

 ליום פעילות שיווקבהם קיימת  , שאינם פרויקטים מהותיים מאוד,של רונסוןלהלן עדכון ביחס לפרויקטים  .ד
 : 7 )הנתונים הכספיים מוצגים באלפי זלוטי( 2015יוני ב 30

שטחים שנחתמו לגביהם הסכמים  מספר חוזים שנחתמו בתקופה שם הפרויקט 

 בתקופה )מ"ר(

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים 

 , ללא מע"מ שנחתמו

 1רבעון 

2015 

 2רבעון 

2015 

נכון לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

בדצמבר 

2014 

 1רבעון 

2015 

 2רבעון 

2015 

נכון לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

בדצמבר 

2014 

 1רבעון 

2015 

 2רבעון 

2015 

נכון לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

בדצמבר 

2014 

פרויקטים 

 בהקמה

Młody 

Grunwald II 
14 9 35 757 482 1,543 5,505 5,395 5,578 

Kamienica 

Jeżyce I 
41 23 45 2,147 1,211 2,000 5,534 5,436 5,565 

Kamienica 

Jeżyce II )*( 
-- 6 -- -- 220 -- -- 5,518 -- 

City Link I )*( -- 39 -- -- 1,627 -- -- 8,364 -- 

Panoramika  

II 
6 8 15 232 447 745 4,323 4,469 4,448 

Sakura IV 15 13 46 946 756 2,354 6,950 5,601 6,918 

Verdis IV 15 13 41 783 654 2,093 6,644 6,669 6,613 

                                                 

 .המידע הכלול בסעיף זה מבוסס על פרסומיה של רונסון  4
 , שהינה סוכנות נדל"ן העורכת ניתוחים של שוק הנדל"ן למגורים.REASלפי   5
 .Polish Statistical Office -לפי ה  6
 היה 2014ביוני  30 ליום"ח; ש 1.1085 הזלוטי שער היה 2014 בדצמבר 31 ליום"ח; ש 1.0061 הזלוטי שער היה 2015 ביוני 30 ליום  7

  "ח.ש 1.0451 הזלוטי שער
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שטחים שנחתמו לגביהם הסכמים  מספר חוזים שנחתמו בתקופה שם הפרויקט 

 בתקופה )מ"ר(

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים 

 , ללא מע"מ שנחתמו

 1רבעון 

2015 

 2רבעון 

2015 

נכון לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

בדצמבר 

2014 

 1רבעון 

2015 

 2רבעון 

2015 

נכון לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

בדצמבר 

2014 

 1רבעון 

2015 

 2רבעון 

2015 

נכון לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

בדצמבר 

2014 

Espresso II 2 20 45 104 985 1,950 6,631 6,651 6,599 

Tamka 2 3 27 140 228 2,143 14,286 11,908 13,004 

Moko I 18 8 89 1,072 488 4,892 7,587 7,651 7,763 

Impressio II 16 19 37 1,034 1,026 2,148 6,260 5,414 5,695 

Espresso III 

)*( 
7 6 -- 433 338 -- 7,197 6,960 -- 

Moko II )*( 27 19 -- 1,338 1,030 -- 7,648 7,573 -- 

פרויקטים 

שהקמתם 

נסתיימה 

ושמכירתם 

טרם 

הושלמה 

 במלואה

Constans  -- 1 1 -- 260 257 -- 3,523 3,733 

Espresso I -- -- 20 -- -- 1,351 -- 5,974 6,661 

Młody 

Grunwald I 
4 1 56 331 81 3,234 5,085 5,014 5,225 

Sakura I 1 -- -- 79 -- -- 9,115 -- -- 

Sakura II 2 -- -- 215 -- -- 6,982 -- -- 

Sakura III 

(*)* 
7 15 72 393 836 3,441 6,950 6,360 6,817 

Impressio I -- -- 2 -- -- 100 -- -- 5,357 

Chilli II -- -- 3 -- -- 259 -- -- 3,966 

Chilli III 5 5 23 302 295 1,403 3,925 3,987 4,062 

Naturalis I-III 3 10 23 173 594 1,234 4,600 4,828 5,467 

Gemini  II -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Panoramika  I -- -- 9 -- -- 484 -- -- 4,144 

Verdis II -- 1 6 -- 58 396 -- 7,070 6,323 

Verdis III *(*) 1 5 114 56 224 5,961 6,205 5,969 6,385 

 
לחלק א' לדוח התקופתי במסגרת פרויקטים  11.6.4אשר הקמתם החלה במועד הדוח, ואשר נכללו בטבלה שבסעיף פרויקטים    )*(

 בתכנון.
סווגו לפרויקטים שהקמתם  2015 ביוני 30כפרויקטים בהקמה וליום  2014אשר הוצגו בדוח התקופתי לשנת  פרויקטים)**( 

 נסתיימה ושמכירתם טרם הושלמה במלואה.
 

 2015בחודש ינואר (, יצוין כי אגרות חוב של רונסון)לחלק א' לדוח התקופתי  11.12.2סעיף בהמשך לאמור ב .ה

 10זלוטי כל אחת, בתמורה כוללת )ברוטו( של  100בערך נקוב  Iאגרות חוב מסדרה  10,000הנפיקה רונסון 

זלוטי כל  1,000בערך נקוב  Jאגרות חוב מסדרה  15,500, הנפיקה רונסון 2015מיליון זלוטי, ובחודש אפריל 
אגרות חוב  45,000הנפיקה רונסון  2015, ובחודש יוני מיליון זלוטי 15.5של אחת, בתמורה כוללת )ברוטו( 

 . ימיליון זלוט 4.5זלוטי כל אחת, בתמורה כוללת )ברוטו( של  100בערך נקוב  Kמסדרה 

 :2015ביוני  30להלן פרטים נוספים על אגרות החוב מהסדרות האמורות, נכון ליום 

סדרת אגרות 
 חוב

יתרת קרן בתוספת הריבית  ערך נקוב )באלפי זלוטי( שנת פירעון שיעור ריבית
 הצבורה )באלפי זלוטי(

 I Wibor 6M + 4%  *  2019 10,000 10,255סדרה 

 J Wibor 6M + 3.6%  *  2019 15,500 15,656סדרה 

 K Wibor 6M + 3.6%  * 2019 4,500 4,507סדרה 

 לשנה. 1.79%נכון למועד הדוח שיעור הוייבור לתקופה של שישה חודשים הינו  *

מובטחות  אינןו למניות של רונסון המירות ןהחוב האמורות רשומות למסחר בבורסת ורשה, אינ אגרות
יחס חוב נטו להון על  לפיהמידה באמת מידה עעם אגרות החוב האמורות ב בקשרהתחייבה  רונסון. בשעבוד

 . 80%לא יעלה על  פייםסהכפי דוחותיה 
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בכל ההתחייבויות שניתנו בקשר לאגרות חוב שבמחזור  עומדת רונסון ,ולמועד הדוח 2015 ביוני 30נכון ליום 
 . יהיד-על שהונפקו

  :פעילות הקבוצה כקבלן מבצע -דוח התקופתי חלק א' לל 12 לסעיףנים עדכו .4

-והמרת הלוואות בעלים שהועמדו לה על בעניין השלמת עסקת דורי בניה לעיל 1ף הכלול בסעי ןבנוסף לעדכו
המתבצעת בעיקר באמצעות דורי  כקבלן מבצעפעילות הקבוצה תיאור נוספים ל, להלן עדכונים ידי החברה

 בת שלה: בניה וחברות

לחלק א' לדוח התקופתי בעניין אירוע הסטייה באומדני פרויקטים של דורי  12.2בהמשך לאמור בסעיף  .א
דוח הבודק  הגשתלפרטים בדבר סיום עבודתה של ועדת הדירקטוריון המיוחדת של דורי בניה ובדבר בניה: 

אשר כלל את ממצאיו והמלצותיו של הבודק החיצוני בקשר עם , (ידי הועדה האמורה-שמונה על)החיצוני 
סטייה באומדני פרויקטים של דורי בניה שנמצאה במסגרת הליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה ה

)אסמכתא  2015במרס  12ידי מיום הכספיים וכן דיווח מי .ו. לדוחות3באור , ראה 2014לרבעון השני של שנת 
  .(2015-01-050812מס' 

בעניין נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה של דורי  לחלק א' לדוח התקופתי 12.18.2בהמשך לאמור בסעיף  .ב
טוריון קאישרה האסיפה הכללית של דורי בניה )בהמשך לאישור הדיר 2015ביוני  15 ביום בניה, יצוין כי

, מר אסף מור, שלא בהתאם דורי בניה ל"מנכ שלוועדת התגמול שלה(, את תנאי כהונתו המעודכנים 
על מנת לאפשר את הוספת  דורי בניהתיקון מדיניות התגמול של , וכן את דורי בניהלמדיניות התגמול של 

את אישור תנאי כהונתו  , ובהתאםשל דורי בניה יו"ר הדירקטוריוןמר אבירם ורטהיים,  תנאי הכהונה של
 .הכספיים לדוחות .כו.3 באורלפרטים נוספים ראה  .בדורי בניה

העמידה החברה לדורי בניה  2015בחודש אפריל  ,לחלק א' לדוח התקופתי 12.20.2בהמשך לאמור בסעיף  .ג
א'( של מיליון ש"ח לשם מימון ביצוע פדיון מוקדם של מלוא יתרת אגרות החוב )סדרה  70.2הלוואה בסך של 

  .ב. לדוחות הכספיים.3דורי בניה שהיו במחזור, אשר בוצע אותו חודש. לפרטים נוספים ראה באור 

 2.3.3 סעיפים ראה, עליה החלות הפיננסיות המידה אמות עלדורי בניה  של הכספיים נתוניה השפעת לעניין .ד
  .הדירקטוריון לדוח( ט – , ח((ה

 .ח.,3.ז., 3.ג., 3 באורים ראה, להם צד דורי בניה הינהש משפטיים בהליכים שחלו עדכונים אודות לפרטים .ה
 לדוחות הכספיים.  .ד.5-ו .כא.3 ,.יד.3 .ט.,3

ידי רשות ניירות ערך צו להמצאת מסמכים במסגרת -, נמסר לדורי בניה על2015באפריל  20צוין כי ביום כן י
 .1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1מג)א()52בירור מנהלי לפי סעיף 

  תחום דוראד אנרגיה בע"מ –דוח התקופתי חלק א' לל 13 עדכון לסעיף .5

א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ -בעניין ההחזקות ב לחלק א' לדוח התקופתי 13.1סעיף בהמשך לאמור ב .א
ידי אלומיי אנרגיה נקיה, שותפות מוגבלת -ידי החברה ועל-(, חברה פרטית המוחזקת על"דורי אנרגיה")
לדוחות הכספיים  .כג.3 ראה באורמהון המניות המונפק של דוראד,  18.75%(, ואשר מחזיקה "אלומיי")

לפי הסכם ההשקעה שלה בדורי אנרגיה, להגדלת  לעניין מימוש האופציה הראשונה שהוקנתה לאלומיי
מניות נוספים, על דרך של הקצאת  9%-ב אנרגיה דוריהון המניות המונפק של ב של אלומיי התהחזקשיעור 

מהון המניות המונפק של דורי אנרגיה  49%מחזיקה אלומיי  ,לאחר המימוש. נוספות של דורי אנרגיה
 מהון המניות המונפק של דורי אנרגיה.  51%והחברה מחזיקה 

הארכת תוקף בקשה שהגישה דוראד ל( לחלק א' לדוח התקופתי בעניין 4]ג[)13.4.1בהמשך לאמור בסעיף  .ב
כנגד  צלבג"פנתה  דוראד, לאחר ש2015ביולי  13 שנים נוספות, ביום 19תקופה של ה לספקה שלהרישיון ה

האמור שיחייב את הארכת הרישיון  על מנתשר התשתיות הלאומיות והרשות לשירותים ציבוריים חשמל 
לפרטים נוספים ראה באור . 2034במאי  11התקבל הרישיון אשר יהיה בתוקף עד ליום , לתקופה האמורה

 דוחות הכספיים.ל.יט. 3
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ממקורותיה העצמיים לטובת לדוחות הכספיים לעניין ערבות בנקאית שהעמידה דוראד  .כ.3 ראה באור .ג
 .מיליון ש"ח )כפיקדון מוגבל( 70בסך לישראל חברת החשמל 

יפו, בקשה לאישור תביעה -הוגשה למחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב 2015ביולי  16ביום  .ד
, כנגד אחת דוראדידי דורי אנרגיה ונציגה של דורי אנרגיה בדירקטוריון -, וזאת עלדוראדה של נגזרת בשמ

)בעבר ובהווה(  זורלו, נציגי "(זורלו)" Zorlu Eneji Elektrik Uretim A.S - בדוראדמבעלות המניות 

וחברות  Wood Groupחברת  – דוראד שלוכן כנגד קבלן ההקמה של תחנת הכח  דוראדבדירקטוריון 
 לדוחות הכספיים. .ה.5. לפרטים נוספים ראה באור קשורות אליה

 דוראדקיבלה  2015באפריל  30 ביוםין כי ]א[ לחלק א' לדוח התקופתי, יצו13.4.8בהמשך לאמור בסעיף  .ה
"( לפיה "תקופת הביניים" כהגדרתה בהסכם לרכישת גז, תחל תמרהודעה מאת ספק הגז מאגר "תמר" )"

אספקת הגז לדוראד תהא בכפוף  , בין היתר,. בהתאם להסכם, במהלך תקופת הביניים2015במאי  5ביום 
לאחר אספקת גז טבעי ללקוחות אחרים של תמר לכמויות הגז הטבעי שתהיינה זמינות לתמר באותה עת 

. תקופת הביניים תסתיים דוראדעימם נחתמו הסכמים לאספקת גז טבעי קודם לחתימה על ההסכם עם 
ר תשלים )ככל שתשלים( פרויקט להרחבת קיבולת האספקה של מערכת הטיפול וההולכה של גז לאחר שתמ

דוראד בוחנת את השלכות הכניסה  בהתקיים תנאים מתלים המפורטים בהסכם. ,טבעי ממאגר תמר
 לתקופת הביניים כאמור, ככל שיהיו, על פעילותה.

לחלק א' לדוח התקופתי בעניין התקשרות בהסכם חכירה בין שתא"א  13.4.6בהמשך לאמור בסעיף  .ו
החכירה האמור  הסכם 2015בחודש אפריל כי )כהגדרתה בתיאור האמור( לבין מנהל מקרקעי ישראל, יעודכן 

 ידי מנהל מקרקעי ישראל. -נחתם על

ביחס  דוראד"צ שהגישה לבגתי בעניין עתירה ( לחלק א' לדוח התקופ6]ג[)13.4.1לאמור בסעיף  בהמשך .ז
עתירה נוספת למתן צו  דוראדהגישה  2015ביוני  1לתעריפים המערכתיים )כהגדרתם בתיאור האמור(, ביום 

ביחס חשמל וחברת החשמל לישראל בע"מ. לפרטים נוספים -על תנאי כנגד הרשות לשירותים ציבוריים
 .הכספיים לדוחות .כז.3 באור אהר, ג"צידי ב-לעתירה האמורה ולדחייתה על

 פרטים נוספים -תיאור עסקי החברה  – חלק רביעיעדכון ל

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים –לחלק א' לדוח התקופתי  14עדכון לסעיף  .6

, אביב-צמרת" בתל Gבמתחם "לדוחות הכספיים לעניין סיום הסכם השכירות של החברה  .ב.5 ראה באור
במשרדים האמורים למשרדי החברה הממוקמים ברעננה, בהם עושים שימוש יתרת עובדי החברה ומעבר של 

 עובדיה.

 הון אנושי –לחלק א' לדוח התקופתי  16עדכון לסעיף  .7

סגל כמנכ"ל זמני של י דורמר מונה  2015יוני בחודש לחלק א' לדוח התקופתי,  16.2.1בהמשך לאמור בסעיף 
סופר )אשר כיהן עד אותו מועד כמנכ"ל זמני בחברה(, לגזית החברה, וזאת בהמשך להודעתו של מר אהרון 

גלוב, בעלת השליטה בעקיפין בחברה, על פרישה מתפקידו כמנכ"ל גזית גלוב. מר סגל מכהן, בין היתר, 
 כדירקטור בחברה וכסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון גזית גלוב ונמנה על קבוצת בעלי השליטה בה.
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 אשראי ומימון –ח התקופתי לחלק א' לדו 19 עדכון לסעיף .8

 לדוח 2.3.3ף סעי ראה, עליה החלות הפיננסיות המידה אמות על החברה של הכספיים נתוניה השפעת לעניין .א
 . הדירקטוריון

עם בנקים  2015ינואר מיליון ש"ח בהן התקשרה החברה בחודש  90 מסגרות האשראי בסך כולל של לעניין .ב
 לדוחות הכספיים. .ד.3 ראה באור

מיליון ש"ח  33.3-, בוצע פדיון חלקי של אגרות חוב )סדרה ה'( של החברה בסכום של כ2015במרס  1ביום  .ג
 1ערך נקוב, בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 .(2015-01-041269)אסמכתא מס'  2015במרס 

מיליון ש"ח ערך  20.7-בסכום של כ אגרות חוב )סדרה ו'( של החברה בוצע פדיון חלקי של 2015 יוניב 1 ביום .ד
ביוני  1נקוב, בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 .(2015-01-037125)אסמכתא מס'  2015

חברה בדבר הורדת דירוגן פרסמה מדרוג בע"מ הודעת עדכון לדירוג אגרות החוב של ה 2015באפריל  26ביום  .ה

הודיעה מידרוג על המשך  2015ביולי  27וביום . (עם השלכות שליליות credit review) 3Aלדירוג  2Aמדירוג 

 ותדוחלפרטים נוספים ראה  .(עם השלכות שליליות credit review)בחינת דירוג אגרות החוב של החברה 
 2015ביולי  27ומיום  2015באפריל  26 של החברה מיום יםמיידי יםיווחבד יםהכלול יםהאמור הדירוג

 לדוחות הכספיים. .ז.5 באור( וכן , בהתאמה2015-01-082248 -ו 2015-01-005181מס'  ות)אסמכתא

 הליכים משפטיים –לחלק א' לדוח התקופתי  21עדכון לסעיף  .9

 לדוחות.ה. 5-.ד. ו5.א., 5 .י-.ז.3.ג., 3 באורים ראה החברה מעורבת בהםהליכים משפטיים סטטוס  לעדכון
 .הכספיים
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 2015 ביוני 30סתיימה ביום הדוח הדירקטוריון לתקופה ש

שלושה ששה ול ששל החברה לתקופה  דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את הדוחות הכספיים המאוחדים
ניירות ערך )דוחות  (, על פי תקנות"הדוח תקופתאו " "התקופה")להלן:  2015 ביוני 30 סתיימה ביוםהחודשים ש

 ."(תקנות הדיווח"להלן: ) 1970-התש"ל ,דיים(יתקופתיים ומי
 

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה 
ה שנסתיימה לשנשל החברה  הדוח התקופתי עם יחדבבתקופת הדוח, אשר השפעתם מהותית, ויש לעיין בה 

)להלן:  2014בדצמבר  31, הכולל את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 2014בדצמבר  31ביום 
 ."הדוחות הכספיים השנתיים", בהתאמה(-"הדוח התקופתי" ו

 מבוקריםביניים הבלתי הנתונים המופיעים בדוח הדירקטוריון הינם על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים כל 
 . , אלא אם צוין אחרת2015 ביוני 30 יוםל של החברה

במקרים מסוימים מובאים פרטים הסוקרים אירועים אשר הינם לאחר תאריך הדוחות הכספיים וסמוך למועד 
מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של  וכן פרטים נוספים ברמת החברה בלבד. פרסום הדוח

תמונה מקיפה של הנושא  ליתןכדי  יםומפורט פיםנוסונתונים  יםתיאור ניםברה. בחלק מהמקרים ניתהח

 2באור  ה. לפרטים נוספים, ראIFRS - הדוחות הכספיים ערוכים על פי כללי החשבונאות הבינלאומיים המתואר.
 וחות הכספיים.לד

 בדוח זה:
 ;2015 ביוני 30 של החברה ליום בינייםהמאוחדים הדוחות הכספיים         -" הדוחות הכספיים"

 המועד בו אושרו הדוחות הכספיים;  - "הכספיים הדוחות אישור"מועד 
  ;2015של שנת  שניהדוח הרבעוני של החברה לרבעון ה -"הדוח הרבעוני" 

 ;2015ביוני  30      -"מועד הדוח" 

 ;.Ronson Europe N.V      -"רונסון" 
 א. דורי בניה בע"מ;       -" דורי בניה"

 ;דוראד אנרגיה בע"מ       -"דוראד" 
 . , בעלת שליטה בחברה)פיתוח( בע"מישראל  גלוב-גזית       -" גזית ישראל"

 כללי .1

 של בפעילות(, "הקבוצה": להלןבאמצעות חברות בנות ו/או קשורות )ועוסקת, במישרין  החברה
 של ביצוע בפעילותעוסקת  וכן, רונסוןבאמצעות  בפולין וכןיזמות נדל"ן למגורים, בעיקר בישראל 

להקמתה  שהביאומהיזמים  היתה החברה, בנוסףבניה.  דורי באמצעות בישראל קבלניים פרויקטים
 השקעה לחברה ואשרתחנת כוח פרטית לייצור חשמל,  ומפעילה הקימה אשר חברה, דוראדשל 

      .בה מהותית

 הפעילות של החברה מגזרי 1.1

 :של החברה בהתאם לדוחות הכספיים עיקרייםהפעילות ה להלן מגזרי

, פיתוח, הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן, בעיקר בישראל. כמו ייזום - יזמות פעילות 1.1.1
)ללא  , בעיקר בסלובקיהאירופה מזרח בארצותכן, הקבוצה עוסקת בייזום פרויקטים למגורים 

 .פולין(
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 של משותפת בשליטה חברה, רונסוןידי -עלוביצוע פרויקטים למגורים בפולין  ייזום - רונסון פעילות 1.1.2
 . המונפק(מהון המניות  39.8%-)החברה מחזיקה ברונסון כ החברה

, מגורים, למגורים יוקרה מגדלי כגון, בישראל קבלניים פרויקטים של ביצוע -פעילות כקבלן מבצע  1.1.3
 ביצוע וכן מורכבים פרויקטים בבניית התמחות, וכדומה ציבור מבני, מסחריים מרכזים, משרדים

זאת בעיקר באמצעות דורי בניה, חברה בת של  - לדרישות לקוחות הקצה התאםמר בג עבודות
 .בדילול מלא( 89.13%-כ)מהונה המונפק  83.46%-כבשיעור של נכון למועד הדוח החברה המוחזקת 

 הקימה אשר ,דוראדשל המונפק ן הוהמ 9.6%-כ )בעקיפין(מחזיקה החברה  – דוראד פעילות 1.1.4
 ייצור מכסימלי של כושר בעלתעל בסיס גז טבעי,  בעיקרלייצור חשמל,  תחנת כוח פרטית ומפעילה

 באזור אשקלון. ,מגוואט 860-כ

  * 2015 ביוני 30 יוםעץ החזקות ל 1.2

 
 

 .התרשים כולל חברות פעילות עיקריות בלבד  * 
 באמצעות חברות פרטיות בשליטתה.  ** 

 .; ללא פוליןסלובקיהבעיקר ב ***  
 

  אירועים מהותיים 1.3

 סקאות לחיזוק מבנה ההון של החברה ולחיזוק מבנה ההון של דורי בניההשלמת ע 1.3.1

אישרה האסיפה הכללית של החברה עסקה של החברה עם גזית ישראל,  2015ביוני  15ביום 
החברה, על דרך של המרה לשטרי הון צמיתים של מלוא מסגרות  שלשמטרתה חיזוק מבנה ההון 

 ,מיליון ש"ח 210ידי גזית ישראל לחברה, בסך כולל של -האשראי והלוואות הבעלים שהועמדו על
ידי גזית ישראל לחברה כנגד הנפקת שטר הון צמית -מיליון ש"ח על 35והעמדת סכום נוסף של 

 מהעסקה כתוצאה(. "עסקת ההמרות להון"להלן: בניה( ))סכום אשר יועד להזרמה מהחברה לדורי 
עומד  2015ביוני  30מיליון ש"ח ונכון ליום  243 -ההון העצמי של החברה בסכום של כ גדל, האמורה

 495 -כ שלבסך  צמיתיםהון  שטרימיליון ש"ח )כולל  347-ההון העצמי של החברה על סך של כ
 .נ.(.ע"ח ש מיליון

אישרה האסיפה הכללית של דורי בניה את התקשרותה בעסקה עם  2015ביוני  15מו כן, ביום כ
 ידי-על והלוואות שהועמדו האשראי מסגרות לפי לחברה בניה דורי של חובה הומר החברה, לפיה

-על הועמד אשר כאמור הנוסף הסכום מיליון ש"ח, וכן 590.2בניה, שהסתכם בסך של  לדורי החברה
בתנאים שהוסכמו בין החברה לבין , מניות, כתבי אופציה ושטר הון צמיתל, בניה ידי החברה לדורי

במועד השלמת העסקה נותרה לדורי בניה הלוואה כלפי "(. עסקת דורי בניה"להלן: ) דורי בניה
 מיליון ש"ח(. 4.5-החברה בסכום השווה למחיר המימוש של מלוא כתבי האופציה האמורים )כ
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 ליום ונכון"ח ש מיליון 519 -כ של בסכום בניה דורי של, גדל ההון העצמי בניהת דורי מעסק כתוצאה
 צמיתהון  שטר"ח )כולל ש מיליון 230-כ של סך על בניה דורי של העצמי ההון עומד 2015 ביוני 30

 .נ.(.ע"ח ש מיליון 388-כ שלבסך 

העסקאות האמורות ראה . לפרטים נוספים אודות 2015ביוני  22העסקאות האמורות הושלמו ביום 
)אסמכתא  2015ביוני  7לדוחות הכספיים, ודיווחים מיידים של החברה מיום  .כו.3-.כה. ו3ים באור
 (. 2015-01-048984)אסמכתא מס'  2015ביוני  16 ( ומיום2015-01-041451מס' 

 2014 בשנתגזית ישראל ידי -על חברהל שהועמדווהלוואות בעלים  האשראי קוויבדבר  לפרטים
 .לדוחות הכספיים.טו. 3 באור ראה, ההמרות להון עסקתהשלמת  מועד עד 2015 ובשנת

 2014 בשנתהחברה ידי -על בניה לדורי שהועמדווהלוואות בעלים  האשראי קוויבדבר  לפרטים
 העמדת כי יצוין. דוחות הכספייםל .א.3 באור ראה, השלמת עסקת דורי בניה מועד עד 2015 ובשנת

 אשר אשראי/או ו השקעה בסיס על בעיקר התהי, לעיל כמתואר בניה לדורי החברהידי -על האשראי
 .ישראל מגזית החברה קיבלה

  פיננסיות מידה באמות עמידה 1.3.2

כלפי תאגידים  והתחייב להן פיננסיות מידה באמותהחברה  ושלשל דורי בניה עמידתן  ענייןל
 .הלןל 2.3.3 ראה סעיףהעניין,  לפימממנים ומחזיקי אגרות החוב, 

 עדכון דירוג אגרות החוב של החברה 1.3.3

ידי מדרוג בע"מ -של החברה עלז' -ה', ו' ומסדרות סדרות אגרות החוב לפרטים בדבר הורדת דירוג 
 .ז.5 ראה באור, 2015בחודש אפריל , (עם השלכות שליליות credit review) 3Aלדירוג  2Aמדירוג 

על המשך בחינת דירוג אגרות החוב של בע"מ הודיעה מידרוג  2015ביולי  27ביום . דוחות הכספייםל
 עם השלכות שליליות(. credit reviewהחברה )

 פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה א'( של דורי בניה 1.3.4

פדיון מוקדם של מלוא יתרת אגרות החוב )סדרה א'( של דורי בניה שהיו במחזור, לפרטים בדבר 
תיקון שטר הנאמנות של אגרות החוב  לאחר, 2015בחודש אפריל ביוזמת דורי בניה צע אשר בו

מימון שקיבלה דורי בניה מהחברה לעניין אמצעות ידי מחזיקי אגרות החוב, וזאת ב-האמורות על
  דוחות הכספיים.ל .ב.3ראה באור זה, 

 עדכונים -אירוע הסטייה באומדני פרויקטים של דורי בניה  1.3.5

עדת הדירקטוריון המיוחדת של דורי ועבודתה  סיימה את 2015הרבעון הראשון של שנת במהלך 
אשר כלל , (ידי הועדה האמורה-שמונה על)דוח הבודק החיצוני הוגש לדירקטוריון דורי בניה בניה ו

סטייה באומדני פרויקטים של דורי בניה את ממצאיו והמלצותיו של הבודק החיצוני בקשר עם ה
. לפרטים 2014רת הליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת שנמצאה במסג

-2015)אסמכתא מס'  2015במרס  12הכספיים וכן דיווח מיידי מיום  .ו. לדוחות3באור ראה נוספים 
01-050812) . 

 דוראד 1.3.1

לחברה על ( "אלומיי" :אנרגיה נקיה, שותפות מוגבלת )להלן, הודיעה אלומיי 2015בחודש מאי 
בע"מ  אנרגיהתשתיות דורי א. -מימוש האופציה הראשונה המוקנית לה לפי הסכם ההשקעה שלה ב

מהון המניות  18.75%והמחזיקה  ,ידי החברה ואלומיי-)אשר הינה חברה פרטית המוחזקת על
 הון המניות המונפקב של אלומיי התהחזקלהגדלת שיעור  ,"(דורי אנרגיה)להלן: " המונפק בדוראד(

 ,המימוש לאחר. דורי אנרגיהנוספים, על דרך של הקצאת מניות נוספות של  9%-ב אנרגיה דורישל 
מהון המניות  51%רה מחזיקה מהון המניות המונפק של דורי אנרגיה והחב 49%אלומיי  מחזיקה

 וחות הכספיים.. לדכג.3ור לפרטים נוספים ראה בא המונפק של דורי אנרגיה.

 10-רווח של כ דוראדרשמה  2015ביוני  30שהסתיימה ביום בתקופה של ששה ושלושה חודשים 
המחירים מדד שינויים בעונתיות וכן ללין כי יצומיליון ש"ח, בהתאמה.  56-מיליון ש"ח והפסד של כ
 . כאמורעל תוצאותיה הכספיות של דוראד לצרכן השפעה מהותית 
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מאי חודש אשר יהיה בתוקף עד לשלה  את רישיון האספקה הקבוע קיבלה דוראד 2015בחודש יולי 
 לדוחות הכספיים. .יט.3לפרטים נוספים ראה באור  .2034

 בין דורי בניה והחברה לבין קבלן ההקמה בפרויקט דוראד ממשיכים להתנהללמועד הדוח,  נכון
הליכים משפטיים בהיקפים משמעותיים בקשר להתחשבנות הכספית ביניהם בפרויקט. לפרטים 

 .הכספיים לדוחות .ז.3 באורההליכים האמורים ראה סטטוס נוספים בדבר 

-, על2015בחודש יולי  לאישור תביעה נגזרת אשר הוגשה בעניינה של דוראדבקשה לפרטים אודות 
 לדוחות ה..5באור ידי דורי אנרגיה ועל ידי נציגה של דורי אנרגיה בדירקטוריון דוראד, ראה 

 הכספיים.

  בתחומי הפעילות של החברה צבר פרויקטים 1.4

בהיקף  בישראלפרויקטים ב מעורבת קבוצהה ,הכספיים הדוחות אישור למועד נכון ,בתחום היזמות
 החברה מחזיקה בנוסףו (יחידות דיור 1,200 -כדיור )חלק החברה  יחידות 2,600 -כ כולל של

ר צב ומשרדים. קלה תעשייה, מ"ר של שטחי מסחר 21,000 -מקרקעין המיועדים לבניית כב
 בהיקף של  הינו ,הכספיים הדוחות אישור למועד נכון ,בפולין רונסון שלפרויקטים הקרקעות וה
בתחום  (.ברונסון החזקותיה שיעורלבהתאם  39.8% הינו חברההיחידות דיור )חלק  5,900 -כ

 הפרויקטים, מגיע צבר ההזמנות של הכספיים הדוחות אישור למועד נכוןקבלנות הביצוע, 
 "ח )לא כולל פרויקטים המבוצעים עבורשמיליארד  1.3 -להיקף של כידי דורי בניה -המבוצעים על

 .הקרובות תייםבמהלך השנעדים ברובם לביצוע וי. פרויקטים אלה מהעבודות( כמזמינתהחברה 
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  :2015ביוני  30 ליוםשל החברה בתחום היזמות בישראל יחידות למגורים עיקר נתוני שיווק, הקמה ומכירה של  1.5

             

  

                

           

  

 
 ש"ח(באלפי דירות שנמכרו וטרם נמסרו )

 
 ש"ח(אלפי )ב סך דירות שטרם נמסרו

    

 שם
  הפרויקט

 
  מיקום

 

 עלות
 הפרויקט

 במלאי
 באלפי)

 (1) (ח"ש
 

 חלק
 החברה

 בפרויקט
 

 מספר
 ד"יח

  בפרויקט
 

 ד"יח
 שיצאו

 לשיווק
(2) 

 

 מספר
 ד"יח
 מסרושנ
 כה עד

 רווח 
( הפסד)

 שהוכר
 בדוחות
 עד החברה

 30 ליום
 2015ביוני 

(4) 
 

' מס
 הסכמים
 שנחתמו

(3) 
 

 הכנסות
 צפויות

 בדוחות
 (3) החברה

 

 גולמי רווח
 צפוי

 בדוחות
 החברה

 

' מס
 דירות

 

 הכנסות
 צפויות

 בדוחות
 החברה

 

 גולמי רווח
 צפוי

 בדוחות
 החברה

 

 אחוז
 רווח

 גולמי
  צפוי

 

 מועד
 הכרה

 בהכנסה
 בגין צפוי

 דירות
 שנמכרו

             

  

                
 דורי וילה

 

נס 
 ציונה

 

74% -כ  215,690  

 

372 

 

372 

 

217 
 

51,287 
 

150 

 

290,334 
 

46,523 

 

155 

 

304,757  48,835 

 

16% 

 

2015-
2016 

  פלוס דורי
הוד 

60% -כ  88,712  השרון   65  65  - 
 

-  54  84,734  -  65  110,441  -  0%  2016 

 בסט דורי
 

הוד 
 השרון

 

12,666  50% 

 

128 

 

128 

 

117 
 

(55,940)  

 

9 

 

8,968 

 

- 
 

11 

 

13,799 

 

- 
 

0% 

 

2015 

MY DORI  
 גני

 -  126  266  60% -כ  81,377  תקווה
 

-  64  81,738  9,039  266  382,164  42,261  11%  
2017-
2018 

    

398,445 

   

831 

 

691 

 

334 
 (4,653)  

 

277 

 

465,774 

 

55,562 

 

497 

 

811,161 

 

91,096 

 

11% 

  

             

  

                      
 

  
         

    
  

              (1) , ח"ש מיליון 50 -וכ ח"ש מיליון 35 -כ ח"ש מיליון 9 -כ, ח"ש מיליון 65 -כ של בסך קומבינציה מרכיב כולל MY DORIו פלוס דורי, בסט דורי, דורי וילה בפרויקטים המלאי סכום 
 . בהתאמה

    
  (2)  . בהתאמה MY DORIו פלוס דורי, בסט דורי, דורי וילה בפרויקטים קרקע לבעלי הנמסרות דירות 106 -ו דירות 27, דירות 64, דירות 51 כולל לשיווק שיצאו היחידות' מס 

    
  (3)  .ח"ש מיליון 29 של צפויה בהכנסה קרקע לבעלי שיימסרו דירות 29 כולל, נמסרו וטרם בסט דורי בפרויקט שנמכרו הדירות' מס 

      

 

 

 .ח"ש מיליון 24 של צפויה בהכנסה קרקע לבעלי שיימסרו דירות 18 כולל, נמסרו וטרם דורי וילה בפרויקט שנמכרו הדירות' מס
 . ח"ש מיליון 35 של צפויה בהכנסה קרקע לבעלי שיימסרו דירות 27 כולל, נמסרו וטרם פלוס דורי בפרויקט שנמכרו הדירות' מס
 .ח"ש מיליון 50 של צפויה בהכנסה קרקע לבעלי שיימסרו דירות 48 כולל, נמסרו וטרם MY DORI בפרויקט שנמכרו הדירות' מס

      (4)  (.הקבלני המרכיב והן היזמי המרכיב הן) יזמי כפרויקט החשבונאות לתקני בהתאם בכללותו מוצג אשר האמור הפרויקט בביצוע בניה דורי של מההפסד נובע בסט דורי בפרויקט ההפסד 
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  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה 1.1

  : 2015 ביוני 30להלן מידע נוסף בדבר תמצית החזקות החברה )דוח סולו(, כפי שתוארו לעיל, ליום 

 שם החברה
 המוחזקת

סוג נייר הערך 
 /נכסים

 כמות מניות
 )במיליונים(

שיעור 
 החזקה )%(

 ערך בספרים
 )אלפי ש"ח(

 שווי שוק
 )אלפי ש"ח(

 (1)רונסון  
 108.350 39.8 177,648 136,264 (WSEמניה )

 - (5) 3,439 - - הלוואה

 (2דורי בניה ) 
 70.786 83.46 225,794 )*( 113,638 (TASEמניה )

 - 819 - - הלוואה
א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ 

 (3"( )אנרגיה"דורי להלן: )
 - 64,521 51 0.01 מניה

 - 75,626 - - הלוואה
 - 248,791 - - - (4נכסי יזמות בישראל )

 - 123,923 - - - מרכיב קומבינציה 

מקדמות מרוכשי דירות בניכוי 
 פיקדונות בחשבונות ליווי 

- - - (138,017) - 

 נכסי יזמות במזרח אירופה
   

31,460 
 

  סה"כ
  

814,004 
  

 מיליון ש"ח. 388כולל שטר הון בסך של  )*(

 )באלפי ש"ח(: 2015ביוני  30וההתחייבויות של החברה )דוח סולו( ליום  הנכסיםלהלן יתרות 

 342,706  (6אגרות חוב )

 98,282  וחלויות שוטפות( ארוך זמן, התחייבויות למוסדות פיננסיים )זמן קצר

 440,988  סה"כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים ולאחרים

 85,920  התחייבות בגין רכישת מקרקעין )קומבינציה(
 526,908  סה"כ התחייבויות 

 10,432   נטו  ,נכסים כספיים בתוספת

 (55,284)  בניכוי נכסים אחרים )בעיקר מסים נדחים(
 482,051  התחייבויות, נטו

 בסך  צמיתיםהון  שטרי)כולל  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה
 .נ.(ע"ח ש מיליון 495 -כ של

 
331,948 

 
 להלן. 2.1.3.2ראה גם סעיף  ברונסוןהחזקה  לעניין (1)
 שהעמידהמסגרות האשראי והלוואות הבעלים ומרו הלעניין עסקת דורי בניה, אשר במסגרתה, בין היתר,  (2)

 לדוחות הכספיים.  כו..3-ו .א.3ים , ראה באורצמית החברה לדורי בניה למניות, כתבי אופציה ושטר הון
ואיזון סכומי הלוואות  בעלת המניות הנוספת בדורי אנרגיהידי -הראשונה עלאופציה מימוש הלפרטים אודות  (3)

 .לדוחות הכספיים כג..3באור ראה  ,הבעלים לדורי אנרגיה בהתאם
 לחלק 10 וכן סעיף לעיל 1.5 נכסי היזמות בישראל ראה סעיף בגין לחברהאודות הרווחיות הצפויה  לפרטים (4)

 א' לדוח התקופתי.

( באמצעותה, בין היתר, לחלק א' לדוח התקופתי 11.1 )ראה סעיף .I.T.R Dori B.V -הלוואה אשר ניתנה ל (5)
 מוחזקות מניות החברה ברונסון.

 )באלפי ש"ח(:  2015 ביוני 30להלן מועדי פירעון אגרות החוב של החברה )סולו( שהיו במחזור ביום  (6)
 

 % אגרות חוב לשנה שתסתיים ביום

 23 78,224 2016 ביוני 30
 16 55,660 2017 ביוני 30
 16 55,660 2018 ביוני 30
 16 55,660 2019 ביוני 30
 11 33,188 2020 ביוני 30
 9 32,157 2021 ביוני 30
 9 32,157 2022 ביוני 30

 100 342,701 סה"כ
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .2

 המצב הכספי 2.1

 כללי 2.1.1

ליום  0.99ושל  2014 ביוני 30 ליום 1.01של  שוטף יחס עומתל ,1.08 הינו 2015ביוני  30 השוטף ליום היחס
  .2014בדצמבר  31

 נכסים 2.1.2

 1,727-, לעומת סך של כש"ח ןמיליו 1,690-כלהחברה סך הנכסים של הסתכם  2015 ביוני 30 נכון ליום
  .2014בדצמבר  31ליום  1,745-וסך של כ 2014ביוני  30ון ש"ח ליום מילי

 
 :2015ביוני  30תיימה ביום בתקופה שהס בנכסיםלהלן סקירת עיקרי השינויים והמגמות 

 

 לזמן קצר וזמן ארוך והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות 

 ש"ח ןיליומ 419 -של כלעומת סך  ,ש"ח ןמיליו 364 -לסך של כ ףהסעיהסתכם  2015ביוני  30 נכון ליום
 מקיטון ובעיקר נובע הקיטון. 2014 בדצמבר 31 ליום"ח ש מיליון 397-וסך של כ 2014 ביוני 30 ליום

ומהפרשי עיתוי בין קצב בצבר העבודות של דורי בניה  מקיטון ,של דורי בניה לקבל ההכנסות ביתרת
 הביצוע וההכרה בהכנסה בגינו לבין תנאי התשלום החוזיים בפרויקטים השונים.

 

 מלאי בניינים למכירה  

של  ובמימושםחברה לא רכשה קרקעות חדשות, אלא התמקדה בפיתוחם ה 2015 שנתשל השני רבעון ב
 הסתכם הסעיף 2015 ביוני 30 נכון ליום ., הנמצאים בישראל ובסלובקיההפרויקטים הקיימים במלאי

 558-וסך של כ 2014 ביוני 30ליום  נכוןש"ח  מיליון 626 -ך של כלעומת ס ,ש"ח ןמיליו 515 -כלסך של 
מהתקדמות בביצוע הפרויקטים  בעיקרו נבע במלאי השינוי. 2014בדצמבר  31 יוםלמיליון ש"ח נכון 

 נסב יםבפרויקט דיור יחידות מסירת, בניכוי ובסלובקיה מוצקין קרייתב ,ציונה נסבבהוד השרון, 
  של בסך הסתכמה הכספייםבדוחות  הקומבינציה מרכיב יתרת .ובהוד השרון מוצקין יתיקר, ציונה

 "ח.ש ליוןימ 159 -כ
 

 השקעה בחברות כלולות 2.1.3

)החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את דוחותיהן  הסעיף מייצג בעיקר את ההשקעה בחברות הבאות
לאור מהותיות ההשקעה בהן  הלןשל החברות הכלולות המפורטות ל 2015ביוני  30הכספיים ליום 

 וחשיבותן לעסקי הקבוצה(:
 

  .9.6% -כבשיעור של החברה )בעקיפין( ידי -מוחזקת על – דוראד 2.1.3.1

רשומות למסחר בבורסה בוורשה ואגרות חוב שלה מניותיה ואשר בהולנד,  תאגדההשחברה  -רונסון  2.1.3.2
, בעקיפין רונסוןממניות  39.8% החברהלמועד הדוח מחזיקה  נכון. 2007החל מחודש נובמבר  ,שבפולין

לחלק א'  11.1)לעניין ההחזקה ברונסון, ראה סעיף  תיאטראות ישראל בע"מ םוזאת בשליטה משותפת ע
 .(התקופתי לדוח

החברה ותיאטראות  הדוח למועד נכון. לדוחות הכספיים השנתיים, יצוין כי 1.ב(1.10 בבאורלאמור  בהמשך
או החזקות מי מהן, כולן או  החזקותיהן"מ ממשיכות לבחון אפשרויות לביצוע עסקה למכירת בעישראל 
. תנאיה בדבר/או ו כאמור כלשהי עסקה ביצוע בדבר וודאות אין זה למועד נכון. מובהר כי ברונסוןחלקן, 

 המוסמכים האורגנים ולאישורי הבחינה לתהליכי, היתר בין, כפופה כאמור כלשהי עסקה לביצוע החלטה
 .בע"מ ישראל תיאטראות ושל החברה של
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שקעתה של החברה במניותיה של הכמו כן, . הפולני הזלוטי הינו רונסון של הכספייםמטבע ההצגה בדוחות 

מסתכמת השקעתה של החברה ברונסון בדוחות  2015 ביוני 30רונסון הינה בזלוטי הפולני. נכון ליום 
; 2015 ביוני 30, לפי שער הזלוטי ליום ש"חמיליון  177 -כ מיליון זלוטי )שהינו 176הכספיים בסך של 

. בהתאם, לשינויים ו/או תנודות בשער (2014בדצמבר  31מיליון ש"ח, לפי שער הזלוטי ליום  195 -כלעומת 
על סך ההשקעה של החברה ברונסון ובהתאם על ההון העצמי של החברה מהותית הזלוטי השפעה 

הש"ח בתקופות הדוח, ראה  לבין הזלוטי בין החליפין שערישינוי ב בדבר לפרטיםבדוחותיה הכספיים. 
. (עד הדוח החברה אינה מבצעת עסקאות הגנה ביחס לזלוטיויצוין כי למ) הכספיים לדוחות .יז.3 באור

 .השנתיים חות הכספיים.ו. לדו20לפרטים נוספים ראה גם באור 
 

 התחייבויות  2.1.4

 מתוכן"ח, ש מיליון 1,069 -הסתכמו ההתחייבויות השוטפות של החברה לסך של כ 2015ביוני  30נכון ליום 
ההתחייבויות השוטפות של החברה לעומת  זאת, נושאות ריבית כספיות התחייבויות"ח ש מיליון 226 -כ
נושאות  כספיות התחייבויות"ח ש מיליון 230 -כ מתוכן"ח, ש מיליון 1,239 -סך של כב 2014ביוני  30יום ל

 כספיות התחייבויות"ח ש מיליון 305 -כ מתוכן"ח, ש מיליון 1,214 -סך של כב שוטפות התחייבויות, וריבית
 לסך של  2015 ביוני 30 ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ליום .2014 בדצמבר 31ליום  ,נושאות ריבית

ליום  ח"ש מיליון 320 -סך של כו 2014 ביוני 30 ליום"ח ש מיליון 541 -כ של סך לעומתמיליון ש"ח,  274-כ
  .2014 בדצמבר 31
 

 ,חלויות שוטפות בגין אגרות חוב מפירעוןבהתחייבויות השוטפות בתקופת הדוח נבע בעיקרו  הקיטון
בקיזוז ריבית לשלם, מירידה בהתחייבות לספקים ולנותני שירותים, מירידה במקדמות ממזמיני עבודות 

 בתקופת ארוך לזמן בהתחייבויות הקיטון דירות בקיזוז עלייה בסעיף אשראי מתאגידים בנקאים. ומרוכשי
 להמרת. ישראל גזיתבקיזוז קיטון בהלוואה מ קצר מןלז חוב אגרות סעיף ממיון בעיקרו נבע הדוח

 1.3.1 סעיף ראה בניה דורי שלועסקאות לחיזוק מבנה ההון של החברה  שלמתוה ישראל גזיתמ הלוואות
 .לעיל

 

 הון עצמי 2.1.5

 347 -לסך של כ 2015 ביוני 30ביום הסתכם  , לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה,של החברהצמי עההון ה
 מיליון 210 -סך של כלעומת ו 2014 ביוני 30ש"ח ליום  מיליון 53 -של כ סךב גירעון"ח, לעומת שמיליון 

 "חשמיליון  137 -בהון העצמי של החברה בתקופת הדוח בסך של כ הייהעל. 2014 בדצמבר 31יום ל ח"ש
 עם מעסקאות הון בקרן גידולמ ש"ח, ליוןימ 198 -שטר הון מבעל שליטה בסך של כ מהנפקתנבעה בעיקרה 

משינוי בשערי  ש"ח, ליוןימ 81 -הפסד בתקופה בסך של כבקיזוז  מיליון ש"ח 45 -שליטה בסך של כ בעלת
ומהנפקת דיבידנד לבעלי  מיליון ש"ח 17 -את ההון העצמי של החברה בסך של כ ןהחליפין אשר הקטי

 מיליון ש"ח. 7.5 -זכויות שאינן מקנות שליטה על סך של כ
 

  מיליון ש"ח 332 -לסך של כ 2015 ביוני 30המניות של החברה הסתכם ליום  עליההון העצמי המיוחס לב
 2014 ביוני 30מיליון ש"ח ליום  26 -לעומת סך של כ ,.נ.(ע"ח ש מיליון 495 שלבסך  צמיתהון  שטר)כולל 

 החברה של המניות לבעלי המיוחס העצמי בהון היהעלי. 2014 בדצמבר 31ש"ח ליום  מיליון 190 -כשל  סךו
 198 -בעל שליטה בסך של כלשטר הון  מהנפקתנבעה בעיקרה "ח ש מיליון 142 -כ של בסך הדוח בתקופת

את  ןש"ח, משינוי בשערי החליפין אשר הקטי ליוןימ 39 -בתקופה בסך של כ הפסדבקיזוז , ש"ח ליוןימ
מיליון ש"ח ומגידול בקרן עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות  17 -כ ההון העצמי של החברה בסך של

מיליון  45 -שליטה בסך של כ בעלת עם מעסקאות הון בקרן גידול בניכויש"ח,  ליוןימ 45 -שליטה בסך של כ
 ש"ח.

 
זכויות  ההון העצמי של החברה )כולל גדלהשלמתה,  ועםלהון  ההמרותלעיל, כתוצאה מעסקת  כמתואר

 מיליון ש"ח.  243 -( בסכום של כשאינן מקנות שליטה
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לחברה שטרי הון והלוואות לחברה המאוחדת דורי  2014בדצמבר  31וליום  2015ביוני  30מאחר וליום 

בניה, ומאחר וההון העצמי של דורי בניה בניטרול שטרי הון הינו שלילי, חלק בעלי זכויות המיעוט בהון 
ן בגין עסקאות עם העצמי של דורי בניה מוצג כחלק מההון המיוחס לבעלי המניות של החברה )בסעיף קר

 בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה(. 
 

 תוצאות הפעילות 2.2

  :תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים )במיליוני ש"ח( 2.2.1

  1-1/2015 1-1/2014 4-1/2015 4-1/2014 1-12/2014 

 1,355 270 316 600 667 והשכרה עבודות, ממכירות הכנסות

 (1,654) (421) (339) (847) (699) עלות עבודות שבוצעו ודמי ניהול

 (299) (151) (23) (247) (32) גולמי הפסד

 (5) (1) (1) (2) (3) הוצאות מכירה ושיווק

 (61) (15) (15) (29) (31) הוצאות הנהלה וכלליות

 לפי תוהמטופל ברותח)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק

 המאזני השווי שיטת
1 - (4) (2) (8) 

 (373) (169) (44) (278) (65) אחרותהוצאות  לפני תפעולי הפסד

 (5) (1) )*( (1) )*( , נטואחרות הוצאות

 (378) (171) (45) (280) (66) אחרותהוצאות  אחרי תפעולי הפסד

 10 1 1 5 5 הכנסות מימון

 (43) (11) (11) (20) (18) הוצאות מימון

 (411) (181) (55) (295) (78) לפני מיסים על ההכנסה הפסד

 13 2 8 5 3 )הטבת מס( מיסים על ההכנסה

 (424) (183) (63) (300) (81) הפסד

  מיוחס ל: נקי הפסד

 (276) (116) (29) (186) (39) בעלי מניות של החברה

 (148) (67)  (34) (114) (42) זכויות מיעוט

  אחר כולל)הפסד(  רווח

 פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 (5) (6) (17) (החברה של המניות לבעלי)מיוחס  חוץ

 

(5) 6 

 - 1 - 1 - )*( מוגדרת להטבה תכנית בגין אקטוארי)הפסד(  רווח 

 (418) (187) (18) (305) (98) כולל הפסדכ "סה
 

 .ש"ח ליוןיממהנמוכים  סכומים)*( 

 גולמי  הפסדוהכנסות  2.2.2

ש"ח ממכירת  מיליון 170 -של כסך  ןמתוכמיליון ש"ח,  667 -לכהסתכמו  דוחה תסך ההכנסות בתקופ
 -כ . זאת, לעומת סך הכנסות שלש"ח מביצוע עבודות בנייה וניהולן מיליון 497 -של כ סךבניינים וקרקעות ו

ש"ח  מיליון 524 -של כ סךש"ח ממכירת בניינים וקרקעות ו מיליון 76 -של כסך  ןש"ח, מתוכ מיליון 600
 מיליון 1,355 -כ ; וכן לעומת סך הכנסות שלבתקופה המקבילה אשתקד, מביצוע עבודות בנייה וניהולן

מביצוע  ש"ח מיליון 1,128 -כשל  סךממכירת בניינים וקרקעות ו ש"ח מיליון 227 -של כסך  ןמתוכ ,ש"ח
וקרקעות בתקופת הדוח נובע בעיקר הגידול בהכנסות ממכירת בניינים  .2014, בשנת וניהולן עבודות בנייה

מעיתוי מועדי ההכרה בהכנסה בהתאם לאכלוס של הפרויקטים היזמיים. הקיטון בהכנסות מביצוע 
 עבודות בניה וניהולן בתקופת הדוח נובע מחברת הבת דורי בניה.
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 מיליון 27 -כהפסד גולמי של מתוכו מיליון ש"ח,  32 -כשל סך בהסתכם  הדוח תבתקופ הגולמי הפסדה
זאת, ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות.  מיליון 5 -של כ ורווח גולמי ןש"ח מביצוע עבודות בנייה וניהול

מיליון ש"ח  233 -אשר נבע מהפסד גולמי בסך של כ ,ח"שמיליון  247 -כלעומת הפסד גולמי בסך של 
, ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות מיליון 14 -של כ בתוספת הפסד בסך ןמביצוע עבודות בנייה וניהול

 -כ, מתוכו ח"ש מיליון 299 -כהסתכם ההפסד הגולמי בסך של  2014 בשנת. תקופה המקבילה אשתקדב
בניינים ש"ח ממכירת  מיליון 19 -גולמי של כ והפסד ןש"ח מביצוע עבודות בנייה וניהול מיליון 280

 וקרקעות. 

דורי בניה וזאת  שלהתמשכות לוחות זמנים של פרויקטים מ בעיקרבתקופת הדוח נבע  הגולמיההפסד 
 ,של דורי בניהשל אותם פרויקטים כחלק מהפעילות השוטפת  ובהשלמתם םבביצועבמסגרת התקדמות 

באותם  מסירת הדירות ילהוציאן בשלב תנדרששדורי בניה נלוות  ועלויותהוצאות נוספות הערכה לוכן מ
 של מואץ בהליך נמצאת בניה דורי ,הדוח למועדו האחרונים דשיםבחו כי, יצוין זה בהקשר. פרויקטים

 .אלה בפרויקטים הכרוכה הודאות אי את, באופן המקטין הפסדיים פרויקטיםשל מספר  ומסירה השלמה
 בין, והשפיע 2014 בשנת התגלה אשר, בניה דורי של פרויקטים באומדני הסטייה אירוע אודותלפרטים 

 .השנתיים הכספים לדוחות .ג.1 באור ראה, 2014 לשנת הראשונה המחצית תוצאות על, היתר

לתקופה  41% -כ של גולמי הפסד שיעור לעומת ,4.7% -כהינו  הדוח תהגולמי בתקופ ההפסדשיעור 
הגולמי בין התקופות  הפסדבשינויים יצוין כי  .2014 בשנת 22% -כוהפסד גולמי של  המקבילה אשתקד

 .בהתאם לאכלוסם של הפרויקטים היזמיים מועדי ההכרה בהכנסה משינויים בעיתוייגם נובעים 

 .לדוחות הכספיים 4באור  הלמידע בדבר מגזרי דיווח רא
 

 כלליות ו הוצאות הנהלה 2.2.3

 מיליון 29 -מיליון ש"ח, לעומת סך של כ 31 -לסך של כ הסתכמו הדוח תבתקופ וכלליותהוצאות הנהלה 
  .2014בשנת  "חש מיליון 61-וסך של כ בתקופה המקבילה אשתקד ש"ח

 

 הוצאות והכנסות מימון 2.2.4

מיליון ש"ח בהתאמה,  5 -מיליון ש"ח וכ 18 -של כהסתכמו לסך  ת הדוחבתקופהוצאות והכנסות המימון 
, ולעומת סך של בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח, בהתאמה,  5 -מיליון ש"ח וכ 20 -לעומת סך של כ

  .2014בשנת  ,בהתאמה ,ש"חמיליון  10 -מיליון ש"ח וכ 43 -כ
 

 המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי  חברות )הפסדי( רווחיחלק הקבוצה ב 2.2.5

מהונה של  18.75%)אשר מחזיקה דורי אנרגיה של , של רונסון פעילותןלתוצאות הסעיף מתייחס בעיקר 
 בבולגריה ובאוקראינה. חברות הקבוצהשל , וכן דוראד(

  

 נזילות ומקורות המימון 2.3

 מזומנים לתקופה תזרים 2.3.1

סך של  ש"ח, לעומת מיליון 136 -סעיף המזומנים ושווי מזומנים לסך של כהסתכם  2015ביוני  30 נכון ליום
הגידול . 2014בדצמבר  31ליום  ש"ח מיליון 103 -סך של כולעומת  2014 ביוני 30מיליון ש"ח ליום  59 -כ

מיליון ש"ח, נבע ממזומנים מפעילות מימון בסך  34 -בתקופת הדוח במזומנים ובשווי מזומנים, בסך של כ
מיליון ש"ח  109 -של כובקיזוז מיליון ש"ח  34 -השקעה בסך של כ פעילותמ ,"חמיליון ש 108 -של כ

 ששימשו לפעילות שוטפת.
 מיליון 109 -כנוצר לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של  2015של שנת חציון הראשון ב 

  (.ש"ח מיליון 122 -כבסך של  שהסתכם) בניה דורישל שוטפת  מפעילותמתזרים שוטף שלילי  הנובעש"ח 
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מזומנים מתזרים  הנובע ,ש"ח מיליון 168 -כתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של זאת לעומת 

 2014. בשנת אשתקדלתקופה המקבילה  מיליון ש"ח של דורי בניה 176-שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ
בעיקר מתזרים  הנובע ש"ח מיליון 355 -כלחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של נוצר 

 (.ש"ח מיליון 379 -כבסך של  כםתשהס) בניה מדורישוטפת  מפעילותשוטף שלילי 
 

הלוואה  החזרש"ח כללו  מיליון 34 -בסך של כ השקעה פעילותמהדוח  בתקופת שנבעונטו  מזומנים
בתקופת הדוח  שנבעונטו  מזומנים .מיליון ש"ח 27 -נטו בסך של כ המאזנילחברות המטופלות לפי שיטת 

 מיליון 220 -כ של בסך שליטה תמבעל הלוואה קבלת ללוכ"ח ש מיליון 108 -מימון בסך של כפעילות מ
אגרות  רעוןיופ "חש מיליון 30 -כ של בסך נטו ואחרים בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי קבלת, "חש

 מיליון ש"ח. 137 -חוב בסך של כ
 

 98 -ש"ח, לעומת סך של כ מיליון 102 -כ של לסך קצר לזמן השקעות סעיף הסתכם 2015ביוני  30ליום  נכון
  .2014בדצמבר  31 ליום "חש מיליון 104 -וסך של כ 2014ביוני  30מיליון ש"ח ליום 

 

 תזרים מזומנים חזוי  2.3.2

שהנפיק מוחזקות בידי  מדווח שתעודות התחייבות ( לתקנות הדיווח, נדרש תאגיד14)ב()10תקנה  לפי
דוחות הכספיים יחס לבהן כמשמעותם בתקנה האמורה  "אזהרה סימני"בו  מתקיימים הציבור ואשר

, "(סולו דוחותג לתקנות הדיווח )"9דוחות הכספיים הנפרדים שלו לפי תקנה שלו והן ביחס להמאוחדים 
 השנתיים במהלך ןנפירעואת צופה  הוא מהם הכספיים המקורות ההתחייבויות ושל של פירוט לפרסם

 ."(חזוי תזרים דוחהחל בתום שנת הדיווח או ביום הגילוי, לפי העניין )להלן: "
 

 ביחסהאם מתקיימים סימני האזהרה האמורים במועד אישור הדוחות הכספיים בחן  החברהדירקטוריון 
נכון  כיוקבע  ,2015ביוני  30 ליום חברהה ודוחות הסולו של החברהלדוחות הכספיים המאוחדים של 

 הדוח למועד המבקר החשבון רואהשל  הסקירה דוח: )א( הבאיםמתקיימים סימני האזהרה  לאותו מועד
תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת לפי הדוחות הכספיים  קיים( בלב; ) תשומת הפניית תכולל

 הכספייםפי דוחותיה -מזומנים שלילי מפעילות שוטפת על מתזריםהמאוחדים של החברה, הנובע 
 של סולולפי הדוחות הכספיים  החברה של החוזר בהון גירעון קיים; וכן )ג( המאוחדים של דורי בניה

המזומנים השלילי המתמשך מפעילות שוטפת  בתזרים, אין החברה דירקטוריוןכי להערכת  יצוין .החברה
  פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה.-על

 30 ותסתיים ביום 2015ביולי  1לתקופה שתחל ביום  ,של החברהלהלן דוח תזרים חזוי התאם לזאת, ב
)וכפוף  2015ביוני  30ליום , והכל בהתבסס על המידע הכספי הנכלל בדוחות הסולו של החברה 2017 ביוני
  (:שלהלןהמובאות בתחתית הטבלה  ולהנחות ותכלהער

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015ביולי  1 מיום
 בדצמבר 31 ליום ועד

 2015 

 בינואר 1 מיום
 31 ליום ועד 2011

 2011 בדצמבר

 2017בינואר  1מיום 
 ביוני 30ועד יום 

2017 

 מקורות

 61,046 72,567 82,703 (1) נזילות - פתיחה יתרת

 13,300 20,350 52,989 (2) נטו, שוטפת מפעילות תזרים

 9,900 28,050 11,484 (3) נטו, מחברות ודיבידנדים בעלים הלוואות החזר, השקעות

 - 30,000 - (4) חדש חוב גיוס

 84,241 150,917 147,171 מקורות"כ סה

    

 שימושים

 22,235 55,261 55,568 (5) חוב אגרות קרן תשלומי

 198 396 198 (6) מאושרות מסגרות והקטנת לבנקים קרן תשלומי

 5,944 14,469 8,789 (5) חוב אגרות ריבית תשלומי

 2,267 4,533 2,433 (6) בנקים ריבית תשלומי

 7,631 15,262 7,621 וכלליות הנהלה הוצאות

 38,275 89,921 74,109 שימושים"כ סה

 

 45,971 11,041 72,517 סגירה יתרת מזומנים
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 החזוי: זריםהערות לדוח הת

הינן לזמן  האמורות האשראי מסגרות כי יצוין. מנוצלות שאינן מאושרות אשראי מסגרות ויתרת מזומנים כולל (1)
 .לתנאיהן בהתאם, תקופה מדי ולחידוש לאישור מובאותקצר והן 

 להתקבל האמורים תקבוליםהבאים: )א(  מהרכיבים בעיקרו נובע שוטפת מפעילות החזוי המזומנים תזרים (2)
הוד בו מוצקין קריית, בנס ציונהפרויקטים בליווי של פרויקטים יזמיים פעילים של החברה, בעיקר  מחשבונות

 תקבולים; )ב( לסיומם הצפוי למועד/או ו שלהםהשרון, וזאת בהתאם לקצב התקדמותם ולתנאי הסכמי הליווי 
 חלקים מכירת בגין בעיקר, החברה התקשרה בהם קרקעות של המימוש להסכמי בהתאם להתקבל הצפויים

, לעיל בתקופות להתחיל שאמוריםו שהחלו בפרויקטים עצמי הון השקעות בניכוי; )ג( ביהוד בקרקע מבעלותה
 הצפוי העצמי להון החברה להערכת בהתאם וזאת, תקווה גניוב אביב בתל, ביהוד פרויקטים בעיקר הכוללים
 .פרויקט כל של הצפוייםאו  הקיימים הליווי הסכמי ולתנאי האמורים בפרויקטים להשקעה

; וכן הערכה בדבר קבלת דיבידנדים ולדוראדהלוואות בעלים צפוי בהתייחס בעיקר לפרויקט בסלובקיה  החזר (3)
 .מרונסון

, נוסף חוב גיוסקיימות וכן האשראי המסגרות  חידוש בדבר החברה הערכתהינו על בסיס  לעיל טבלהב המתואר (4)
 העסקים ובמהלך, העניין לפי, חוב אגרות הנפקת/או ו נוספת אשראי מסגרת/או ו הלוואה של בדרךלרבות 

 .הרגיל

. מבלי לגרוע השנתיים הכספיים לדוחות 16 באור ראה החברה שהנפיקה החוב אגרות תנאי בדבר לפרטים (5)
 החברה של'( ה)סדרה  חוב אגרות וריבית קרן תשלום מועד יחול 2015 ספטמברב 1 ביוםמכלליות האמור לעיל, 

 .החברה של הנזילות יתרות מתוך ישולם אשר"ח, ש מיליון 33.8-כ של בסך

 .השנתיים הכספיים לדוחות 16 באור ראה לבנקים החברה התחייבויות בדבר לפרטים (6)

  
מידע צופה פני  כוללים שבבסיסו וההנחות ההערכות וכן בו הנכללים והנתונים החזוי המזומנים תזרים

הקיימות של החברה;  התקשרויותיהעל  המבוססים, 1918-"חהתשכ, ערך ניירותבחוק  גדרתועתיד, כה
 הערכותהתחייבויותיה הקיימות כלפי גורמים מממנים וצדדים שלישיים; תכנית העבודה של החברה; 

הנתונים ו החברה של והנחותיה הערכותיהבדבר תוצאות פעילות וחלוקת דיבידנד מחברה מוחזקת; ועל 
 וכן, שבידה נכון למועד דוח זה בדבר עסקאות ו/או פעולות, לוחות זמנים לביצועם ותנאים להשלמתם

או חלקן,  כולןההנחות האמורות, ו . ההערכותלחברה שהוצגו כפי בניה דורי של הכספיים נתוניה בדבר
, שאין לחברה יכולת חיצוניים מגורמיםכתוצאה  מהצפוישלא להתממש או להתממש באופן שונה  ותעלול

 בסביבה והתפתחויות שינויים, לרבות, מוגבלת עליהם להשפיע החברה שיכולת או עליהםהשפעה 
במצבן העסקי או הכספי של חברות מוחזקות של החברה,  הרעה, החברה פועלת בהם ובשווקים הכלכלית

 או כולם, הסיכון גורמי מבין איזה מהתממשות וכןשינויים לא צפויים בדיבידנדים מחברה מוחזקת, 
 לחלק 24-ו 13.4.13, 12.21, 11.17, 10.14פים בסעי כמתואר, הקבוצה של פעילותה את המאפיינים, חלקם

  .התקופתי לדוח' א
 

במרס  31ליום וכן בדוח הדירקטוריון של החברה  2014בדצמבר  31ליום הדירקטוריון של החברה  בדוח
לבין  מים כאמורהקוד התזרים ותבדוח שנכללו בנתוניםדוח תזרים חזוי. השינויים  החברהפרסמה  2015
השלמת עסקת ו מביצוע בעיקר נובעים 2015השני של שנת  ברבעוןתזרים המזומנים כפי שהיו בפועל  נתוני

 .2015ברבעון השני של שנת  וובוצע ואשר נחתמ להון ועסקת דורי בניה ההמרות
 

 בר דיווח  אשראי 2.3.3

  :הקבוצהשל מהותיות  מסגרות אשראיאשראי ו/או להלן עדכונים בדבר 

מיליון ש"ח, אשר  210המרת מלוא מסגרות האשראי והלוואות הבעלים, בסך של פרטים בדבר ל .א
 ים, ראה באור2015עם השלמת עסקת ההמרות להון חודש יוני  ישראל גזיתידי -עלהועמדו לחברה 

 הכספיים. לדוחות .כה.3-.טו. ו3

)ו/או  החברהידי -על בניה לדורי שהועמדו והלוואות בעלים אשראי מסגרותהמרת  בדבר לפרטים .ב
  .וחות הכספייםלד .א.3 ורא, ראה ב2015עם השלמת עסקת דורי בניה בחודש יוני שתנאיהן עודכנו( 

 לדורי החברה שנתנה אשראי קו מסגרת בדברדוח התקופתי, ל' א חלקל 12.20.1בהמשך לאמור בסעיף  .ג
יתרת הערבויות ו/או הבטוחות  ,הכספיים ותהדוח אישור ולמועד 2015 ביוני 30 ליום נכון, בניה

מיליון ש"ח  45.4 -כלסך של  מסתכמת האמורההאשראי  קו מסגרתהחברה בהתאם לתנאי  שהעמידה
 בהתאמה.  ,מיליון ש"ח 53.3 -וכ
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על  כאמורלדורי בניה  חברהעמדה יתרת הערבויות ו/או הבטוחות שהעמידה ה 2014 בדצמבר 31ליום 
 .מיליון ש"ח, בהתאמה 43.3 -מיליון ש"ח וכ 48.8 -כשל  סך

 להלן.  2.3.4ף סעיאשראי של החברה מתאגידים בנקאיים ומגופים מוסדיים ראה  לעניין .ד

  להלן נתונים אודות אמות מידה פיננסיות מהותיות לגביהן התחייבה הקבוצה: .ה
 

מקבלת 
 האשראי

 2015 ביוני 30 תיאור אמת המידה הפיננסית נותן האשראי
 במיליוני ש"ח אלא אם צוין אחרת

 אגרות מחזיקי החברה
 '(ו)סדרה  חוב

)סדרה ו'( של החברה  החוב גרותא ירידה בדירוג
 בשיעור 0.75%של  לעליה גרוםת A3מדירוג 
 של אגרות החוב )סדרה ו'(. השנתית הריבית

 -ידי מדרוג בע"מ -על '(ו סדרה) חוב אגרות דירוג

3A (Credit Review )עם השלכות שליליות 

 אגרות מחזיקי
+  (ז')סדרה  חוב

 מוסד פיננסי
 

 

 -של החברה לא יפחת מ 1ההון העצמי המתואם
 מיליון ש"ח.  200

347 

לא יעלה על  3נטו CAP -ל 2יחס חוב פיננסי נטו
)חל במקרה בו ההון העצמי של החברה  75%

 מיליון ש"ח(. 200-נמוך מ

 תוצאה  נטו  CAP חוב נטו

256 604 42.47% 

מחזיקי אגרות 
 חוב )סדרה ז'(

של החברה )סדרה ז'(  החוב גרותא ירידה בדירוג
)שהינו ירידה בדרגה אחת מדירוג  3Aמדירוג 

)לכל דרגה(  0.25% של עליה גרוםהבסיס(, ת
של אגרות החוב עד  השנתית הריבית בשיעור

 .1%לגידול כולל בשיעור הריבית של 

 -מ"בע מדרוג ידי-על (ז' סדרה) חוב אגרות דירוג

3A (Credit Review )עם השלכות שליליות 

 פיננסים מוסדות
 שונים

, לפי הדוחות 15%למאזן של  4עצמיהון  יחס
 החברה.הכספיים המאוחדים של 

 תוצאה מאזן עצמי הון

347 1,690 20.6% 

  רונסון
 

 אגרות מחזיקי
 של רונסוןחוב 

א יעלה שלחוב נטו ליתרת מלאי  : יחסGסדרה 
 ל רונסון. לפי הדוחות הכספיים ש 50%על 

 חוב נטו
 זלוטי()מיליוני 

יתרת מלאי 
 )מיליוני זלוטי(

 תוצאה

187 647 28.8% 

: יחס חוב נטו להון עצמי לפי Kעד   Cסדרות 
הדוחות הכספיים של רונסון, שלא יעלה על 

)לפי הסדרה הרלוונטית( בתקופה  80%עד  60%
בשנה  50%ולא יעלה על  ,בה לא חולק דיבידנד

 5בה חולק דיבידנד.

 חוב נטו 
 זלוטי()מיליוני 

עצמי  הון
 )מיליוני זלוטי(

 תוצאה

187 452 41% 

: שווי הקרקעות ששועבדו לטובת Cסדרה 
מסך  90%-מחזיקי אגרות חוב אלה לא יפחת מ

הערך הנקוב של אגרות החוב. בהתאם לשטר 
לערוך את  אגרות החוב האמורות, על רונסון

הבדיקה אחת לשנה. לבעלי אגרות החוב ניתנת 
 הזכות לדרוש בדיקה אחת נוספת בכל שנה.

 תוצאה

בוצעה הבדיקה כאמור ורונסון  2015בחודש יוני 
עומדת באמת המידה האמורה. ככל שלא תידרש 
בדיקה על ידי בעלי אגרות החוב, הבדיקה הבאה 

 .2016תבוצע בחודש יוני 

                                                      
 הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, לרבות זכויות מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים, והכל בהתאם משמעו" מתואם עצמי הון"  1

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
משמעו חוב לזמן קצר, בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך, בתוספת חוב לזמן ארוך ובתוספת התחייבויות  "פיננסי נטו חוב"  2

 .)ללא מזומנים משועבדים( בגין חכירה תפעולית, בניכוי יתרת מזומנים ושווי מזומנים ובניכוי יתרת השקעות לזמן קצר
3  "CAP עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברהחוב פיננסי נטו בתוספת הון משמעו  "נטו 

 (.בעלים הלוואות)לרבות 
"הון עצמי" לרבות הלוואות בעלים שהועמדו ו/או יועמדו לחברה ו/או לחברות בת שלה, אשר לגביהן נחתמו ו/או יחתמו כלפי הבנק   4

 (.subordinationהרלוונטי כתבי נחיתות )
 הון " משמעועצמי הון". קצר לזמן קדונותיופ מזומנים שווי מזומנים בניכוי ואחרים פיננסים למוסדות התחייבויות " משמעונטו חוב"  5

 בחלק מן הסדרות ההגדרות הנ"ל הינן בשינויים לא מהותיים. .מוחשיים בלתי נכסים וניכוי נדחים מסים נכסי בניכוי עצמי
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מקבלת 
 האשראי

 2015 ביוני 30 תיאור אמת המידה הפיננסית נותן האשראי
במיליוני ש"ח אלא אם צוין 

 אחרת

מקבלת 
 האשראי

 בניה דורי
 גבס ורום

 וקירוי חיפוי
, מ"בע( 1977)

 של בת חברה
 בניה דורי

 "(גבס רום)"
 
 

 ותמוסד
  יםפיננסי

 
 

 בדורי ח"ש מיליון 40 של מינימלית נזילות יתרת
 .גבס ברום ח"ש מיליון 30 -ו בניה

 גבס רום נזילות בניה דורי נזילות

161 
 לעניין להלן' ט ק"ס גם ראה

 לרבעון עד ההתחייבות תחולת
 . 2015 שנת של הראשון

72 

 מסך 30% על יעלה לא כספיים חובות היקף
 .גבס ורום בניה בדורי המאזן

 גבס רום תוצאה בניה דורי תוצאה

5.5% 
 לעניין להלן' ט ק"ס גם ראה

 לרבעון עד ההתחייבות תחולת
 . 2015 שנת של הראשון

1.3% 

 18%-מ יפחת לא מאזן לסך עצמי הון יחס
 .בניה דורי בדוחות

32.9% 
 ההתחייבות תחולת לעניין ראה גם ס"ק ט' להלן

 .2015 שנת של הראשון לרבעון עד

, המאזן מסכום 20% -מ יפחת לא העצמי ההון
 בעלים והלוואות הון שטר, מיעוט זכויות כולל

 .גבס רום בדוחות

 תוצאה מאזן סך עצמי הון

102 229 44.5% 

 מקנות שאינן זכויות כולל) העצמי ההון סך
 ח"ש מיליון 100 של מסך יפחת לא( שליטה

 .גבס ברום ח"ש מיליון 36 של ומסך בניה בדורי

 גבס רום הון בניה דורי הון

230 
 לעניין להלן' ט ק"ס גם ראה

 לרבעון עד ההתחייבות תחולת
 .2015 שנת של הראשון

102 

 

 בשטרי הקבועים פיננסיים ביחסים עומדתהחברה ולמועד הדוח,  2015 ביוני 30 ליום נכון כי יצוין .ו
 . לעיל כמתואר שלה החוב אגרות של הנאמנות

"( הבנקים)בפסקה זו להלן: "החברה כלפי מוסדות פיננסיים שונים  התחייבה להלעניין אמת מידה  .ז
לשמירה על יחס פיננסי לפיו שיעור ההון העצמי מסך המאזן של החברה, לפי הדוחות הכספיים 

, 2014באוגוסט  31וביום  25(, ביום "המידה אמת" :)להלן 15%-המאוחדים שלה, לא יפחת בכל עת מ
מסגרות האשראי הנוכחיות כי התחייבות  כלקיימות לחברה לבקשת החברה, אישרו בנקים אשר בהם 

הכספיים של החברה שיפורסמו לאחר  מהדוחות החלהחברה לעמידה באמת המידה כאמור תחול רק 
 שלמהדוחות הכספיים  החל רק תחול האמורה ההתחייבותאחד,  לבנק ביחס) 2014בדצמבר  31יום 

 החברה של כספיים דוחות עם בקשר תלרבו יחול לעיל האמור כי, ובהרה(. 2015 לשנת הראשון הרבעון
 . שיהיו ככל, מחדש הצגה תיעשה בהם קודמות לתקופות

החברה, האריכו הבנקים האמורים את המועד אשר בו תחול התחייבות ולבקשת  2015מרס  בחודש
 לרבעוןהכספיים של החברה  מהדוחות החלתחול רק  והיאהחברה לעמידה באמת המידה כאמור, 

    .2015 שנת של השני

בשטר הנאמנות של אגרות החוב  הקבועיםביחסים פיננסיים  עמדה לא בניה דורי 2015במרס  31 יוםל .ח
, ביצעה דורי בניה פדיון מוקדם מלא של יתרת 2015באפריל  20 ביום .במחזור היו אשרשלה )סדרה א'( 

אגרות החוב שלה שהיו במחזור, וזאת לאחר תיקון שטר הנאמנות של אגרות החוב האמורות אשר 
 ראה. לפרטים נוספים 2015אושר באסיפת מחזיקי אגרות חוב של דורי בניה שהתקיימה בחודש מרס 

 הכספיים. לדוחות .ב.3 באור
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כלפי מוסדות פיננסיים שונים לשמירה על יחסים פיננסיים כמתואר  בניה דורי להתחייבויות ביחס .ט
, אישרה חברת ביטוח, אשר העמידה מסגרת 2014באוגוסט  28( ביום 1לעיל, לבקשת דורי בניה )

רק , כי התחייבותה של דורי בניה כלפיה לעמוד באמות המידה הפיננסיות, תחול 1ערבויות לדורי בניה
ואילך. כן הובהר, כי האמור לעיל יחול  2014בדצמבר  31החל מהדוחות הכספיים של דורי בניה ליום 

לרבות בקשר עם דוחות כספיים של דורי בניה לתקופות קודמות בהם תיעשה הצגה מחדש, ככל 
( מרבית הגופים הפיננסיים שבהם קיימות לדורי בניה מסגרות אשראי אישרו כי 2שיהיו; )

בויותיה של דורי בניה כלפיהם לשמירה על נזילות; יחס הון עצמי לסך מאזן; הון עצמי התחיי
מינימלי; יחס חוב כספי להון עצמי; יחס חוב כספי למאזן; וכן יחס חוב פיננסי בתוספת הסכום הכולל 

החל  של הערבויות, אשר הועמדו לדורי בניה על ידי הגופים הפיננסיים האמורים, לפי העניין, תחול רק
ההתחייבות  -ואילך, וביחס לגוף פיננסי אחד  2014בדצמבר  31מהדוחות הכספיים של דורי בניה ליום 

ואילך. כן הובהר, כי  2015האמורה תחול רק החל מהדוחות הכספיים של הרבעון הראשון לשנת 
 הצגה התיעש בהם קודמות לתקופות בניה דורי של כספיים דוחות עםהאמור לעיל יחול לרבות בקשר 

  .שיהיו ככל, מחדש

אישרו כל הגופים הפיננסיים האמורים, לבקשת דורי בניה, כי הסכמתם  2015עד ובמהלך חודש מרס 
האמורה תוארך כך שהתחייבויותיה האמורות של דורי בניה כלפיהם תחולנה רק החל ממועד פרסומם 

 31רסום כאמור או החל מיום )או המוקדם מבין מועד הפ 2015ביוני  30הכספיים ליום של הדוחות 
  (., בחלק מהאישורים2015באוגוסט 

 יצוין כי נכון למועד הדוח עומדת דורי בניה בכל אמות המידה הפיננסיות להן התחייבה.

 

 וערבויותאשראי  2.3.4

מתאגידים  2)סולו( של החברהוערבויות )מכרז, ביצוע, מכר וטיב( כספי אשראי פרטים בדבר להלן 
 :(ש"ח יבמיליונ) ומבעלת שליטה מגופים מוסדיים )אגרות חוב( ,בנקאיים

 

 4201בדצמבר  31 2015ביוני  30 הדוח למועד 
 ניצול מסגרות ניצול מסגרות ניצול מסגרות מקור

 63 89 98 178 105 178 כספי – בנקאי
 623 687 702 867 641 840 )*( ערבויות

 398 - 341 - 342 - (חוב)אגרות  בנקאי חוץ
 25 50 - - - -  שליטה בעלת

 1,109 821 1,141 1,045 1,088 1,018 "כ סה

 
פי חוק המכר )דירות( -)*( בפרויקטים בהם ניתן לחברה ליווי בנקאי לבניה, החברה מעמידה לטובת רוכשי דירות ערבויות על

 .מכרהמוצגים בטבלה זו לעיל הוספו נתוני ערבויות  לנתוניםכי  יובהר .1974-)הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל"ה

 

הצמדה למדד המחירים לצרכן( מסתכם בתקופת הדוח  הפרשי + )ריבית המשוקלל המימון הוצאות שיעור
  .4.7% -לכ

  נזילות 2.3.5

הסתכמו היתרות הנזילות של הקבוצה )מזומנים ושווי מזומנים, השקעות נזילות לזמן  2015ביוני  30 ליום
 31ש"ח ליום  מיליון 172 -כ של סך לעומתש"ח,  מיליון 244 -כ של לסךקצר וקווי אשראי בלתי מנוצלים( 

 .2014 בדצמבר
 

                                                      
שלמות התמונה יצוין כי מסגרת הערבויות האמורה הועמדה גם לרום גבס, וכי רום גבס התחייבה כלפי חברת הביטוח לעמוד  למען  1

 עומדת גבס רום וכי גבס רום על חל אינו לעיל כאמור הביטוח חברתידי -על שניתן האישור כי מובהרבאמות המידה הפיננסיות כאמור. 
 .הדוח למועד האמורות הפיננסיות המידה באמות

 לרבות חברה בת פרטית בבעלות מלאה.  2
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  עד מועד הדוח 2015 בשנתשל החברה  אגרות חוב רעונותיפ 2.3.1

מיליון ש"ח  33.3-בוצע פדיון חלקי של אגרות חוב )סדרה ה'( של החברה בסכום של כ, 2015במרס  1ביום 
 1מיום של החברה וח מיידי יוערך נקוב, בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות. לפרטים נוספים ראה ד

 .הפניה של בדרך בזאת המובא, (2015-01-041269)אסמכתא מס'  2015במרס 

 

מיליון ש"ח ערך  20.7-של כ בסכום החברה של'( ו)סדרה  חוב אגרות של חלקי פדיון בוצע 2015 יוניב 1 ביום
ביוני  1של החברה מיום  מיידינקוב, בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות. לפרטים נוספים ראה דיווח 

 ., המובא בזאת בדרך של הפניה(2015-01-037125)אסמכתא מס'  2015
 

 שוק ודרכי ניהולם חשיפה לסיכוני 2.3.7

הדוח, לא חלו שינויים מהותיים ביחס לחשיפה לסיכוני שוק של החברה ודרכי  מועד ועד 2014 שנת מתום
 .ניהולם
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   :2015ביוני  30 ה ליוםהצמדמאזן  2.4

  שקלי "חמט  

 אחר מטבע אירו דולר ערך ניירות כספי לא פריט 

/ מדד צמוד
 מדד

 תשומות
 סך הכל צמוד לא בניה

 
 "חש אלפי

 

         נכסים שוטפים

 136,130 128,704 - 991 6,218 217 - - מזומנים ושווי מזומנים

 101,607 96,389 - 5,122 - - 96 - "קלז השקעות

 363,540 54,954 308,586 - - - - - לקבל והכנסות לקוחות

 33,471 15,971 - 129 - - - 17,371 חובה ויתרות חייבים

 845 - - - 845 - - - "קלזלחברות מוחזקות  הלוואות

 7,300 - - - - - - 7,300 למימוש מיועד נכס

 515,436 - - - - - - 515,436 למכירה בניינים מלאי

 1,158,329 291,018 308,581 1,242 7,013 217 91 540,107 סה"כ נכסים שוטפים

         נכסים לא שוטפים

 2,421 - - - - - - 2,421 קרקעות מלאי

 239 - - - - - - 239 לעובדים הטבות בגין נכסים

 324,407 4,218 75,626 - - 2,402 - 242,161 ושותפויות מוחזקות בחברות השקעות

 38,890 - - - - - - 38,890 נטו, קבוע רכוש

 22,410 - - - - - - 22,410 ונכסים בלתי מוחשיים מוניטין

 40,609 - - - - - - 40,609 נדחים מסים

 102,698 - 31,571 - - 71,127 - - לקבל והכנסות לקוחות

 531,174 4,218 107,197 - - 73,529 - 341,730 סה"כ נכסים לא שוטפים
          

 1,190,003 300,231 415,783 1,242 7,013 73,741 91 881,837 סה"כ נכסים
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  שקלי "חמט   

 כספי לא פריט 
 ניירות

 אחר מטבע אירו דולר ערך
 מדד/ מדד צמוד

 סך הכל צמוד לא בניה תשומות

 "חש אלפי 

         שוטפות התחייבויות

 148,161 133,784 - 14,377 - - - - אחרים אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים אשראי

 78,224 33,283 44,941 - - - - - "חאג שוטפות חלויות

 330,161 219,386 109,868 859 48 - - - שירותים ולנותני לספקים התחייבויות

 189,656 22,819 1,461 45,908 472 - - 118,996 זכות ויתרות זכאים

 33,933 - - - - - - 33,933 ואחריות לתיקונים הפרשה

 1,560 1,457 - 103 - - - - לשלם שוטפים מיסים

 287,067 - - - - - - 287,067 דירות ורוכשי עבודות ממזמיני מקדמות

 1,018,712 410,729 151,270 11,247 520 - - 439,991 שוטפות התחייבויותסה"כ 

         ארוך לזמן התחייבויות

 3,263 3,263 - - - - - - אחרים אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים הלוואות

 264,482 - 264,482 - - - - - סטרייט חוב אגרות

 6,159 - - - - - - 6,159 לעובדים הטבות בשל התחייבות

 273,904 3,213 214,482 - - - - 1,159 ארוך לזמן התחייבויותסה"כ 
          

 1,342,111 413,992 420,752 11,247 520 - - 441,155 התחייבויותסה"כ 

(55,005) 1,543 73,741 91 440,182 התחייבויות"כ סה בניכוי נכסים"כ סה  (4,919)  (113,751)  347,337 
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 . השנתיים הכספיים לדוחות .ו.20באור  הרגישות רא ניתוחילמידע בדבר  -רגישות  מבחני 2.5

 היבטי ממשל תאגידי .3

  הכספיים דוחותהאישור  הליך 3.1

מתי דב  -חברי ועדת המאזן  כל, בה השתתפו המאזן תשל ועד הישיב התקיימה 2015 באוגוסט 12 ביום
)דירקטור בלתי  זוזובסקיושרון  (חיצונית)דירקטורית  פורטנוידהן  ותר ,(הוועדה)דירקטור חיצוני ויו"ר 

 בין, השתתפו ההאמור הישיבב. 2015 שנת של השני רבעוןהחברה ל שלדיון בדוחות הכספיים  לשם, תלוי(
שקד,  יוסייצחקי, סמנכ"ל ייזום,  אורעדשרון, סמנכ"ל כספים,  שניר"ל, מנכ, סגל דוריה "ה גם, היתר

, חשב וישנוביצקיורועי אודלר, סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה,  הדרסמנכ"ל פיתוח עסקי, 
 משרדמטעם  נציגים וכן, בכירהתפקידים אחרים בחברה אשר אינם מכהנים כנושאי משרה  חברה, ובעליה

  .החברה של המבקר החשבון רואי

 לדירקטוריון המלצותיה גיבוש לשם המהותיות הדיווח בסוגיות ומקיף עקרוני דיון נערך הוועדה בישיבת
והגילוי. במהלך  הכספיהבקרה הפנימית על הדיווח  אפקטיביות ובעניין הכספיים הדוחות אישור בעניין
סקר סמנכ"ל הכספים את עיקרי הדוחות הכספיים והציג את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי,  ,ההישיב

את ההערכות המהותיות ואת האומדנים הקריטיים אשר יושמו בדוחות הכספיים ונתונים נוספים לצורך 
 הבהרת הנתונים הנזכרים. כמו כן, ניתנה התייחסותם של רואי החשבון המבקרים לנושאים שהוצגו.

הועדה בחנה וקיימה דיון, בין היתר, על שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, על המדיניות 
החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה ועל ההערכות, ההנחות 

חשבון והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים. נושאי המשרה הבכירה, רואי ה
ובעלי התפקידים האחרים אשר השתתפו בישיבה השיבו לשאלות חברי הועדה וכן נתנו עדכון מפורט לגבי 

בחנה את טיוטת הדוחות  הועדהאירועים ועניינים אחרים הקשורים לנושאים שנידונו בישיבה. לאחר ש
 13 ביוםקטוריון לדיר בכתבגיבשה המלצות בנושאים האמורים לעיל, העבירה את המלצותיה והכספיים 
 .הכספיים הדוחות לרבות, רבעוניה דבר אישור הדוחב 2015 באוגוסט

 
"ה ה – הבאיםהשתתפו חברי הדירקטוריון  בההתקיימה ישיבת הדירקטוריון,  2015 באוגוסט 16 ביום

 ותר ,)דירקטור ומנכ"ל( (, דור )יוסף( סגלחיצוני דירקטור(, מתי דב )הדירקטוריון"ר יו) מינטקביץאריה 
 בלתי דירקטורית) רמלררינת ו)דירקטור בלתי תלוי(  זוזובסקי(, שרון חיצונית)דירקטורית  פורטנוידהן 

הדר שקד, סמנכ"ל פיתוח עסקי,  יוסי"ה שניר שרון, סמנכ"ל כספים, ה(. כמו כן, נכחו בישיבה, תלויה
 רואי, נציגים מטעם החברה חשב, ורועי וישנוביצקי, סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה, אודלר

ובעלי תפקידים אחרים בחברה אשר אינם מכהנים כנושאי משרה בכירה.  החברה של המבקרים החשבון
הדירקטוריון הוצגו הדוחות הכספיים, נערך דיון בהמלצות הועדה והדוחות הכספיים ולאישורם,  בישיבת

יווח הכספי, הערכות המהותיות נסקרו עיקרי הדוחות הכספיים וכן הוצגו הסוגיות המהותיות בד
והאומדנים הקריטיים אשר יושמו בדוחות הכספיים וניתנה הפנייה לפירוטים שונים המוצגים כחומר 

 ממר סקירה התקבלה, הכן, במהלך הישיב כמונלווה לדירקטורים על מנת להבהיר את הנתונים הנזכרים. 
 של מצבה אודות(, החברה של הדירקטוריון חבריידי -על לישיבה הוזמן)אשר  בניה דורי"ל מנכ, מור אסף
דירקטוריון החברה אישר כי המלצות . שלה הפנימית הבקרה והליכי שלה הפרויקטים אומדני, בניה דורי

 באותו הכספיים הדוחות את אישר החברה דירקטוריוןזמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.  הועברוהועדה 
  .יום
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  המבקר הפנימי 3.2

מונה מר איציק נפתלין, שותף ומנהל ביקורת בפאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ,  2015בפברואר  19ביום 
בפברואר  5כמבקר פנימי בחברה, עם סיום כהונתו של המבקר הפנימי הקודם מר שמואל רוזנבלום ביום 

ריון הכלול לדוח הדירקטו 3.9.2. לפרטים נוספים אודות המבקר הפנימי המכהן בחברה ראה סעיף 2015
 בדוח התקופתי. 

 
 שערך מעודכן סיכונים סקר הביקורת ועדת אישרה, 2015 באוגוסט 12ביום שהתקיימה  הישיב במסגרת
 נושאי, היתר בין תללוכ אשר) הפנימית לביקורתשנתית והשנתית -הרב העבודה תכנית את, הפנימי המבקר
, וכן את תנאי ההתקשרות עם המבקר (2014 בשנת החברה של הביקורת בתכנית שנכללומסוימים  ביקורת

  .ידו-הפנימי לגבי שירותי הביקורת על
 

 שינויים בהרכב דירקטוריון החברה 3.3

בחברה ה"ה עמוס ספיר ויחזקאל צאיג כדירקטורים סיימו כהונתם  ,2015שנת מהלך הרבעון ראשון של ב
על הרכב  2013-לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד החוקהשלכות )לפרטים נוספים לעניין 

   .(השנתיים לדוחות הכספיים 31באור  ראה, החברהדירקטוריון 

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד 3.4

 אומדנים חשבונאיים קריטיים 3.4.1

  .השנתיים לדוחות הכספיים ל..2באור  הראקריטיים אומדנים חשבונאים למידע בדבר 

 אירועים לאחר תאריך המאזן 3.4.2

 הכספיים. דוחותל 5 באורלאחר תאריך המאזן ראה  לאירועים
 

 

 

 

 
 

 מינטקביץ אריה  דורי סגל
 מנכ"ל
 

 דירקטוריוןהיו"ר  

 
 2015 באוגוסט 16: תאריך



 

 
 
 

 א. דורי בע"מקבוצת 
 

 2015, ביוני 30ליום  מאוחדיםביניים  דוחות כספיים
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
  

 
  עמוד  

 
 2-3 מאוחדים ביניים כספיים דוחות סקירת

 
 

 4-5 מאזנים מאוחדים 
 
 

 6 הפסד וא רווחהעל  מאוחדים דוחות
 
 

 7 הכולל הרווח על מאוחדיםדוחות 
 
 

 8-12 על השינויים בהון  מאוחדיםדוחות 
 
 

 13-14 על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 
 
 

 15-39 :מאוחדים םיביניבאורים לדוחות הכספיים 
 

 15-16 כללי – 1 באור
  17 עיקרי המדיניות החשבונאית – 2 באור
 17-32 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח – 3 באור
 32-34 מגזרי פעילות – 4 באור
 35-36 אירועים לאחר תקופת הדיווח – 5 באור
 37-39 מידע כספי תמציתי של חברות כלולות מהותיות – 6באור 

   
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת א. דורי בע"מ
 
 

 מבוא
 

הקבוצה(, הכולל את הדוח על  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של קבוצת א. דורי בע"מ וחברות בנות )להלן 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח והפסד,  2015ביוני  30המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום 

דשים שהסתיימו באותו תאריך. הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חו
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות 

לפי  לתקופת ביניים זו"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  - IAS 34בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע . 1970-פתיים ומיידיים(, התש"לפרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקו

 כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
 

לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות ביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד 
 -וכ 34% -והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2015ביוני  30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  16% -מהווים כ

תאריך. כמו כן לא  מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו 34%
סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות ביניים של חברות המוצגת על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה 

, ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי )הפסדי( החברות 2015ביוני  30אלפי ש"ח ליום  67,259 -בהן הסתכמה לסך של כ
לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו  ( אלפי ש"ח6,415) -וכ 935 -הנ"ל הסתכמו לסך של כ

תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות 
הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות 

 אחרים.הסקירה של רואי החשבון ה
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

חשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והמבירורים, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
 אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין 

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 

 .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס 
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 

 .1970-הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב:
 

החברה ושל חברת  של הכספי לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בדבר מצבה .ה.1 -ו .ד.1לאמור בבאורים  .1
ביוני  30דורי בניה(. בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  –הבת שלה א. דורי בניה בע"מ )להלן 

מיליון ש"ח,  39 -מיליון ש"ח וכ 32 -נבעו לחברה הפסד גולמי והפסד שיוחס לבעלי המניות בסך של כ 2015
 ון ש"ח.מילי 109 -בהתאמה, ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסכום של כ

יצוין כי כאמור בבאורים הנ"ל, ההפסד הגולמי בתקופת הדוח נבע בעיקר מהתמשכות לוחות הזמנים 
בפרויקטים של דורי בניה. כמו כן, לאחר ולאור הצעדים אשר ננקטו על ידי בעלת השליטה בחברה, גזית 

המזומנים של דורי בניה  החברה לחיזוק מבנה ההון, הנזילות ותזריםידי -עלגלוב ישראל )פיתוח( בע"מ, ו
ותוך ניתוח כלל המקורות והשימושים העומדים בפני דורי בניה, דירקטוריון והנהלת דורי בניה סבורים כי 

 24ביכולתה של דורי בניה לעמוד בפירעון התחייבויותיה הכספיות הקיימות והצפויות בתקופה של לפחות 
 חודשים ממועד הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.

  

לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בדבר בקשות לאישור תובענות כייצוגיות  .ד.5 -ו .ט.3לאמור בבאורים  .2
 .וכנגזרות שהוגשו, בין היתר, כנגד החברה ודורי בניה

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2015באוגוסט,  16
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 מאוחדים מאזנים

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

       נכסים שוטפים
       

 102,582  59,133  136,130  מזומנים ושווי מזומנים
 104,257  98,172  101,607  השקעות לזמן קצר

 397,215  419,478  363,540  והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות
 35,218  34,352  33,471  חייבים ויתרות חובה

 1,220  2,935  845  הלוואות לחברות מוחזקות
 558,224  625,918  515,436  למכירהודירות מלאי בניינים 

 7,300  12,900  7,300  נכסים מוחזקים למכירה

       
  1,158,329  1,252,888  1,206,016 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 2,421  2,421  2,421  מלאי קרקעות לבניה

 212  345  239  נכסים בשל הטבות לעובדים 
 71,126  -  102,698  יתרות חייבים לזמן ארוך

 365,813  368,598  324,407  בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ההשקע
 42,599  46,401  38,890  , נטורכוש קבוע

 22,118  22,045  22,410  ונכסים בלתי מוחשיים מוניטין
 34,267  34,029  40,609  מסים נדחים

       
  531,674  473,839  538,556 
       
  1,690,003  1,726,727  1,744,572 

       
 
 
 

 .מאוחדיםביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 מאוחדים מאזנים

 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

       התחייבויות שוטפות
       

 112,800  107,282  148,161  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 192,444  123,048  78,224  שוטפות בגין אגרות חובחלויות 

 383,536  444,915  330,161  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 33,301  27,836  38,462  זכאים ויתרות זכות

 40,404  62,023  30,737  הפרשה להפסדים
 109,852  139,232  120,457  התחייבות בגין רכישת מקרקעין

 1,221  62  1,560  מסים שוטפים לשלם
 36,624  37,828  33,933  הפרשות 

 303,892  296,357  287,067  ומרוכשי דירותמקדמות ממזמיני עבודות 

       
  1,068,762  1,238,583  1,214,074 

       
       לא שוטפותהתחייבויות 

       
 8,670  -  3,263   הלוואות מתאגידים בנקאיים

 17,850  122,758  -  הלוואה מהחברה האם
 287,933  412,915  264,482  אגרות חוב

 5,791  5,050  6,159  התחייבויות בשל הטבות לעובדים 

       
  273,904  540,723  320,244 

       המיוחס לבעלי המניותהון 
       

 257,799  158,789  257,799  הון מניות 
 163,423  132,433  163,423  פרמיה על מניות

 (117,576)  5,427  (162,494)  שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות בגין קרן
 24,917  6,366  69,820  בעלי שליטהעסקה עם קרן בגין 

 217,509  -  415,130  שטר הון מבעל שליטה
 (315,948)  (225,052)  (354,840)  יתרת הפסד

 (40,065)  (51,899)  (56,890)  של פעילות חוץ כספייםהתאמות הנובעות מתרגום דוחות 

       
  331,948  26,064  190,059 
       

 20,195  (78,643)  15,389  שאינן מקנות שליטהזכויות 

       
 210,254  (52,579)  347,337  סה"כ הון 

       
  1,690,003  1,726,727  1,744,572 

       
 .מאוחדיםביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים

 
       2015, באוגוסט 16 

 תאריך אישור הדוחות הכספיים
 

 אריה מינטקביץ
  יו"ר דירקטוריון 

 סגל ידור
 מנכ"ל

 שניר שרון 
 כספים סמנכ"ל
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 רווח והפסד מאוחדים על דוחות 

 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי ש"ח 
 למניה()למעט נתוני הפסד 

           הכנסות
           

הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות 
 1,355,041  269,824  315,971  599,698  667,260   מביצוע עבודותו
           

           עלות ההכנסות
           

העבודות ו עלות מכירת בניינים, קרקעות
 1,653,583  421,004  339,176  847,041  698,924   שבוצעו

           
 (298,542)  (151,180)  (23,205)  (247,343)  (31,664)  גולמיהפסד 

           
 (400)  -  -  -  -  ערך נדל"ן להשקעה ירידת

 (5,393)  (948)  (1,377)  (2,390)  (3,364)  ושיווקהוצאות מכירה 
 (61,364)  (15,240)  (15,440)  (29,195)  (30,566)  כלליותוהוצאות הנהלה 

חברות  (הפסדיברווחי )בחלק הקבוצה 
 (7,938)  (2,185)  (4,304)  (23)  665  המטופלות בשיטת השווי המאזני

           
 (373,637)  (169,553)  (44,326)  (278,951)  (64,929)  תפעולי לפני הוצאות אחרותהפסד 

           
 (4,687)  (857)  (42)  (987)  (353)  , נטוהוצאות אחרות

           
 (378,324)  (170,410)  (44,368)  (279,938)  (65,282)  הוצאות אחרות לאחרתפעולי הפסד 

           
 10,377  616  3,186  4,783  4,218  הכנסות מימון
 (43,333)  (11,246)  (13,901)  (20,476)  (17,360)  הוצאות מימון

           
 (411,280)  (181,040)  (55,083)  (295,631)  (78,424)  לפני מסים על הכנסההפסד 

 (12,888)  (1,705)  (7,975)  (4,612)  (2,761)  מסים על הכנסה 
           

 (424,168)  (182,745)  (63,058)  (300,243)  (81,185)  הפסד
           

           מיוחס ל:הפסד 
           

 (276,430)  (115,902)  (28,670)  (185,591)  (38,925)  בעלי מניות החברה
 (147,738)  (66,843)  (34,388)  (114,652)  (42,260)  זכויות שאינן מקנות שליטה

           
  (81,185)  (300,243)  (63,058)  (182,745)  (424,168) 

למניה המיוחס לבעלי מניות הפסד 
           החברה )בש"ח(

           
 (1.717)  (0.855)  (0.122)  (1.370)  (0.166)  ומדולל בסיסיהפסד 

           
 

 .מאוחדיםביניים  חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים המצורפים מהווים
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 מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 (424,168)  (182,745)  (63,058)  (300,243)  (81,185)  הפסד
           

           הפסד כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
           

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 
           לרווח או הפסד:

רווח אקטוארי בגין תוכנית להטבה 
 423  519  19  519  57  מוגדרת

           
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש 

לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
           ספציפיים:

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 5,973  (5,469)  (4,592)  (5,861)  (16,825)  של פעילות חוץ

           
 (417,772)  (187,695)  (67,631)  (305,585)  (97,953)  כוללהפסד סה"כ 

           
           כולל מיוחס ל:הפסד סה"כ 

           
 (270,204)  (121,061)  (33,251)  (191,142)  (55,716)  החברה מניות בעלי

 (147,568)  (66,634)  (34,380)  (114,443)  (42,237)  שליטה מקנות שאינן זכויות
           
  (97,953)  (305,585)  (67,631)  (187,695)  (417,772) 

           
           
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 
 
 
 



 א. דורי בע"מקבוצת 

8 

 על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 

 
 
 
    מיוחס לבעלי מניות החברה       

  
 הון 

  מניות 

פרמיה 
על 
 מניות

 

שטר הון 
מבעל 
  שליטה

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  שליטה

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

יתרת 
  הפסד

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה 

 סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  
                     

 210,254  20,195  190,059  (40,065)  (315,948)  (117,576)  24,917  217,509  163,423  257,799  )מבוקר( 2015בינואר,  1יתרה ליום 
                     

 (81,185)  (42,260)  (38,925)  -  (38,925)  -  -  -  -  -  הפסד
 (16,825)  -  (16,825)  (16,825)  -  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 57  23  34  -  34  -  -  -  -  -  רווח אקטוארי בגין תכנית להטבה
  -  -  -  -  -  (38,891)  (16,825)  (55,716)  (42,237)  (97,953) 

                     סה"כ הפסד כולל
                     

 (7,487)  (7,487)  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 -  117,029  (117,029)  -  -  (117,029)  -  -  -  -  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 197,620  -  197,620  -  -  -  -  197,620  -  -  .ג(1)ראה באור  שטר הון מבעל שליטה הנפקת
 44,903  -  44,903  -  -  -  44,903  -  -  -  הון מעסקאות עם בעל שליטה קרן

הקצאת הגירעון של בעלי הזכויות שאין מקנות שליטה לבעלי מניות 
 -  -  החברה

 
-  -  72,111 

 
-  -  72,111  (72,111)  - 

                     
 347,337  15,389  331,948  (56,890)  (354,839)  (162,494)  69,820  *( 415,129   163,423  257,799  2015, ביוני 30 ליום יתרה

 
 מיליון ש"ח. 495של כולל בסך  םההון הינ יהנקוב של שטר ם*( ערכ

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 השינויים בהוןעל מאוחדים דוחות 

 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  שליטה

קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 יתרת
  הפסד

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
                   

 247,381  34,683  212,698  (46,038)  (39,771)  5,427  1,858  132,433  158,789  )מבוקר(  2014, בינואר 1 ליום יתרה
                   

 (300,243)  (114,652)  (185,591)  -  (185,591)  -  -  -  -  נקי הפסד
 (5,861)  -  (5,861)  (5,861)  -  -  -  -  -  כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 519  209  310  -  310  -  -  -  -  להטבה מוגדרת תוכניתאקטוארי בגין  רווח
                   

 (305,585)  (114,443)  (191,142)  (5,861)  (185,281)  -  -  -  -  כולל הפסד"כ סה
                   

 (1,497)  (1,497)  -  -  -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
 7,552  3,044  4,508  -  -  -  4,508  -  -  שליטה בעל עם הון קרן

 (430)  (430)  -  -  -  -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום עלות
                   

 (52,579)  (78,643)  26,064  (51,899)  (225,052)  5,427  6,366  132,433  158,789  2014, ביוני 30 ליום יתרה
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 

 
    מיוחס לבעלי מניות החברה       

  
 הון 

  מניות 

פרמיה 
על 
 מניות

 

שטר הון 
מבעל 
  שליטה

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  שליטה

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

יתרת 
  הפסד

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה 

 סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  
                     

 194,062  19,897  174,165  (52,298)  (326,180)  (126,632)  40,544  217,509  163,423  257,799   2015, אפרילב 1יתרה ליום 
                     

 (63,058)  (34,388)  (28,670)  -  (28,670)  -  -  -  -  -  הפסד
 (4,592)  -  (4,592)  (4,592)  -  -  -  -  -  -  הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץהתאמות 

 19  8  11  -  11  -  -  -  -  -  רווח אקטוארי בגין תכנית להטבה
  -  -  -  -  -  (28,659)  (4,592)  (33,251)  (34,380)  (67,631) 

                     סה"כ הפסד כולל
                     

 (5,990)  (5,990)  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 -  99,585  (99,585)  -  -  (99,585)  -  -  -  -  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 197,620  -  197,620  -  -  -  -  197,620  -  -  הנפקת שטר הון מבעל שליטה
 29,276  -  29,276  -  -  -  29,276  -  -  -  הון מעסקאות עם בעל שליטה קרן

הקצאת הגירעון של בעלי הזכויות שאין מקנות שליטה לבעלי 
 -  -  מניות החברה

 
-  -  63,723 

 
-  -  63,723  (63,723)  - 

                     
 347,337  15,389  331,948  (56,890)  (354,839)  (162,494)  69,820  *( 415,129  163,423  257,799  2015ביוני,  30יתרה ליום 

 
 

 מיליון ש"ח. 495של כולל בסך  םההון הינ יהנקוב של שטר ם*( ערכ
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על השינויים בהוןם מאוחדידוחות 

 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  שליטה

קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 יתרת
  רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
                   

 131,592  (12,106)  143,698  (46,430)  (109,460)  5,427  2,939  132,433  158,789  2014באפריל,  1יתרה ליום 
                   

 (182,745)  (66,843)  (115,902)  -  (115,902)  -  -  -  -  הפסד נקי
 (5,469)  -  (5,469)  (5,469)  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 519  209  310  -  310  -  -  -  -  רווח אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת
                   

 (187,695)  (66,634)  (121,061)  (5,469)  (115,592)  -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל
                   

 (1,497)  (1,497)  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 5,741  2,314  3,427  -  -  -  3,427  -  -  קרן הון עם בעל שליטה

 (720)  (720)  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                   

 (52,579)  (78,643)  26,064  (51,899)  (225,052)  5,427  6,366  132,433  158,789  2014ביוני,  30יתרה ליום 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 ל השינויים בהוןעמאוחדים דוחות 

 
 
 
    מיוחס לבעלי מניות החברה       

  
 הון 

  מניות 

פרמיה 
על 
 מניות

 

שטר הון 
מבעל 
  שליטה

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי 
  שליטה

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

יתרת 
  הפסד

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה 

 סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
 מבוקר  
                     

  247,381   34,683   212,698  (46,038)   (39,771)  5,427  1,858  -  132,433  158,789  )מבוקר( 2014בינואר,  1יתרה ליום 
                     

 (424,168)  (147,738)  (276,430)  -  (276,430)  -  -  -  -  -  הפסד
 5,973  -  5,973  5,973  -  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 423  170  253  -  253  -  -  -  -  -  רווח אקטוארי בגין תכנית להטבה
                     

 (417,772)  (147,568)  (270,204)  5,973  (276,177)  -  -  -  -  -  כולל (הפסדרווח )סה"כ 
                     

 130,000  -  130,000  -  -  -  -  -  30,990  99,010    הנפקת מניות
 (1,497)  (1,497)  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 -  4,804  (4,804)  -  -  (4,804)  -  -  -  -  חלקן של זכויות שאינן מקנות שליטה בהחזר דיבידנד
 -  8,748  (8,748)  -  -  (8,748)   -  -  -  -  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 217,509  -  217,509  -  -  -  -  217,509  -  -  הנפקת שטר הון מבעל שליטה 
 35,078  12,019  23,059  -  -  -  23,059  -  -  -  הון מעסקאות עם בעל שליטה קרן

הקצאת הגירעון של בעלי הזכויות שאין מקנות שליטה לבעלי 
 -  -  מניות החברה 

 
-  -  (109,451) 

 
-  -  (109,451)  109,451  - 

 (445)  (445)  -  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                     

 210,254  20,195  190,059  (40,065)  (315,948)  (117,576)  24,917  *( 217,509  163,423  257,799  )מבוקר( 2014בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 

 מיליון ש"ח. 250*( ערכו הנקוב של שטר ההון הינו בסך של 
 

 מאוחדים.ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           מפעילות שוטפתתזרימי מזומנים 
           

 (424,168)  (182,745)  (63,058)  (300,244)  (81,185)  הפסד
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
           מפעילות שוטפת:

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד:

           
 8,696  2,955  2,404  4,490  4,769  קבוע רכוש פחת
 (445)  (718)  -  (429)  -  נטו, מניות מבוסס תשלום עלות
 400  -  -  -  -  להשקעה"ן נדל של ההוגן בשווי שינוי
 37,059  5,197  -  5,197  -  מירידת ערך מלאי  הפסד
רווחי( חברות בהקבוצה בהפסדי ) חלק

 7,938  2,185  4,304  (23)  (665)  המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 
 32,956  10,630  10,715  15,693  13,142  נטו, מימון הוצאות

 12,888  1,705  7,975  4,612  2,761  על הכנסה  מסים
, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי
 626  (489)  86  (117)  419  נטו

           
  20,426  29,423  25,484  21,465  100,118 

           :והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
           

 61,116  75,552  (9,631)  109,979  33,675  לקבל והכנסות בלקוחות )עלייה( ירידה
 3,625  223  (814)  (40)  (3,702)  חובה ויתרות בחייבים)עלייה(  ירידה
 דירות, מקרקעין במלאי)עלייה(  ירידה

 23,958  (2,164)  32,202  (6,745)  3,602  למכירה ובניינים
 (128,902)  (38,036)  (8,710)  (68,070)  (52,776)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים ירידה
 הפרשה, זכות ויתרות בזכאים )ירידה( עלייה

 13,377  52,880  (12,666)  61,772  13,259  להפסד והפרשה ואחריות לתיקונים
)ירידה( במקדמות ממזמיני עבודות  עלייה

 36,804  22,654  12,150  29,269  (16,825)  דירות ומרוכשי
           
  (22,767)  126,165  12,531  111,109  9,978 
           

 התקופה במהלך והתקבלו ששולמו מזומנים
           :עבור

           
 (37,170)  (14,328)  (16,940)  (19,975)  (22,561)  ששולמה ריבית
 893  144  10  456  37  שהתקבלה ריבית
 (4,942)  (2,441)  (1,721)  (3,812)  (2,888)  ששולמו מסים

           
  (25,412)  (23,331)  (18,651)  (16,625)  (41,219) 
           

 (355,291)  (66,796)  (43,694)  (167,987)  (108,938)  שוטפת לפעילות ששימשונטו  מזומנים
           
           
 
 

 .מאוחדיםביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 א. דורי בע"מקבוצת 

14 

 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
           

 5,200  -  -  -  -  למכירה מוחזקים נכסים מימוש
 (3,193)  (826)  (870)  (1,583)  (1,902)  מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש רכישת
 בעסקת קרקע מבעל הלוואה החזר

 -  -  854  -  6,863   קומבינציה
השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת 

 -  83  -  83  -  השווי המאזני
)לחברות( חברות מ ותהלווא (מתןפרעון )

, המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 
 (19,151)  836  27,119  (19,120)  27,085  נטו

 14,337  1,845  343  20,492  2,140  נטו, ליווי וחשבונות מפקדונות משיכה
           

 שימשושנבעו מפעילות ) נטו מזומנים
 (2,807)  1,938  27,446  (128)  34,186  ( השקעהלפעילות

           
           מימון מפעילות מזומנים תזרימי

           
 שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד

 (1,497)  (1,497)  (5,990)  (1,497)  (7,487)  מאוחדות בחברות שליטה מקנות
 הוצאות ניכוי)לאחר  חוב אגרות הנפקת

 29,896  29,896  -  29,896  -  (הנפקה
 130,000  -  -  -  -  זכויות של בדרך מניות הנפקת
 (125,653)  (58,569)  (92,390)  (69,931)  (136,973)  אגרות חוב פרעון
 13,302  1,519  2,236  3,259  3,044  ארוך לזמן והתחייבויות הלוואות קבלת
 (5,572)  (449)  (97)  (898)  (196)  הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך פרעון
 274,900  64,900  145,000  129,900  220,000  שליטה מבעל הלוואה קבלת

 בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי
 22,686  13,711  4,600  13,901  29,913  נטו, ואחרים

           
 338,062  49,511  53,359  104,630  108,301  מימוןנטו שנבעו מפעילות  מזומנים

           
 (20,036)  (15,347)  37,110  (63,485)  33,548  מזומנים ושווי במזומנים (ירידהעליה )

           
 לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 122,618  74,480  99,020  122,618  102,582  התקופה
           

 לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 102,582  59,133  136,130  59,133  136,130  התקופה

           
           במזומן שלא מהותית פעילות

           
 1,563  -  -  2,116  -  ספקים באשראי אחר רכוש רכישת

 217,509  -  197,620  -  197,620  המרת הלוואות בעלים להון
           
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.



 א. דורי בע"מקבוצת 
 ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

15 

 
 

 כללי -: 1באור 
 

שישה של  ותולתקופ 2015 ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .א
או הדוחות  דוחות כספיים ביניים מאוחדים -באותו תאריך )להלן ושלושה חודשים שהסתיימו

 31(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום הכספיים
, כפי שפורסמו ביום ה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהםולשנה שהסתיימ 2014בדצמבר 

 הדוחות הכספיים השנתיים(. -)להלן 2015 במרס 23
 

 הגדרות .ב
 

 בדוחות כספיים אלה:
 גזית גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ, בעלת שליטה בחברה. –" גזית ישראל"

 גלוב בע"מ, בעלת השליטה בגזית ישראל.-גזית – "גזית גלוב"
 83.46%ידה בשיעור של -א. דורי בניה בע"מ, חברה בת של החברה המוחזקת על –" בניהדורי "

 .מהונה המונפק
 החברה. , חברה בשליטה משותפת של  .Ronson Europe N.V–" רונסון" 
חזיקה בה מ ות הכספיים, אשר נכון למועד הדוחדוראד אנרגיה בע"מ, חברה פרטית –" דוראד" 

   .מהונה המונפק 9.6%-כבשיעור של  (בעקיפין)החברה 
 

 עסקאות לחיזוק מבנה ההון של החברה ולחיזוק מבנה ההון של דורי בניההשלמת  .ג

 
עם גזית ישראל, אישרה האסיפה הכללית של החברה עסקה של החברה  2015ביוני  15 ביום

לשטרי הון צמיתים של מלוא  השמטרתה חיזוק מבנה ההון של החברה, על דרך של המר
 210בסך כולל של ידי גזית ישראל לחברה, -שהועמדו עלבעלים האשראי והלוואות המסגרות 

ידי גזית ישראל לחברה כנגד הנפקת שטר -מיליון ש"ח על 35והעמדת סכום נוסף של  מיליון ש"ח
, עסקת ההמרות להון( -)להלן יחד לדורי בניה(מהחברה )סכום אשר יועד להזרמה צמית הון 

  .להלן כה..3בבאור והכל כמתואר 
 

ונכון  מיליון ש"ח 243 -ההון העצמי של החברה בסכום של כ גדל, האמורה מהעסקה כתוצאה
הון  ישטר)כולל  מיליון ש"ח 347-עומד ההון העצמי של החברה על סך של כ 2015ביוני  30ליום 

 ..נ.(ע"ח ש ליוןימ 495 -של כבסך צמיתים 
 

התקשרותה בעסקה עם  אישרה האסיפה הכללית של דורי בניה את 2015ביוני  15 ביוםכמו כן, 
, בניה לדורי החברה ידי-על והלוואות שהועמדו האשראי מסגרות מלוא וומרה לפיה, החברה

 ועמדה אשר כאמורמיליון ש"ח  35של  הנוסף הסכום וכן מיליון ש"ח, 590.2סך של סתכם בהש
בתנאים שהוסכמו בין , צמית למניות, כתבי אופציה ושטר הון, בניה ידי החברה לדורי-על

  להלן. .כו.3והכל כמתואר בבאור  ,החברה לבין דורי בניה
 

ונכון  מיליון ש"ח 519 -ההון העצמי של דורי בניה בסכום של כ גדלכתוצאה מהעסקה האמורה, 
הון  שטר)כולל  מיליון ש"ח 230-עומד ההון העצמי של דורי בניה על סך של כ 2015ביוני  30ליום 

 ..נ.(ע"ח ש ליוןימ 388-של כבסך צמית 
 

 .2015ביוני  22העסקאות האמורות הושלמו ביום 
 

 ולשישה חודשים שהסתיימו באותו מועד 0152 ביוני 30 ליום דורי בניהתוצאותיה הכספיות של  .ד

 
בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה  ,השנתיים הכספיים לדוחות.ג. 1בהמשך לאמור בבאור 

 מיליון 122 -כשל  ךמפעילות שוטפת בס שליליתזרים מזומנים  בניה דוריל 2015ביוני  30ביום 
הכירה דורי  2015 ביוני 30 הסתיימה ביוםל שישה חודשים שבתקופה שבנוסף, יעודכן כי  ."חש

 מיליון ש"ח. 46 -בניה בהפסד גולמי בסך של כ
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 )המשך( כללי -: 1באור 
 

בתקופת הדוח הגולמי  ההפסד, 2015ביוני  30שציינה דורי בניה בדוחותיה הכספיים ליום  כפי
של דורי בניה וזאת במסגרת התקדמות התמשכות לוחות זמנים של פרויקטים מנבע בעיקר 

וכן בביצועם ובהשלמתם של אותם פרויקטים כחלק מהפעילות השוטפת של דורי בניה, 
 להוציאן בשלב מסירת הדירותנדרשת שדורי בניה ועלויות נלוות הוצאות נוספות הערכה למ

דורי בניה נמצאת  כן ציינה בהקשר זה, כי בחודשים האחרונים ולמועד הדוח,. באותם פרויקטים
את אי הודאות הפסדיים, באופן המקטין פרויקטים מספר של  המסירהשלמה ובהליך מואץ של 

לפרטים אודות הסטייה באומדני פרויקטים של דורי בניה, אשר . הכרוכה בפרויקטים אלה
, ראה 2014, בין היתר, על תוצאות המחצית הראשונה לשנת הוהשפיע 2014ה בשנת תהתגל
 . לדוחות הכספיים השנתיים. ג.1באור 

 
 נקיבהפסד  2015 ביוני 30 של שישה חודשים שהסתיימו ביוםבתקופה כמו כן הכירה דורי בניה 

הדוח  בתקופתרעיוניות  מימון הוצאותב מהכרה, היתר בין, הנובע, מיליון ש"ח 109-בסך של כ
 .ז(5.ב(2.10באור  כאמור) בניה דורי שקיבלה בעליםה הלוואות בגין"ח ש מיליון 21-כ של בסך

 8-כ של בסךהדוח  בתקופתמיסים נדחים  הוצאותב מהכרה וכןלדוחות הכספיים השנתיים( 
 האמורים סכומיםה וכי, . להלן(כו.3)ראה באור  בניה דורי עסקתמהשלמת  כתוצאה"ח ש מיליון

אשר נבעו מהלוואות הבעלים לא השפיעו על הונה העצמי של דורי בניה למועד הדוח, 
במסגרת  ובוטל הרעיוניות והוצאות מסים נדחיםבגין הוצאות המימון והסכומים האמורים 

 ור העובדה כי מדובר בעסקאות בין חברתיות.לא איחוד הדוחות הכספיים של החברה
 

דירקטוריון והנהלת דורי נאמר כי  2015 ביוני 30 של דורי בניה ליום ביניים הכספייםבדוחות 
 שננקטו הצעדים לאור, היתר בין, בניה דורי של הכספי מצבה את שבחנו לאחרבניה סבורים, 

 בניה דורי של המזומנים ותזרים הנזילות, ההון מבנה לחיזוק בניה בדורי השליטה בעלתידי -על
ידי דורי -המקורות והשימושים הנדרשים עלכלל תוך ניתוח  ,להלן( .כו.3-.א. ו3)ראה באורים 

 והצפויות הקיימות הכספיות התחייבויותיה בפירעון לעמוד בניה דורי של ביכולתה יש כי בניה,
 האשראי העמדתיוסף כי  .וריםהאמ הכספיים הדוחות ממועד חודשים 24 לפחות של בתקופה

 בבאורכמתואר ביצוע עסקת דורי בניה ו להלן.א. 3 בבאור כמתואר בניה לדורי החברהידי -על
לחיזוק מבנה ההון של החברה עסקה /או ו אשראי/או ו השקעה בסיס על בעיקר והי להלן.כו. 3

 .ישראל מגזית החברה קיבלה אשר)לפי העניין( 
 

דוח הגשת ובדבר לפרטים בדבר סיום עבודתה של ועדת הדירקטוריון המיוחדת של דורי בניה 
ידי הועדה האמורה( אשר כלל את ממצאיו והמלצותיו של הבודק -החיצוני )שמונה על הבודק

באומדני פרויקטים של דורי בניה שנמצאה במסגרת הליך הכנת החיצוני בקשר עם הסטייה 
. יצוין כי ביום להלן .ו.3באור , ראה 2014רי בניה לרבעון השני של שנת הדוחות הכספיים של דו

ידי רשות ניירות ערך צו להמצאת מסמכים במסגרת -, נמסר לדורי בניה על2015באפריל  20
 .חוק ניירות ערך( -)להלן 1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1מג)א()52בירור מנהלי לפי סעיף 

 
של מלוא יתרת אגרות החוב )סדרה א'( של דורי בניה שהיו במחזור, פדיון מוקדם לפרטים בדבר 

 .להלן .ב.3באור ראה  2015אשר בוצע בחודש אפריל 
 

 ולשישה חודשים שהסתיימו באותו מועד 2015 ביוני 30 ליום החברה של הכספיות תוצאותיה .ה

 
, הכירה 2015 ביוני 30 בתקופה שהסתיימה ביוםדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה,  לפי

ש"ח וכן בהפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה  מיליון 32-של כהחברה בהפסד גולמי בסך 
על בסיס דוחותיה הכספיים המאוחדים, לחברה תזרים  כמו כן, ש"ח. מיליון 39 -של כבסך 

 השהסתיימ של ששה חודשים לתקופהש"ח  מיליון 109 -שלילי מפעילות שוטפת בסכום של כ
 2015ביוני  30ליום  . יתרת ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה2015 ביוני 30 ביום

כי ההפסד הגולמי וההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה וכן  יןיצומיליון ש"ח.  332 -הינה כ
מתוצאותיה של דורי  בעיקר , נובעיםכמתואר לעילתזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת 

 .המורהא תקופהלבניה 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים .א
 

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת  
"דיווח כספי  - 34דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות  לתקופות
 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו 

 .שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
 

-התקבלה החלטתו של ה 2015ביולי  9הכספיים השנתיים, ביום דוחות ל .כט.2בהמשך לבאור 
IASB 15דחיית מועד תחילת יישום הוראות  על IFRS  1מתקופות שנתיות המתחילות ביום 

כאשר אימוץ מוקדם  ,2018בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום  2017בינואר 
אך אין ביכולתה, בשלב זה, , האמור ה בוחנת את ההשלכה האפשרית של התקןרהחב אפשרי.

 לאמוד את השפעתו, אם בכלל, על הדוחות הכספיים.
 

 שווי הוגן -כשירים פיננסייםמ .ב
 

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים 
 פי שווים ההוגן:-פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על

 
 בדצמבר 31  ביוני 30  
  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

 483,665  537,445  344,665  יתרה בספרים של אגרות חוב )כולל ריבית שנצברה(
 476,852  580,193  355,188  (1) חוב אגרותשווי הוגן של 

       
בשוק פעיל לתאריך מחירים מצוטטים מבוסס על ( 1)רמה  השווי ההוגן של אגרות חוב (1)

 המאזן.
 

תואמת או קרובה לשווי ההוגן  של יתרת המכשירים הפיננסיםהיתרה בדוחות הכספיים 
 .שלהם

 
 

 רועים מהותיים בתקופת הדיווחיא - :3 באור
 

 בניה לדוריבעלים שהועמדו  תוהלוואמסגרות אשראי ו .א
 

ועד  2014 פברואר מחודש החל.ז( לדוחות הכספיים השנתיים, 5ב(2.10בהמשך לאמור בבאור 
)לרבות  ידי החברה לדורי בניה מסגרות אשראי והלוואות בעלים-הועמדו על 2015ביוני  22ליום 

 בתקנות כמשמעותה" מזכה עסקה" בתנאיוזאת , מסגרות אשראי שהומחו לחברה מגזית ישראל(
מיליון ש"ח.  590.2, בסכום כולל של 2000-ס"התש(, עניין בעלי עם בעסקאות הקלות) החברות

מועדי הפירעון )ותום תקופת הניצול( של מסגרות האשראי וההלוואות לפיהן, טרם המרתן 
מיליון  380)ביחס למסגרות אשראי בסך כולל של  2016בדצמבר  31 כמתואר להלן, היו ביום

 2017בדצמבר  9 מיליון ש"ח( וביום 70.2)ביחס להלוואה בסך של  2017ביוני  30 ש"ח(, ביום
 מיליון ש"ח(.  140חס למסגרת אשראי בסך של )בי
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - :3 באור
 

כדלקמן:  /הצמדההלוואות הבעלים לפי מסגרות האשראי האמורות נשאו ריבית שנתית
 הריבית מעל 2.55%בשיעור של מיליון ש"ח נשאו ריבית שנתית  130הלוואות בעלים בסך של 

נשאו ריבית  מיליון ש"ח 260הלוואות בעלים בסך של ; (ההלוואה בתנאי כהגדרתה) הסיטונאית
 תיתרו ;(ההלוואות בתנאי כהגדרתה) הסיטונאית הריבית מעל 2.25%בשיעור של שנתית 

למדד המחירים לצרכן ולא נשאו  מודותצ היומיליון ש"ח  200.2בסך של הלוואות הבעלים 
 ריבית. 

      
מלוא יתרות מסגרות האשראי משכו הושלמה עסקת דורי בניה במסגרתה נ 2015ביוני  22ביום 

, ומלוא הלוואות הבעלים מיליון ש"ח 60-בסך כולל של כ שטרם נוצלו עד לאותו מועדהאמורות 
הומרו  מיליון ש"ח שהועמד לדורי בניה עם השלמת העסקה, 35, בתוספת סך נוסף של האמורות

יצוין כי עם השלמת . , בהתאם לתנאי העסקה האמורהצמיתלמניות, כתבי אופציה ושטר הון 
תנאיה אשר  ,מיליון ש"ח 4.5בסך של  ת בעליםהלוואנותרה לדורי בניה עסקת דורי בניה, 

ידי החברה במקרה של מימוש כתבי -עלניתנת לקיזוז עודכנו במסגרת עסקת דורי בניה ואשר 
 להלן. .כו.3ראה באור בניה אודות עסקת דורי נוספים  לפרטיםהאופציה האמורים. 

 
בניה מדדה, תוך סיוע ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את שווין ההוגן של ההלוואות  דורי

האמורות וזקפה את הפער בין התמורה שהתקבלה לבין השווי ההוגן של ההלוואות )בניכוי 
גלומה  שהיתההשפעת המס( לסעיף קרן הון מבעלת שליטה. הריבית האפקטיבית המשוקללת 

. דורי בניה מחקה את יתרת קרן ההון 20%-14%בשיעור של  היתהבהלוואות האמורות 
נותרה לדורי  2015ביוני  30המיוחסת להטבה שלא נוצלה עד למועד עסקת דורי בניה. נכון ליום 

מיליון ש"ח, בגין ההטבה שנוצלה עד לאותו מועד. דורי בניה  29-בניה יתרת קרן הון בסך של כ
מיליון ש"ח בגין ההלוואות  21-בתקופת הדוח בהוצאות מימון רעיוניות בסך של כהכירה 

 מיליון ש"ח כתוצאה מהשלמת עסקת דורי בניה. 8-האמורות ובהוצאות מיסים נדחים בסך של כ
יצוין כי, הוצאות המימון והוצאות המסים הנדחים האמורות לעיל בוטלו במסגרת איחוד 

 ור העובדה כי מדובר בעסקאות בין חברתיות.הדוחות הכספיים של החברה לא
 

 בניה דורי של החוב אגרות שלמלא  מוקדםפדיון  .ב
 

, התקיימה אסיפה 2015בינואר  4 ביום.ח( לדוחות הכספיים השנתיים, 5ב(2.10 בבאור כמתואר
אגרות החוב של דורי בניה(,  -נוספת של מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'( של דורי בניה )להלן

בדבר  בניה דוריהנאמן(, בהמשך להודעת  -( בע"מ )להלן1975נאמנות ) הרמטיקשזומנה על ידי 
 -)להלן האמורותחוב אי עמידתה באמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטר הנאמנות לאגרות ה

הצעת רכש לרכישת אגרות  פרסוםבדבר  והחברה בניה דורי לדיווחי בהמשך וכן, שטר הנאמנות(
הרכש האמורה לא  הצעתלפיה  2014בדצמבר  18מיום  החברה, ולהודעת בניה דוריהחוב של 

על נענתה. על סדר יומה של האסיפה נכלל, בין היתר, מתן הוראות לנאמן לכנס אסיפה אשר 
התקבלה  2015 בפברואר 4 ביום. בניה דורי שלסדר יומה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב 

החלטת המחזיקים האמורים לפיה אין להורות לנאמן לכנס אסיפה אשר על סדר יומה העמדה 
 .םמחזיקיהבניה כלפי  דורילפירעון מיידי של מלוא חוב 

 
דורי בניה, שזומנה  שלנוספת של מחזיקי אגרות חוב  ה, התקיימה אסיפ2015 בפברואר 22 ביום

 שלמאגרות החוב  5%-המחזיק למעלה מ בניה דורי שללבקשת מחזיק אגרות חוב  הנאמןידי -על
מימוש זכותם  היהבמחזור, שעל סדר יומה )שהוכתב על ידי המחזיק האמור( היו ש בניה דורי

 אמותואי עמידתה ב בניה דוריצבה של של מחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי בשל הרעה במ
 מחזיקי של זכויותיהם על להגנה צעדים נקיטת וכןבשטר הנאמנות,  הקבועות הפיננסיות המידה
 .בניה דורי של החוב אגרות
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - :3 באור
 

 23הודעה בדבר זימון מושב שני לאסיפה האמורה ליום  הנאמן פרסם, 2015במרס  15 ביום
, שעל סדר יומה היו הנושאים שהובאו בפני המושב הראשון של האסיפה כאמור 2015במרס 

התיקון(, וזאת במענה לפניה של חלק ממחזיקי  -לעיל, וכן אישור תיקון לשטר הנאמנות )להלן
לדורי בניה זכות נוספת היתה להקנות מטרתו של התיקון אגרות החוב של דורי בניה לנאמן. 

להעמיד את כל אגרות החוב שלה שבמחזור לפדיון מוקדם לפי שיקול דעתה הבלעדי )היינו, 
טרם קיימת בידי דורי בניה לפדיון מוקדם לפי תנאי שטר הנאמנות שהיתה בנוסף לזכות 

תשלום  המשקףסכום  (1, וזאת לפי סכום הגבוה מבין )2015באפריל  30( לא יאוחר מיום תיקונם
( שווי 2ש"ח ע.נ של יתרת אגרות החוב של דורי בניה שבמחזור; ) 1-ש"ח לכל החזקה ב 1.04של 

השוק של יתרת אגרות החוב של דורי בניה שבמחזור אשר ייקבע לפי מחיר הסגירה הממוצע 
ון בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת דירקטורישל דורי בניה של אגרות החוב 

של אגרות החוב שבמחזור,  ההתחייבותי הערך( 3דורי בניה בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; או )
 דהיינו, קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה )ככל שישנם(, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל. 

 
ש"ח ע.נ. של  1 -ש"ח לכל החזקה ב 1.04הסכום לפדיון מוקדם לפי התיקון שיקף תשלום של 

ש"ח לכל  1.16ות החוב של דורי בניה שהיו אותה עת במחזור, לעומת תשלום של יתרת אגר
ש"ח ע.נ. אגרות חוב כאמור בהתאם לזכות דורי בניה לביצוע פדיון מוקדם  1 -החזקה ב

 מיוזמתה לפי תנאי שטר הנאמנות טרם תיקונם.
 

 האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב של דורי בניה את תיקון אישרה 2015 במרס 29 ביום
להעמיד לפדיון מוקדם  דורי בניההחליט דירקטוריון  2015במרס  31ביום שטר הנאמנות כאמור. 

את  היוותה, אשר לעיל( 1, לפי חלופה )היתה במחזור אותה עתאת מלוא יתרת אגרות החוב ש
 .כאמור לפי התיקון לשטר הנאמנות יון מוקדםהסכום הגבוה מבין החלופות לביצוע פד

 
שלה פדיון מוקדם מלא של יתרת אגרות החוב ביצעה דורי בניה  ,2015באפריל  20בהתאם, ביום 

( בתוספת ריבית צבורה והפרשי הצמדה ש"ח ע.נ. 67,500,000במחזור אותה עת ) תהשהי
 ביצוע מימון לשם מהחברהאה הלוו קיבלה בניה דוריש"ח. אלפי  70,200בתמורה לסך כולל של 

 כאמור בניה דורי עסקת במסגרת הון לשטר הומרה האמורה ההלוואה. כאמור המוקדם הפדיון
המוקדם של אגרות  דיוןפהכספיים בהפסד בגין הדורי בניה הכירה בדוחותיה  .להלן. כו.3 באורב

 מיליון ש"ח. 1.6-החוב בסך של כ
 

 וזאתדורי בניה  של החוב אגרות רוגיד סיום על, הודיעה מדרוג בע"מ 2015 באפריל 21 ביום
 לסיום בניה דורי בקשת לאור וכןבמחזור  שהיו החוב אגרות מלוא שלמוקדם  פדיון ביצוע לאור

 .הדירוג
 

הודעת ערעור שהוגשה לבית המשפט  בדבר. לדוחות הכספיים השנתיים, 2.ד.18כמתואר בבאור  .ג
 ,(המערערת -להלן) והתשתית הבניה בתחום חוזים בניהול העוסקת, פרטית חברה ידי-העליון על

 תביעה לדחות המחוזי המשפט בניה, שעניינה ערעור על פסק דין של בית ודורי החברה כנגד
ידי בית -ניתן על 2015בינואר  5ביום , ידי המערערת-על שהוגשה ח"ש מיליון 19.5-כ בסך של

לפיו בהמלצת בית המשפט העליון המערערת חזרה בה מערעורה, ועל המשפט העליון פסק דין 
 להלן. .א.5ראה גם באור  כן הערעור נדחה.

 

 בהם אשר(, הבנקים -להלן) גדולים בנקים שלושה עם החברה התקשרה, 2015 ינואר בחודש .ד
 אשראי מסגרות לקבלת בהסכמים, מתחדשות הלוואות או/ו אשראי מסגרות לחברה קיימות
 או/ו אשראי לקבל רשאית החברה תהא במסגרתן, ח"ש מיליון 90 עד של כולל בסכום נוספות

 שנתית ריבית כאמור ההלוואות יישאו בנקים בשני. כשנה של לתקופה, קצר לזמן הלוואות
 בהסכמה לעת מעת תקבע הריבית השלישי ובבנק, 1.5% של מרווח בתוספת פריים של בשיעור

 העמדת. השוטפים לצרכיה לשימוש לחברה ניתנו האמורות איהאשר מסגרות. לבנק החברה בין
 המקובלים תנאים של בהתקיימותם מותנית האמורות האשראי מסגרות מתוך בפועל האשראי
 . המשיכה במועד בבנקים
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - :3 באור
 

 בגין בנקים לאותם שניתנו לבטוחות מעבר נוספות בטוחות ללא הועמדו האשראי מסגרות
 גם יחולו הקיים האשראי מסמכי מכוח הבנקים כלפי החברה של התחייבויותיה. הקיים האשראי

 יחסים על לשמירה החברה והתחייבות מיידי לפירעון העילות לרבות, האשראי מסגרות על
 .לדוחות הכספיים השנתיים .ז(2.א.18, כמתואר בבאור פיננסיים

 

פרסמה רשות  2015בינואר  28ביום .ב. לדוחות הכספיים השנתיים, 4.ג(1.10כמתואר בבאור  .ה
", הכוללת 2015החשמל החלטה מסכמת בנושא "תעריפי החשמל לצרכני חברת החשמל בשנת 

הפחתת תעריפים לצרכני דוראד. בהתאם להחלטה האמורה, תעריף רכיב הייצור אשר משמש 
 1 החל מיום 9%-בשיעור של כמחיר הגז יופחת  בסיס לחיוב לקוחות דוראד ואשר אליו מוצמד

 . 2015בפברואר 

 

המהותית שהתגלתה .ג. לדוחות הכספיים השנתיים בהתייחס לאירוע הסטייה 1כמתואר בבאור  .ו
במסגרת הכנת  של דורי בניהשונים פרויקטים באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של 

, הסטייה באומדנים( -)להלן 2014השני של שנת לרבעון של דורי בניה הדוחות הכספיים ביניים 
ידי דירקטוריון דורי -מיוחדת, שמונתה עלההוועדה את עבודתה סיימה  2015בחודש פברואר 

בניה על מנת, בין היתר, לפקח על הליך הבדיקה והאימות של אומדני הפרויקטים של דורי בניה 
ונתם כדירקטורים בדורי בניה של ולבירור הסיבה לסטייה באומדנים, וזאת על רקע סיום כה

 מרבית הדירקטורים אשר כיהנו כחברי הוועדה.
 

 הבודק הגיש 2015 במרס 11 ביום.ג. לדוחות הכספיים השנתיים, 1כמו כן, כמתואר בבאור 
בחינת הסיבות והגורמים שהובילו צורך להאמורה ידי הוועדה המיוחדת -)אשר מונה על החיצוני

דוח בודק(,  -להלן) בדיקה דוח דורי בניה דירקטוריוןהבודק החיצוני( ל -לסטייה באומדנים; להלן
. בחינה זו העלתה הבודק דוח את בחן דורי בניה דירקטוריוןוהמלצותיו.  ממצאיוכלל את  אשר

 בטרם ואף באומדנים הסטייה דבר על לראשונה הגילוי ממועד שחלפה בתקופה, בפועל כי
 אשר פעולות של ומקיפה רחבה בשורה נקטה דורי בניה, הבודק דוח את לידיה דורי בניה קיבלה
 הלכה ואשר, שלה הפנימיות בבקרות דורי בניה שזיהתה והליקויים החולשות את לתקן נועדו

 . החיצוני הבודק של מהמלצותיו ניכר חלק עם אחד בקנה עולות למעשה
 

 הביקורת ועדת את למנות 2015במרס  11מיום  בישיבתו דורי בניה דירקטוריון החליט, בנוסף
 ולהמליץ דיונים לקיים וכן החיצוני הבודק של המלצותיו יישום אופן אחר ולעקוב לפקח

 נוספת בחינה דורשות אשר החיצוני, הבודק של מההמלצות לחלק ביחסדורי בניה  לדירקטוריון
 .לנכון שתמצא ככל, חיצוניים גורמים בשיתוף לרבות, בנושא דורי בניה של עמדה וגיבוש

בהמשך לכך, ועדת הביקורת של דורי בניה החליטה להסמיך את מבקר הפנים שלה לבדוק 
 ידי דורי בניה.-במסגרת תכנית העבודה שלו את יישום המלצות הבודק החיצוני על

 

בקשר להליכים משפטיים המתנהלים בין , . לדוחות הכספיים השנתיים5.ד.18 בבאורכאמור  .ז
קבלן אשר שימש כ, .GTS Power Solutions Ltdהתובעות(, לבין  -החברה ודורי בניה )להלן יחד

, הודיע קבלן 2015בחודש ינואר (, ההקמה קבלן -להלן)ההקמה של תחנת הכוח של דוראד 
די בית המשפט מוחזק י-ההקמה כי מלוא סכום העיקולים שנקבע לפי צווי העיקול שניתנו על

, וביקש להורות ליתר המחזיקים השונים שלא של קבלן ההקמה חשבון מנוהלאשר בו  בנקבידי 
להחזיק בידם כספי עיקול. לאחר קבלת עמדת התובעות ולנוכח הסכמתן, הורה בית המשפט 

 על הסרת העיקולים שהוטלו על ידי המחזיקים השונים )לרבות 2015בהחלטתו מחודש פברואר 
דוראד( שאינם הבנק האמור. יצוין כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, למיטב ידיעת 

מיליון דולר )הכולל  29.5החברה, הבנק האמור מחזיק תחת צווי עיקול לטובת התובעות סך של 
 מיליון דולר המוחזק במסגרת צו עיקול שניתן בתביעה בסדר דין מקוצר(. 13.7-סך של כ

 
, ולנוכח הסרת העיקול אצל דוראד )ולאחר 2015מורה מחודש פברואר לאור ההחלטה הא

הפקדת מלוא סכום העיקולים אצל הבנק האמור(, התייתר הצורך בהמשך ההליך מול דוראד 
בפסק דינו מיום  ומשכך מסרו התובעות לבית המשפט כי ניתן להורות על מחיקת ההליך האמור.

 ההליך האמור.הורה בית המשפט על מחיקת  2015במאי  10
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 3באור 
 
תביעה לעיכוב ההליכים המתנהלים בישראל ב 2014המשך להחלטת בית המשפט מחודש יוני ב

בוררות בהסכם ההתקשרות  )כהגדרתה בבאור האמור(, עקב קיומה של תניית בסדר דין מקוצר
 עם קבלן ההקמה, לפיה לדעת בית המשפט יש לברר את המחלוקת בין הצדדים במסגרת בוררות

, אשר בפניו כבר (ICCמוסד לבוררות בלונדון )ה, The International Chamber of commerce -ב 
החליט בית , ובעקבות הסכמת הצדדים, 2015מתנהלים הליכים בין הצדדים, בחודש פברואר 

המשפט על עיכוב ההליכים גם בתביעה הנוספת )כהגדרתה בבאור האמור( עקב תניית הבוררות 
  כאמור.

 
, האמור הבוררות הליך במסגרת ההקמה קבלן מטעםתצהירי תביעה  הוגשו 2015יוני  בחודש

 .2015 נובמבר בחודש מטעמן שכנגד והתביעה ההגנה תצהירי את להגיש התובעות עלו
 

דורי בניה והחברה בבית כנגד אשר הוגשה  מיליון ש"ח 15-סך של כיצוין, בהתייחס לתביעה בכן 
דורי ה אחד מקבלני המשנה של תעל ידי חברה פרטית, שהייפו וזאת -המשפט המחוזי בתל אביב

נתקבל בחברה פסק דין  2015במאי  4דוראד )המתוארת בבאור האמור(, כי ביום בפרויקט  בניה
ט לפיו התביעה האמורה תימחק על הסף, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של התובעת של בית המשפ

בתביעה האמורה להגישה מחדש עם תום הליכי הבוררות המתנהלים בין התובעות לבין קבלן 
ההקמה, ככל שהליכי הבוררות לא יביאו גם למיצוי תביעותיה של התובעת, וכן מבלי לגרוע מכל 

, 2015יוני בחודש  ך שהיא אינה צד להליכי הבוררות האמורים.טענה שיש לתובעת ובהתחשב בכ
הגישה התובעת האמורה ערעור על פסק דין זה לבית המשפט העליון. טרם נקבע מועד לדיון 

  בערעור.
 

. לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר הליך בוררות שהתנהל בין החברה 3.ד.18כמתואר בבאור  .ח
בעסקת  2010אשר עימו התקשרה החברה בשנת  המוכר(, -לבין צד בלתי קשור )להלן

 8(, ביום אשר הקבלן המבצע בה הינו דורי בניה) בהוד השרון"קומבינציה" להקמת פרויקט 
התקשרה החברה עם המוכר בתוספת להסכם הקומבינציה האמור, במסגרתה  2015במרס 

ן הסדירו ביניהם הסדירו הצדדים את הטענות ו/או הדרישות ההדדיות נשוא הליכי הבוררות וכ
נושאים נוספים בקשר לעסקה האמורה, ובכלל זה הוסכם כי החברה תשלם למוכר סכום שאינו 

 הודיעוהצדדים  (.2014 בספטמבר 30 ליוםהכספיים של החברה  בדוחותאשר קיבל ביטוי )מהותי 
 ,2015יוני  ובחודש, ות המייתרות את הליך הבוררותלהסכמבמשותף לבורר על כך שהגיעו 

 האמורה לתוספת בוררות פסק של תוקףשהוגשה לבורר, נתן הבורר  משותפת בקשהבהמשך ל
 .הבוררות הליך את וסיים

 
 בקשר לפרויקט בהתאם לתנאי התוספת התחשבנות תתקיים בניהיצוין כי בין החברה לבין דורי 

  .וההסכם בין הצדדים, ובאשר לחלקה של דורי בניה בסכום ששולם כאמור
 

. לדוחות הכספיים השנתיים, בעניין, בין היתר, שתי בקשות לאישור 4.ד.18בבאור כמתואר  .ט
לית בבית המשפט כבמחלקה הכל 2014תובענות כנגזרות שהוגשו בחודשים אוגוסט וספטמבר 

ידי -עלוזאת , החברהוכן נגד המחוזי בתל אביב נגד דורי בניה, נושאי משרה של דורי בניה 
ידי בית המשפט -בהחלטה שניתנה על -דורי בניה מניות ב ילבע םאשר כנטען הינ יםמבקש

 לאישורידי הצדדים לבקשות -, בעקבות בקשות ותגובות שהוגשו על2015בחודש ינואר 
נקבע כי המבקשים יגישו בקשה מאוחדת שתכלול את האמור בשתי , נגזרותה תביעותה

פברואר  מחודש נוספתהבקשות המקוריות או שיבחרו בבקשה אחת משתי הבקשות. בהחלטה 
, התיר בית המשפט למבקשים לכלול בבקשת האישור המתוקנת מטעמם טענות, עילות 2015

עילות תביעה המופנות כנגד רואי החשבון המבקרים לרבות ) נוספים יםבומשי סעדים, תביעה
 של דורי בניה ועילה של השבת דמי ניהול(. 
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 )המשך( הדיווחאירועים מהותיים בתקופת  -: 3באור 
 

התקבלה במשרדי החברה בקשה מאוחדת ומתוקנת לאישור תביעה נגזרת  2015באפריל  2ביום 
כאמור )יחד עם כתב תביעה נגזרת( נגד דורי בניה, המנכ"ל של דורי בניה לשעבר וחברי 

(. בבקשה המשיבים -דירקטוריון מסוימים שלה בהווה ובעבר, וכן נגד החברה )להלן יחד
בסך  2013עד  2010ידי דורי בניה בשנים -נטען, כי חלוקות הדיבידנדים שבוצעו עלהמתוקנת 

לא עמדו במבחן יכולת הפירעון ובמבחן הרווח ומהוות לפיכך מיליון ש"ח,  36-כולל של כ
"חלוקות אסורות", ובהתאם כי על החברה להשיב לדורי בניה את הסכום שהיא קיבלה כדיבידנד 

ח. כן נטען שנושאי המשרה האמורים של דורי בניה הפרו חובות מיליון ש" 26-בסך של כ
המוטלות עליהם לפי דין ולכן נושאים באחריות להשבת כספי החלוקות האמורות, ובהתאם כי 
יש לחייבם לפצות את דורי בניה בגין הכספים שחולקו כאמור. עוד נטען, כי יש לחייב את 

מיליון ש"ח, ששולמו לה בשנים  14.5-ולל של כהחברה להשיב לדורי בניה דמי ניהול בסכום כ
בניגוד להוראות הסכם למתן שירותי ניהול בין החברה לבין דורי בניה. כן נטען כי  2013עד  2010

או הפרשי הצמדה  דורי בניהיש להוסיף לכל הסכומים כאמור את עלות האשראי הבנקאי של 
  וריבית כחוק, לפי הגבוה.

  
 מועד אישור הדוחות הכספייםב. המבקשים טענות את וכל מכל דוחות בניה ודורי החברה

 . האמורה המתוקנת המאוחדת הוגשו כתבי תשובה מטעם המשיבים השונים לבקשה
 

שחולקו דיבידנדים לדורי בניה את סכומי ה השיבה החברה 2014יצוין כי בחודש ספטמבר 
מקורות המימון עלות )בצירוף  2013-ו 2012ידי דורי בניה בגין השנים -ושולמו לחברה על

השיבה החברה  2014מיליון ש"ח; ובחודש נובמבר  12-הבנקאיים של דורי בניה(, בסך כולל של כ
ידי דורי בניה לפי -בגין דמי ניהול אשר שולמו לחברה על "חש מיליון 1.8 -לדורי בניה סכום של כ

ן כי המבקשים לא הפחיתו סכומים )יצוי 2013הסכם ניהול שהיה קיים ביניהן עד לחודש פברואר 
 .אלה מבקשתם המתוקנת(

 
 מקדמי בשלב, החברה של החיצוניים המשפטיים יועציה על בהסתמך, החברה הנהלת להערכת

 .האמור ההליך סיכויי את להעריך ניתן לא, זה
 

 . לדוחות הכספיים השנתיים, בעניין תביעה נוספת שהוגשה נגד החברה4.ד.18כמתואר בבאור  .י
 אלפי ש"ח או לחילופין  690-ידי תובע אשר הינו כנטען בעל מניות בחברה, ואשר סכומה כ-על
הגישה החברה כתב הגנה. בחודש יוני  2015מיליון ש"ח כמתואר בבאור האמור, בחודש מאי  1-כ

הגיש התובע בקשה לאיחוד דיון חלקי, במסגרתה התבקש בית המשפט לאחד בין ההליך  2015
יך הבקשה המאוחדת לאישור תביעה כייצוגית אשר הוגשה, בין היתר, נגד החברה דנן לבין הל

ההליך הייצוגי(, באופן חלקי ומוגבל בשאלות המשותפות לשני  -כמתואר בבאור האמור )להלן
ההליכים. בהמשך לתגובת החברה לבקשה האמורה ולדיון שהתקיים אותו חודש בבית המשפט, 

את בקשתו לאיחוד דיון חלקי. כמו כן בהתאם להחלטת בית  בהמלצת בית המשפט, משך התובע
לאחר תאריך המאזן, בקשה לעיכוב , 2015 הגישה החברה בחודש יולי ,המשפט בדיון האמור

הליכים במסגרתה התבקש בית המשפט לעכב את הדיון בהליך דנן עד לאחר ההכרעה בהליך 
 הייצוגי.

 

( לדוחות הכספיים השנתיים, בהתייחס לאמות מידה פיננסיות אשר 1.ז(2א.18 כמתואר בבאור .יא
 מבנקים לערבויות אשראי ומסגרות כספיות אשראי מסגרותפי לבהן נדרשת החברה לעמוד 

שניתנה  הסכמתם כי, החברה לבקשת, האמורים הבנקים אישרו 2015 מרס בחודש, שונים
ה דילעמהחברה כלפיהם  של שהתחייבותה כך תוארך ביחס לאמור לעיל 2014בחודש אוגוסט 

הלוואות בעלים שהועמדו ו/או יועמדו לחברה ו/או  )הכולל עצמי הון יחסאמת המידה של ב
 שלא המאוחד המאזן סךללחברות בת שלה, אשר לגביהן נחתמו ו/או יחתמו כתבי נחיתות( 

יצוין כי החברה  .2015 ביוני 30 ליוםרק החל מהדוחות הכספיים של החברה  תחול, 15%-מ יפחת
 .העומדת באמת המידה האמור
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 3באור 

 

כל  אישרו 2015 מרס חודשעד ובמהלך ( לדוחות הכספיים השנתיים, 2.ז(2א.18כמתואר בבאור  .יב
אישורם  כי, דורי בניה לבקשת, שבהם קיימת לדורי בניה מסגרות אשראי הגופים הפיננסיים

לפיו התחייבויות דורי בניה לעמידה באמות מידה פיננסיות מסוימות  2014חודש אוגוסט מ
ואילך וביחס לגוף פיננסי  2014בדצמבר  31דורי בניה ליום  תחולנה החל מהדוחות הכספיים של

 כך, , יוארך2015אחד, רק החל מהדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון הראשון לשנת 
מועד פרסומם של רק החל מ תחולבבאור כאמור לפיהם יה כנדורי ב של היתיוושהתחייב

)או המוקדם מבין מועד הפרסום כאמור או  2015 ביוני 30 ליום דורי בניהדוחות הכספיים של ה
יצוין כי דורי בניה עומדת באמת המידה  ., בחלק מהאישורים(2015באוגוסט  31החל מיום 

 האמורה.
 

התקשרה דורי בניה  2015בחודש מרס .ח. לדוחות הכספיים השנתיים, 32 כמתואר בבאור .יג
של "מגדלי הצעירים" עבודה בפרויקט המזמין קבוצת רכישה שהינה בתוספת להסכם בניה עם 

דורי בניה במסגרתה עודכנו תנאי ההסכם, כך שבין היתר, הוארכה תקופת ביצוע עבודות הבניה 
קופת "גרייס" של שישה חודשים נוספים )היינו, עד ליום בתוספת ת 2017בדצמבר  31עד ליום 

מיליון ש"ח ונקבע כי  350(. כמו כן, הוגדל סכום תמורת ביצוע העבודות לסך של 2018ליוני  30
 מיליון ש"ח על עמידה בלוחות זמנים שנקבעו.  13דורי בניה תהא זכאית לבונוס בסך של 

 
 אשר נקבע בהסכם המקורי. בבנייה למגורים למדד מחירי תשומההסכומים האמורים צמודים 

יעודכן כי במהלך ביצוע העבודות השפלה בפרויקט, הוצף האתר עקב פריצת מי תהום מבאר 
קבלן ההשפלה מבצע פעולות שונות למיגור המים ולאחר שיסיים,  ,קידוח. נכון למועד הדוח

 .תבחן דורי בניה את השלכות האירוע על הפרויקט והתקדמות העבודות
 

דורי מסגרת הליך בוררות המתנהל בין . לדוחות הכספיים השנתיים, ב7.ד.18כמתואר בבאור  .יד
בחוזה  2011בשנת  דורי בניההמזמין(, אשר עימו התקשרה  -להלןלבין צד בלתי קשור ) בניה

ובהתאם להסדר דיוני שנקבע  ,הפרויקט( -להלןיחידות דיור במרכז הארץ ) 65קבלנות לבניית 
הגיש  2015בחודש מרס ך הבוררות האמור בדבר סדר הגשת טענות הצדדים, במסגרת הלי

מיליון ש"ח בגין נזקים שונים אשר לטענת  42-ה בסך של כדורי בניהמזמין את תביעתו כנגד 
המזמין נגרמו לו בשל איחורים לכאורה במועד השלמת העבודות בפרויקט )זאת לצד הגשת 

ל המזמין לנזקים נוספים שטרם התגבשו, ואשר לא בקשה לפיצול סעדים, נוכח טענותיו ש
 נכללו בתביעה האמורה(. 

 
תביעה כספית כנגד המזמין במסגרת הליכי הבוררות  דורי בניה, הגישה 2015במאי  5ביום 

ידי המזמין עבור עבודות -מיליון ש"ח, בגין תמורה שלא שולמה לה על 32-האמורים, בסך של כ
שביצעה בהתאם להסכם הבניה, עבור ביצוע עבודות נוספות וחריגות שביצעה בפרויקט 

כות ביצוע הפרויקט בשל בהתאם לדרישת המזמין וכן בגין נזקים שנגרמו לה עקב התמש
נסיבות התלויות במזמין. כמו כן כוללת התביעה האמורה בקשה למתן צו הצהרתי המאשר כי 

ה, בהתאם להסכם הבניה, הושלמו במלואם ובקשה למתן צו עשה דורי בניהעבודות, התלויות ב
  ה למזמין.דורי בנילהשבת ערבויות שהועמדו על ידי 

 
, הסכומים אשר נכללו החיצוניים סתמך על יועציה המשפטייםלהערכת הנהלת דורי בניה, בה

 בדוחותיה הכספיים בקשר לפרויקט האמור הינם סבירים.
 

 ישראל גזיתידי -על לחברה שהועמדו בעלים והלוואות אשראי מסגרות .טו

 
ועד ליום  2014נובמבר  מחודש החל.ב( לדוחות הכספיים השנתיים, 1.ד.29בהמשך לאמור בבאור 

לרבות , ידי גזית ישראל לחברה מסגרות אשראי והלוואות בעלים-הועמדו על 2015ביוני  22
)כפי שעודכנה( י אמסגרת אשר)א(  , כדלקמן:מיליון ש"ח 210מסגרות אשראי בסכום כולל של 

 החברות בתקנות כמשמעותה" מזכה עסקה" בתנאישהועמדה לחברה  ,מיליון ש"ח 140בסך של 
 . 2000-ס"התש(, עניין בעלי עם בעסקאות הקלות)
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, טרם וההלוואות לפיההאמורה י מועד הפירעון )ותום תקופת הניצול( של מסגרת האשרא
, וההלוואות לפיה נשאו ריבית שנתית בשיעור 2017כמתואר להלן, היו בחודש דצמבר  המרתה

לפי תנאי מסגרת האשראי,  .(ההלוואות בתנאי כהגדרתה) תהסיטונאי הריבית מעל 2.25%של 
לחברה עמדה הזכות להמיר את ההלוואות לפי מסגרת האשראי האמורה לשטר הון צמית 

ה עסקהידי החברה במסגרת -בתנאים זהים לתנאי שטר ההון אשר הונפק לגזית ישראל על
של בעלי המניות של שהתבצעה בין החברה לבין גזית ישראל עם אישור האסיפה הכללית 

 -.א( לדוחות הכספיים השנתיים( )להלן1.ד.29)כמתואר בבאור  2014בספטמבר  28החברה ביום 
מיליון ש"ח שהועמדה לחברה במסגרת עסקת גזית,  70הלוואה בסך של ; וכן )ב( (גזית תעסק

פריים , והיא נשאה ריבית שנתית בשיעור של 2017ביוני  30ביום  ההיפירעונה  דאשר מוע
 החוב אגרות יתרת סילוק לשם היתה, שעודכנה כפי, האמורה ההלוואה מטרת .1.5%בתוספת 

 .שהיא כל בדרך, בניה דורי של
 

במועד ההכרה לראשונה, מדדה החברה, תוך סיוע ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את שווין 
, בסך כולל 2015יוני ב 30ההוגן של ההלוואות שנוצלו מכוח מסגרת האשראי האמורה עד ליום 

מיליון ש"ח וזקפה את הפער בין התמורה שהתקבלה לבין השווי ההוגן של ההלוואות  210של 
בדצמבר  31מיליון ש"ח בניכוי השפעת המס( )נכון ליום  37.6 -מיליון ש"ח )כ 51.1 -בסך של כ

ית מיליון ש"ח, נטו ממס( לסעיף קרן מעסקאות עם בעלי שליטה. הריב 5.2-כ – 2014
  .16.61% -האפקטיבית המשוכללת הגלומה במסגרת האמורה הינה בשיעור של כ

 
במסגרתה נמשכו מלוא יתרות מסגרות  ההמרות להוןהושלמה עסקת  2015ביוני  22ביום 

מיליון ש"ח, ומלוא  40-בסך כולל של כ ,האשראי האמורות שטרם נוצלו עד לאותו מועד
, בהתאם לתנאי העסקה האמורה. יםהון צמית ישטרל הומרו הלוואות הבעלים האמורות

עם המרתן לשטרי הון,  להלן. .כה.3ראה באור ההמרות להון לפרטים נוספים אודות עסקת 
 את הריבית שנצברה בגין ההלוואה האמורות. ישראל לגזיתשילמה החברה 

 

אישר  2015במרס  30ביום .א( לדוחות הכספיים השנתיים, 2.ד.29בהמשך לאמור בבאור  .טז
דירקטוריון החברה )לאחר אישורה של ועדת התגמול של החברה לרבות ביושבה כוועדת 
הביקורת( את התקשרותה של החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של 

במרס  31וסיומה ביום  2015באפריל  1החברה, לרבות מנכ"ל החברה, לתקופה שתחילתה ביום 
  ההקלות ולמדיניות התגמול של החברה.קנות לת 1.ב.1, בהתאם לתקנה 2016

 

 של הראשון בחציון( 11% -)כ והאירו (9% -)כ הפולני הזלוטי של החליפין בשער ירידה בעקבות .יז
ש"ח אשר נזקפו בדוח על הרווח  מיליון 17 -קטן ההון העצמי של החברה בסך של כ ,2015 שנת

הכולל בסעיף התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ. לפרטים בדבר 
 הכספיים לדוחות.ו. 20השפעת שער הזלוטי על השקעתה של החברה ברונסון ראה באור 

 . השנתיים
 

ות הדוח ועדלמ נכון. לדוחות הכספיים השנתיים, יצוין כי 1.ב(1.10בהמשך לאמור בבאור  .יח
בע"מ )אשר מחזיקות בשליטה משותפת ברונסון( החברה ותיאטראות ישראל  הכספיים

או החזקות מי מהן, כולן או  החזקותיהןאפשרויות לביצוע עסקה למכירת ממשיכות לבחון 
/או ו כאמור כלשהי עסקה ביצוע בדבר וודאות אין זה למועד נכוןמובהר כי . ברונסוןחלקן, 

 ולאישורי הבחינה לתהליכי, היתר בין, כפופה כאמור כלשהי עסקה לביצוע החלטה. תנאיה בדבר
 .בע"מ ישראל תיאטראות ושל החברה של המוסמכים האורגנים

 

בקשה שהגישה דוראד דבר בהשנתיים לדוחות הכספיים .א. 4.ג(1.10בהמשך לאמור בבאור  .יט
הגישה  2015 סבמר 31ביום שנים נוספות,  19ה לתקופה של ספקה שלההארכת תוקף רישיון הל

 בקשה דחופה לבג"ץ כנגד שר התשתיות הלאומיות והרשות לשירותים ציבוריים חשמל דוראד
לתקופה האמורה וכן האמור למתן צו על תנאי שיחייב את הארכת הרישיון  המשיבים( -)להלן

רישיון הבקשה למתן צו ביניים שיורה לשר ולרשות החשמל להאריך את תקופת  דוראדהגישה 
 עד להכרעה בעתירה ובכפוף לתוצאותיה. 
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לפיה המשיבים יגישו את תגובתם לבקשת  ת המשפטנתקבלה החלטת בי 2015באפריל  1ביום 
המשיבים לא ינקטו כל אמצעי למניעת כי , וכן 2015באפריל  20לצו ביניים עד ליום  דוראד

את בקשת  ת המשפטאישר בי 2015באפריל  21. ביום האמורעד למועד  דוראדפעילותה של 
 ניתן, זו דחייה לאור וכן 2015 ביוני 20 ליום עד מטעמם התגובה הגשת מועד לדחיית המשיבים

, לאחר תאריך המאזן, 2015לעניין קבלת הרישיון בחודש יולי  .הרישיון תקופת להארכת זמני צו
 להלן. .ג.5ראה באור 

 

שקיבלה  שנתיים בדבר ערבויות בנקאיותכספיים הדוחות ה( ל5.ז(2.א.18 בהמשך לאמור בבאור .כ
דורי אנרגיה(, אשר שימשו להעמדת ערבות בנקאית  -א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ )להלן

במהלך חודש יצוין כי , פי שיעור החזקתה של דורי אנרגיה בדוראדלחברת החשמל לישראל ל
ממקורותיה העצמיים ערבות בנקאית לטובת חברת החשמל  דוראדהעמידה  2015אפריל 
 דראבדומיליון ש"ח )כפיקדון מוגבל(, ובמקביל הוקטן חלקם של בעלי המניות  70בסך  לישראל

 מיליון 31 -כנרגיה בערבות האמורה מסך של . בהתאם הוקטן חלקה של דורי אשנתנובערבויות 
 ש"ח.  מיליון 17 -כש"ח לסך של 

 

 65-בסך של כ אביב-בתל המחוזיהגישה דורי בניה תביעה בבית המשפט  2014באפריל  2ביום  .כא
מיליון ש"ח )כולל הפרשי הצמדה, ריבית ומע"מ( כנגד קבוצת רכישה )שדורי בניה נמנית על 

קבוצת  -חבריה(, שהינה מזמין העבודה בפרויקט שהוקם על ידי דורי בניה במרכז הארץ )להלן
הרכישה או מזמין העבודה, בהתאמה( וכן כנגד חברי הנציגות של אותה קבוצת רכישה, וזאת 

שביצעה בהתאם עבודות ידי מזמין העבודה עבור -תמורה שלא שולמה לדורי בניה על בגין
התאם להסכם הבניה ועבור עבודות נוספות להסכם הבניה ועבור עבודות נוספות שביצעה ב

פרויקט נוכח תוספות בניה משמעותיות שנדרשה לבצע על ידי מזמין העבודה. כן שביצעה ב
י בגין התמשכות ביצוע הפרויקט האמור נוכח עיכובים כוללת התביעה דרישה לפיצו

משמעותיים שנגרמו בעטיו של מזמין העבודה, בין היתר, לאור שינויי תכנון מהותיים שנערכו 
התביעה גם בקשה למתן צו הצהרתי כי ביצוע העבודות שהיו באחריות בנוסף, כוללת . ידו-על

 ודה, הושלם במלואו., בהתאם לתנאי ההתקשרות עם מזמין העבדורי בניה
 

ידי רשות ניירות ערך צו להמצאת מסמכים במסגרת -נמסר לדורי בניה על 2015באפריל  20ביום  .כב
 ( לחוק ניירות ערך.1מג)א()52בירור מנהלי לפי סעיף 

 

, בדורי אנרגיה ההחזקות. לדוחות הכספיים השנתיים, בעניין 1.ג(1.10 בבאורלאמור  בהמשך .כג
לחברה  (אלומיי -אנרגיה נקיה, שותפות מוגבלת )להלן  אלומייודיעה , ה2015באפריל  21 ביום

 על מימוש האופציה הראשונה המוקנית לה לפי הסכם ההשקעה שלה בדורי אנרגיה, להגדלת
נוספים, על דרך של הקצאת מניות נוספות של  9%-ב אנרגיה דוריב אלומייה של תשיעור החזק

מהון המניות המונפק של דורי אנרגיה  49% אלומיידורי אנרגיה. לאחר המימוש, מחזיקה 
מהון המניות המונפק של דורי אנרגיה. בתמורה למימוש האופציה  51%והחברה מחזיקה 

מיליון ש"ח, הכולל את תמורת המימוש  28-לדורי אנרגיה סכום של כ אלומיי שילמההאמורה, 
אנרגיה בהתאם לשיעור  בהלוואות הבעלים שהועמדו לדורי אלומייוכן השלמה לחלקה של 

 סכום לחברה הושב ממנו וכתוצאה, 2015 מאי בחודש בוצעהחזקתה המעודכן. מימוש האופציה 
 ההחזקותסכומי הלוואות הבעלים של דורי אנרגיה לפי שיעורי מיליון ש"ח בשל עדכון  28-כ של

נרגיה, מירידה בשיעור ההחזקה של החברה בדורי א כתוצאההמעודכנים של בעלי מניותיה. 
. יצוין כי, כמתואר בבאור האמור, לאלומיי ברווח לא מהותי בדוחות הכספיים הכירההחברה 

, אשר תקופתה 50%לשיעור של  החזקתה בדורי אנרגיה קיימת אופציה נוספת להגדלת שיעור
 .2016במאי  19הינה עד ליום 

 
 
 
 
 
 



 א. דורי בע"מקבוצת 
 ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

26 

 
 

 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 3באור 
 

.ד. לדוחות הכספיים השנתיים בעניין דירוג אגרות החוב של החברה, 16בהמשך לאמור בבאור  .כד
ז' של -הודיעה מדרוג בע"מ על הורדת דירוג סדרות אגרות החוב ה', ו' ו 2015באפריל  26ביום 

עם השלכות שליליות(. בהודעתה של מדרוג  CREDIT REVIEW) 3Aלדירוג  2Aהחברה, מדירוג 
צוין, בין היתר, כי הורדת הדירוג נובעת משחיקה בפרופיל העסקי והפיננסי של החברה, הנובעת 

, וכן כיוון 2014בין היתר, מאירוע הסטייה באומדני הפרויקטים של דורי בניה שדווחה בשנת 
קעות לייזום, לאור בחינת מימוש ידי החברה רכישות של קר-שבשנים האחרונות לא בוצעו על

החזקות החברה ברונסון, הידרדרות פעילות דורי בניה, וחוסר הוודאות לגבי החזקת דוראד 
לטווח הארוך, ישנה הרעה משמעותית בנראות בתחום, היקף ומבנה הפעילות העתידית של 

יצוב החברה. ככל שתחול התייצבות של אסטרטגיית הפעילות לאורך זמן, לצד שיפור במ
העיסקי תוך שמירה על פרמטרים פיננסיים ההולמים את הדירוג, האמור עשוי להשפיע לחיוב 

הודיעה מדרוג בע"מ על  ,המאזן תאריך לאחר, 2015 ביולי 27 מיום נוספתבהודעה  .הדירוג על
 .האמורות הסדרותשל  (עם השלכות שליליות CREDIT REVIEW) A3 הדירוג בחינת המשך

 

 :לחיזוק מבנה ההון של החברהמרות להון השלמת עסקת הה .כה
 

לחברה  2015באפריל  26בהמשך להצעה למתווה לחיזוק ההון של החברה, אשר נמסרה ביום 
אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה  2015ביוני  15ידי גזית ישראל, ביום -על

ועדת הביקורת של החברה(, ושל החברה בעסקה עם גזית ישראל )לאחר אישור דירקטוריון 
 הכוללת: 

 

-מיליון ש"ח, אשר הועמדה לחברה על 140בהתייחס למסגרת אשראי בסכום כולל של  .א
מיליון  140מסגרת האשראי של  -להלן) . לעילטו.3ישראל, כמתואר בבאור ידי גזית 

ה המירה לפי שיקול דעת החברה לשטר הון )ובלבד שהריבית שתיצבר תואשר הי(, ח"ש
טרם ביצוע ההמרה וכתנאי לה(, אזי תנאי  גזית ישראלה עד לאותו מועד תשולם לבגינ

כדלקמן:  תוקנו ח"מיליון ש 140ונפק כנגד המרת מסגרת האשראי של השטר ההון אשר 
( 2; )ההון שטר בתנאי הכלולה החברה למניות ההמרה זכות על ויתרה ישראל גזית( 1)

ללא צורך בהסכמת  שלישיים לצדדים בחלקים,, במלואו או להעברה ניתן יהא ההון שטר
קבעו, בין אשר בהתייחס לפירעון הריבית על השטר, הוראות שטר ההון ( 3החברה; וכן )

ת חלוק לביצוע מקדמי כתנאי שאזחלוקת דיבידנד  על תחליט החברה אםהיתר, כי 
, מועד לאותו עד שתיצבר הריבית את ישראל לגזית החברה תשלם כאמור הדיבידנד

 "חלוקה" ביצועכך שההוראה האמורה תחול בכל מקרה שבו החברה תחליט על  תוקנו
 שטר -להלן) בכל אופן שהוא (1999-, התשנ"טהחברות בחוק 1 בסעיף זה מונח כהגדרת)

 (; המתוקן ההון

, לפי גזית ישראלידי -מיליון ש"ח שהועמדה לחברה על 70בהתייחס להלוואה בסך של  .ב
מיליון  70ההלוואה של  או ההלוואה -להלן) . לעילטו.3, כמתואר בבאור תנאים שעודכנו

לחברה זכות להודיע לה, לפי שיקול דעתה של החברה, על  הקנתה גזית ישראל - (ח"ש
סכום ההלוואה, ובלבד שהריבית אשר תיצבר  גובההמרת ההלוואה לשטר הון צמית ב

. רם ביצוע ההמרה וכתנאי להט גזית ישראלבגין ההלוואה עד לאותו מועד תשולם ל
יישא תנאים  ההון שטר, אמורל מימוש זכותה של החברה להמרה לשטר הון כש במקרה

 לעיל;  .זהים לתנאי שטר ההון המתוקן כאמור בס"ק א

הסכום הנוסף(, כנגד  -להלןמיליון ש"ח ) 35לחברה סכום נוסף של  העמידה גזית ישראל .ג
בתנאים זהים לתנאי שטר ההון המתוקן  ישראלגזית ידי החברה ל-הנפקת שטר הון על

 ידי החברה לדורי בניה; -כי הסכום הנוסף יוזרם עלכן נקבע לעיל, ו .כאמור בס"ק א

 28ביום  החברהידי -על גזית ישראל, שהונפק למיליון ש"ח 250תנאי שטר ההון בסך של  .ד
מור יהא ניתן שטר ההון האכך ש , בין היתר,, תוקנובמסגרת עסקת גזית 2014בספטמבר 

בהתייחס לפירעון הריבית ללא צורך בהסכמת החברה, וכן  להעברה לצדדים שלישיים
חלוקת  על תחליט החברה אםקבעו, בין היתר, כי שעל השטר, הוראות שטר ההון 

 לגזית החברה תשלם כאמור ת הדיבידנדחלוק לביצוע מקדמי כתנאי שאזדיבידנד 
כך שההוראה האמורה תחול בכל  תוקנו ,מועד לאותו עד שתיצבר הריבית את ישראל

 . "חלוקה" ביצועמקרה שבו החברה תחליט על 
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 3באור 
 

, החברה תמשוך את יתרת מסגרת הכפוף לאישורתנאי העסקה האמורה כי כן נקבע במסגרת 
ותמיר לשטרי הון את ההלוואות שהועמדו מכוחה ואת ההלוואה ח "מיליון ש 140האשראי של 

בסמוך לפני המרת ההלוואות האמורות לשטרי הון שילמה החברה לגזית  .ח"מיליון ש 70של 
   .ישראל את הריבית שנצברה בגין ההלוואות האמורות עד למועד המרתן

 
לעיל, ביחד עם כל  בתנאים שהוסכמו )כל הפעולות האמורות בסעיף זה -כל האמור לעיל 

פעולות אלו וחתימה על כל מסמך וביצוע כל פעולה שיידרשו בקשר  הפעולות הנלוות לביצוע
לאישור  הובאהעסקת ההמרות להון  ,בהתאם לתנאיה עסקת ההמרות להון(. -ביחדלהלן לכך, 

 .1999-לחוק החברות, התשנ"ט 275רוב מיוחד לפי סעיף ב האסיפה הכללית כמקשה אחת
 

ידי האורגנים המוסמכים של דורי בניה של -אישור על התנאי להשלמת עסקת ההמרות להון הי
הבעלים  עסקה לחיזוק מבנה ההון של דורי בניה, לפיה מלוא מסגרות האשראי והלוואות

 יומרו, בניה כאמור יוזרם לדורי אשר הנוסף הסכום ידי החברה לדורי בניה, כולל-שהועמדו על
בניה  דורי לבין החברה בין שיוסכמו כפי בתנאים, הון לשטרי או/ו אופציה ילכתב או/ו למניות

 להלן(. .כו.3העסקה של החברה עם דורי בניה, ראה באור אישורה של )לפרטים בדבר 
 

הושלמה  2015ביוני  22בהמשך לאישור האסיפה הכללית לעסקת ההמרות להון כאמור, ביום 
 רים.עסקת ההמרות להון בהתאם לתנאיה האמו

 
 יות שאינן מקנות שליטה,ו, לרבות זכההון העצמי של החברה גדל, האמורה מהעסקה כתוצאה

על סך  ,עומד ההון העצמי של החברה 2015ביוני  30ונכון ליום  מיליון ש"ח 243 -בסכום של כ
   ..נ.(ע"ח ש ליוןימ 495 -של כבסך צמיתים הון  ישטר)כולל  מיליון ש"ח 347-של כ

 

  לחיזוק מבנה ההון של דורי בניהמתווה  .כו
 

הציע להודיעה על כוונתה  ישראל גזית.א( לדוחות הכספיים השנתיים, 1.ד.29כמתואר בבאור 
מתוך מסגרות אשראי  מיליון ש"ח 125 בניה סכום של דורי של למניות המירלדורי בניה ל

 -להלןאותה עת ) בניה העמידה לדורי ישראל מיליון ש"ח שגזית 250והלוואות בעלים בסך של 
 מנית של הנעילה שער שהיה, ח"ש 2.5 של למניה וזאת במחיר (,ח"מיליון ש 250 של ההלוואות

 בניה דורי הודעת לפני האחרון המסחר יום קרי) 2014 ביולי 24 ביום בבורסה בניה דורי
 ח"מיליון ש 250 של ההלוואות, כאמור בבאור האמור(. אודות הסטייה באומדנים לראשונה

הומחתה לחברה , לעיל האמור ולאור ובהתאם, תנאיהן על, גזית עסקת במסגרת לחברה הומחו
 ההלוואות מתוך ח"ש מיליון 125 של המרה בניה לדורי האמורה להציע גם ההתחייבות

 דורי של המוסמכים האורגנים לאישורי כפוף, כאמור במחיר בניה דורי של למניות האמורות
 . בניה

 
 פנתהלעיל,  .כה.3 ונוכח הצעתה של גזית ישראל לחברה כמתואר בבאורלאור האמור לעיל, 

 4, וביום בניה דורי של ההון מבנה חיזוקל עסקה לביצוע מתווה בהצעת בניה לדוריהחברה 
אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישור ועדת ( 2015ביוני  4)כפי שעודכן ביום  2015במאי 

עסקת  -)להלן , כפי שעודכנה כאמורהבעסק בניה דורי עםשל החברה  ותההתקשרהביקורת( את 
 בניה לדורי החברה ידי-על והלוואות שהועמדו האשראי מסגרות מלוא ויומר לפיה ,דורי בניה(

 וזאת, בניה ידי החברה לדורי-על ועמדה אשר הנוסף הסכום וכן, ח"ש מיליון 590.2 של כולל בסך
 : כדלקמן הרכיבים עיקרי לפי

)כמתואר בבאור  1מס'  מסגרת מתוך ח"ש מיליון 125 של בהתאם למתואר לעיל, סכום .א
ש"ח  0.01בנות  רגילות מניותמיליון  50 -ל ומרה (.ז( לדוחות הכספיים השנתיים5.ב(2.10

 מניית של בבורסה הנעילה מחיר לפי לחברה,וקצו השבניה,  דורי שלערך נקוב כל אחת 
לאחר ההקצאה, ועל בסיס ההון למניה.  ח"ש 2.5 שהיה, 2014 ביולי 24 ביום בניה דורי

מהון  83.46%-על כ החברהשיעור החזקתה של  עומדהמונפק של דורי בניה למועד זה, 
 ; המניות המונפק של דורי בניה
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 3באור 
 

)כמתואר  2ומתוך מסגרת מס'  1מסגרת מס' יתרת  מתוך ח"ש מיליון 107.8-סכום של כ .ב
 אופציה כתבי 44,945,000 -ל ומרה( .ז( לדוחות הכספיים השנתיים5.ב(2.10 בבאור

כתבי האופציה(,  -מניות רגילות של דורי בניה )להלן 44,945,000-הניתנים למימוש ל
י תנאי כתב עיקרי להלן .אופציה כתב לכל ח"ש 2.4 של מחיר לחברה, לפיוקצו הש

  :)כפי שעודכנו בעקבות הערות שהתקבלו מהבורסה( האופציה
 עד תום עשר שנים ממועד הנפקתם;  תהאתקופת המימוש  ( 1)
 4.5-)קרי במחיר מימוש כולל של כ לכל כתב אופציה ש"ח 0.1 יהאמחיר המימוש  ( 2)

היינו, סך התמורה שתשולם עבור כל כתב  מיליון ש"ח למלוא כתבי האופציה(.
 יכול האופציה כתבי בגיןהמימוש  מחיר ש"ח. 2.5אופציה ומימושו תעמוד על 

ולפי  החברהידי -במזומן ו/או, במקרה של מימוש על בניה לדורי משולם להיות
 שלא ככל, הגדרתה להלןכהנותרת  ההלוואה כנגדשיקול דעתה, על דרך של קיזוז 

 ; מועד אותו עד תיפרע
יהיו ניתנים להעברה או להמחאה ו למסחר בבורסהיירשמו כתבי האופציה לא  ( 3)

ה ת, וללא צורך בקבלת הסכמדורי בניהלצדדים שלישיים, בהודעה בכתב בלבד ל
 לכל העברה כאמור; 

במלואם ו/או בחלקים,  של דורי בניהכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות  ( 4)
עור החזקות הציבור בכל עת מיד לאחר הנפקתם, כפוף לכך שבעקבות המימוש שי

-)כהגדרת מונח זה לצורך כללי השימור לפי תקנון הבורסה( לא יפחת מ דורי בניהב
, שהוא השיעור המזערי הקבוע בתקנון הבורסה לעניין העברה לרשימת 15%

 השימור )או משיעור מזערי אחר כפי שיהיה באותו מועד(; 
מונפק למניות בנות ערך גדול תאחד את המניות הרגילות שבהונה ה דורי בניהאם  ( 5)

יותר או תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, יוקטן או יוגדל 
 לפי המקרה, מספר המניות שתנבענה ממימוש כל כתב אופציה. 

תחלק לבעלי המניות שלה מניות הטבה אשר המועד הקובע  דורי בניהככל ש
המועד הקובע(, תישמרנה זכויות  -להלןלחלוקתן יחול עד לתום תקופת המימוש )

מחזיק כתב האופציה, כך שמיד לאחר המועד הקובע יגדל מספר המניות שתנבענה 
מימוש כתב אופציה אשר מחזיק כתב האופציה זכאי לקבל במועד המימוש, וזאת 

ידי הוספת מספר המניות שמחזיק האופציות היה זכאי להן, כמניות הטבה, אילו -על
האופציה סמוך לפני המועד הקובע, וזאת ללא שינוי במחיר  מימש את כתב

תנאי כתבי האופציה אינם כוללים הוראות התאמה במקרים של חלוקה המימוש. 
לא תיקבע תאריך  דורי בניה)לרבות דיבידנד במזומן( או הנפקת זכויות. עם זאת, 

קובע לביצוע חלוקה או הנפקת זכויות שיקדם לתאריך קבלת ההחלטה 
 ;בדבר ביצוע חלוקה או הנפקת זכויות כאמורדורי בניה קטוריון בדיר

מניות המימוש תהיינה, החל ממועד הנפקתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין  ( 6)
, ותזכינה את המחזיקים בהן בכל דורי בניהלמניות הרגילות הקיימות בהון של 

, לרבות זכויות ניהדורי בהזכויות הצמודות למניות הרגילות הקיימות בהון של 
לדיבידנד או להטבה אחרת אשר המועד הקובע לקבלתם יהיה לאחר מועד 

 ההנפקה.
בהתאם לתקנון הבורסה, לא יבוצע מימוש של כתב האופציה למניות ביום הקובע  (7)

הון,  הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד לחלוקת מניות
. בנוסף, אם חל יום האקס ("אירוע חברה" סעיף זה,ב)לפיצול הון או להפחתת הון 

הקובע של אירוע  לפני היום (ן הבורסהכהגדרת מונח זה בתקנו)של אירוע חברה 
  .חברה, אזי לא יבוצע מימוש של כתב האופציה ביום האקס כאמור

 
בהתאם, במועד השלמת העסקה, לדורי בניה נותרה הלוואה כלפי החברה בסכום השווה 

. ההלוואה הנותרת( -)להלן מיליון ש"ח( 4.5-ימוש של מלוא כתבי האופציה )כלמחיר המ
דורי בניה  .למדד צמודה ואינה ריבית נושאת אינההנותרת  ההלוואה, מועד מאותו החל

מדדה, תוך סיוע ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את שוויה ההוגן של הלוואה זו וזקפה 
אלפי  3,680-את הפער בין התמורה שהתקבלה לבין השווי ההוגן של ההלוואה בסך של כ

אלפי ש"ח בניכוי השפעת המס( לסעיף קרן בגין עסקה עם בעל שליטה,  2,705ש"ח )
 אלפי ש"ח.  825הינה בסך של יתרת ההלוואה בספרים 
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 3באור 
 

 חלף)זאת  כאמור האופציה תקופת בתום יהיהשל ההלוואה הנותרת  פירעונה מועד
מבין  שהועמדה לדורי בניה כאמור(, והיא תפרע במוקדם 2של מסגרת מס' התנאים 

שווי כתבי האופציה  מועד הפירעון האמור או המועד בו ימומשו כתבי האופציה במזומן.
 מיליון ש"ח. 54.4-עמד על כ 2015ביוני  15ליום 

 

 מיליון 388-כ של כולל בסך היינו, הנוסף הסכום בצירוף האמורות המסגרות סכום יתרת .ג
 הלן: מפורטים ל שעיקריהםבתנאים צמית,  הון לשטר תומר ח,"ש
 בעת. מרצון שלא ובין מרצון בין, דורי בניה בפירוקצמית ויפרע רק  הינושטר ההון  ( 1)

דורי תדחנה מפני תביעות נושיה האחרים של  החברה, זכויות דורי בניה פירוק
לבעלי מניותיה  דורי בניה, אך תהיינה בדין קדימה לפני חלוקת יתרת נכסי בניה

 ; להוראות הדין כפוףבמסגרת הפירוק, והכל 
בשיעור של ריבית הפריים בתוספת מרווח  שנתית ריבית נושאת ההון שטר קרן ( 2)

ותשולם במועד  החברהשוטף לזכות  באופן נצברת. הריבית 2%קבוע בשיעור של 
 החברה אם, האמור אף על(. דורי בניה פירוק במועד)קרי,  ההון שטר קרן פירעון
-, התשנ"טהחברות בחוק 1 בסעיף זה מונח"חלוקה" )כהגדרת  ביצוע על תחליט

דורי בניה  תשלם, כאמור חלוקה לביצוע מקדמי כתנאי אזי, שהוא אופן בכל( 1999
 ; מועד לאותו עד שתיצבר הריבית את חברהל

 ההון ושטר, כלשהו הצמדה לבסיס צמודות אינן ההון שטר הנושאוהריבית  הקרן ( 4)
 ; דורי בניה של ערך לניירות המיר אינו

 וזאת, בחלקים או במלואו, כלשהו שלישי לצד להמחאה או להעברה ניתן ההון שטר ( 5)
 .כאמור העברה לכל התהסכמ בקבלת צורך וללא דורי בניהל בלבד בכתב בהודעה

 
את  דורי בניהטרם יומרו הלוואות הבעלים כמתואר לעיל, וכתנאי לכך, תשלם בכן נקבע כי 

הריבית והפרשי ההצמדה אשר יצברו בגין הלוואות הבעלים עד לאותו מועד )בתיאום עם גופים 
בהתאם, בסמוך לפני המרת ההלוואות האמורות כמתואר  שיידרש(., ככל דורי בניהמממנים של 

, לעיל שילמה דורי בניה לחברה את הריבית שנצברה בגין ההלוואות האמורות עד למועד המרתן
 מיליון ש"ח. 8 -כבסך של 

 
הסכום הנוסף כמתואר לעיל הינה כי הוא ישמש את דורי  הזרמת מטרת כי בניה לדורי נמסר עוד

 של דורי בניה בבנקים. הכספי הקיים אשראי הלשם פירעון בעיקר בניה 
 

ת ההמרות להון עסק לאישור בתנאים שהוסכמו בין החברה לבין דורי בניה וכפוף, זאת כל
 . לעיל.כה. 3 כמתואר בבאור

 
מתבססת על ההנחה שלדורי בניה קיימת  היא עוד כישל החברה לדורי בניה צוין  בהצעתה

של יו"ר  כהונתם הקבועיםהנהלה יציבה הפועלת במרץ להבראתה, ולפיכך הסדרת תנאי 
הינה קריטית להמשך הבראתה , זה במועד בניה בדורי , המכהניםומנכ"ל דורי בניההדירקטוריון 

 לכך גם הכפופהיתה עסקת דורי בניה י בניה ולשימור השקעתה של החברה בה. בהתאם, של דור
הדירקטוריון של דורי  ר"יו כהונתם של תנאי את יאשרו בניה דורי של המוסמכים שהאורגנים

דורי בניה לבין כל  בין וסכמוהש כפי, בניה )מר אסף מור( דורי ל"ומנכ ורטהיים( רםבניה )מר אבי
 .האמורים המשרהאחד מנושאי 

 
ברוב מיוחד  לאישור האסיפה הכללית כמקשה אחת הובאה דורי בניהעסקת  ,בהתאם לתנאיה

 .1999-לחוק החברות, התשנ"ט 275לפי סעיף 
 

הבורסה רישום  התנאים כאמור לאישור עסקת דורי בניה התקיימה, לרבות קבלת אישור
כתוצאה . 2015ביוני  22הושלמה ביום , ועסקת דורי בניה מניות המימושהמניות ולמסחר של 

 30ונכון ליום  מיליון ש"ח 519 -ההון העצמי של דורי בניה בסכום של כ גדלמהעסקה האמורה, 
)כולל שטר הון בסך  "חש מיליון 230-כ לבניה על סך שדורי עומד ההון העצמי של  2015ביוני 
 .מיליון ש"ח ע.נ. כאמור( 388-של כ
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 )המשך( מהותיים בתקופת הדיווחאירועים  -: 3באור 
 

אישר דירקטוריון דורי בניה )לאחר אישור ועדת הביקורת  2015ביוני  4וביום  2015במאי  3ביום 
 15וביום כמתואר לעיל, )כפי שעודכנה( בניה  שלה( את התקשרותה של דורי בניה בעסקת דורי

כן את העסקה האמורה. יה של דורי בנ כללית של בעלי מניותיההאסיפה ה אישרה 2015ביוני 
תנאי כהונתם של מנכ"ל דורי בניה ושל יו"ר הדירקטוריון שלה,  אושרו במועדים האמורים

 כמתואר להלן:
 

 :המנכ"ל( -ה )בתיאור זה להלןדורי בני"ל למנכ המעודכנים הכהונה תנאי להלן

ידי האסיפה -ממועד אישור עדכון התנאים על שנים 4 הינה"ל המנכ עם ההתקשרות תקופת (1)
מועד עדכון התנאים(, כאשר כל אחד  -להלן) דורי בניההכללית של בעלי המניות של 

 חודשים;  6מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מראש של 

 השליטה בעלי/או ו החברה"ל, המנכ של כהונתו תחילת ממועד שנים 4 במהלך בו במקרה (2)
)לרבות  דורי בניהב אחרים עם משותפת שליטה בעלי/או ו השליטה בעלי עוד יהיו לא בה

(, ערך ניירות בחוק"שליטה"  המונח)כהגדרת  בעקיפין או במישרין(, מניות בעלי הסכם מכוח
 או, המעודכנים ההעסקה לתנאי בהתאם תמשיך"ל המנכ שכהונת כך תפעל דורי בניה אזי

 שינוי במועד"ל המנכ כהונת תופסק, הדורי בני של הבלעדי דעתה שיקול לפי, לחילופין
, להם זכאי שהיה מהסכומים מחצית את מועד באותו"ל למנכ תשלם דורי בניהו"שליטה", ה

"ק בס האמור ההתקשרות מועד לתום עד בדורי בניה"ל כמנכ לכהן ממשיך היה"ל המנכ אילו
 .לעיל( 1)

אלפי ש"ח )לא כולל  2,500ניהול בסך של  דמי דורי בניה"ל ישולמו בגין כהונתו כמנכ"ל למנכ (3)
 מע"מ( לשנה, בתשלומים חודשיים שווים, וזאת החל ממועד עדכון התנאים. 

מיליון  2.5אשר יהא שווה להפרש בין הסכום  בסכום, פעמיחד  למענק זכאי יהא"ל המנכ (4)
, באופן התנאים עדכון למועד ועד כיום לו המשולמים השנתיים הניהול דמיש"ח לשנה לבין 

(. המענק 2014יחסי לתקופת כהונתו )היינו, לפי חישוב החל מתחילת כהונתו בחודש יולי 
 לאחר מועד עדכון התנאים.  בסמוךהאמור שולם למנכ"ל 

. מענק (החתימהמענק  -להלן) "חש מיליון 1 של בסך חתימה למענק זכאי יהא"ל המנכ (5)
/או ו יתפטר"ל שהמנכ במקרה. םהתנאי עדכון מועד לאחר החתימה שולם למנכ"ל בסמוך

 קבלת לאחר הראשונים החודשים 12 במהלך ביוזמתו דורי בניה"ל כמנכ כהונתו את יסיים
 .דורי בניהל החתימה מענק סכום כל את"ל המנכ יחזיר, החתימה מענק

בפסקה זו ( )דורי בניה כאמור דירקטוריון אישור מועד) 2015במאי  3חודשים מיום  30 לאחר (6)
 -להלןמיליון ש"ח ) 1.5"ל יהא זכאי למענק נוסף בסך של המנכהמועד הקובע למענק(,  -להלן

 למענק קובעמותנה בכך שהמנכ"ל יכהן במועד ה השימורמענק השימור(. תשלום מענק 
ביוזמתו לפני  דורי בניה. במקרה שהמנכ"ל יסיים את כהונתו כמנכ"ל דורי בניהכמנכ"ל 

 לא"ל המנכ אזי(, למענק קובעא יכהן כמנכ"ל במועד ההמועד הקובע למענק )ומשום כך ל
 הקובעהמנכ"ל לפני המועד  שלתסתיים כהונתו ש במקרה. השימור למענק זכאי יהיה

(, אזי המנכ"ל למענק קובע)ומשום כך לא יכהן כמנכ"ל במועד ה דורי בניהלמענק ביוזמת 
ממועד  דורי בניה, לפי התקופה שכיהן בפועל כמנכ"ל השימור ממענקיהא זכאי לחלק יחסי 

  12עדכון התנאים, כאשר לצורך זה מחישוב התקופה של הכהונה בפועל תנוכה תקופה של 
 חודשים.

 
לדוחות הכספיים השנתיים( לא חל  .ו(5.ב(2.10 בבאורתנאי הכהונה של המנכ"ל )כמפורט  ביתר

המוצעים  הכהונה תנאי כי, יצויןיתווסף מע"מ כדין. כל שינוי. יצוין כי לכל התשלומים למנכ"ל 
דורי . עם זאת, ועדת התגמול ודירקטוריון של דורי בניה אינם תואמים את מדיניות התגמול

 למדיניות בהתאם שאינם כהונה תנאי אישור המצדיק, מיוחד במקרה המדובר כי קבעובניה 
 .התגמול

 
 לו השנתי המענק תנאי ולעדכון"ל למנכ הוני תגמול להענקת לפעול בניה דורי בכוונת, בנוסף

 במסמך לאמור לב בשים וזאתשל דורי בניה,  הנוכחית התגמול מדיניות פי על זכאי הוא
 האורגנים לאישור כפופה תהא כאמור החלטה. , כהגדרתו בבאור האמורהשני העקרונות

 .הדין לפי בניה דורי של מכיםהמוס
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 )המשך( מהותיים בתקופת הדיווחאירועים  -: 3באור 
 

 :יו"ר הדירקטוריון( -דורי בניה )בתיאור זה להלן דירקטוריון"ר ליו הכהונה תנאי להלן
 

 דורי בניה, כמפורט להלן, תשלם דורי בניהבתמורה למתן שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל ל (1)
אלפי ש"ח לשנה, בתוספת מע"מ כחוק, ככל שיחול, כנגד  960ליו"ר תמורה בסך כולל של 

 חשבונית מס כדין, בתשלומים חודשיים שווים. 
 משרה.  50%-בהיקף המקביל ל דורי בניההיו"ר יעמיד את שירותיו ל ( 2)
ן היתר, לניהול יהא היו"ר אחראי, בי דורי בניהבמסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל ב ( 3)

, פיקוח על התנהלות הדירקטוריון וועדותיו ופיקוח על של דורי בניה ישיבות הדירקטוריון
ועל יישום החלטות עסקיות. נוסף על כך, יעניק היו"ר שירותי סיוע וייעוץ  דורי בניההנהלת 

 בתחומים אסטרטגיים, ובכלל זה בתחום תכנון אסטרטגי דורי בניהניהולי שוטף להנהלת 
מול משקיעים, גיוסי הון וחוב, פיתוח  דורי בניה, וכן שירותי ייצוג דורי בניהשל פעילות 

עסקי, מימון ותקציב, ליווי הזדמנויות עסקיות, וכן יבצע כל פעולה אחרת אשר תידרש 
 .דורי בניהידי דירקטוריון -מתוקף תפקידו ו/או תוגדר ותיקבע על

בנוגע לכלל  דורי בניההוצאות סבירות, בהתאם לנהלי  יהא זכאי להחזרהדירקטוריון יו"ר  (4)
 עובדיה, כנגד חשבונית מס כדין.

כיו"ר יהיו בתוקף החל ממועד תחילת כהונתו ליו"ר הדירקטוריון  האמוריםתנאי הכהונה  ( 5)
( ועד לסיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון 2014בדצמבר  21יום ב)קרי,  דירקטוריון דורי בניה

יהיו רשאים להביא לסיום את ההתקשרות הדירקטוריון ו/או יו"ר  דורי בניה. דורי בניה
 חודשים בכתב ומראש.  4ידי מתן הודעה מוקדמת של -ביניהם על

להמשיך ולמלא את תפקידו, הדירקטוריון במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש יו"ר 
ו, ובמקרה זה, יהיה תחליט לשחרר אותו ממחויבות זשל דורי בניה אלא אם ועדת התגמול 

 זכאי להמשך קבלת כל תנאי הכהונה כאמור לעיל.  
לגבי הדירקטורים  דורי בניהזכאי לפטור, לשיפוי ולביטוח כנהוג בהדירקטוריון יו"ר   (6)

  , כפי שיהיו מעת לעת. בה המכהנים
דורי לא יהא זכאי לגמול נוסף מהדירקטוריון פרט לתנאי הכהונה המפורטים לעיל, יו"ר  (7)

 בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון בה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי יו"ר בניה
, החברות לעניין גמול דירקטורים חיצונייםלא יהא זכאי לתגמול לפי תקנות  הדירקטוריון

 בהתאם למדיניות התגמול שלה.  דורי בניהאשר לו זכאים יתר הדירקטורים של 
 
לפעול להענקת תגמול הוני ומענק משתנה ליו"ר הדירקטוריון.  בניה דורי, כי בכוונת יצוין כן

 לפי הדין. בניה דורימובהר כי החלטה כאמור תהא כפופה לאישור האורגנים המוסמכים של 
 

 דוראד הגישה 2015ביוני  1ביום .ב. לדוחות הכספיים השנתיים, 4.ג(1.10בהמשך לאמור בבאור  .כז
הרשות( וחברת  -חשמל )להלן-ן צו על תנאי כנגד הרשות לשירותים ציבורייםעתירה נוספת למת

חברת החשמל(. עניינה של העתירה בפגיעה החמורה בזכות הטיעון  -החשמל לישראל בע"מ )להלן
במסגרת השימוע שערכה הרשות בעניין הצעת החלטה להטיל על יצרני החשמל  דוראדשל 

-ש, בגין "עלויות מערכתיות", בסכום משקי שיצטבר לכהפרטיים לשלם לחברת החשמל תעריף חד
נתונים, מידע ותחשיבים שעמדו  דוראדמיליארד ש"ח בשנה. זאת, מאחר והרשות לא מסרה ל 2.9

אינה  דוראדו/או היו צריכים לעמוד בפני הרשות בעת קביעת התעריף החדש, ואשר בלעדיהם 
את התעריפים המוצעים בה ואינה יכולה יכולה לבחון באופן מלא וממצה את ההחלטה המוצעת ו

גם בקשה לצו ביניים שיורה לרשות  דוראדלהעלות את כל טענותיה בקשר לכך. בד בבד הגישה 
להימנע מלקבל החלטה להטיל את התעריף החדש של "עלויות מערכתיות" עד להכרעה בעתירה. 

מוד בתוקפו עד להכרעה בנוסף, בית המשפט התבקש ליתן צו ביניים ארעי, במעמד צד אחד, שיע
ניתנה החלטת בית המשפט העליון,  2015ליוני  1ביום  בבקשה למתן צו הביניים המבוקש לעיל.

. עוד נקבע 2015ביוני  22לפיה על המשיבים להגיש תגובותיהם לבקשה למתן צו ביניים עד ליום 
רשות את הה הגיש 2015ביוני  22בהחלטה האמורה, כי לא יינתן צו במעמד צד אחד. ביום 

דחה בית המשפט את העתירה  2015ביולי  9תגובתה לפיה יש לדחות על הסף את העתירה. ביום 
 מחמת היות ההליך מוקדם מידי ובטרם הכריעה הרשות בטענות בעניין השימוע. 
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 3באור 
 

והיא תהיה  דוראדבית המשפט ציין בפסק הדין כי הטענות שהועלו בעתירה עומדות לזכות 
 רשאית להעלותן לאחר ההכרעה בשימוע.

 

ו של מר כמנכ"ל זמני של החברה, וזאת בהמשך להודעתסגל י מונה מר דור 2015ביוני  16ביום  .כח
לוב, בעלת השליטה בעקיפין אהרון סופר )אשר כיהן עד אותו מועד כמנכ"ל זמני בחברה( לגזית ג

בחברה, על פרישה מתפקידו כמנכ"ל גזית גלוב. מר סגל מכהן, בין היתר, כדירקטור בחברה 
 וכסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון גזית גלוב ונמנה על קבוצת בעלי השליטה בה.

 
  מגזרי פעילות -: 4באור 

 

 כללי .א
 

 בניינים מכירת - יזמות פעילות תחום :, כדלקמןוחמגזרים ברי דיוארבעה  עלמדווחת  החברה
 תחום; וכן בניה עבודות ביצוע - מבצע כקבלן פעילות תחום; רונסוןפעילות  תחום; וקרקעות
 כלולה. הבאמצעות חבר כוח תחנת הפעלת – דוראדפעילות 

 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות .ב
 

 

מכירת  
בניינים 
  וקרקעות

ביצוע 
 רונסון  עבודות

 

 סה"כ  התאמות  דוראד
 מבוקרבלתי   
 אלפי ש"ח  

שה חודשים ילתקופה של ש
  2015, ביוני 30שהסתיימה ביום 

 
           

             
 667,260  -  -  -  497,075  170,185  הכנסות מחיצוניים

 -  (40,123)  -  -  40,123  -  מגזריות-בין הכנסות
             

 667,260  (40,123)  -  -  537,198  170,185  הכנסות"כ סה
             

)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק
 שיטת לפי המטופלות חברות
 המאזני השווי

 

(215)  -  627  253  -  665 
 (59,390)  11,189  253  627  (69,827)  (1,632)  מגזרי)הפסד(  רווח

 (5,539)            למגזרים הוקצו שלא הוצאות
 (353)            נטו, אחרותהוצאות 

             
 (65,282)            תפעולי הפסד

             
 (13,142)            נטו, מימון הוצאות

             
 (78,424)            ההכנסה על מסים לפני הפסד
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 

 

 

מגזר  
מכירת 
בניינים 
  וקרקעות

מגזר 
ביצוע 
 רונסון  עבודות

 

 סה"כ  התאמות  דוראד
 מבוקר לתיב  
 "חש אלפי  

לתקופה של שישה חודשים 
  2014ביוני,  30שהסתיימה ביום 

 
           

             
 599,698  -  -  -  523,905  75,793  הכנסות מחיצוניים

 -  (41,287)  -  -  41,287  -  מגזריות-הכנסות בין
             

 599,698  (41,287)  -  -  565,192  75,793  סה"כ הכנסות
             

חלק הקבוצה ברווחי 
)הפסדי( חברות 

המטופלות לפי שיטת 
 השווי המאזני

 

(667)  -  3,177  (2,533)  -  (23) 
 (273,727)  24,474  (2,533)  3,177  (280,592)  (18,253)  הפסד מגזרי

הוצאות שלא הוקצו 
 למגזרים

 
          (5,224) 

 (987)            הוצאות אחרות, נטו
             

 (279,938)            הפסד תפעולי
             

 (15,693)            הוצאות מימון, נטו
             

הפסד לפני מסים על 
 ההכנסה

 
          (295,631) 

 

 
 
 

 

מכירת  
בניינים 
  וקרקעות

ביצוע 
 רונסון  עבודות

 

 סה"כ  התאמות  דוראד
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

לתקופה של שלושה חודשים 
  2015, ביוני 30שהסתיימה ביום 

 
           

             
 315,971  -  -  -  244,068  71,903  הכנסות מחיצוניים

 -  (17,415)  -  -  17,415  -  מגזריות-הכנסות בין
             

 315,971  (17,415)  -  -  261,483  71,903  סה"כ הכנסות
             

חלק הקבוצה ברווחי )הפסדי( 
 שיטת לפי המטופלותחברות 

 המאזני השווי

 

261  -  2,185  (6,750)  -  (4,304) 
 (40,969)  10,676  (6,750)  2,185  (44,815)  (2,265)  רווח )הפסד( מגזרי

 (3,357)            הוצאות שלא הוקצו למגזרים
 (42)            הוצאות אחרות, נטו

             
 (44,368)            הפסד תפעולי

             
 (10,715)            הוצאות מימון, נטו

             
 (55,083)            הפסד לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 

 
 

 

מגזר  
מכירת 
בניינים 
  וקרקעות

מגזר 
ביצוע 
 רונסון  עבודות

 

 סה"כ  התאמות  דוראד
 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  

לתקופה של שלושה חודשים 
            2014ביוני,  30שהסתיימה ביום 

             
 269,824  -  -  -  236,926  32,898  הכנסות מחיצוניים

 -  (15,318)  -  -  15,318  -  מגזריות-הכנסות בין
             

 269,824  (15,318)  -  -  252,244  32,898  סה"כ הכנסות
             

חלק הקבוצה ברווחי 
)הפסדי( חברות 

המטופלות לפי שיטת 
 השווי המאזני

 

(420)  -  19  (1,764)  -  (2,165) 
 (166,846)  17,331  (1,764)  19  (162,254)  (20,178)  הפסד מגזרי

הוצאות שלא הוקצו 
 למגזרים

 
          (2,707) 

הכנסות )הוצאות( אחרות, 
 נטו

 
          (857) 

             
 (170,410)            הפסד תפעולי

             
 (10,630)            הוצאות מימון, נטו

             
הפסד לפני מסים על 

 ההכנסה
 

          (181,040) 
 
 
 

 

  מגזר 
 מכירת
 בניינים

  וקרקעות

 מגזר
 ביצוע

 רונסון  עבודות

 

 "כסה  התאמות  דוראד
 מבוקר  
 "חש אלפי  

 31לשנה שהסתיימה ביום 
  2014בדצמבר, 

 
           

             
 1,355,041  -  -  -  1,127,780  227,261  מחיצוניים הכנסות
 -  (105,707)  -  -  105,707  -  מגזריות-בין הכנסות

             
 1,355,041  (105,707)  -  -  1,233,487  227,261  הכנסות"כ סה

             
הקבוצה ברווחי )הפסדי(  חלק

חברות המטופלות לפי שיטת 
 המאזניהשווי 

 

(6,173)  -  (6,633)  4,868  -  (7,938) 
 (361,983)  34,278  4,868  (6,633)  (361,199)  (33,297)  מגזרי)הפסד(  רווח

 (11,654)            למגזרים הוקצו שלא הוצאות
 (4,687)  (666)  -  -  (3,990)  (31)  נטו, אחרותהוצאות 

             
 (378,324)            תפעולי הפסד

             
 (32,956)            נטו, מימון הוצאות

             
 (411,280)            ההכנסה על מסים לפני הפסד
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 רועים לאחר תקופת הדיווחיא -: 5באור 
 

, בעניין תובענה בסך .ג. לעיל3ולבאור  . לדוחות הכספיים השנתיים2.ד.18לאמור בבאור  בהמשך .א
מיליון ש"ח לצרכי אגרה(, שהגיש כנגד החברה  10מיליון ש"ח )אשר הועמדה על סך של  19-של כ

(, בגין הסכם שכר טרחה שנכרת לכאורה לשם מתן ייעוץ התובע -להלן בתיאור זהעורך דין )
 יםכמתואר בבאור -משפטי וייצוג החברה בהליך בוררות שבין החברה לבין מזמין עבודה 

, ובהמשך למגעים לפשרה שהתנהלו בין החברה לבין התובע, אשר נפטר בחודש יםהאמור
סכם פשרה בין החברה לבין , במסגרת הליך גישור, נחתם ה2015, בחודש יולי 2014אוקטובר 

יורשיו של התובע, במסגרתו מבלי להודות בטענה כלשהי ולפנים משורת הדין, החברה שילמה 
זבונו של התובע סכום זניח וזאת כנגד דחייתה של התביעה וסיום המחלוקת באופן סופי ילע

 ומוחלט. 
 

שכירות והסכם  .ה( לדוחות הכספיים השנתיים בעניין הסכם1.ד.29לאמור בבאור בהמשך  .ב
אביב, בין החברה וגזית ישראל, לבין חברה בת פרטית -צמרת" בתל Gחלוקת הוצאות במתחם "

(, בקשר למשרדים, מחסנים ושטחי חניה אותם שכרה ישראל'י ג -בשליטת גזית ישראל )להלן
ג'י ישראל לקיצור -החברה במתחם האמור, ובהמשך לבקשתה של החברה מגזית ישראל ומ

ירות במתחם טרם תום התקופה שנקבעה בהסכמים האמורים, הוסכם בין הצדדים תקופת השכ
, החברה מצד נוסף תשלום כל ללא, לסיומה ורהתבוא ההתקשרות האמ 2015ביולי  5כי ביום 
כר לפי ההסכמים האמורים עד למועד האמור המוש בגין השוטפים בתשלומים תישא והחברה

 בלבד.
 

עובדי החברה במשרדים האמורים עברו למשרדי החברה עם סיום ההתקשרות כאמור, 
 הממוקמים ברעננה, בהם עושים שימוש יתרת עובדיה.

 

לבג"ץ כנגד שר , לאחר שדוראד עתרה 2015ביולי  13.יט. לעיל, ביום 3בהמשך לאמור בבאור  .ג
למתן צו על תנאי שיחייב את הארכת  התשתיות הלאומיות והרשות לשירותים ציבוריים חשמל

במאי  11התקבל הרישיון אשר יהיה בתוקף עד ליום  ההספקה שלה כמתואר בבאור אמור,יון ריש
2034. 

 

מאוחדת מתוקנת בדבר בקשה . לדוחות הכספיים השנתיים, 4.ד.18בהמשך לאמור בבאור  .ד
בתקופה  דורי בניה של דירקטורים, דורי בניהתובענה כייצוגית אשר הוגשה כנגד  לאישור

, החברהלשעבר, סמנכ"ל הכספים שלה בתקופה הרלוונטית, כנגד  דורי בניההרלוונטית, מנכ"ל 
וכן  החברהושל  דורי בניהדירקטורים שלה בתקופה הרלוונטית, כנגד רואה החשבון המבקר של 

 המשפט בית להחלטת בהתאם כי יעודכן(, המשיבים -יחדלהלן וגזית גלוב ) ישראלכנגד גזית 
ובה, גבמסגרת כתבי הת. השוניםמטעם המשיבים  כתבי תגובה 2015יולי  חודש במהלך הוגשו

 ,מכל וכל את טענות המבקשים, וזאת בשל טענות שונות ודח , ביניהם כאמור החברה,המשיבים
ובהתאם למשיבים הרלוונטיים, תפקידם ו/או מעמדם ביחס לדורי בניה ולאירועים  לפי העניין

לרבות, בין היתר, טענות ומחים שונים, אשר חלקם נתמכו בחוות דעת של מנשוא הבקשה, 
התנהלות החברה ובעלת השליטה בה בהזרמת סכומי עתק של מאות כדלקמן: העדר עילה בשל 

כל ביצוע ; מיליוני ש"ח לשיפור מצבן הפיננסי וחיזוק מבנה ההון של דורי בניה ושל החברה
אומדנים שהתגלתה על מנת לוודא את תיקון הסטייה ב ,הפעולות האפשריות, במסגרת הדין

פרטים מטעים, בשים לב לכך לא נכללו כי בדוחותיה הכספיים של דורי בניה ומניעת הישנותה; 
שדורי בניה היא חברה קבלנית, וככזו הנתונים הכספיים המופיעים בדוחותיה מבוססים ברובם 

פני המכריע על אומדנים והערכות אשר כרוכים באי ודאות משמעותית שמהווים "מידע צופה 
עתיד", ודורי בניה דיווחה על כך; העדר עילה כלפי בעלות השליטה בדורי בניה בשים לב לכך 

חברה ציבורית עצמאית ונפרדת  -שבסיס העילה הוא בסטייה באומדנים של דורי בניה 
שהשתרשרה לדוחות  -שמקיימת תהליכי ומנגנוני בקרה, פיקוח וביקורת עצמאיים ונפרדים 

לא  1968-הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח של החברות המחזיקות בה;הכספיים המאוחדים 
נועדו להטיל על בעלי שליטה אחריות בגין פעולות שהם אינם מוסמכים ואינם רשאים להתערב 

המשיבים הרלוונטיים טענו כי הם היו רשאים ואף חייבים להסתמך באופן מלא על המידע  בהן;
מן אמת לא התקיימו סימני אזהרה שהצדיקו פעולה בז שנמסר להם מהגורמים השונים, וכי

 אחרת; 
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 (המשך) אירועים לאחר תקופת הדיווח -: 5באור 
 

ובלתי של עילות התביעה הנטענות, והעלאת טענות כלליות  יחוסר תיאור ופירוט מינימאל
 כתובענה להתברר ראויה אינה התביעהמפורטות כנגד המשיבים הרלוונטיים, בניגוד לדין; 

 גודלה, התובעים ידי על הקבוצה להגדרת הנוגעים מהותיים כשלים בשל היתר בין ייצוגית
למבקשים עומדת זכות להגשת כתבי  ועוד. הקבוצה חברי אחר להתחקות היכולת והיעדר

  .תשובה לכתבי התגובה האמורים
 

להערכת הנהלת החברה, בהסתמך על יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, בשלב מקדמי 
 זה, לא ניתן להעריך את סיכויי ההליך האמור. 

 

 יפו, בקשה-, הוגשה למחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב2015ביולי  16ביום  .ה
ונציגה של דורי אנרגיה  יהידי דורי אנרג-, וזאת עלדוראדבשמה של  לאישור תביעה נגזרת

 Zorlu -בדוראד  המניות ותמבעל תכנגד אח(, המבקשים -דוראד )להלן בתיאור זהבדירקטוריון 

Eneji Elektrik Uretim A.S (זורלו -להלן ,)דוראד וכן  נציגי זורלו )בעבר ובהווה( בדירקטוריון
ות קשורות אליה וחבר Wood Group חברת –של דוראד קבלן ההקמה של תחנת הכח כנגד 

. במסגרת התביעה הנגזרת התבקש בית (המשיבים -להלן בתיאור זה ( )יחדוודגרופ -להלן)
המשפט להורות, בין היתר, כי המשיבים יגלו וימסרו לדוראד מסמכים ומידע הנוגעים 
להתקשרות בין זורלו לבין וודגרופ, שבמסגרתה הועברו כספים מוודגרופ לזורלו בקשר להסכם 

( של תחנת הכח, אותו ביצעה וודגרופ. כן התבקש בית המשפט לאפשר, מטעמי EPC)ההקמה 
זהירות בלבד, פיצול סעדים כך שהמבקשים יוכלו לתבוע בשם דוראד את נזקיה הכספיים 

 במסגרת תביעה כספית נפרדת, לאחר שדוראד תקבל לידיה את כל המידע והמסמכים כאמור. 
 

 ,2015לדוראד בחודש אפריל  המבקשים הוגשה בהמשך למכתבים ששלחו ת האישורבקש
 זורלו לבין וודגרופ.בין לחשיפת ההתקשרות  במסגרתם נדרשה דוראד לנקוט בהליכים משפטיים

הינן פניות מקדימות בדבר כוונת הפונים להגיש בקשה נאמר כי הפניות האמורות במסגרת 
האמורה הנוגעות לחשיפת ההתקשרות פניותיהם אם וככל שבשמה של דוראד לתביעה נגזרת 

 לא ייענו בחיוב.ופרטיה 

 

 )לאחר שהתקבל אישורה של ועדת הביקורת בניה דוריאישר דירקטוריון  ,2015ביולי  27 ביום .ו
 בניה דורי( בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של 1997( את התקשרות רום גבס חיפוי וקירוי )שלה

)"רום גבס"(, בהסכם עם ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ )"ג'י מרכזים"(, חברה פרטית בבעלותה 
 היקףאביב. -בתל" ברוך תל"קניון  בפרויקט גמרו שלד, הריסה עבודות לביצוע, ישראל גזיתשל 

 העבודות ביצוע משך. כמויות מדידת בשיטת"ח, ש מיליון 7.6 -כ הינו ההסכם לפי העסקה
ועדת הביקורת של דורי בניה סיווגה את העסקה כעסקה לא חריגה  .חודשים 8 -כ הינו המוסכם

 עם בעל שליטה.

 

 בחינת המשךהודיעה מדרוג בע"מ על  2015 ביולי 27 יום. לעיל, בד.כ3בהמשך לאמור בבאור  .ז
 אגרות החוב של החברה. סדרותעם השלכות שליליות( של  CREDIT REVIEW) A3 הדירוג

 

פרסמה רשות החשמל החלטה שעניינה  2015באוגוסט  6.כז. לעיל, ביום 3בהמשך לאמור בבאור  .ח
קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת החשמל )תעריפים מערכתיים( לכלל היצרנים 
הפרטיים. לפי ההחלטה האמורה הערכת רשות החשמל היא כי דוראד אמורה לשלם בגין 

בגין שירותים  מיליון ש"ח 106 -כ סך של 2015לחודש יוני  התקופה מיום הפעלת התחנה ועד
דוראד כפי שנמסרה לחברה, ההפרשה הכלולה בדוחותיה הכספיים לעניין  להערכת מערכתיים.

 זה הינה נאותה.
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  מידע כספי תמציתי של חברות כלולות מהותיות -: 6באור 
 

 .2015ביוני,  30ה הכספיים של החברה ליום דוחותיהן הכספיים של רונסון ודוראד מצורפים לדוחותי 
 להלן מידע כספי תמציתי מתוך הדוחות המצורפים כאמור: 

 

 (%100 -מידע כספי תמציתי של רונסון )כמוצג בדוחותיה של רונסון  .1
 

 מידע כספי תמציתי על המצב הכספי:
 בדצמבר 31ליום   ביוני 30ליום   

  2015  2014  2014 

 אלפי ש"ח   

 876,770  830,542  875,758  נכסים שוטפים

 55,976  53,067  49,174  נכסים לא שוטפים 

 (160,431)  (142,079)  (228,127)  התחייבויות שוטפות

 (270,020)  (208,964)  (240,416)  התחייבויות לא שוטפות 

       

 500,295  532,566  456,389  נכסים נטו

 
 

 על הרווח הכולל:מידע כספי תמציתי 
 

 
חודשים  6תקופה של ל 

  ביוני 30ביום  השהסתיימ
חודשים  3תקופה של ל

 ביוני 30ביום  השהסתיימ
לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 
2014   2015  2014  2015  2014  

 אלפי ש"ח  

 173,789  53,757  56,492  129,071  99,322  הכנסות

 13,537  8,830  12,904  24,142  17,775  רווח גולמי

 (20,675)  (4,556)  (4)  (10,438)  (9,416)  הוצאות הנהלה וכלליות

 (3,936)  131  (1,118)  (180)  (432)  הטבת מס )מיסים על הכנסה(

           

 (17,265)  854  5,383  6,336  2,405  כולל רווח )הפסד(

 
 

 התאמת הנכסים נטו ליתרת ההשקעה של הקבוצה ברונסון .2
 

 בדצמבר 31ליום   ביוני 30ליום   

  2015  2014  2014 

 אלפי ש"ח  

 500,295  532,566  456,389  נכסים נטו ברונסון 

נטרול זכויות שאינן מקנות שליטה ואופציות 
 (3,629)  (1,952)  לעובדים ברונסון

 
(2,327) 

 497,968  528,937  454,437  נכסים נטו

       

 39.8%  39.8%  39.8%  שיעור החזקה ברונסון

 198,191  210,665  180,866  חלק הקבוצה בנכסים נטו של רונסון
-התאמות לנכסים נטו בגין השקעת החברה ב

I.T.R. DORI B.V.  (3,218)  (3,165) 
 

(3,159) 

 195,032  207,500  177,648  יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים
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 )המשך( מידע כספי תמציתי של חברות כלולות מהותיות -: 6באור 
 

מטבע ההצגה בדוחות הכספיים של רונסון הינו הזלוטי הפולני. להלן שערי החליפין בין הזלוטי לבין  
 הש"ח לתקופות הדוח:

  
 בדצמבר 31ליום   ביוני 30ליום   

  2015  2014  2014 

 1.108  1.1281  1.0061  תקופהשע"ח לסוף 

 1.1347  1.0542  1.1423  שע"ח ממוצע לתקופה 

  
 

 (%100 -מידע כספי תמציתי של דוראד )כמוצג בדוחותיה של דוראד  .3
 

 מידע כספי תמציתי על המצב הכספי:
 
 בדצמבר 31ליום   ביוני 30ליום   

  2015  2014  2014 

 אלפי ש"ח   

 490,572  296,228  473,098  נכסים שוטפים

 4,845,885  4,565,981  4,815,865  נכסים לא שוטפים 

 (942,331)  (833,994)  (757,298)  התחייבויות שוטפות

 (3,700,543)  (3,421,474)  (3,828,303)  התחייבויות לא שוטפות 

       

 693,583  606,741  703,362  נכסים נטו

 
 על הרווח הכולל:מידע כספי תמציתי 

 

 
חודשים שהסתיימו ביום  6-ל 

  ביוני 30
חודשים שהסתיימו  3-ל

 ביוני 30ביום 
לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 
  2015  2014 )*  2015  2014 )*  2014 
 אלפי ש"ח  

 1,484,176  208,473  488,092  208,473  1,167,328  הכנסות

 232,745  20,667  32,486  20,667  130,535  רווח גולמי

 (14,022)  (1,723)  (4,814)  (1,723)  (12,805)  הוצאות הנהלה וכלליות

 212,952  16,923  27,672  13,173  117,730  רווח תפעולי

 (110,026)  (32,601)  (103,251)  (31,186)  (103,770)  הוצאות מימון, נטו

 (23,275)  10,822  20,028  10,822  (4,181)  הטבת מס )מיסים על הכנסה( 

 79,651  (4,856)  (55,551)  (7,191)  9,779  רווח )הפסד( כולל

 
 .2014*( הפעלתה המסחרית של תחנת הכח של דוראד החלה במהלך חודש מאי 
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 )המשך( מידע כספי תמציתי של חברות כלולות מהותיות -: 6באור 

 

 ליתרת ההשקעה של החברה בדורי אנרגיה התאמת הנכסים נטו בדוראד .4

 

 בדצמבר 31ליום   ביוני 30ליום   

  2015  2014  2014 

 אלפי ש"ח  

       

 693,583  606,741  703,362  נכסים נטו בדוראד 

 11.25%  11.25%  9.6%  שיעור ההחזקה של החברה בדוראד בעקיפין

       

 78,028  68,258  67,259  חלק הקבוצה בנכסים נטו מתואמים

חלק החברה בהלוואות שנתנה דורי אנרגיה 
 54,593  50,048  לדוראד

 
56,692 

 35,563  35,851  28,865  המיוחסים לתחנת הכח -עודפי עלות

 (6,025)  (5,532)  (6,025)  התאמה לנכסים נטו בגין ההשקעה 

       

 164,258  153,170  140,147  יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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  דוראד אנרגיה בע"מ
  

  תמצית דוחות כספיים ביניים
  2015 ביוני 30ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 2015ביוני  30תמצית דוחות כספיים ביניים ליום 
  
 
 
  

  מודע  תוכן העניינים
  

  3  דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים
  
  

  (בלתי מבוקרים) 2015 ביוני 30וחות כספיים ביניים ליום דתמצית 
  
  

  4  תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים
  
  

  5  תמצית דוחות רווח והפסד ביניים
  
  

  6  העצמי ביניים על השינויים בהוןדוחות  תמצית
  
  

  7  ביניים על תזרימי המזומניםתמצית דוחות 
  
  

  8-12  ביניים הכספייםדוחות תמצית הים לבאור
  
  
 



  
  
 

  חשבון  קדרון ושות' רואי
 

   ייקיןחסומך 
  KPMGמגדל המילניום 
  609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

  61006תל אביב 

  03-6848000טלפון 
  03-6848444פקסימיליה 

 www.kpmg.co.ilאינטרנט 

  9רחוב המסגר 
  67776אביב -תל

  03-6370606טלפון 
  03-6370600 פקסימיליה
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  אנרגיה בע"מ דוראד של המניות לבעלי המבקרים החשבון רואי של סקירה דוח
  

 מבוא

על  חהדו"החברה"), הכולל את  -אנרגיה בע"מ (להלן  דוראדחברת  של המצורף הכספי המידע את סקרנו
הרווח והפסד, השינויים בהון  על יםהתמציתי ותהדוח ואת 2015 ביוני 30ליום התמציתי המצב הכספי 

 וההנהלה הדירקטוריון. תאריך באותו שהסתיימה חודשים שלושהשישה ו של לתקופה, המזומנים ותזרימי
"דיווח  IAS 34 בינלאומיבהתאם לתקן חשבונאות  זוביניים  לתקופת כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים

כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות 
ביניים  לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו. 1970-"להתש), ידייםומיערך (דוחות תקופתיים 

  בהתבסס על סקירתנו. זו
  

  הסקירה היקף
 לתקופות כספי מידע של סקירה" בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים
 אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים

 ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה .ואחרים
 יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל ודעושני ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים

  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .בביקורת מזוהים להיות
  

  מסקנה
 מכל, ערוך אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא סקירתנו על בהתבסס
   .IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאם ,המהותיות הבחינות

בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 
הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 

  .1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  

  

  קדרון ושות'                    חייקין סומך
  רואי חשבון              רואי חשבון

  

  

  
2015באוגוסט ,  6
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים ליום
  
  
  
  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30  
  2015  2014  2014  
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 

        נכסים
 71,778  31,144   216,255  מזומנים ושווי מזומנים

 328,438   167,363   218,582   לקוחות
 11,118   15,330   8,778   חייבים ויתרות חובה
 68,148   82,391   29,483   פקדונות משועבדים

 11,090   -   -   מכשירים פיננסיים נגזרים
 490,572   296,228   473,098   סך הנכסים השוטפים

      
 200,027   -   270,067   מוגבליםפקדונות 

 48,925   49,928   47,921   הוצאות מראש
  -   10,822   -   נכסי מסים נדחים

 4,588,356   4,496,275   4,489,947   , נטורכוש קבוע
 8,577   8,956   7,930   , נטורכוש בלתי מוחשי

 4,845,885   4,565,981   4,815,865   סך הנכסים שאינם שוטפים
      

 5,336,457  4,862,209   5,288,963   הנכסים סך
    

    התחייבויות שוטפות
  -   7   3,364   מכשירים פיננסים נגזרים

 122,358   305,058   169,186   חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 
  -   -   130,000   חלויות שוטפות של הלוואות מצדדים קשורים 

  376,515   -   391,510  ספקים
 443,458   528,929   63,238   זכאים ויתרות זכות

 942,331   833,994   757,298   סך התחייבויות שוטפות
      

    התחייבויות שאינן שוטפות
 3,186,412   2,957,132   3,397,036   הלוואות מתאגידים בנקאיים

 462,244   436,098   374,862   הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים 
 28,507   28,182   28,835   הפרשה לפירוק ושיקום

 23,275   -   27,456   התחייבויות מיסים נדחים
 105  62   114  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

 3,700,543  3,421,474   3,828,303  סך ההתחייבויות שאינן שוטפות
     

    הון
 11   11   11   הון מניות

 642,199   642,199   642,199   פרמיה על מניות
 3,748   3,748   3,748  קרן הון בגין פעולות עם בעל שליטה

 47,625  )39,217(  57,404  יתרת עודפים
 693,583  606,741   703,362  סך  ההון המיוחס לבעלים של החברה

      
 5,336,457  4,862,209   5,288,963  סך  התחייבויות והון

 
  

  

  2015באוגוסט,  6      

  דוד ביטון,
  מנהל הכספים

 

  אלי אסולין, 
  מנכ"ל

 

  יוסי פלד, 
 יו"ר הדירקטוריון

 תאריך אישור הדוחות הכספיים 

  
  .מהם בלתי נפרדמהווים חלק ביניים דוחות הכספיים תמצית הל המצורפים יםבאורה
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 מדוראד אנרגיה בע"   
 
 תמצית דוחות רווח והפסד ביניים 
 
  
  

 לשנה     
 שהסתיימה     
 ביום לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של ששה חודשים  
 בדצמבר 31 ביוני 30 ביוםשהסתיימה   ביוני 30 ביוםשהסתיימה  
 2015 2014 2015 2014 2014 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

  1,484,176   208,473   488,092   208,473   1,167,328     הכנסות
              

              עלות הפעלת תחנת הכח:
  343,647   55,988   138,857   55,988   296,178     עלויות אנרגיה

  690,827   94,696   233,900   94,696   568,586     רכישות חשמל ושירותי תשתית
  124,339   23,589   52,794   23,589   105,204     תתופחת והפח

  92,618   13,533   30,055   13,533   66,825     עלויות הפעלה אחרות
              

  1,251,431   187,806   455,606   187,806   1,036,793     סה"כ עלות הפעלת תחנת הכח
              

  232,745   20,667   32,486   20,667   130,535     רווח מהפעלת תחנת הכח
              

  )14,022(  )1,723(  )4,814(  )1,723(  )12,805(    הוצאות הנהלה וכלליות
  )5,771(  )2,021(  -   )5,771(  -     הוצאות אחרות

    )12,805(  )7,494(  )4,814(  )3,744(  )19,793(  
              

  212,952   16,923   27,672   13,173   117,730     רווח תפעולי
              

  46,964   )62(  )2,314(  1,353   4,013     הכנסות מימון
  )156,990(  )32,539(  )100,937(  )32,539(  )107,783(    הוצאות מימון

              
  )110,026(  )32,601(  )103,251(  )31,186(  )103,770(    הוצאות מימון, נטו

        
 102,926  )15,678( )75,579( )18,013( 13,960     רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה

         
 )23,275( 10,822  20,028  10,822  )4,181(    יסים על הכנסהמ
         

 79,651  )4,856( )55,551( )7,191( 9,779     לתקופהרווח (הפסד) נקי 
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 ביניים תמצית דוחות על השינויים בהון העצמי
  
 
  

      קרן הון בגין      
      פעולות עם   פרמיה על     
  סה"כ  יתרת עודפים  בעלי שליטה  מניות  הון מניות  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
              שהסתיימה שה חודשיםילתקופה של ש

              (בלתי מבוקר) 2015 ביוני 30ביום 
              

  693,583   47,625   3,748   642,199   11     (מבוקר) 2015בינואר  1יתרה ליום 
              

  9,779   9,779   -   -   -     לתקופהנקי  רווח
              

  703,362   57,404   3,748   642,199   11     (בלתי מבוקר) 2015 ביוני 30יתרה ליום 
              

              שהסתיימה שה חודשיםילתקופה של ש
              (בלתי מבוקר) 2014 ביוני 30ביום  

              
  613,932   )32,026(  3,748   642,199   11     (מבוקר) 2014 בינואר 1יתרה ליום 

              
  )7,191(  )7,191(  -   -   -     לתקופהנקי  הפסד

              
  606,741   )39,217(  3,748   642,199   11     (בלתי מבוקר) 2014 ביוני 30יתרה ליום 

  
              שהסתיימה חודשיםשה לולתקופה של ש

              (בלתי מבוקר) 2015 ביוני 30ביום  
              

  758,913   112,955   3,748   642,199   11     (מבוקר) 2015 אפרילב 1יתרה ליום 
              

  )55,551(  )55,551(  -   -   -     לתקופהנקי  הפסד
              

  703,362   57,404   3,748   642,199   11     (בלתי מבוקר) 2015 ביוני 30יתרה ליום 
              

              שהסתיימה שה חודשיםלולתקופה של ש
              (בלתי מבוקר) 2014 ביוני 30ביום  

              
  611,597   )34,361(  3,748   642,199   11     (מבוקר) 2014 באפריל 1יתרה ליום 

              
  )4,856(  )4,856(  -   -   -     לתקופהנקי  הפסד

              
  606,741   )39,217(  3,748   642,199   11     (בלתי מבוקר) 2014 ביוני 30יתרה ליום 

 
              2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

              (מבוקר)
              

  613,932   )32,026(  3,748   642,199   11     (מבוקר) 2014בינואר  1יתרה ליום 
              

  79,651   79,651   -   -   -     רווח נקי לשנה
              

  693,583   47,625   3,748   642,199   11     (מבוקר) 2014בדצמבר  31יתרה ליום 
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 דוראד אנרגיה בע"מ 
 

 תמצית דוחות ביניים על תזרימי המזומנים
 
  
  

 לשנה     
 שהסתיימה     
 ביום לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של ששה חודשים  
 בדצמבר 31 ביוני 30 ביוםשהסתיימה   ביוני 30 ביוםשהסתיימה  
 2015 2014 2015 2014 2014 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

           מזומנים מפעילות שוטפת תזרימי
  79,651   )4,856(  )55,551(  )7,191(  9,779  לתקופהנקי רווח (הפסד) 

            
            התאמות:

  -   2,021   -   5,771   -   פיצוי לקוחות
  110,026   32,601   103,251   31,186   103,770   הוצאות (הכנסות) מימון, נטו

  124,764   23,670   52,973   23,670   105,556   פחת והפחתות
  23,275   )10,822(  )20,028(  )10,822(  4,181   מיסים על הכנסה

   213,507   49,805   136,196   47,470   258,065  
            

  )328,438(  )167,313(  123,729   )167,313(  110,093   שינוי בלקוחות
  )10,886(  31,115   10,382   31,115   2,340   שינוי בחייבים ויתרות חובה
  )3,909(  111,128   14,333   111,128   20,696   שינוי בזכאים ויתרות זכות

  376,515   -   )184,612(  -   14,994   שינוי בספקים
  49   5   8   5   8   שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

   148,131  )25,065(  )36,160(  )25,065(   33,331  
            

  371,047   17,549   44,485   17,549   371,417  מפעילות שוטפתמזומנים נטו שנבעו 
            

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
            תקבול (תשלום) בגין סילוק מכשירים פיננסיים

  27,679   )6,802(  2,718   )11,667(  10,024   נגזרים 
  44,627   10,724   -   30,282   38,679  פירעון פיקדון משועבד

  )33,716(  -   -   )33,716(  -  השקעה בפיקדון משועבד
  )267,824(  )89,941(  )21,477(  )142,769(  )402,358( השקעה ברכוש קבוע

  )2,086(  )1,093(  )100(  )1,516(  )328(  השקעה ברכוש בלתי מוחשי
  )200,000(  -   -   -   )70,000(  מוגבלהשקעה בפקדון 

  275   55   13   55   86   ריבית שהתקבלה
            

 )431,045( )87,057( )18,846( )159,331( )423,897( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
            

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 60,491  6,435  -  51,886  23,208  קבלת הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 174,764  38,587  -  117,217  318,100  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  )12,791(  -   )44,495(  -   )44,495(  פרעון הלוואה מתאגידים בנקאיים

  )96,031(  )422(  )99,746(  )422(  )99,815(  ריבית ששולמה
            

 126,433  44,600  )144,241( 168,681  196,998  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
       

 66,435  )24,908( )118,602( 26,899  144,518   נטו במזומנים ושווי מזומניםגידול 
      

      "ח על יתרות מזומנים משעתנודות  השפעת
 1,144  46  285  46  )41(  מזומנים ושווי 

      
  4,199   56,006   334,572   4,199   71,778  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      
 71,778  31,144  216,255  31,144  216,255  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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  כללי  - 1באור 
  

  הישות המדווחת  א.
  

  במטרה לעסוק בייצור חשמל ובהקמת התשתית 2002בנובמבר  25דוראד אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") התאגדה ביום 
  הנדרשת לפעילות זו. 

  החברה מוחזקת על ידי:
 37.5% –"שתא"א")  –אשקלון בע"מ (להלן  –שירותי תשתיות אילת 

 Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S) (25% –חברה זרה  
  18.75% –א.דורי תשתיות אנרגיה בע"מ 

  18.75% –אדלקום בע"מ 
  
  רישיונות ומסגרת חוקתית  ב.

  
בדבר הארכת תוקף רישיון האספקה של של החברה השנתיים לדוחות הכספיים ) 1(ב'  1בהמשך לאמור בביאור   .1

אישרה מליאת רשות החשמל את  2015במרץ  2שנים נוספות, ביום  19החברה (להלן: "הרשיון") לתקופה של 
, לאחר 2015ביולי  13ביום השנה הנוספות והעבירה אותו לחתימת השר.  19הארכת תוקפו של הרישיון ליתרת 

למתן צו על תנאי שיחייב  אומיות והרשות לשירותים ציבוריים חשמללבג"ץ כנגד שר התשתיות הלשהחברה עתרה 
  .2034במאי  11התקבל הרישיון אשר יהיה בתוקף עד ליום  ,את הארכת הרישיון לתקופה האמורה

    
עתירה  2015ביוני  1) בדוחות הכספיים השנתיים של החברה, הגישה החברה ביום 3ב' ( 1בהמשך לאמור בביאור   .2

חשמל וחברת החשמל לישראל בע"מ. עניינה של העתירה - צו על תנאי כנגד הרשות לשירותים ציבורייםנוספת למתן 
בפגיעה החמורה בזכות הטיעון של החברה במסגרת השימוע שערכה הרשות בעניין הצעת החלטה להטיל על יצרני 

 2.9-קי שיצטבר לכהחשמל הפרטיים לשלם לחברת החשמל תעריף חדש, בגין "עלויות מערכתיות", בסכום מש
מיליארד ש"ח בשנה. זאת, מאחר והרשות לא מסרה לחברה נתונים, מידע ותחשיבים שעמדו ו/או היו צריכים 
לעמוד בפני הרשות בעת קביעת התעריף החדש, ואשר בלעדיהם החברה אינה יכולה לבחון באופן מלא וממצה את 

העלות את כל טענותיה בקשר לכך. בד בבד הגישה ההחלטה המוצעת ואת התעריפים המוצעים בה ואינה יכולה ל
החברה גם בקשה לצו ביניים שיורה לרשות להימנע מלקבל החלטה להטיל את התעריף החדש של "עלויות 
מערכתיות" עד להכרעה בעתירה. בנוסף, בית המשפט התבקש ליתן צו ביניים ארעי, במעמד צד אחד, שיעמוד 

 ביניים המבוקש לעיל.בתוקפו עד להכרעה בבקשה למתן צו ה
ניתנה החלטת בית המשפט העליון, לפיה על המשיבים להגיש תגובותיהם לבקשה למתן צו ביניים  2015ליוני  1ביום   

הגישה  2015ביוני  22. עוד נקבע בהחלטה האמורה, כי לא יינתן צו במעמד צד אחד. ביום 2015ביוני   22עד ליום 
דחה בית המשפט את העתירה  2015ביולי  9ות על הסף את העתירה. ביום רשות החשמל את תגובתה לפיה יש לדח

בית המשפט ציין בפסק הדין כי  מחמת היות ההליך מוקדם מידי ובטרם הכריעה הרשות בטענות בעניין השימוע.
  הטענות שהועלו בעתירה עומדות לזכות החברה והיא תהיה רשאית להעלותן לאחר ההכרעה בשימוע.

  
  

  יס עריכת הדוחות הכספייםבס - 2באור 
  

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  א.
  

, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל המידע IAS 34 -הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל תמצית
 31שהסתיימה ביום שנה הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ול

(להלן: "הדוחות השנתיים"). כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך  2014בדצמבר 
  .1970 –"ל התש), ומיידיים(דוחות תקופתיים 

 .2015באוגוסט  6  ביום החברה דירקטוריון ידי על אושרה ביניים הכספיים הדוחות תמצית
  

  ם ושיקול דעתשימוש באומדני  .ב
  

דעת, בהערכות,  בשיקול להשתמש החברה תנדרשת הנהלIFRS  -לכספיים הביניים בהתאם הדוחות ה תמצית בעריכת
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 

  .אלהשהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 
 הכרוכות בהערכות ששימשו העיקריות וההנחות החברה של החשבונאית המדיניות יישום בעת ההנהלה של דעת שיקול

  .השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו אלו עם עקביים הינם וודאות באי
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 עונתיות - 3 באור
 

הביקוש לחשמל מצד לקוחות החברה הינו עונתי והוא מושפע, בין היתר, מהאקלים השורר באותה עונה. חודשי השנה 
החודשים דצמבר, ינואר ופברואר;  -החודשים יולי ואוגוסט; עונת החורף  -מתפלגים לשלוש עונות כדלקמן: עונת הקיץ 

חודשים ספטמבר עד נובמבר. הביקושים לחשמל גבוהים יותר (אביב וסתיו), החודשים מרץ עד יוני וה -ועונות המעבר 
בעונות החורף והקיץ וצריכת החשמל הממוצעת בעונות אלו גבוהה מזו שבעונת המעבר ואף מתאפיינת בימים של שיאי 
 ביקוש עקב תנאי אקלים קיצוניים של קור או חום. כמו כן, הכנסות החברה בעונות השונות מושפעות מהשינוי בתעריפי
תעו"ז (תעריף עומס וזמן הוא תעריף חשמל המשתנה בהתאם לעונות השנה ובהתאם למקבצי שעות ביקוש במהלך 

  היממה) שכן תעריפי התעו"ז גבוהים יותר בממוצע בעונת הקיץ לעומת תעריפי התעו"ז בעונות המעבר והחורף.
  

 הלוואות מצדדים קשורים  - 4 באור
בהתאם להסכמי המימון, לאחר שנתיים ממועד ההפעלה המסחרית ועם עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות 
ובמחויבויות נוספות כמפורט בהסכם יתאפשר ביצוע החזר ההשקעה לבעלים. החברה צופה כי היא תעמוד באמות 

ל להחזיר את הלוואות הבעלים החל המידה הפיננסיות ובמחויבויות המפורטות בהסכמי המימון וכי היא תוכל להתחי
מיליוני ש"ח. בהתאם להערכות אלו סיווגה החברה סכום זה לחלות  130 -בסכום המוערך בכ 2016מסוף חודש מאי 

  .2015ביוני  30שוטפת במאזן ליום 

  
  החברה להתקשרויות בקשר עדכונים - 5באור 

  
לדוחות השנתיים. להלן פירוט של השינויים המהותיים שחלו  'א 13 בבאורמפורט של התקשרויות החברה מופיע  תיאור

  החברה: בהתקשרויות
  

  הסכמי מימון  .א
  

) בדוחות השנתיים של החברה, במהלך תקופת הדוח נטלה החברה הלוואות נוספות 1' (א13ור אלאמור בב בהמשך
עון והריבית של הלוואות אלו ומצדדים קשורים כחלק ממסגרת המימון של הפרויקט. תנאי הפיר בנקאייםמתאגידים 

  .זהים לאלו המפורטים בדוחות השנתיים של החברה
  
  בנקאיות ערבויות  .ב

  
העמידה החברה  2015ב' בדוחות השנתיים בדבר ערבויות בנקאיות, במהלך חודש אפריל  13 בהמשך לאמור בבאור

מיליון ש"ח אשר הועמדו  70ממקורותיה העצמיים ערבות בנקאית לטובת יחידת ניהול המערכת בחברת החשמל בסך 
  לטובת הבנק כפקדון מוגבל. במקביל  הוקטן חלקם של בעלי המניות בחברה בערבויות שנתנו.

  
  
  תביעת חברת א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ  ג.

  
קיבלה החברה שני מכתבים מטעם נציגי חברת א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ ("הנציגים")  2015באפריל  12ביום 

שהופנו ליו"ר הדירקטוריון של החברה. במסגרת הפניות נדרשת החברה לנקוט בהליכים משפטיים לחשיפת ההתקשרות 
. ("זורלו") לבין קבלן ההקמה של תחנת Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.Sבין אחת מבעלות המניות בדוראד, חברת  

.  הפניות האמורות הינן פניות מקדימות לחברה בדבר כוונת הפונים Wood Group") חברת EPC -הכח דוראד ("קבלן ה
  להגיש בקשה לתביעה נגזרת אם וככל שפניותיהם הנוגעות לחשיפת ההתקשרות לא ייענו בחיוב.

 2015במאי  26נטיות לפניות האמורות והתייעצות עם עורכי דין, השיבה החברה ביום לאחר בחינת כל העובדות הרלוו
, הגישו הנציגים לבית 2015ביולי  16ידם. ביום -לנציגים ודחתה את דרישתם לנקוט בהליכים משפטיים כפי שנתבקש על

בקשה אליה צורפה גם במסגרת ה. EPC -המשפט בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של החברה כנגד זורלו וקבלן ה
. EPC -התביעה הנגזרת דרשו הנציגים חשיפת ומסירת מסמכים ומידע הנוגעים להתקשרות בין זורלו לבין קבלן ה

יובהר כי הבקשה לאישור התביעה הנגזרת, כמו גם כתב התביעה הנגזרת שצורף לבקשה האמורה, אינם כוללים סעד 
ט יאפשר לנציגים לפצל את סעדיהם כך שהם יוכלו לתבוע בשם כספי אך כן נתבקש בבקשה האמורה כי בית המשפ

  החברה את נזקיה הכספיים במסגרת תביעה כספית נפרדת, לאחר שיקבלו את כל המסמכים והמידע המבוקש על ידם.
  

  הודעת ספק הגז בדבר תקופת הביניים  ד.
  

ה "תקופת הביניים" כהגדרתה בהסכם קיבלה החברה הודעה מאת ספק הגז (להלן: "תמר") לפי 2015באפריל  30ביום 
. בהתאם להסכם, במהלך תקופת הביניים אספקת הגז לחברה תהא בכפוף 2015במאי  5 -לרכישת גז, תחל ביום ה

לכמויות הגז הטבעי שתהיינה זמינות לתמר באותה עת לאחר אספקת גז טבעי ללקוחות אחרים של תמר עימם נחתמו 
מה על ההסכם עם החברה. תקופת הביניים תסתיים לאחר שתמר תשלים (ככל הסכמים לאספקת גז טבעי קודם לחתי

שתשלים) פרויקט להרחבת קיבולת האספקה של מערכת הטיפול וההולכה של גז טבעי ממאגר תמר, בהתקיים תנאים 
  מתלים המפורטים בהסכם. החברה בוחנת את השלכות הכניסה לתקופת הביניים, ככל שיהיו, על פעילותה.
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  מכשירים פיננסיים - 6באור 
  

  בלבד גילוי לצרכי הוגן בשווי שנמדדים פיננסיים מכשירים  .א
  

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות 
ספקים הלוואות מצדדים קשורים ואחרים, מכשירים פיננסיים נגזרים, מוגבלים,  תפיקדונומשועבד,  ןחובה, פיקדו

  זכאים ויתרות זכות, תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

  השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, הינם כדלקמן:
  ביוני 30ליום    

    2015  2014  

  שווי הוגן  הערך בספרים  שווי הוגן  הערך בספרים    באלפי ש"ח
 

          :שוטפות שאינן התחייבויות
 3,718,574   3,262,190   4,198,346   3,566,222   (*) ארוך לזמן מבנקים הלוואות

  
 2014בדצמבר  31ליום      

 שווי הוגן הערך בספרים   באלפי ש"ח

  
   שאינן שוטפות: התחייבויות

 3,993,184  3,308,770  (*) מבנקים לזמן ארוך הלוואות
  

  שוטפות חלויות כולל  (*)

  היררכיית שווי הוגן  .ב
  

הרמות השונות  הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, תוך שימוש בשיטת הערכה.
  הוגדרו כדלקמן:

  : מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.1רמה   ●
  לעיל. 1במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה : נתונים נצפים, 2רמה   ●
 : נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.3רמה   ●

  
 2015 ביוני 30ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  באלפי ש"ח
  

  
 2014 ביוני 30ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  באלפי ש"ח
  

  

 

  
 בגין   הנוכחי  Forward - ה  הנקוב בחוזה לבין מחיר Forward -בין מחיר ה ההפרשבסיס היוון  נאמד על ההוגן השווי  (*)

  .נגזרים המשמשים לתמחור בעקומי ריבית מתאימים לפדיון, תוך שימוש התקופה של החוזה עד יתרת

     נגזרים:
          

 )3,364( -  )3,364( -  (*) חוזי אקדמה על שער החליפין

     נגזרים:
          

 )7( -  )7( -  (*) חוזי אקדמה על שער החליפין

 2014 בדצמבר 31ליום   

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

          נגזרים:
          

 11,090  -  11,090  -  (*) חוזי אקדמה על שער החליפין
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  חשבונאות המקובלים בישראל כללילהתאמות  - 7באור 
    2015 ביוני 30    

  כללי חשבונאות  השפעת המעבר   

 מקובלים בישראלה תקינה ישראליתל IFRS סכומים מדווחים
 

        נכסים
  216,255   -   216,255  מזומנים ושווי מזומנים

  218,582  -   218,582   לקוחות
  8,778  -   8,778   חייבים ויתרות חובה
  29,483  -   29,483   פקדונות משועבדים

  473,098   -   473,098   סך הנכסים השוטפים
      

  270,067  -   270,067   מוגבליםפקדונות 
  47,921   -   47,921   הוצאות מראש

  4,506,566   16,619   4,489,947   , נטורכוש קבוע
  7,930   -   7,930   , נטורכוש בלתי מוחשי

  4,832,484   16,619   4,815,865   סך הנכסים שאינם שוטפים
      

  5,305,582  16,619   5,288,963   הנכסים סך
    

    התחייבויות שוטפות
  3,364  -   3,364   מכשירים פיננסיים נגזרים

  169,186  -   169,186   חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 
  130,000  -   130,000   חלויות שוטפות של הלוואות מצדדים קשורים

  391,510  -   391,510  ספקים
 63,238   -   63,238   זכאים ויתרות זכות

  757,298   -   757,298   סך התחייבויות שוטפות
      

    התחייבויות שאינן שוטפות
  3,397,036   -   3,397,036   הלוואות מתאגידים בנקאיים

  374,862   -   374,862   הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים
  28,835   -   28,835   הפרשה לפירוק ושיקום

  27,456   -   27,456   התחייבויות מיסים נדחים
  114  -   114  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

  3,828,303  -   3,828,303  סך ההתחייבויות שאינן שוטפות
     
     
     

  719,981  16,619   703,362  הון עצמי
      

  5,305,582  16,619   5,288,963  והון התחייבויותסך 
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  (המשך) חשבונאות המקובלים בישראל כללילהתאמות  - 7באור 
  
  שה חודשיםלולתקופה של ש  חודשים ששה של לתקופה  
  2015ביוני  30שהסתיימה ביום   2015ביוני  30שהסתיימה ביום   

  כללי  השפעת    כללי  השפעת    
  חשבונאות  המעבר    חשבונאות  המעבר    
  המקובלים  לתקינה    המקובלים  לתקינה    

  בישראל  ישראלית  IFRS  בישראל  ישראלית  IFRS  באלפי ש"חסכומים מדווחים 

 
              

  488,092   -   488,092   1,167,328   -   1,167,328   הכנסות
              

              עלות הפעלת תחנת הכח:
  138,857   -   138,857   296,178   -   296,178   עלויות אנרגיה

  233,900   -   233,900   568,586   -   568,586   רכישות חשמל ושירותי תשתית
  52,968   174   52,794   105,552   348   105,204   פחת והפחתות

  30,055   -   30,055   66,825   -   66,825   עלויות הפעלה אחרות
              

  455,780   174   455,606   1,037,141   348   1,036,793   סה"כ עלות הפעלת תחנת הכח
              

  32,312   )174(  32,486   130,187   )348(  130,535   רווח מהפעלת תחנת הכח
              

  )4,814(  -   )4,814(  )12,805(  -   )12,805(  הוצאות הנהלה וכלליות
  -   -   -   -   -   -   הוצאות אחרות

  )12,805(   -  )12,805(  )4,814(   -  )4,814(  
              

  27,498   )174(  27,672   117,382   )348(  117,730   רווח תפעולי
              

  )2,314(  -   )2,314(  4,013   -   4,013   הכנסות מימון
  )100,937(  -   )100,937(  )107,783(  -   )107,783(  הוצאות מימון

              
  )103,251(  -   )103,251(  )103,770(  -   )103,770(  הוצאות מימון, נטו

              
  )75,753(  )174(  )75,579(  13,612   )348(  13,960   רווח לפני מיסים על הכנסה

              
  20,028   -   20,028   )4,181(  -   )4,181(  מיסים על הכנסה

              
  )55,725(  )174(  )55,551(  9,431   )348(  9,779   לתקופהרווח נקי 

  
על בעסקאות אקדמה  נובעות מהטיפול החשבונאי 2015ביוני  30התאמות לתקינה הישראלית במאזן ליום   ג.

לדוחות הכספיים השנתיים. ההתאמות מופחתות על פני אורך  7סיכוני המטבע שביצעה החברה כמפורט בבאור 
חוזי האקדמה על שער החליפין  2015ביוני  30החיים של תחנת הכח החל ממועד ההפעלה המסחרית. נכון ליום 

 משמשים לגידור כלכלי ומוצגים במאזן על פי שווים ההוגן.
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Directors’ Report 
 
General 
 
Introduction  

Ronson Europe N.V. (‘the Company’) is a Dutch public company with its statutory seat in Rotterdam, the Netherlands, 
and was incorporated on 18 June 2007.  

The Company (together with its Polish subsidiaries, ‘the Group’) is active in the development and sale of residential 
units, primarily apartments, in multi-family residential real-estate projects to individual customers in Poland. For 
information about companies in the Group whose financial data are included in the Condensed Consolidated Financial 
Statements see Note 7 of the Condensed Consolidated Financial Statements.   

The shares of the Company are traded on the Warsaw Stock Exchange since 5 November 2007. As at 30 June 2015, 
39.78% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V., which is an indirect subsidiary of Global City 
Holdings N.V. (‘ITR 2012’) (32.11% through a jointly controlled partnership formed under Dutch law between ITR 
2012 and ITR Dori B.V. and 7.67% through a jointly controlled company formed under Dutch law between ITR 2012 
and U. Dori Group) and 39.78% of the outstanding shares are controlled by U. Dori Group Ltd. (‘U Dori Group’) 
(32.11% through a jointly controlled partnership formed under Dutch law between ITR 2012 and ITR Dori B.V. (of 
which it holds 50% of the shares) and 7.67% through a jointly controlled company formed under Dutch law between 
ITR 2012 and U. Dori Group). The remaining 20.44% of the outstanding shares are held by other investors including 
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny holding between 3% and 5% and ING Otwarty Fundusz Emerytalny holding 
between 5% and 10% of the outstanding shares as of the date of this report.  For major shareholders of the Company 
reference is made to page 21. On 4 August 2015, the market price was PLN 1.3 per share giving the Company a market 
capitalization of PLN 354.1 million. 
 
Company overview 

The Company is an experienced, fast-growing and dynamic residential real estate developer expanding its geographic 
reach to major metropolitan areas across Poland. Leveraging upon its large portfolio of secured sites, the Company 
believes it is well positioned to maintain its position as a leading residential development company throughout Poland. 

The Company aims to maximize value for its shareholders by a selective geographical expansion in Poland as well as 
by creation of a portfolio of real estate development properties. Management believes the Company has positioned itself 
strongly to navigate the volatile economic environment the Company has found itself in over the past several years. On 
the one hand, the Polish economy appears to remain stable, which potentially bodes well for the Company’s prospects. 
On the other hand, the tenuous European recovery, exacerbated in the last year by the instability in the Ukraine and this 
year by the Greek Euro crisis, may continue to have a negative impact on the Polish economy and the Company’s 
overall prospects. As a result, the Company continues to adhere to a development strategy that allows it to adjust 
quickly to these uncertain conditions by spreading risks through (i) closely monitoring its projects, (ii) potentially 
modifying the number of projects and their quality and sizes and (iii) maintaining its conservative financial policy 
compared to other regional residential developers.  

As at 30 June 2015, the Group has 1,051 units available for sale in twelve locations, of which 950 units are available for 
sale in ten projects that are ongoing as at 30 June 2015 and the remaining 101 units are in completed projects. The ten 
ongoing projects comprise a total of 1,719 units, with a total area of 99,800 m2. The constructions of 530 units with a 
total area of 32,700 m2 are expected to be completed during the remainder of 2015, while 1,189 units, with a total area 
of 67,100 m2 are expected to be completed during 2016 and 2017. Moreover the group has one project under 
construction for it the sales processes was not commenced comprises 178 units with a total area of 7,900 m2.   

In addition, the Group has a pipeline of 18 projects in different stages of preparation, representing approximately 4,056 
residential units with a total area of approximately 287,000 m2 for future development in Warsaw, Poznań, Wrocław 
and Szczecin. During the remainder of 2015, the Group is considering commencement of another stage of the currently 
running project comprising 34 units with a total area of 2,200 m2, and the first phases of three new projects comprising 
350 units with a total area of 21,800 m2 (in total of 384 units with a total area of 24,000 m2).  

During the six months ended 30 June 2015, the Company realized sales of 410 units with the total value PLN 155.1 
million, which compares to sales of 416 units with a total value of PLN 161.6 million during the six months ended 30 
June 2014.  
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Market overview 

The Polish economy has proven to be relatively strong even in the recent turbulent times throughout Europe, which in 
combination with the general paucity of dwellings in Poland (in comparison to all other European countries) creates, 
what management believes to be, solid long term prospects for further development of the residential real estate market 
in spite of the volatility that has characterized the market for the past seven years. Management believes the Company is 
well positioned to adapt to changing market conditions. The Company’s sales results during the past six years seem to 
confirm that the Company has consistently adapted positively to the volatile market environment.  

The trend observed in 2010 and in 2011, when increasing activities of developers resulted in an increased offer of 
apartments available for sale on the market, slowed down in 2012, as many developers faced difficulties in finding 
customers for their products. In 2012, the construction of 142 thousand new apartments was commenced in Poland (a 
decrease of 12% compared to 2011) and during 2013 this number decreased by a further 10%. Even as construction 
continued to decrease through 2013, the overall market appeared to turn around during that year. Notably, demand in 
2013 increased in comparison to 2012. As a result, the number of new construction sites increased during 2014 by 16%. 
It is important to note that the number of new projects built by developers increased during 2014 by 36%, while the 
activity of individual investors increased by 2%. The market data suggest that leading residential developers (such as 
the Company) were able to overcome many factors that otherwise tempered rapid growth in the market during 2013, 
with the main impediment to growth related to new regulations and banking restrictions that came into effect in 2012 
that limited the developers’ ability to secure financing for new investments. 

Meanwhile, a number of external factors have contributed to recent market growth. First, a governmental program that 
subsidized young couples purchasing their first apartments, called “Rodzina na Swoim” (“Family on its own”) that 
expired at the end of 2012 was replaced with a new governmental program called “Mieszkanie dla Młodych” 
(“Apartment for young”) that came into effect in the beginning of 2014 and supports the residential market in those 
cities where the maximum price of apartment qualifying to subsidies is close to the market price. For instance in 
Gdańsk, Łódź and Poznań nearly 30% of clients buying their first apartments in 2014 were supported by this program, 
which was also important to the Company, which is active with 3 projects in Poznań. Second, in the last few quarters, 
the National Bank of Poland has kept interest rates at record low levels (2.5% from July 2013 through September 2014 
and lowered to 2.0% in October 2014). These historically low interest rates in 2013 and in 2014 positively impacted the 
residential market for two reasons. First, mortgage loans became more affordable to the potential residential purchasers 
and second, more customers are purchasing apartments for cash, as they consider real estate investment as an attractive 
alternative to the very low interest earned on banking deposits. 

Taking into consideration all these factors, the increase in demand for residential units noted in 2013 and in 2014 has 
caught up with supply. The improving market environment has encouraged developers to expand their residential 
development activities. During 2014 developers introduced more new apartments in major Polish metropolitan areas to 
their offer than they were able to sell in this period (47,500 new apartments in six major Polish metropolitan areas, 
including Warsaw, were added on offer by developers during 2014 which compares to total sales of 43,000 apartments 
during 2014). The number of total new apartments sold in Warsaw during 2014 amounted to 17,000 which were 16% 
higher than in 2013. The number of new apartments sold in the five major Polish metropolitan areas (other than 
Warsaw) increased in 2013 by 16% over 2012, while during 2014 this increase amounted to 22% compared to 2013. 
The continuing positive market trends in 2014 translated into ongoing improved sales results and an overall increase in 
market share for the most established Polish residential developers. Specifically, the overall sales results during 2014 
reported by the nine largest residential developers listed on the Warsaw Stock Exchange were 35% higher than during 
2013. 
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Market overview (cont’d) 

The first half of 2015 seems to confirm a continuation of the trends observed during 2014, which are supported by a 
further decrease of interest rates (from 2.00% to 1.50% in March 2015) and a further stabilization in the Polish 
economy. Despite the more stringent requirement by the banks offering mortgage loans to private individuals whereby 
the obligatory equity input by mortgage applicants has been raised to 10% of purchased flat value, the sales results in 
the first half of 2015 in six major Polish cities increased to 24,200 units, i.e. improving by 13% when compared to the 
same period in 2014. It is interesting however that despite record low interest rates the number and value of mortgage 
loans stabilized, which suggests that the most recent growth of the residential market is driven mainly by the buyers not 
using the mortgage loan. Simultaneously, according to the Polish Statistical Office, the number of newly started 
construction sites by developers increased in Poland by 26% year over year. Moreover, the number of building permits 
obtained by developers in Poland in this period was higher by 15% in comparison to the first half of 2014. 
Simultaneously, according to REAS (real estate agency analyzing residential market) the total number of units offered 
for sale in major six Polish cities increased during first six months of 2015 to 48,500 as end of June from 47,000 as end 
of December 2014, which suggests that the offer increased only by 3% and confirms that the developers adjust their 
activities to the market dynamics and expand their offer reasonably. The market environment is favorable to market 
leaders expanding their activities and increasing their market share. Leading developers listed in the Warsaw Stock 
Exchange improved their sales results during first half of 2015 by 31% if compared to the first half of 2014.   

Management believes that all the above factors, particularly taking into account the significantly improving sales results 
reported during the last few quarters both for the Company and for the Polish market as a whole, suggest that there is 
ongoing strength in the Polish residential market for at least the following several quarters. 

 

  



Ronson Europe N.V. 
 

Directors’ report  
 

 
 

 
 4 

Business highlights during the six months ended 30 June 2015 
 
A. Projects completed 

The table below presents information on the projects that were completed (i.e. completing all construction works and 
receiving occupancy permit) during six months ended 30 June 2015:  

Project name Location Number of units Area of units (m2) 

Verdis III (*) Warsaw 146 7,700 

Sakura III (*) Warsaw 145 7,300 

Total   291 15,000 

(*)  For additional information see section ‘B. Results breakdown by project’ below. 

 
B. Results breakdown by project 

Revenue from the sale of residential units is recognized upon the transfer to the buyer of significant risks and rewards of 
the ownership of the residential unit, i.e. upon signing of the protocol of technical acceptance and the transfer of the key 
to the buyer of the residential unit. Total revenue of the Group recognized during the six months ended 30 June 2015 
amounted to PLN 94.2 million, whereas cost of sales before write-down adjustment amounted to PLN 77.1 million and 
after write-down adjustment amounted to PLN 77.3 million, which resulted in a gross profit before write-down 
adjustment amounting to PLN 17.1 million (and a gross margin of 18.1%) and after write-down adjustment amounting 
to PLN 16.9 million (and a gross margin of 17.9%).  

The following table specifies revenue, cost of sales, gross profit and gross margin during the six months ended 30 June 
2015 on a project by project basis: 

 
 

 
Information on the 

delivered units  Revenue (*)  Cost of sales (**)   

Gross  
profit  

Gross 
margin 

Project name  
Number 
of units  

Area of 
units (m2)  

PLN 
(thousand)  %  

PLN 
(thousand)  %  

PLN 
(thousand)  % 

Sakura I & II  4  386  3,508  3.7%  3,227  4.2%  281  8.0% 

Sakura III  109  5,192  36,558  38.8%  32,321  41.9%  4,237  11.6% 

Verdis I & II  1  64  544  0.6%  421  0.5%  123  22.6% 

Verdis III  119  6,282  42,133  44.7%  30,732  39.8%  11,401  27.1% 

Chilli I, II & III  23  1,430  5,790  6.1%  5,556  7.2%  234  4.0% 

Naturalis I, II & III  9  523  2,706  2.9%  2,466  3.2%  240  8.9% 

Młody Grunwald I  5  385  2,047  2.2%  1,969  2.6%  78  3.8% 

Espresso I  -  -  171  0.2%  133  0.2%  38  22.2% 

Other  N.A  N.A  757  0.8%  302  0.4%  455  60.1% 

Total / Average  270  14,262  94,214  100.0%  77,127  100.0%  17,087  18.1% 

                 
Write-down 
adjustment  N.A  N.A  N.A  N.A  226  N.A  (226)  N.A 
Results after write-
down adjustment  270  14,262  94,214  100.0%  77,353  100.0%  16,861  17.9% 

 
 (*)  Revenue is recognized upon the transfer of significant risks and rewards of the ownership of the residential unit to the buyer, i.e. upon signing of the protocol of 

technical acceptance and the transfer of the key of the residential unit to the buyer. 

(**) Cost of sales allocated to the delivered units proportionally to the expected total value of the project. 
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Business highlights during the six months ended 30 June 2015 (cont’d) 
 
B. Results breakdown by project (cont’d) 

 

Sakura I, II & III 
The construction of the Sakura I, Sakura II and Sakura III projects was completed in May 2012, May 2013 and January 
2015, respectively. The Sakura I, Sakura II and Sakura III projects were developed on a land strip of 16,300 m2 located 
in Warsaw at Kłobucka Street. The Sakura I project comprises an eleven-storey, multi-family residential building with a 
total of 99 apartments and 21 commercial units and an aggregate floor space of 8,100 m2. The Sakura II project 
comprises a seven and eleven-storey, multi-family residential building with a total of 136 apartments and an aggregate 
floor space of 8,300 m2. The Sakura III project comprises a six-and-seven-storey, multi-family residential building with 
a total of 145 apartments and an aggregate floor space of 7,300 m2. 

Verdis I,  II & III 
The construction of the Verdis I, Verdis II and III projects was completed in December 2012, December 2013 March 
2015, respectively. The Verdis I, Verdis II and Verdis III projects were developed on a land strip of 13,200 m2 located 
in the Wola district in Warsaw at Sowińskiego Street. The Verdis I project comprises 3 seven, eight and ten-storey, 
multi-family residential buildings with a total of 128 apartments and 11 commercial units and an aggregate floor space 
of 9,400 m2. The Verdis II project comprises 2 seven-storey, multi-family residential buildings with a total of 72 
apartments and 6 commercial units and an aggregate floor space of 4,900 m2. The Verdis III project comprises 2 seven-
and-eleven-storey, multi-family residential buildings with a total of 140 apartments and 6 commercial units and an 
aggregate floor space of 7,700 m2. 

 Chilli I, II & III 
The construction of the Chilli I, II and III projects was completed in July 2012, in July 2013 and in November 2014, 
respectively. The Chilli I, II and III projects were developed on a land strip of 12,400 m2 located in Tulce near Poznań. 
The Chilli I, II and III projects comprise 30 units with an aggregate floor space of 2,100 m2, 20 units with an aggregate 
floor space of 1,600 m2 and 38 units with an aggregate floor space of 2,300 m2, respectively. 

Naturalis I, II & III 
The construction of the Naturalis I, II and III projects was completed in December 2012, August 2012 and August 2013, 
respectively. The Naturalis I, II and III projects were developed on a land strip of 11,800 m2 located in Łomianki near 
Warsaw. The Naturalis I, II and III projects comprise 1 four-storey, multi-family residential building with a total of 
52 apartments and an aggregate floor space of 2,900 m2 and 2 four-storey, multi-family residential buildings, each with 
a total of 60 apartments and an aggregate floor space of 3,400 m2. 

Młody Grunwald I  
The construction of the Młody Grunwald I project was completed in May 2014. The Młody Grunwald I project was 
developed on a land strip of 5,600 m2 located in Grunwald district in Poznań at Jeleniogórska Street. The Młody 
Grunwald I project comprises 3 six-storey, multi-family residential buildings with a total of 136 apartments and 
12 commercial units and an aggregate floor space of 8,500 m2. 

Espresso I  
The construction of the Espresso I project was completed in February 2014. The Espresso I project was developed on a 
land strip of 4,200 m2 located in Wola district in Warsaw at Jana Kazimierza Street. The Espresso I project comprises 
2 seven-eight-nine-and-ten-storey, multi-family residential buildings with a total of 202 apartments and 8 commercial 
units and an aggregate floor space of 9,500 m2. 
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Business highlights during the six months ended 30 June 2015 (cont’d) 
 
B. Results breakdown by project (cont’d) 

Other 
Other revenues are mainly associated with rental revenues and fee income for management services provided to joint 
ventures, as well as sales of the parking places and storages in other projects that were completed in previous years. 

Write-down adjustment  
During the six months ended 30 June 2015, as a result of the Net Realizable Value (NRV) analysis and review, a write-
down adjustment for some of the Company’s projects was made in the amount of PLN 226 thousand.  

 

 

C. Units sold during the year  

 

The table below presents information on the total units sold (i.e. total number of units for which the Company signed 
the preliminary sale agreements with the clients), during the six months ended 30 June 2015:  

Project name Location  
Units sold until  

31 December 2014 

Units sold during  
the six months ended 

30 June 2015 
Units for sale as at  

30 June 2015 Total 

Verdis I & II (*) Warsaw 209 1 7 217 

Verdis III (*) Warsaw 135 6 5 146 

Verdis IV (**)  Warsaw 41 28 9 78 

Sakura I & II (*) Warsaw 245 3 8 256 

Sakura III (*) Warsaw 101 22 22 145 

Sakura IV (**)  Warsaw 46 28 40 114 

Naturalis I, II & III (*)  Warsaw 129 13 30 172 

Impressio II (**)  Wrocław 38 35 63 136 

Chilli I, II & III (*)  Poznań 74 10 4 88 

Panoramika  II (**)  Szczecin  15 14 78 107 

Espresso I (*) Warsaw 207 - 3 210 

Espresso II (**)  Warsaw 74 22 56 152 

Espresso III (**)  Warsaw - 13 142 155 

Młody Grunwald I (*) Poznań 125 5 18 148 

Młody Grunwald II (**)  Poznań 35 23 79 137 

Tamka (**)  Warsaw 37 5 23 65 

Moko I (**)  Warsaw 89 26 63 178 

Moko II (**)  Warsaw - 46 121 167 

Kamienica Jeżyce I (**)  Poznań 45 64 35 144 

Kamienica Jeżyce II (**)  Poznań - 6 145 151 

City Link I (**)/(***)  Warsaw - 39 96 135 

Old projects  - 1 4 5 

Total   1,645 410 1,051 3,106 

 

 (*)  For information on the completed projects see “Business highlights during the six months ended 30 June 2015 – B. Results breakdown by project” (pages 4-6). 

(**) For information on current projects under construction and/or on sale, see “Outlook for the remainder of 2015 – B. Current projects under construction and/or on 
sale” (pages 15-18). 

(***) The project presented in the Interim Condensed Consolidated Financial Statements under investment in joint ventures the Company’s share is 50%. 
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Business highlights during the six months ended 30 June 2015 (cont’d) 
 

D.  Commencements of new projects   

The table below presents information on the projects for which the construction and/or sales process commenced during 
the six months ended 30 June 2015:  

Project name Location Number of units Area of units (m2) 
    

Espresso III (*)  Warsaw 155 8,500 

Moko II (*)  Warsaw 167 12,500 

Kamienica Jeżyce II (*) Poznań 151 7,400 

City Link I (*)/(**)  Warsaw 135 6,200 

City Link II (*)/(**)/(***)  Warsaw 178 7,900 

Total   786 42,500 

(*)  For information on current projects under construction and/or on sale, see “Outlook for the remainder of 2015 – B. Current projects under construction and/or on 
sale” (pages 15-18). 

(**)  The project presented in the Interim Condensed Consolidated Financial Statements under investment in joint ventures the Company’s share is 50%. 

(***)  As at 30 June 2015 the sales process of City Link II was not commenced, the Company is considering commencing the sales during the second half of 2015. 

 
E. Land purchase 
 
In June 2015, the Group entered into a sale-purchase agreement in respect of plot of land located at Wolska Street in 
Warsaw with the total area of 7.2 thousand m2. According to the valid zoning conditions, the plot is dedicated for 
development of residential multifamily project. The purchase price was agreed at PLN 21.3 million, of which 15% has 
been already pre-paid during first half of 2015 and the remaining part of the price was settled in July 2015.  

 

Financial information 
 
The Interim Condensed Consolidated Financial Statements as included in this Interim Financial Report on pages 23 
through 48 have been prepared in accordance with IAS 34 “Interim financial reporting”.  
The Interim Condensed Consolidated Financial Statements do not include all the information and disclosures required 
in annual consolidated financial statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as 
endorsed by the European Union (“IFRS”) and should be read in conjunction with the Group’s annual consolidated 
financial statements for the year ended 31 December 2014 which have been prepared in accordance with IFRS. At the 
date of authorization of these Interim Condensed Consolidated Financial Statements, in light of the current process of 
IFRS endorsement in the European Union and the nature of the Group’s activities, there is no difference between the 
full IFRSs and the IFRSs endorsed by the European Union. IFRSs comprise standards and interpretations accepted by 
the International Accounting Standards Board (“IASB”) and the International Financial Reporting Interpretations 
Committee (“IFRIC”). For additional information, see Note 3 of the Interim Condensed Consolidated Financial 
Statements. 
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Overview of results 
 
The net profit attributable to the equity holders of the parent company for the six months ended 30 June 2015 was 
PLN 2,440 thousand and can be summarized as follows: 
 
 
 
 For the six months ended 
 30 June 
 2015 2014 

PLN 
(thousands, except per share data) 

  
Revenue 94,214  112,994 
Cost of sales (77,353)  (91,859) 

Gross profit 16,861  21,135 
   

Selling and marketing expenses (3,541)  (3,664) 
Administrative expenses (8,932)  (9,138) 
Share of profit/(loss) of associates (243)  (275) * 
Other expense (1,028)  (1,538) 
Other income 2,188  167 

Result from operating activities 5,305  6,687 
   

Finance income 808  1,042 * 
Finance expense (3,422)  (2,024) 

Net finance expense (2,614)  (982) 
    

Profit before taxation 2,691  5,705 
    

Income tax expenses (410)  (158) 

Net profit for the period before non-controlling interests 2,281  5,547 
 
Non-controlling interests loss/(profit) 159  (1,334) 
Net profit for the period  
attributable to the equity holders of the parent 2,440  4,213 
 
Earnings per share attributable to the  
equity holders of the parent (basic and diluted) 0.009  0.015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Reclassified (PLN 275 thousand) offsetting net results of the joint venture with intercompany interest during the period. 
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Overview of results (cont’d) 
 
Revenue 

Total revenue decreased by PLN 18.8 million (16.6%) from PLN 113.0 million during the six months ended 30 June 
2014 to PLN 94.2 million during the six months ended 30 June 2015, which is primarily explained by a decrease in 
apartments delivered to the customers in terms of area size (in m2). The decrease is offset in part by a slight increase in 
the average selling price per m2. 

  
Cost of sales 

Cost of sales decreased by PLN 14.5 million (15.8%) from PLN 91.9 million during the six months ended 30 June 2014 
to PLN 77.4 million during the six months ended 30 June 2015, which is primarily explained by a decrease in 
apartments delivered to the customers in terms of area size (in m2). The decrease is offset in part by a slight increase in 
the average cost of sale per m2. 
 

Gross margin 

The gross margin during the six months ended 30 June 2015 was 17.9% which compares to a gross margin during the 
six months ended 30 June 2014 of 18.7%. 
 
Selling and marketing expenses 

Selling and marketing expenses decreased by PLN 0.1 million (3.4%) from PLN 3.7 million during the six months 
ended 30 June 2014 to PLN 3.6 million during the six months ended 30 June 2015.  
 
Administrative expenses  

Administrative expenses decreased by PLN 0.2 million (2.3%) from PLN 9.1 million during the six months ended 30 
June 2014 to PLN 8.9 million during the six months ended 30 June 2015.  
 

Other income  

Other income increased by PLN 2.0 million from PLN 0.2 million during the six months ended 30 June 2014 to PLN 
2.2 million during the six months ended 30 June 2015, which is primarily explained by reversing costs expensed in 
previous periods with respect to reparation of defects in one of the Company’s completed projects. Based on recent 
settlements with the contractors, the management of the Company believes that all reparation costs will be covered by 
the Company’s contractors responsible for the identified defects. 

 
Result from operating activities  

As a result of the factors described above, the Company’s operating result decreased by PLN 1.4 million, from an 
operating profit of PLN 6.7 million for the six months ended 30 June 2014 to an operating profit of PLN 5.3 million for 
the six months ended 30 June 2015. 
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Overview of results (cont’d) 
 
Net finance income/(expense) 

Finance income/(expense) is accrued and capitalized as part of the cost price of inventory to the extent this is directly 
attributable to the construction of residential units. Unallocated finance income/(expense) not capitalized is recognized 
in the statement of comprehensive income. 

The table below shows the finance income/(expense) before capitalization into inventories and the total finance 
income/(expenses) capitalized into inventories:  

 

 
  For the six months ended 30 June 2015 

  PLN (thousands) 

  Total amount   
Amount 

capitalized   
Recognized  

as profit or loss  
       

Finance income  808  -  808 

Finance expense  (8,532)  5,110  (3,422) 

Net finance income/(expense)  (7,724)  5,110  (2,614) 

 

 
 
 For the six months ended 30 June 2014 

  PLN (thousands) 

  Total amount   
Amount 

capitalized   
Recognized  

as profit or loss  

       

Finance income  1,048  (6)  1,042 

Finance expense  (7,331)  5,307  (2,024) 

Net finance income/(expense)  (6,283)  5,301  (982) 
 

Net finance expenses before capitalization increased by PLN 1.4 million (22.9%) from PLN 6.3 million during the six 
months ended 30 June 2014 to PLN 7.7 million during the six months ended 30 June 2015, which was a result of 
increase in the average net debt position during the period from PLN 114.0 million during the six months ended 30 June 
2014 to PLN 180.9 million during the six months ended 30 June 2015. The increase is offset in part by a decrease in 
reference rates (WIBOR).   

 
Income tax benefit/(expenses) 

During the six months ended 30 June 2015, the income tax expenses amounted to PLN 410 thousand in comparison to a 
tax expense of PLN 158 thousand during the six months ended 30 June 2014. The low effective tax rate for both periods 
is explained by the recognition of tax assets. The recognition of the tax assets took place after an organizational 
restructuring of the Group, which allowed the Company to utilize certain tax losses that in prior periods were deemed 
not to be usable. 

 
Non-controlling interests 

Non-controlling interests comprise the share of minority shareholders in profit and losses from subsidiary that is not 
100% owned by the Company. During the six months ended 30 June 2015 the minority shareholders share in the loss 
amounted to PLN 159 thousand (positively impacting equity attributable to the holders of the parent), as compared to 
share in profit amounting to PLN 1,334 thousand (negative impact) during the six months ended 30 June 2014. The 
change in the non-controlling interest is explained by the decrease in the profit recognized from the Espresso project 
which is due to a decrease in apartments delivered to customers. 
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Overview of selected details from the Interim Consolidated Statement of 
Financial Position  
 
The following table presents selected details from the Interim Consolidated Statement of Financial Position in which 
material changes had occurred.  
 
  As at  

30 June  
2015 

 As at  
31 December 

2014    
  PLN (thousands) 
     
Inventory   766,550  706,501 

     
Advances received  119,419  99,013 

     
Loans and borrowings   264,980  236,190 

 
 

Inventory 

The balance of inventory is PLN 766.6 million as of 30 June 2015 compared to PLN 706.5 million as of 31 December 
2014. The increase in inventory is primarily explained by the Group’s expenditures in connection with direct 
construction costs for a total amount of PLN 103.9 million and an increase in land and related expense for a total 
amount of PLN 23.5 million. The increase is offset in part by cost of sales recognized for a total amount of PLN 76.7 
million.  
 
Advances received  

The balance of advances received is PLN 119.4 million as of 30 June 2015 compared to PLN 99.0 million as of 
31 December 2014. The increase is a result of advances received from clients regarding sales of residential units for a 
total amount PLN 114.6 million and is offset in part by revenues recognized from the sale of residential units for a total 
amount of PLN 94.2 million.  
 
Loans and borrowings 

The total of short-term and long-term loans and borrowings is PLN 265.0 million as of 30 June 2015 compared to 
PLN 236.2 million as of 31 December 2014. The increase in loans and borrowings is primarily explained by the effect 
of proceeds from bank loans net of bank charges for a total amount of PLN 46.7 million and proceeds from bond loans 
net of issue costs for a total amount of PLN 29.4 million. The increase is offset in part by repayment of bank loans for 
the total amount PLN 48.8 million. Of the mentioned PLN 265.0 million, an amount of PLN 35.7 million comprises 
facilities maturing no later than 30 June 2016.  

The maturity structure of the loans and borrowings reflects the Company’s recent activities related to bonds issued in 
2013-2015 as well as the maturity of the banking loans that were obtained by the Company to finance construction costs 
of the projects developed by the Company.  
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Overview of selected details from the Interim Consolidated Statement of 
Financial Position (cont’d) 
 
Loans and borrowings (cont’d) 

The balance of loans and borrowings may be split into four categories: 1) floating rate bond loans, 2) banking loans 
related to residential projects which are completed or under construction, 3) banking loans granted for the financing of 
land purchases related to projects where the Company has not entered into loan facilities regarding the financing of 
construction works and 4) loans from third parties.  

Floating rate bond loans as at 30 June 2015 amounted to PLN 190.0 million comprising a loan principal amount of 
PLN 191.3 million plus accrued interest of PLN 1.2 million minus one-time costs directly attributed to the bond 
issuances which are amortized based on the effective interest method (PLN 2.5 million). For additional information see 
Note 10 of the Interim Condensed Consolidated Financial Statements.   

The bank loans supporting completed projects or projects under construction are tailored to the pace of construction 
works and of sales. As at 30 June 2015, loans in this category amounted to PLN 61.3 million. 

The bank loans granted to finance the land purchases as at 30 June 2015 amounted to PLN 10.8 million in total.  

Loans from third parties as at 30 June 2015 amounted to PLN 2.8 million. 

 

 
Overview of cash flow results 
 
The Group funds its day-to-day operations principally from cash flow provided by its operating activities, loans and 
borrowings under its loan facilities. 
 
The following table sets forth the cash flow on a consolidated basis: 

 
For the six months ended  

30 June 
 2015  2014 
 PLN (thousands) 
    
Cash flow from/(used in) operating activities  (21,876)  (26,673) 

    
Cash flow from/(used in) investing activities  (3,913)  (299) 

    
Cash flow from/(used in) financing activities  27,247  34,249 

 
Cash flow from/(used in) operating activities 

The Company’s net cash outflow used in operating activities for the six months ended 30 June 2015 amounted to 
PLN 21.9 million which compares to a net cash outflow used in operating activities during the six months ended 30 
June 2014 amounting to PLN 26.7 million. The increase is principally explained by: 

- a cash inflow from advances received from clients regarding sales of residential units amounting to PLN 114.6 
million during the six months ended 30 June 2015, which were only in part offset by revenue recognized for a 
total amount of PLN 94.2 million, in comparison to a cash inflow from advances received in the amount of 
PLN 103.0 million during the six months ended 30 June 2014, which were more than offset by revenue 
recognized for a total amount of PLN 113.0 million. 

This effect was offset in part by:  
- a net cash outflow used in inventory amounting to PLN 33.5 million during the six months ended 30 June 2015 

as compared to a net cash outflow used in inventory amounting to PLN 21.5 million during the six months 
ended 30 June 2014.  
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Overview of cash flow results (cont’d) 
 

Cash flow from/(used in) investing activities 

The Company’s net cash outflow used in investing activities amounting to PLN 3.9 million during the six months ended 
30 June 2015 compared to a net cash outflow used in investing activities totaling PLN 0.3 million during the six months 
ended 30 June 2014. The increase is primarily explained by: 

- a net cash outflow used in collateralized short-term bank deposits amounting to PLN 3.6 million during the six 
months ended 30 June 2015 compared to a net cash inflow from collateralized short-term bank deposits of 
PLN 0.4 million during the six months ended 30 June 2014.  

 

Cash flow from/(used in) financing activities 

The Company’s net cash inflow from financing activities amounted to PLN 27.2 million during the six months ended 
30 June 2015 compared to a net cash inflow from financing activities amounted to PLN 34.2 million in the six months 
ended 30 June 2014. The decrease is primarily due to: 
- a repayment of secured bank loans amounting to PLN 48.8 million during the six months ended 30 June 2015 

compared to a repayment of secured bank loans amounting to PLN 23.2 million during the six months ended 
30 June 2014; 

- the proceeds from issuance of new bond loans amounting to PLN 29.4 million (net of issue costs) during the six 
months ended 30 June 2015 compared to PLN 44.1 million (net of issue costs) during the six months ended 30 June 
2014. 
 

The above mentioned effects were offset in part by:  
- the effects of the proceeds from bank loans net of bank charges amounting to PLN 46.7 million during the six 

months ended 30 June 2015 compared to PLN 18.3 million during the six months ended 30 June 2014; 
- a repayment of bond loans amounting to PLN nil during the six months ended 30 June 2015 compared to a 

repayment of bond loans amounting to PLN 5.0 million during the six months ended 30 June 2014. 
 

 
 
 

 
Quarterly reporting by the Company 
 
As a result of requirements (indirectly) pertaining to I.T.R. Dori B.V., one of the Company’s larger shareholders, whose 
ultimate parent company is listed on the Tel Aviv stock exchange, the first quarter reports, semi-annual reports and 
third quarter reports are subject to a full scope review by the Company’s auditors. For the Company itself, being 
domiciled in the Netherlands and listed on the Warsaw stock exchange, only the semi-annual report is subject to a 
review. The Company has agreed with the ultimate parent company of I.T.R. Dori B.V. that the costs for the first and 
third quarter review will be fully reimbursed to the Company. The Company considers having its first and third quarter 
report provided with a review report a benefit to all of its shareholders.     
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Selected financial data 
 Exchange rate of Euro versus the Polish Zloty 

 Average Minimum Maximum Period end 
PLN/EUR exchange rate exchange rate exchange rate exchange rate 
2015 (6 months) 4.141 3.982 4.334 4.194 
2014 (6 months) 4.177 4.100 4.238 4.161 
Source: National Bank of Poland (“NBP”)     

 
Selected financial data EUR*  PLN 

 (thousands, except per share data and number of shares) 
 For the six months ended 30 June or as at 30 June 
 2015  2014  2015  2014 
        
Revenues  22,752  27,051  94,214  112,994 
        
Gross profit 4,072  5,060  16,861  21,135 
        
Profit before taxation 650  1,366  2,691  5,705 
        
Net profit for the period attributable to the equity 
holders of the parent 589  1,009  2,440  4,213 
        
Cash flows from/(used in) operating activities (5,283)  (6,386)  (21,876)  (26,673) 
        
Cash flows from/(used in) investing activities (945)  (72)  (3,913)  (299) 
        
Cash flows from/(used in) financing activities 6,580  8,199  27,247  34,249 
        
Increase/(decrease) in cash and cash equivalents 352  1,742  1,458  7,277 
        
Inventory 182,773  158,757  766,550  660,586 
        
Total assets 219,200  188,246  919,324  783,292 
        
Advances received 28,474  14,550  119,419  60,541 
        
Long term liabilities 56,976  44,518  238,958  185,240 
        
Short term liabilities (including advances received) 54,064  30,269  226,744  125,949 
        
Equity attributable to the equity holders of the parent 107,697  112,686  451,682  468,886 
        
Share capital 5,054  5,054  20,762  20,762 
        
Average number of equivalent shares (basic) 272,360,000  272,360,000  272,360,000  272,360,000 
        
Net earnings per share (basic and diluted) 0.002  0.004  0.009  0.015 
        
 
* Information is presented in EUR solely for presentation purposes. Due to changes in the Polish Zloty against the Euro exchange rate over the 

past period, the Statement of Financial Position data may not accurately reflect the actual comparative financial position of the Company. The 
reader should consider changes in the PLN / EUR exchange rate from 1 January 2014 to 30 June 2015, when reviewing this data.  
Selected financial data were translated from PLN into EUR in the following way: 
(i) Statement of financial position data were translated using the period end exchange rate published by the National Bank of Poland for the last 
day of the period. 
(ii) Statement of comprehensive income and cash flows data were translated using the arithmetical average of average exchange rates published 
by the National Bank of Poland. 
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Outlook for the remainder of 2015  
 
A. Completed projects 

The table below presents information on the total residential units in the completed projects/stages that the Company 
expects to sell and deliver during the remainder of 2015 and 2016:  

Project name Location 

Number of units delivered (*)  
Number of residential units expected to 

be delivered (*) 

Total 
project 

Until 31 
December 

2014 

During the 
six months 

ended 30 
June 2015 

Total 
units 

delivered   

Sold until 
30 June 

2015 

Units for 
sale at 30 

June 2015 

Total units 
expected  

to be 
delivered 

Młody Grunwald I (**)  Poznań 124 5 129  1 18 19 148 

Espresso I (**)  Warsaw 206 - 206  1 3 4 210 

Naturalis I,II & III (**)  Warsaw 124 9 133  9 30 39 172 

Sakura I & II (**)  Warsaw 244 4 248  - 8 8 256 

Sakura III (**)  Warsaw - 109 109  14 22 36 145 

Verdis I & II (**)  Warsaw 208 1 209  1 7 8 217 

Verdis III (**)  Warsaw - 119 119  22 5 27 146 

Chilli I, II & III (**)  Poznań 58 23 81  3 4 7 88 

Old projects  - - -  2 4 6 6 

Total   
                        

964  
                   

270  
              

1,234    
                                            

53          101           154  
      

1,388  

(*)  For the purpose of disclosing information related to the particular projects, the word “sell” (“sold”) is used, that relates to signing the preliminary sale agreement 
with the client for the sale of the apartment; whereas the word “deliver” (“delivered”) relates to the transferring of significant risks and rewards of the ownership of 
the residential unit to the client. 

(**)  For information on the completed projects see “Business highlights during the six months ended 30 June 2015 – B. Results breakdown by project” (pages 4 to 6). 

 

B. Current projects under construction and/or on sale  

The table below presents information on projects for which completion is scheduled in the remainder of 2015, 2016 and 
2017.  

Project name Location 

Units sold 
until 30 

June 2015 

Units for sale 
as at 30 June 

2015 
Total 
units 

Total 
 area of  

units (m2) 

Expected 
completion of 
construction 

Sakura IV Warsaw 74 40 114 6,600 2015 

Verdis IV Warsaw 69 9 78 4,000 2015 

Impressio II Wrocław 73 63 136 8,400 2015 

Młody Grunwald II Poznań 58 79 137 8,200 2015 

Tamka Warsaw 42 23 65 5,500 2015 

Espresso II Warsaw 96 56 152 7,600 2016 

Espresso III Warsaw 13 142 155 8,500 2016 

Panoramika  II Szczecin  29 78 107 5,900 2016 

Moko I Warsaw 115 63 178 11,200 2016 

Moko II Warsaw 46 121 167 12,500 2016 

Kamienica Jeżyce I Poznań 109 35 144 7,800 2016 

Kamienica Jeżyce II Poznań 6 145 151 7,400 2016 

City Link I (*)  Warsaw 39 96 135 6,200 2017 

Subtotal - projects under construction and on sale              769                  950   1,719         99,800    

CityLink II (*)/(**)  Warsaw n.a. n.a. 178 7,900 2017 

Total 
                        

769  
                   

950  
              

1,897  
       

107,700    

(*)   The project is presented in the Interim Condensed Consolidated Financial Statements under Investment in joint venture. The Company’s share in the project is 50%. 

(**)  As at 30 June 2015 the sales process of City Link II was not yet commenced. The Company is considering commencing sales during the second half of 2015. 
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Outlook for the remainder of 2015 (cont’d) 
 
B. Current projects under construction and/or on sale (cont’d)   

Sakura IV 

Description of project 

The fourth (and last) phase of the Sakura project was developed on a land strip of 4,700 m2 located in Warsaw at 
Kłobucka Street and is a continuation of Sakura I, Sakura II and Sakura III, which were completed during 2012, 2013 
and (the first quarter of) 2015, respectively. The fourth phase of this project comprise a seven-storey, multi-family 
residential building with a total of 108 apartments and 6 commercial units and an aggregate floor space of 6,600 m2. 

Stage of development 

The construction of the Sakura IV project commenced in March 2014. The project was completed in July 2015. 

 

Verdis IV  

Description of project 

The fourth phase (and last) phase of the Verdis project is being developed on a land strip of 2,700 m2 located in the 
Wola district in Warsaw at Sowińskiego Street and is a continuation of Verdis I and Verdis II Verdis III, which were 
completed during 2012, 2013 and  (the first quarter of) 2015. The fourth phase of this project will comprise 1 seven -
storey, multi-family residential building with a total of 78 apartments with an aggregate floor space of 4,000 m2. 

Stage of development 

The construction of the Verdis IV project commenced in June 2014, while completion is expected in the fourth quarter 
of 2015. 

 

Impressio II 

Description of project 

The second (and last) phase of the Impressio project was developed on a part of a land strip of 7,850 m2 located in the 
Grabiszyn district in Wrocław at Rymarska Street, and is a continuation of Impressio I, which was completed during 
2012. The last phase of this project comprise 5 four-storey, multi-family residential buildings with a total of 136 units 
with an aggregate floor space of 8,400 m2. 

Stage of development 

The construction of the Impressio II project commenced in November 2013. The project was completed in July 2015. 

 

Młody Grunwald II 

Description of project 

The second phase of the Młody Grunwald project is being developed on a land strip of 5,000 m2 located in Grunwald 
district in Poznań at Jeleniogórska Street, and is a continuation of Młody Grunwald I which was completed during 
2014. The second phase of this project will comprise 3 six-storey, multi-family residential buildings with a total of 132 
apartments and 5 commercial units and an aggregate floor space of 8,200 m2. 

Stage of development 
The construction of the Młody Grunwald II project commenced in April 2014, while completion is expected in the 
fourth quarter of 2015.
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Outlook for the remainder of 2015 (cont’d) 
 
B. Current projects under construction and/or on sale (cont’d)   

Tamka 

Description of project 

The Tamka project is being developed on a land strip of 2,500 m2 located in the Śródmieście district in Warsaw at 
Tamka Street (Warsaw city center). The Tamka project will comprise 1 eight-storey, multi-family residential building 
with a total of 60 apartments and 5 commercial units with an aggregate floor space of 5,500 m2. 

Stage of development 

The construction of the Tamka project commenced in November 2013, while completion is expected in the third quarter 
of 2015. 

 

Espresso II and III 

Description of project 

The second phase and the third phase of the Espresso project are being developed on a land strip of 8,400 m2 located in 
Wola district in Warsaw at Jana Kazimierza Street, and are a continuation of Espresso I project which was completed in 
2014. The second and the third phase of this project will comprise 2 seven-and-eight-storey, multi-family residential 
buildings with a total of 142 apartments and 10 commercial units and an aggregate floor space of 7,600 m2 and 1 six-
seven-and-eight-storey, multi-family residential building with a total of 147 apartments and 8 commercial units and an 
aggregate floor space of 8,500 m2, respectively. 

Stage of development 

The construction of the Espresso II project commenced in August 2013, while completion is expected in the second 
quarter of 2016. The construction of the Espresso III project commenced in February 2015, while completion is 
expected in the fourth quarter of 2016.  

 

Panoramika II  

Description of project 

The second phase of the Panoramika project is being developed on a land strip of 12,200 m2 located in Szczecin at 
Duńska Street, and is a continuation of Panoramika I, which was completed during 2012. The second phase of this 
project will comprise 1 nine-storey, multi-family residential building with a total of 107 apartments and an aggregate 
floor space of 5,900 m2. 

Stage of development 

The sale of units in the Panoramika II project commenced in June 2014 and the construction work is commenced 
September 2014, while completion is expected in the third quarter of 2016. 
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Outlook for the remainder of 2015 (cont’d) 
 
B. Current projects under construction and/or on sale (cont’d)   

Moko I and II 

Description of project 

The first phase and the second (and last) phase of the Moko project are being developed on a land strip of 12,200 m2 
located in Mokotów district in Warsaw at Magazynowa Street. The first and the second phase of this project will 
comprise 2 seven and eight-storey, multi-family residential buildings with a total of 166 apartments and 12 commercial 
units and an aggregate floor space of 11,200 m2 and 2 seven and eight-storey, multi-family residential buildings with a 
total of 160 apartments and 7 commercial units and an aggregate floor space of 12,500 m2, respectively. 

Stage of development 

The construction of the Moko I project commenced in September 2014, while completion is expected in the second 
quarter of 2016. The construction of the Moko II project commenced in February 2015, while completion is expected in 
the fourth quarter of 2016. 

 

Kamienica Jeżyce I and II 

Description of project 

The first phase and the second (and last) phase of the Kamienica Jeżyce project are being developed on a land strip of 
9,715 m2 located in Jeżyce district in Poznań at Kościelna Street. The first and second phase of this project will 
comprise 4 five and six-storey, multi-family residential buildings with a total of 139 apartments and 5 commercial units 
with an aggregate floor space of 7,800 m2, and 5 five and six-storey, multi-family residential buildings with a total of 
151 apartments with an aggregate floor space of 7,400 m2, respectively. 

Stage of development 

The construction of the Kamienica Jeżyce I project commenced in September 2014, while completion is expected in the 
third quarter of 2016. The construction of the Kamienica Jeżyce II project commenced in May 2015, while completion 
is expected in the fourth quarter of 2016. 

 

City Link I and II 

Description of project 

The first phase and the second phase is being developed on a land strip of 8,893 m2 located in the Wola district in 
Warsaw at Skierniewicka street. The first and second phase of this project will comprise 1 six to ten-storey, multi-
family residential building with a total of 127 apartments and 8 commercial units with an aggregate floor space of 6,200 
m2, and 174 apartments and 4 commercial units with an aggregate floor space of 7,900 m2, respectively.  

Stage of development 

The construction of the City Link I and City Link II projects commenced in April 2015, while completion is expected in 
the second quarter of 2017. As at 30 June 2015 the sales process of City Link II was not yet commenced. The Company 
is considering commencing sales for this project during the second half of 2015. 
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Outlook for the remainder of 2015 (cont’d) 
 

C. Projects for which construction work is planned to commence during the remainder of 2015  

As the Company is aware of the increasing competition in the market, the Company has been careful to manage the 
number of new projects and the makeup of such projects in order to best satisfy consumer demand. During the 
remainder of 2015, the Company is considering the commencement of development of another stage of currently 
running project and the first phases of three new projects, which management believes are well-suited to current 
customer requirements, including smaller apartments at more economical prices. Furthermore, in order to minimize 
market risk, the Company’s management breaks down the new projects into relatively smaller stages. In the event of 
any market deterioration or difficulties with securing financing by the banks for the considered projects, management 
may further delay some of those plans. 

 
a) New Projects 

Nova Królikarnia I 

The Nova Królikarnia project will be developed on a land strip of 82,000 m2 located in the Mokotów district in Warsaw 
at Jaśminowa Street. The project will comprise 340 units with an aggregate floor space of 32,000 m2. The first stage is 
to comprise 116 units with an aggregate floor space of 10,900 m2. The Company is considering commencing 
construction of the first phase of this project during the remainder of 2015. 

Picasso I 

The Picasso project will be developed on a land strip of 8,121 m2 located in Wrocław at Na Grobli Street. The project 
will comprise 151 units with an aggregate floor space of 6,100 m2. The first stage is to comprise 95 units with an 
aggregate floor space of 3,700 m2. The Company is considering commencing construction of the first phase of this 
project during the remainder of 2015. 

Van Gogh I 

The Van Gogh project will be developed on a land strip of 18,461 m2 located in the Jutrzenki district in Wrocław at 
Buraczana and Ogórkowa Streets. The project will comprise 295 units with an aggregate floor space of 16,500 m2. The 
first stage is to comprise 139 units with an aggregate floor space of 7,200 m2. The Company is considering commencing 
construction of the first phase of this project during the remainder of 2015. 

 

b) New stages of running projects  

Chilli  IV 

The Chilli IV project is a continuation of Chilli I, II and III projects. The project will comprise 34 units with an 
aggregate floor space of 2,200 m2. The Company is considering commencing construction of this project during the 
remainder of 2015. 
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Outlook for the remainder of 2015 (cont’d) 
 
D.  Value of the preliminary sales agreements signed with clients for which revenue has not 

been recognized in the Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 
 

The current volume and value of the preliminary sales agreements signed with the clients do not impact the Condensed 
Consolidated Statement of Comprehensive Income account immediately but only after final settlement of the contracts 
with the customers (for more details see under “A – Completed projects” above on page 15). The table below presents 
the value of the preliminary sales agreements executed with the Company’s clients in particular for units that have not 
been recognized in the Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income:  

Project name Location 

Value of the preliminary sales 
agreements signed with clients in 

thousands of PLN  
 Completed / expected 

completion of construction 

Verdis I & II (*) Warsaw 442 Completed 

Verdis III (*) Warsaw 7,105 Completed 

Sakura I & II (*)  Warsaw 303 Completed 

Sakura III (*)  Warsaw 5,536 Completed 

Naturalis I, III & III (*) Warsaw 2,842 Completed 

Espresso I (*) Warsaw 388 Completed 

Młody Grunwald I (*) Poznań 458 Completed 

Chilli I,II & III  (*) Poznań 725 Completed 

Old projects 2,071 Completed 

Subtotal completed projects                     19,870    

Młody Grunwald II (**)  Poznań 15,799 2015 

Sakura IV (**)  Warsaw 29,637 2015 

Verdis IV (**)  Warsaw 24,113 2015 

Impressio II (**)  Wrocław 25,784 2015 

Tamka (**)  Warsaw 44,811 2015 

Espresso II (**)  Warsaw 30,336 2016 

Espresso III (**)  Warsaw 5,641 2016 

Panoramika II (*)  Szczecin  6,525 2016 

Moko I (**)  Warsaw 54,257 2016 

Moko II (**)  Warsaw 19,798 2016 

Kamienica Jeżyce I (**)  Poznań 31,138 2016 

Kamienica Jeżyce II (**)  Poznań 1,269 2016 

Subtotal ongoing projects                    289,108    

City Link I (**)/(***)  Warsaw 14,449 2017 
Subtotal project run through joint 
venture                     14,449    

Total                   323,427    

 

 (*)  For information on the completed projects see “Business highlights during the six months ended 30 June 2015 – B. Results breakdown by project” (pages 4-6). 

(**)  For information on current projects under construction and/or on sale, see under “B” above (pages 15-18). 

(***) This project is presented in the Interim Condensed Consolidated Financial Statements under Investment in joint venture. The Company’s share in this project is 50%. 
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Outlook for the remainder of 2015 (cont’d) 
 

E.  Main risks and uncertainties during the remainder of 2015 
 
While the improving market in 2014, that appeared to accelerate in the second half of the year and for the first half of 
2015, potentially bodes well for the Company for the remainder of 2015 and in 2016, the overall economic and 
geopolitical situation in Europe and in Poland and the ongoing uncertainties in the housing market make it very difficult 
to predict with precision the anticipated results for the remainder of 2015. The level of development of the Polish 
economy, the performance of the banking industry and consumers’ interest in new housing projects, as well as 
increasing competition in the market are considered to be the most significant uncertainties for the remainder of the 
financial year ending 31 December 2015.  
 

Additional information to the report 
 
To the best of the Company’s knowledge, as of the date of preparation of this short report for the six months ended 30 
June 2015 (5 August 2015), the following shareholders are entitled to exercise over 3% of the voting rights at the 
General Meeting of Shareholders in the Company: 

Shares 

 

As of  
5 August 2015 

Number of shares /  
% of shares  

Change in 
number of 

shares  

As of  
30 June 2015  

Number of shares / 
% of shares  

Change in 
number  
of shares  

As of  
31 December 2014 
Number of shares /  

% of shares 
          
Shares issued 272,360,000  -  272,360,000  -  272,360,000 
          
Major shareholders:          

I.T.R. 2012 B.V. (*) 
87,449,187  -  87,449,187   -  87,449,187 

32.1%    32.1%    32.1% 

I.T.R. Dori B.V. (*) 
87,449,187  -  87,449,187  -  87,449,187 

32.1%    32.1%    32.1% 

RN Residential B.V. (**)  
41,800,000  -  41,800,000  -  41,800,000 

15.3%    15.3%    15.3% 

Metlife Otwarty Fundusz  
Emerytalny (***)  

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Between 3%-5%.    Between 3%-5%.    Between 3%-5%. 

ING Otwarty Fundusz 
Emerytalny 

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Between 5%-10%.    Between 5%-10%.    Between 5%-10%. 
 

(*)  In December 2012, I.T.R. 2012 B.V. and I.T.R. Dori B.V. entered into a partnership formed under Dutch law, which holds the voting rights 
attached to 174,898,374 shares in the Company representing 64.2% of the total number of shares in the Company, which were previously held 
by I.T.R. Dori B.V.  

 I.T.R. 2012 B.V. is an indirect subsidiary of Global City Holdings N.V.  and I.T.R. Dori B.V. is a subsidiary of U. Dori Group Ltd. 
 (**)

  
On 14 November 2013, the shares in RN Residential B.V. (previously GE Real Estate CE Residential B.V.) were (indirectly, through the 
acquisition of the shares of RN Development Holding B.V.) acquired by I.T.R. 2012 B.V. and U. Dori Group Ltd., which due to this 
transaction increased indirect shareholding in Ronson by 7.67% each. As a result of this transaction Global City Holdings N.V.  indirectly 
controls 39.78% of the Company’s shares and U. Dori Group Ltd. indirectly controls 39.78% of the Company’s shares. 

(***)
 

Formerly Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny.
 

 
Changes in the Management Board in the six months ended 30 June 2015 and until the date of 
publication of the report 
 

The Annual General Meeting of Shareholders held on 24 June 2015 approved the appointment of Mr Aharon Soffer as 
member of the Management Board and managing director B for a term of four years. His appointment came into force 
as of the day of the adoption of the resolution. Mr Soffer replaced Mr Ronen Ashkenazi, who stepped down as 
managing director B effective on the day of the Annual General Meeting of Shareholders (24 June 2015). 
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Additional information to the report (cont’d) 
 
Changes in ownership of shares and rights to shares by Management Board members in the six months 
ended 30 June 2015 and until the date of publication of this report 
  
None  

Changes in ownership of shares and rights to shares by Supervisory Board members in the six months 
ended 30 June 2015 and until the date of publication of the report 

None  

 
Other 

As of 30 June 2015, the Company has issued guarantees for bank loans granted to subsidiaries amounting to a total of 
PLN 21,900 thousand.  

 
As of 30 June 2015, the Group had no litigations for claims or liabilities that in total would exceed 10% of the Group’s 
equity. 
 
The following net movements in the Group’s main provisions took place during the six months ended 30 June 2015: 

- a decrease in the provision for deferred tax liabilities of PLN 313 thousand (a decrease of PLN 191 thousand 
during the six months ended 30 June 2014); 

- a decrease in the provision for expected necessary costs in respect of guarantees for construction works of 
PLN 52 thousand (nil during the six months ended 30 June 2014). 
 

Responsibility statement  

The Management Board confirms that, to the best of its knowledge, these Interim Condensed Consolidated Financial 
Statements have been prepared in accordance with IAS 34 “Interim financial reporting”. At the date of authorization of 
these Interim Condensed Consolidated Financial Statements, in light of the current process of IFRS endorsement in the 
European Union and the nature of the Group’s activities, there is no difference between the IFRSs applied by the Group 
and the IFRSs endorsed by the European Union. IFRSs comprise standards and interpretations accepted by the 
International Accounting Standards Board (“IASB”) and the International Financial Reporting Interpretations 
Committee (“IFRIC”). The Interim Condensed Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the state 
of affairs of the Group at 30 June 2015 and of the net result for the period then ended.  

The Directors’ report in this Interim Financial Report gives a true and fair view of the situation on the balance sheet 
date and of developments during the six months period together with a description of the principal opportunities and 
risks associated with the expected development of the Group for the remaining months of the financial year. The six 
months management board report gives a true and fair view of the important events of the past six-month period and 
their impact on the interim financial statements, as well as the principal risks and uncertainties for the period to come, 
and the most important related party transactions. 
 
 
The Management Board 
 
______________   ________________   ________________ 
Shraga Weisman    Tomasz Łapiński   Andrzej Gutowski  
Chief Executive Officer  Chief Financial Officer   Sales and Marketing Director 
 
 
_________________   _________________    
Peter Dudolenski   Aharon Soffer     
 
Rotterdam, 5 August 2015
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Interim Condensed Consolidated Statement of Financial Position 
 
As at  30 June 2015  

(Reviewed/ 
Unaudited) 

31 December 2014  
(Audited)  

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 
    
Assets     

Property and equipment               9,141  9,424 
Investment property              9,217  9,217 
Loans granted to third parties  -  1,623 
Investment in joint ventures            16,966  16,022 
Deferred tax assets            13,552  14,213 
Total non-current assets            48,876  50,499 
    
Inventory 9         766,550  706,501 
Trade and other receivables and prepayments            18,435  8,659 
Income tax receivable                  428  475 
Loans granted to third parties  949 - 
Short-term bank deposits - collateralized              5,623  2,031 
Other current financial assets              6,415  2,722 
Cash and cash equivalents            72,048  70,590 
Total current assets          870,448  790,978 
Total assets          919,324  841,477 

Equity  
  

Share capital            20,762  20,762 
Share premium           282,873  282,873 
Retained earnings          148,047  145,607 
Equity attributable to equity holders of the parent          451,682  449,242 
Non-controlling interests              1,940  2,099 
Total equity          453,622  451,341 
    
Liabilities     
Floating rate bond loans 10         165,233  158,825 
Secured bank loans 11           61,266  73,699 
Loans from third parties              2,825  2,737 
Share based payment liabilities 12                 507  702 
Deferred tax liability              9,127                9,440         
Total non-current liabilities          238,958  245,403  
Trade and other payables and accrued expenses            70,626  43,711 
Floating rate bond loans 10           24,812  924 
Secured bank loans 11           10,844  5 
Advances received          119,419  99,013 
Income tax payable                    17  2 
Provisions 17             1,026  1,078 
Total current liabilities          226,744          144,733  
Total liabilities          465,702          390,136  
Total equity and liabilities  919,324 841,477 
 
 
 The notes included on pages 28 to 48 are an integral part of these interim condensed consolidated financial statements 
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Interim Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 
 
  For the 6 

months 
ended 30 

June 

For the 3 
months 

ended 30 
June 

For the 6 
months 

ended 30 
June 

For the 3 
months 

ended 30 
June 

PLN (thousands, except per share data and number of shares) 

2015 2015 2014 2014 

Note 
(Reviewed) / 
(unaudited) 

(Reviewed) / 
(unaudited) 

(Reviewed) / 
(unaudited) 

(Reviewed) / 
(unaudited) 

Revenue 94,214 53,818 112,994 47,079 
Cost of sales   (77,353) (41,551) (91,859) (39,345) 

Gross profit 16,861 12,267 21,135 7,734 

Selling and marketing expenses (3,541) (1,846) (3,664) (1,756) 
Administrative expenses (8,932) (4,440) (9,138) (3,990) 
Share of profit/(loss) in joint ventures (243) (202) (275)* (141)**  
Other expenses (1,028) (114) (1,538) (737) 
Other income 2,188 1,994 167 102 

Result from operating activities   5,305 7,659 6,687 1,212 

Finance income 808 359 1,042* 513**  
Finance expense (3,422) (1,871) (2,024) (1,091) 

Net finance expense   (2,614) (1,512) (982) (578) 

Profit before taxation 2,691 6,147 5,705 634 
Income tax benefit/(expense) 13 (410) (1,057) (158) 115 

Profit for the period   2,281 5,090 5,547 749 

Other comprehensive income   - - - - 

Total comprehensive income for the period, net of tax  2,281 5,090 5,547 749 

Total profit/(loss) for the period attributable to:  
equity holders of the parent 2,440 5,184 4,213 47 
Non-controlling interests   (159) (94) 1,334 702 

Total profit for the period, net of tax    2,281 5,090 5,547 749 

Total comprehensive income attributable to: 
equity holders of the parent 2,440 5,184 4,213 47 
Non-controlling interests   (159) (94) 1,334 702 

Total comprehensive income for the period, net of tax  2,281 5,090 5,547 749 

Weighted average number of ordinary shares (basic)    272,360,000 272,360,000 272,360,000 272,360,000 

In Polish Zlotys (PLN) 

Net earnings per share attributable to the equity 
holders of the parent (basic and diluted)   

                 
0.009  

                 
0.019  

                 
0.015  

                       
-   

 
*  Reclassified (PLN 275 thousand) offsetting net results of the joint venture with intercompany interest during the six months ended 30 June 2014. 
**  Reclassified (PLN 141 thousand) offsetting net results of the joint venture with intercompany interest during the three months ended 30 June 2014. 
  

 
 

The notes included on pages 28 to 48 are an integral part of these interim condensed consolidated financial statements 
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Interim Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity 
 
 

Attributable to the Equity holders of parent 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
Share  

capital 
Share 

premium 
Retained 
earnings Total 

Non-
controlling 

interests 
Total 

equity 

Balance at 1 January 2015  20,762 282,873 145,607 449,242 2,099 451,341 

Comprehensive income: 
Profit for the six months ended  
30 June 2015 - - 2,440 2,440 (159) 2,281 

Other comprehensive income 
                     

-   
                      

-   - - - - 

Total comprehensive income - - 2,440 2,440 (159) 2,281 
    

Balance at 30 June 2015 (Reviewed/ 
Unaudited) 20,762 282,873 148,047 451,682 1,940 453,622 

Attributable to the Equity holders of parent 

 
In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Share  
capital 

Share 
premium 

Retained 
earnings Total 

Non-
controlling 

interests 
Total 

equity 

Balance at 1 January 2014 20,762 282,873 161,038 464,673 1,883 466,556 
       
Comprehensive income: 
Profit for the six months ended  
30 June 2014 - - 4,213 4,213 1,334 5,547 

Other comprehensive income - - - - - - 

Total comprehensive income - - 4,213 4,213 1,334 5,547 

Balance at 30 June 2014 (Reviewed/ 
Unaudited) 20,762 282,873 165,251 468,886 3,217 472,103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes included on pages 28 to 48 are an integral part of these interim condensed consolidated financial statements 
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Interim Condensed Consolidated Statement of Cash Flows 
 
  For the 6 months 

ended  
30 June 2015 

For the 6 months 
ended  

30 June 2014   

In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
(Reviewed) / 
(unaudited) 

(Reviewed/ 
Unaudited) 

Cash flows from/(used in) operating activities 
 
Profit for the period 2,281 5,547 

Adjustments to reconcile profit for the period to net cash used in 
operating activities   
Depreciation  347 301 
Write-down of inventory  226 - 
Finance expense  3,422 2,024 
Finance income  (808) (1,042)* 
Profit on sale of property and equipment  (28) (44) 
Share of loss/(profit) from joint ventures   243 275* 
Share-based payment 12 (195) 590 
Income tax expense   410 158 

Subtotal  5,898 7,809 
  

Decrease/(increase) in inventory (33,511) (21,526) 
Decrease/(increase) in trade and other receivables and prepayments (9,776) (2,376) 
Decrease/(increase) in other current financial assets  (3,693) (1,997) 
Increase/(decrease) in trade and other payables and accrued expenses 5,261 (131) 
Increase/(decrease) in provisions (52) 6,643 
Increase/(decrease) in advances received   20,406 (10,024) 

Subtotal (15,467) (21,602) 
  

Interest paid (6,989) (5,763) 
Interest received 580 700 
Income tax paid - (8) 

Net cash from/(used in) operating activities   (21,876) (26,673) 
 

 
 
*  Reclassified (PLN 275 thousand) offsetting net results of the joint venture with intercompany interest during the period. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The notes included on pages 28 to 48 are an integral part of these interim condensed consolidated financial statements 
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Interim Condensed Consolidated Statement of Cash Flows (cont’d) 
 
  For the 6 months 

ended  
30 June 2015 

For the 6 months 
ended  

30 June 2014   

In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
(Reviewed) / 
(unaudited) 

(Reviewed/ 
Unaudited) 

Cash flows from/(used in) investing activities  
 
Acquisition of property and equipment (64) (429) 
Proceeds from loans granted to third parties 627 - 
Investment in joint ventures (912) (275) 
Short-term bank deposits – collateralized (3,592) 361 
Proceeds from sale of property and equipment 28 44 

Net cash from/(used in) investing activities   (3,913) (299) 
  

Cash flows from/(used in) financing activities   
 
Proceeds from bank loans, net of bank charges 46,691 18,283 
Repayment of bank loans (48,847) (23,152) 
Proceeds from bond loans, net of issue costs 29,403 44,118 
Repayment of bond loans - (5,000) 

Net cash from/(used in) financing activities   27,247 34,249 

       

Net change in cash and cash equivalents 1,458 7,277 
 
Cash and cash equivalents at beginning of period 70,590 52,153 
 
Cash and cash equivalents at end of period   72,048 59,430 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The notes included on pages 28 to 48 are an integral part of these interim condensed consolidated financial statements 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 1 – General and principal activities 
 
Ronson Europe N.V. (hereinafter “the Company”), a Dutch public company with its registered office located in 
Rotterdam, the Netherlands, was incorporated on 18 June 2007. The Company (together with its Polish subsidiaries, 
“the Group”) is active in the development and sale of residential units, primarily apartments, in multi-family residential 
real-estate projects to individual customers in Poland. Moreover, the Group leases real estate to third parties.  
 

The shares of the Company are traded on the Warsaw Stock Exchange since 5 November 2007. As at 30 June 2015, 
39.78% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V., which is an indirect subsidiary of Global City 
Holdings N.V. (‘ITR 2012’) (32.11% through a jointly controlled partnership formed under Dutch law between ITR 
2012 and ITR Dori B.V. and 7.67% through a jointly controlled company formed under Dutch law between ITR 2012 
and U. Dori Group) and 39.78% of the outstanding shares are controlled by U. Dori Group Ltd (‘U Dori Group’) 
(32.11% through a jointly controlled partnership formed under Dutch law between ITR 2012 and ITR Dori B.V. (of 
which it holds 50% of the shares) and 7.67% through a jointly controlled company formed under Dutch law between 
ITR 2012 and U. Dori Group). The remaining 20.44% of the outstanding shares are held by other investors including 
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny holding between 3% and 5% and ING Otwarty Fundusz Emerytalny holding 
between 5% and 10% of the outstanding shares. The number of shares held by the investors is equal to the number of 
votes, as there are no privileged shares issued by the Company.  

The Interim Condensed Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared for the six months ended 
30 June 2015 and contain comparative data for the six months ended 30 June 2014 and as at 31 December 2014. The 
Interim Condensed Consolidated Financial Statements of the Company for the six months ended 30 June 2015 with all 
its comparative data have been reviewed by the Company’s external auditors.  

As at 30 June 2015, the Groups' market capitalization was below the value of net assets. The Management took 
appropriate steps to review the accounts in respect if there is any additional impairment required and found no basis for 
it. The Management verified that the forecast margin potential in respect of the inventory is significantly positive. 

The information about the companies from which the financial data are included in these Interim Condensed 
Consolidated Financial Statements and the extent of ownership and control are presented in Note 7.  

The Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the six months ended 30 June 2015 were authorized for 
issuance by the Management Board on 5 August 2015. 

 
Note 2 – Basis of preparation of Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
These Interim Condensed Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with IAS 34 “Interim 
financial reporting”.  
 
The Interim Condensed Consolidated Financial Statements do not include all the information and disclosures required 
in annual consolidated financial statements, and should be read in conjunction with the Group’s annual consolidated 
financial statements as at 31 December 2014 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
(“IFRS”) as endorsed by the European Union. At the date of authorization of these Interim Condensed Consolidated 
Financial Statements, in light of the current process of IFRS endorsement in the European Union and the nature of the 
Group’s activities, there is no difference between the full IFRSs and the IFRSs endorsed by the European Union. IFRSs 
comprise standards and interpretations accepted by the International Accounting Standards Board (“IASB”) and the 
International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”). The Consolidated Financial Statements of the 
Group for the year ended 31 December 2014 are available upon request from the Company’s registered office at Weena 
210-212, 3012 NJ Rotterdam, the Netherlands or at the Company’s website: www.ronson.pl  
 
These Interim Condensed Consolidated Financial Statements have been prepared on the assumption that the Group is a 
going concern, meaning it will continue in operation for the foreseeable future and will be able to realize assets and 
discharge liabilities in the normal course of its operations.  
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 3 – Summary of significant accounting policies 
 
Except as described below, the accounting policies applied by the Company in these Interim Condensed Consolidated 
Financial Statements are the same as those applied by the Company in its consolidated financial statements for the year 
ended 31 December 2014. 
The following standards and amendments became effective as of 1 January 2015: 

• IAS 19 –Defined Benefits Plan – Employee Contributions – Amendments to IAS 19 

• IFRIC 21 – Levies   

• Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 (issued on 12 December 2013) 

• Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 (issued on 12 December 2013) 
 
The above amendments and improvements to IFRSs do not impact the annual consolidated financial statements of the 
Group or the interim condensed consolidated financial statements of the Group.  
 
Note 4 – The use of estimates and judgments 
 
The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires management to make judgments, estimates 
and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the 
disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of income 
and expenses during the reporting period. Actual results may differ from these estimates. 
In preparing these Interim Condensed Consolidated Financial Statements, the significant judgments made by the 
Management Board in applying the Group’s accounting policies and the key sources of estimation uncertainty were the 
same as those applied to the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014.  
 
Note 5 – Functional and reporting currency 
 
Items included in the financial statements of each entity in the Group are measured using the currency of the primary 
economic environment in which the entity operates (the “functional currency”). The consolidated financial statements 
are presented in thousands of Polish Zloty (“PLN”), which is the Group’s functional and presentation currency.  
Transactions in currencies other than the functional currency are accounted for at the exchange rates prevailing at the 
date of the transactions. Gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation of 
monetary assets and liabilities denominated in currencies other than the functional currency are recognized in the 
statement of comprehensive income. 
 
Note 6 – Seasonality 
 
The Group’s activities are not of a seasonal nature. Therefore, the results presented by the Group do not fluctuate 
significantly during the year due to the seasonality. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 7 – Composition of the Group  
 
The details of the Polish companies whose financial statements have been included in these Consolidated Financial 
Statements, the year of incorporation and the percentage of ownership and voting rights directly held or indirectly by 
the Company as at 30 June 2015, are presented below and on the following page.  
 

Entity name 
Year of 

incorporation 

Share of ownership & 
voting rights  
at the end of 

  
 30 June 

2015 
31 December 

2014 
a. held directly by the Company :    
1. Ronson Development Management Sp. z o.o. 1999 100.0% 100.0% 
2. Ronson Development 2000 Sp. z o.o. 2000 100.0% 100.0% 
3. Ronson Development Warsaw Sp. z o.o. 2000 100.0% 100.0% 
4. Ronson Development Investment Sp. z o.o. 2002 100.0% 100.0% 
5. Ronson Development Metropol Sp. z o.o. 2002 100.0% 100.0% 
6. Ronson Development Properties Sp. z o.o. 2002 100.0% 100.0% 
7. Ronson Development Apartments Sp. z o.o. 2003 100.0% 100.0% 
8. Ronson Development Enterprise Sp. z o.o. 2004 100.0% 100.0% 
9. Ronson Development Company Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 

10. Ronson Development Creations Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 
11. Ronson Development Buildings Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 
12. Ronson Development Structure Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 
13. Ronson Development Poznań Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 
14. E.E.E. Development Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 
15. Ronson Development Innovation Sp. z o.o.  2006 100.0% 100.0% 
16. Ronson Development Wrocław Sp. z o.o. 2006 100.0% 100.0% 
17. Ronson Development Capital Sp. z o.o. 2006 100.0% 100.0% 
18. Ronson Development Sp. z o.o.   2006 100.0% 100.0% 
19. Ronson Development Construction Sp. z o.o. 2006 100.0% 100.0% 
20. City 2015 Sp. z o.o. (previously named Ronson Development City Sp. z o.o.) 2006 100.0% 100.0% 
21. Ronson Development Village Sp. z o.o. (1) 2007 100.0% 100.0% 
22. Ronson Development Conception Sp. z o.o. 2007 100.0% 100.0% 
23. Ronson Development Architecture Sp. z o.o.  2007 100.0% 100.0% 
24. Ronson Development Skyline Sp. z o.o. 2007 100.0% 100.0% 
25. Ronson Development Continental Sp. z o.o. 2007 100.0% 100.0% 
26. Ronson Development Universal Sp. z o.o. (1) 2007 100.0% 100.0% 
27. Ronson Development Retreat Sp. z o.o.  2007 100.0% 100.0% 
28. Ronson Development South Sp. z o.o.  2007 100.0% 100.0% 
29. Ronson Development West Sp. z o.o. 2007 100.0% 100.0% 
30. Ronson Development Partner 4 Sp. z o.o. (previously named Ronson Development East Sp. z o.o.) 2007 100.0% 100.0% 
31. Ronson Development North Sp. z o.o. 2007 100.0% 100.0% 
32. Ronson Development Providence Sp. z o.o.  2007 100.0% 100.0% 
33. Ronson Development Finco Sp. z o.o. 2009 100.0% 100.0% 
34. Ronson Development Partner 2 sp. z o.o. 2010 100.0% 100.0% 
35. Ronson Development Skyline 2010 Sp. z o.o. w likwidacji 2010 100.0% 100.0% 
36. Ronson Development Partner 3 Sp. z o.o. 2012 100.0% 100.0% 
b. held indirectly by the Company:    

37. AGRT Sp. z o.o.  2007 100.0% 100.0% 
38. Ronson Development Partner 4 Sp. z o.o. ( previously named  Panoramika Sp.k.( Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o).- 

Panoramika Sp.k. 
2007 100.0% 100.0% 

39. Ronson Development Sp z o.o. - Estate Sp.k. 2007 100.0% 100.0% 
40. Ronson Development Sp. z o.o. - Home Sp.k. 2007 100.0% 100.0% 
41. Ronson Development Sp z o.o - Horizon Sp.k. 2007 100.0% 100.0% 
42. Ronson Development Partner 3 Sp. z o.o- Sakura Sp.k.  2007 100.0% 100.0% 
43. Ronson Development Sp z o.o -Town Sp.k.  2007 100.0% 100.0% 
44. Destiny Sp. z o.o. (previously named Ronson Development Destiny Sp. z o.o.) 2007 100.0% 100.0% 
45. Ronson Development Millenium Sp. z o.o.  2007 100.0% 100.0% 
46. Ronson Development Sp. z o.o. - EEE 2011 Sp.k.  2009 100.0% 100.0% 
47. Ronson Development Sp. z o.o. - Apartments 2011 Sp.k. 2009 100.0% 100.0% 

 
(1) The Company has the power to govern the financial and operating policies of this entity and to obtain benefits from its activities, whereas Kancelaria 

Radcy Prawnego Jarosław Zubrzycki holds the legal title to the shares of this entity.  
 



Ronson Europe N.V. 
 
Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the six months ended 30 June 2015 
 

 
 

 
 31 

Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 7 – Composition of the Group (cont’d) 
 

Entity name 
Year of  

incorporation 

Share of ownership & 
voting rights 
at the end of 

   30 June 
2015 

31 December 
2014 

b. held indirectly by the Company (cont’d):    
48. Ronson Development Sp. z o.o. - Idea Sp.k.  2009 100.0% 100.0% 
49. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. –Destiny 2011 Sp.k. (previously named Ronson Development Sp. z o.o. - Destiny 2011)Sp.k.) 

Sp.k. ) 
2009 

100.0% 100.0% 
50. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. - Enterprise 2011 Sp.k. 2009 100.0% 100.0% 
51. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. - Retreat 2011 Sp.k. 2009 100.0% 100.0% 
52. Ronson Development Sp. z o.o. - Wrocław 2011 Sp.k. 2009 100.0% 100.0% 
53. Ronson Development Sp. z o.o. - 2011 Sp.k. 2009 100.0% 100.0% 
54. Ronson Development Sp. z o.o. - Gemini 2 Sp.k. 2009 100.0% 100.0% 
55. Ronson Development Sp. z o.o. - Verdis Sp.k. 2009 100.0% 100.0% 
56. Ronson Espresso Sp. z o.o. 2006 82% 82% 
57. Ronson Development Apartments 2010 Sp. z o.o.  2010 100.0% 100.0% 
58. RD 2010 Sp. z o.o. (previously named Ronson Development 2010 Sp. z o.o.) 2010 100.0% 100.0% 
59. Retreat Sp. z o.o. (previously named Ronson Development Retreat 2010 Sp. z o.o.) 2010 100.0% 100.0% 
60. Ronson Development Enterprise 2010 Sp. z o.o.  2010 100.0% 100.0% 
61. Ronson Development Wrocław 2010 Sp. z o.o.  2010 100.0% 100.0% 
62. E.E.E.  Development 2010 Sp. z o.o.  2010 100.0% 100.0% 
63. Ronson Development Nautica 2010 Sp. z o.o.  2010 100.0% 100.0% 
64. Gemini 2010 Sp. z o.o. (previously named Ronson Development Gemini 2010 Sp. z o.o.) 2010 100.0% 100.0% 
65. Ronson Development Sp. z o.o. -  Naturalis Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
66. Ronson Development Sp. z o.o. -  Impressio Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
67. Ronson Development Sp. z o.o. -  Continental 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
68. Ronson Development Sp. z o.o. -  Providence 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
69. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. - Capital 2011 Sp. k. 2011 100.0% 100.0% 
70. Ronson Development Sp. z o.o. -  Architecture 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
71. Ronson Development Sp. z o.o. -  City 1 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 
72. Ronson Development Sp. z o.o. -  City 2 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 
73. Ronson Development Sp. z o.o. -  City 3 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 
74. District 20 Sp. z o.o. 2015 100.0% n.a. 
75. Królikarnia 2015 Sp. z o.o. 2015 100.0% n.a. 
76. Pod Skocznią Projekt Sp. z o.o. 2015 100.0% n.a. 
77. Tras Sp. z o.o. 2015 100.0% n.a. 
78. Arkadia Development Sp.  z o.o. 

 
2015 100.0% n.a. 

 

 



Ronson Europe N.V. 
 
Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the six months ended 30 June 2015 
 

 
 

 
 32 

Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 8 – Segment reporting 

The Group’s operating segments are defined as separate entities developing particular residential projects, which for 
reporting purposes were aggregated. The aggregation for reporting purpose is based on geographical locations 
(Warsaw, Poznań, Wrocław and Szczecin) and type of activity (development of apartments, development of houses). 
Moreover, for two particular assets the reporting was based on type of income: rental income from investment property.    

According to the Management Board’s assessment, the operating segments identified have similar economic 
characteristics. Aggregation based on the type of development within the geographical location has been applied since 
primarily the location and the type of development determine the average margin that can be realized on each project 
and the project’s risk factors. Considering the fact that the production process for apartments is different from that for 
houses and considering the fact that the characteristics of customers buying apartments slightly differ from those of 
customers interested in buying houses, aggregation by type of development within the geographical location has been 
used for segment reporting and disclosure purposes. 

Segment results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be 
allocated indirectly based on reasonable criteria. The unallocated result (loss) comprises mainly head office expenses. 
Unallocated assets comprise mainly unallocated cash and cash equivalents and income tax assets. Unallocated liabilities 
comprise mainly income tax liabilities and floating rate bond loans. 
Data presented in the table below are aggregated by type of development within the geographical location: 
 
In thousands of Polish Zlotys (PLN) As at 30 June 2015 (Reviewed)/(unaudited) 

 Warsaw   Poznań    Wrocław    Szczecin  Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

             

Segment assets 509,744 33,285 9,217  138,022 -  104,516 2,614  66,087 7,744 - 871,229 

Unallocated assets - - -  - -  - -  - - 48,095 48,095 

Total assets 509,744 33,285 9,217   138,022 -   104,516 2,614   66,087 7,744 48,095 919,324 

               

               

Segment liabilities 177,086 1,021 -  44,215 -  37,082 -  4,443 - - 263,847 
Unallocated 
liabilities - - -  - -  - -  - - 201,855 201,855 

Total liabilities 177,086 1,021 -   44,215 -   37,082 -   4,443 - 201,855 465,702 

 
 
In thousands of Polish Zlotys (PLN) As at 31 December 2014 (Audited)  

 Warsaw   Poznań    Wrocław    Szczecin  Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Segment assets 479,849 33,513 9,217  115,975 -  93,522 2,612  58,293 7,710 - 800,691 
Unallocated 
assets - - -  - -  - -  - - 40,786 40,786 

Total assets 479,849 33,513 9,217   115,975 -   93,522 2,612   58,293 7,710 40,786 841,477 

               

               
Segment 
liabilities 162,784 1,134 -  23,436 -  25,622 -  4,758 - - 217,734 
Unallocated 
liabilities - - -  - -  - -  - - 172,402 172,402 

Total liabilities 162,784 1,134 -   23,436 -   25,622 -   4,758 - 172,402 390,136 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 

Note 8 - Segment reporting (cont’d) 
 

 
 

 

 

 

 

* Results from operating activities including share of loss in joint venture (developing project in Warsaw), that amounted to PLN 243 thousands (expenses) during the six 

months ended 30 June 2015 and PLN 275 thousands (expenses) during the six months ended 30 June 2014. 

 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the six months ended 30 June 2015 (Reviewed)/(unaudited) 
 Warsaw   Poznań   Wrocław   Szczecin Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Revenue  85,965 - 376  7,837 -  4 -  32 - - 94,214 

               

Segment result 13,379 (228) 218  1,177 -  (248) (6)  (94) (6) - 14,192 

Unallocated result - - -   - -   - -   - - (8,887) (8,887) 
Result from 
Operating activities* 13,379 (228) 218  1,177 -  (248) (6)  (94) (6) (8,887) 5,305 

               
Net finance 
income/(expense) (199) (3) -   (20) -   (30) -   21 - (2,383) (2,614) 
Profit/(loss) before 
taxation 13,180 (231) 218  1,157 -  (278) (6)  (73) (6) (11,270) 2,691 

               

Income tax expense              (410) 

Profit for the period              2,281 

               

Capital expenditure - - -  - -  - -  - - 64 64 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the six months ended 30 June 2014 (Reviewed)/(unaudited) 
 Warsaw   Poznań   Wrocław   Szczecin Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Revenue  94,388 3,070 421  9,779 -  1,065 -  4,271 - - 112,994 

               

Segment result 16,355 (130) 254  (162) -  (378) (2)  70 (2) - 16,005 

Unallocated result - - -   - -   - -   - - (9,318) (9,318) 
Result from 
operating activities* 16,355 (130) 254  (162) -  (378) (2)  70 (2) (9,318) 6,687 

               
Net finance 
income/(expense) 220 (245) -   (74) -   10 -   (2) - (891) (982) 
Profit/(loss) before 
taxation 16,575 (375) 254  (236) -  (368) (2)  68 (2) (10,209) 5,705 

               

Income tax expense              (158) 

Profit for the period              5,547 

               

Capital expenditure - - -  - -  - -  - - 429 429 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 8 - Segment reporting (cont’d) 
 

 
 

 
* Results from operating activities including share of loss in joint venture (developing project in Warsaw), that amounted to PLN 202 thousands (expenses) during the three 

months ended 30 June 2015 and PLN 141 thousands (expenses) during the three months ended 30 June 2014. 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the three months ended 30 June 2015 (Reviewed)/(unaudited) 
 Warsaw   Poznań   Wrocław   Szczecin Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Revenue  50,227 - 193  3,398 -  - -  - - - 53,818 

               

Segment result 10,591 (239) 113  1,848 -  (83) (1)  (58) (1) - 12,170 

Unallocated result - - -   - -   - -   - - (4,511) (4,511) 
Result from operating 
activities * 10,591 (239) 113  1,848 -  (83) (1)  (58) (1) (4,511) 7,659 

               
Net finance 
income/(expense) (116) (1) -   (22) -   (59) -   25 - (1,339) (1,512) 
Profit/(loss) before 
taxation 10,475 (240) 113  1,826 -  (142) (1)  (33) (1) (5,850) 6,147 

               

Income tax   expense              (1,057) 

Profit for the period              5,090 

               

Capital expenditure - - -  - -  - -  - - 51 51 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the three months ended 30 June 2014 (Reviewed)/(unaudited)  
 Warsaw   Poznań   Wrocław   Szczecin Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Revenue  34,652 1,895 206  9,106 -  415 -  805 - - 47,079 

               

Segment result 5,249 (25) 128  125 -  (204) (1)  (45) (1) - 5,226 

Unallocated result - - -   - -   - -   - - (4,014) (4,014) 
Result from operating 
activities * 5,249 (25) 128  125 -  (204) (1)  (45) (1) (4,014) 1,212 

               
Net finance 
income/(expense) 167 (113) -   13 -   6 -   (2) - (649) (578) 
Profit/(loss) before 
taxation 5,416 (138) 128  138 -  (198) (1)  (47) (1) (4,663) 634 

               

Income tax  benefit              115 

Profit for the period              749 

               

Capital expenditure - - -  - -  - -  - - 324 324 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 9 – Inventory 
 
Movements in Inventory during the six months ended 30 June 2015 were as follows:  

 

Opening balance 
01 January 2015 

Transferred to 
finished goods Additions 

Closing balance 
30 June 2015  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 
 

Land and related expense 393,499 (18,628) 23,516 398,387 
 

Construction costs  155,134 (53,876) 103,933 205,191 
 

Planning and permits 27,317 (3,182) 2,912 27,047 
 

Borrowing costs (1) 82,639 (6,969) 5,110 80,780 
 

Other 5,381 (1,074) 1,456 5,763 
 

Work in progress 663,970 (83,729) 136,927 717,168 
 

 

Opening balance 
01 January 2015 

Transferred from 
work in progress 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive income 
Closing balance 

30 June 2015  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 

Finished goods 55,209 83,729 (76,668) 62,270 
 

 

Opening balance 
01 January 2015 

Revaluation write down recognized in 
statement of comprehensive income 

Closing balance 
30 June 2015 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Increase Utilization  
 

Write-down (12,678) (226) 16 (12,888) 
 

  
 

Total inventories at the lower of cost 
or net realizable value 706,501     766,550 

 
 

(1) Borrowing costs are capitalized to the value of inventory with 6.39% average effective capitalization interest rate. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 9 – Inventory (cont’d) 
 
Movements in Inventory during the year ended 31 December 2014 were as follows:  
 

Opening 
balance 01 

January 2014 
Transferred to 

finished units Additions 
Closing balance 31 

December 2014  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 
 

Land and related expense 336,695 (22,606) 79,410 393,499 
 

Construction costs  86,733 (74,717) 143,118 155,134 
 

Planning and permits 24,174 (3,244) 6,387 27,317 
 

Borrowing costs (1) 77,502 (5,002) 10,139 82,639 
 

Other 3,772 (1,141) 2,750 5,381 
 

Work in progress 528,876 (106,710) 241,804 663,970 
 

 

Opening 
balance 01 

January 2014 
Transferred from 
work in progress 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive income 
Closing balance 31 

December 2014  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 

Finished goods 76,439 106,710 (127,940) 55,209 
 

 

Opening 
balance 01 

January 2014 

Revaluation write down recognized in 
statement of comprehensive income 

Closing balance 31 
December 2014 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Increase Utilization  
 

Write-down (525) (12,471) 318 (12,678) 
 

 
Total inventories at the lower of 
cost or net realizable value 604,790     706,501 

 
 
 
(1) Borrowing costs were capitalized to the value of inventory with 7.24% average effective capitalization interest rate. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 9 – Inventory (cont’d) 
 
Movements in Inventory during the six months ended 30 June 2014 were as follows:  

 

Opening balance 
01 January 2014 

Transferred to 
finished goods Additions 

Closing balance 
30 June 2014  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 
 

Land and related expense 336,695 (21,734) 73,740 388,701 
 

Construction costs  86,733 (67,252) 63,123 82,604 
 

Planning and permits 24,174 (2,884) 3,753 25,043 
 

Borrowing costs (1) 77,502 (4,921) 5,301 77,882 
 

Other 3,772 (998) 1,300 4,074 
 

Work in progress 528,876 (97,789) 147,217 578,304 
 

 

Opening balance 
01 January 2014 

Transferred from 
work in progress 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive income 
Closing balance 

30 June 2014  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 

Finished goods 76,439 97,789 (91,740) 82,488 
 

 

Opening balance 
01 January 2014 

Revaluation write down recognized in 
statement of comprehensive income 

Closing balance 
30 June 2014 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Increase Utilization  
 

Write-down (525) - 319 (206) 
 

  
 

Total inventories at the lower of cost 
or net realizable value 604,790     660,586 

 
 

(1) Borrowing costs are capitalized to the value of inventory with 7.66% average effective capitalization interest rate. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 10 – Floating rate bond loans 
 
The table below presents the movement in Floating rate bond loans during the six months ended 30 June 2015, during 
the year ended 31 December 2014 and during the six months ended 30 June 2014: 
 

 

For the six 
months ended  
30 June 2015 

For the year 
ended 31 

December 2014 

For the six 
months ended  
30 June 2014 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
(Reviewed/ 
Unaudited) 

(Audited) (Reviewed/ 
Unaudited) 

  

Opening balance 159,749 119,366 119,366 
Repayment of bond loans  - (5,000) (5,000) 
Proceeds from bond loans  30,000 45,000 45,000 
Issue cost (597) (882) (882) 
Issue cost amortization 556 1,013 493 
Accrued interest 5,163 9,645 4,327 
Interest repayment (4,826) (9,393) (4,048) 

Total closing balance  190,045 159,749 159,256 
     

Closing balance includes:   
Current liabilities 24,812 924 951 
Non-current liabilities 165,233 158,825 158,305 

Total closing balance 190,045 159,749 159,256 
 
New Floating rate bond loans issued during the six month ended 2015: 

On 23 January 2015, the Company issued 100,000 series I bonds with a total nominal value of PLN 10,000 thousand. 
The nominal value of one bond amounts to PLN 100 and is equal to its issue price. The series I bonds shall be redeemed 
on 25 January 2019. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus a margin. 
Interest is payable semi-annually in January and July until redemption date.   

On 21 April 2015, the Company issued 15,500 series J bonds with a total nominal value of PLN 15,500 thousand. The 
nominal value of one bond amounts to PLN 1,000 and is equal to its issue price. The series J bonds shall be redeemed 
on 19 April 2019. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus a margin. 
Interest is payable semi-annually in April and October until redemption date. 

On 18 June 2015, the Company issued 45,000 series K bonds with a total nominal value of PLN 4,500 thousand. The 
nominal value of one bond amounts to PLN 100 and is equal to its issue price. The series K bonds shall be redeemed on 
18 June 2019. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus a margin. Interest 
is payable semi-annually in June and December until redemption date. 

The terms and conditions of the issuance of the I, J and K bonds include provisions regarding early redemption at a 
bondholder’s request to be made prior to 25 January 2019 or 19 April 2019, or 18 June 2019, respectively, in case of the 
occurrence of certain events covering a number of obligations and restrictions applicable to the Company, including the 
obligation to maintain its financial ratios at certain levels and restrictions on related party transactions. 

The series I, J and K bonds are not secured. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 10 – Floating rate bond loans (cont’d) 

Floating rate bond loans issued before 31 December 2014: 
The maturity dates and the conditions of the floating rate bonds loans series C, D, E, F, G and H have been presented in 
the annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014. 
 
The series D, E, G, and H bonds are not secured. The series C bonds are secured by joint mortgage up to PLN 100,200 
thousand established by the Company’s Polish subsidiaries. Moreover, the ratio between the value of the pledged 
properties and the total nominal value of the Bonds issued shall not decrease below 90%. The series F bonds are secured 
by a mortgage up to PLN 42,000 thousand established by one of the Company’s Polish subsidiaries on the plots situated 
in Warsaw at Jaśminowa Street. 
 
Financial ratio covenants for series C, D and E: 
Based on the conditions of bonds C, D and E, in each reporting period the Company shall test the ratio between Net 
debt to Equity (hereinafter “Ratio” or “Net Indebtedness Ratio”). The Ratio shall not exceed 60% however if during the 
Reporting Period the Company paid dividend or performed any buy-out of its treasury shares then the Ratio shall not 
exceed 50%. 
 
The Net Indebtedness Ratio is Non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas provided below: 

Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of loans and borrowings less the consolidated value of 
cash and cash equivalents and short-term bank deposits - collateralized. 
Equity - shall mean the consolidated balance sheet value of the equity attributable to equity holders of the parent, less 
the value of the intangible assets (excluding any financial assets and receivables), including specifically (i) the 
intangible and legal assets, goodwill and (ii) the assets constituting deferred income tax decreased by the value of the 
provisions created on account of the deferred income tax, however, assuming that the balance of those two values is 
positive. If the balance of assets and provisions on account of deferred income tax is negative, the adjustment referred to 
in item (ii) above shall be zero. 
Reporting period - shall mean the quarterly reporting period with respect to which the Group Net Indebtedness Ratio 
will be tested, while a “Reporting period” shall mean a single reporting period, i.e. each calendar quarter. 
 

The table presenting the Net Indebtedness Ratio as at the end of the Reporting period: 

As at 30 June 2015 
(Reviewed/ Unaudited) 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Net debt 187,309 
Equity 447,257 

 

Net Indebtedness Ratio 41.9% 
  
Financial ratio covenants for series F and H: 

Based on the conditions of bonds F and H in each reporting period the Company shall test the ratio of Net debt to 
Equity (hereinafter “Ratio” or “Net Indebtedness Ratio”). The Ratio shall not exceed 80% on the Check Date. 
 
The Net Indebtedness Ratio is Non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas provided below: 

Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of all interest bearing liabilities less the consolidated 
value of cash and cash equivalents. 
Equity - shall mean the consolidated balance sheet value of the equity attributable to equity holders of the parent. 
Check date – last day of each calendar quarter. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 10 – Floating rate bond loans (cont’d) 

 
Financial ratio covenants for series F and H (cont’d): 
The table presenting the Net Indebtedness Ratio as at the end of the Reporting period: 

As at 30 June 2015 
(Reviewed/ Unaudited) 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Net debt 192,932 
Equity 451,682 

 

Net Indebtedness Ratio 42.7% 

Financial ratio covenants for series G, I, J and K: 

Based on the conditions of bonds G, I, J and K in each reporting period the Company shall test the ratio of Net debt to 
Equity (hereinafter “Ratio” or “Net Indebtedness Ratio”). The Ratio shall not exceed 80% on the Check Date. 
 
The Net Indebtedness Ratio is Non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas provided below: 
Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of all interest bearing liabilities less the consolidated 
value of cash and cash equivalents and less cash paid by Company’s clients blocked temporarily on the escrow accounts 
servicing ongoing projects that are under construction (presented in the Company’s consolidated balance sheet under 
Other current financial assets). 
Equity - shall mean the consolidated balance sheet value of the equity attributable to equity holders of the parent. 
Check date – last day of each calendar quarter. 

 
The table presenting the Net Indebtedness Ratio as at the end of the Reporting period: 

As at 30 June 2015 
(Reviewed/ Unaudited) 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Net debt 186,517 
Equity 451,682 

 

Net Indebtedness Ratio 41.3% 
 
In addition to the above, based on the conditions of bonds G, in each reporting period the Company shall test the Net 
debt to Inventory Ratio (hereinafter “Ratio” or “Net Debt to Inventory Ratio”). The Ratio shall not exceed 50% on the 
Check Date. 
 
The Net Debt to Inventory Ratio is Non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas provided 
below: 

Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of all interest bearing liabilities less the consolidated 
value of cash and cash paid by Company’s clients blocked temporarily on the escrow accounts servicing ongoing 
projects that are under construction (presented in the Company’s consolidated balance sheet under Other current 
financial assets). 
Inventory - shall mean the consolidated balance sheet value of the inventory of the Company less advances received 
from the customers. 
Check date – last day of each calendar quarter. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 10 – Floating rate bond loans (cont’d) 

 
Financial ratio covenants for series G, I, J and K (cont’d): 
The table presenting the Net Debt to Inventory Ratio as at the end of the Reporting period: 

As at 30 June 2015 
(Reviewed/ Unaudited) 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Net debt 186,517 
Inventory 647,131 

 

Net Debt to Inventory Ratio 28.8% 
 

 
Note 11 – Secured bank loans 
 
The following non-current and current Secured bank loans were issued and repaid during the six months ended 30 June 
2015, during the six months ended 30 June 2014 and during the year ended 31 December 2014: 
 
 

For the six 
months ended 30 

June 2015 

For the year 
ended 31 

December 2014 

For the six 
months ended 30 

June 2014 

In thousands of Polish Zloty (PLN) 
(Reviewed/ 
Unaudited) 

(Audited) (Reviewed/ 
Unaudited) 

Opening balance 73,704 41,978 41,978 
New bank loan drawdown 47,345 69,819 19,072 
Bank loans repayments (48,847) (38,413) (23,152) 
Bank charges  (654) (789) (789) 
Bank charges amortization 523 1,104 727 
Accrued interest/(interest repayment) on bank loans, net 39 5 - 
Total closing balance  72,110 73,704 37,836 
       

Closing balance includes:   
Current liabilities 10,844 5 24,648 
Non-current liabilities 61,266 73,699 13,188 

Total Closing balance 72,110 73,704 37,836 
 
 
The maturity dates of the loans have been presented in the annual consolidated financial statements for the year ended 
31 December 2014. For more details please see Note 18 Events during the period (Bank Loans) and Note 19 
Subsequent events (Bank Loans). 
 
As at 30 June 2015, 31 December 2014 and 30 June 2014, the Company has not breached any loan covenant, which 
would expose the Company for risk of obligatory and immediate repayment of any loan and has been able to extend all 
expiring loan facilities. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 12 – Share based payments under the Company’s employee incentive plan  

In February 2014 the Company implemented a long-term incentive plan (the ‘Plan’), addressed to selected key 
employees, which is based on the price performance of the Company’s shares (the “Phantom Stock Plan”). The 
Phantom Stock Plan, which does not assume any new issue of shares and which will not result in any new shares supply 
is based on the following key assumptions and includes the settlement mechanism. For additional information see note 
35 of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014. 

As 30 June 2015, the total number of options granted is 2,705,000, the weighted average fair value of these options 
using the Black-Scholes valuation model is approximately PLN 0.2 per option. The significant inputs into the model 
were a weighted average share price of PLN 1.25, the exercise price mentioned above, volatility of 44.9%, dividend 
yield of 3%, an option life of 2 years and an annual risk free rate of 6%.  

The fair value of these options, as at 30 June 2015 and 31 December 2014, amounting to PLN 507 thousand and 
PLN 702 thousands, respectively, has been included in the Company’s consolidated balance sheet under Share based 
payment liabilities. The change in fair value for the six months period ended 30 June 2015 and 30 June 2014, resulting 
from vesting of the subsequent tranches as well as changes in the inputs into the Black-Scholes valuation model, 
amounting to PLN 195 thousand (negative) and PLN 590 thousand (positive), respectively is recognized in employee 
benefits expense. 

As of 30 June 2015, no options have been exercised.     

  
Note 13 – Income tax  

 

For the 6 
months ended  

30 June  

For the 3 
months ended  

30 June  

For the 6 
months ended  

30 June  

For the 3 
months ended  

30 June  
 2015 2015 2014 2014 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
(Reviewed/ 
Unaudited) 

(Reviewed/ 
Unaudited) 

(Reviewed/ 
Unaudited) 

(Reviewed/ 
Unaudited) 

     
Current tax expense/(benefit) 62 20 68 30 
     
Deferred tax expense/(benefit)     
Origination and reversal of temporary differences 1,698 1,125 1,846 (198) 
Expense/(benefit) of tax losses recognized (1,350) (88) (1,756) 53 

Total deferred tax expense/(benefit) 348 1,037 90 (145) 

     

Total income tax expense/(benefit) 410 1,057 158 (115) 
 

The low effective tax rate during the six months ended 30 June 2015 and 2014 explained by the recognition of tax 
assets. The recognition of the tax assets took place after an organizational restructuring of the Group, which allowed the 
Company to utilize certain tax losses that in prior periods were deemed not to be usable. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 14 – Investment commitments, Contracted proceeds not yet received and Contingencies 
 

(i) Investment commitments: 

The amounts in the table below present uncharged investment commitments of the Group in respect of construction 
services to be rendered by the general contractors:  

 
  

As at  
30 June 2015 

As at 31 
December 2014 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 (Reviewed/ 

Unaudited) (Audited) 

Moko I  21,635 35,301 
Moko II  29,878 - 
Kamienica Jeżyce I  21,419 28,109 
Kamienica Jeżyce II  24,413 - 
Panoramika II  14,887 20,280 
Tamka  2,957 13,684 
Młody Grunwald II  5,595 14,796 
Espresso II  13,172 18,472 
Espresso III  30,018 - 
Impressio II  926 9,677 
Sakura IV  791 7,608 
Verdis IV  3,074 9,325 
Verdis III  - 3,312 
Sakura III  - 937 

Total   168,765 161,501 

 
 
(ii) Unutilized construction loans: 

The table below presents the list of the construction loan facilities, which the Company arranged for in conjunction with 
entering into loan agreements with the banks in order to secure financing of the construction and other outstanding costs 
of the ongoing projects. The amounts presented in the table below include the unutilized part of the construction loans 
available to the Company: 
 

  
As at  

30 June 2015 
As at 31 

December 2014 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)  
(Reviewed/ 
Unaudited) (Audited) 

Espresso II 23,615 22,305 
Espresso III 28,150 - 
Sakura III - 4,415 
Sakura IV - 13,012 

 Impressio II  6,162 20,314 
 Moko  12,419 42,450 
 Młody Grunwald II  8,604 15,142 
 Kamienica Jeżyce I  22,156 28,671 

Panoramika II 19,992 - 

Total   121,098 146,309 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 14 – Investment commitments, Contracted proceeds not yet received and Contingencies (cont’d) 
 
(iii) Contracted proceeds not yet received: 

The table below presents amounts to be received from the customers having bought apartments from the Group and 
which are based on the value of the sale and purchase agreements signed with the clients until 30 June 2015 after 
deduction of payments received at the reporting date (such payments being presented in the Interim Consolidated 
Statement of Financial Position as Advances received): 
 

  
As at  

30 June 2015 
As at 31 

December 2014 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)  
(Reviewed/ 
Unaudited) 

(Audited) 
 

Moko I  34,901 34,255 
Tamka  25,503 26,153 
Kamienica Jeżyce I  22,847 10,893 
Kamienica Jeżyce II  1,230 - 
Espresso II  22,525 16,271 
Sakura IV  14,497 11,017 
Verdis III  1,519 22,045 
Verdis IV  12,718 10,747 
Moko II  16,679 - 
Impressio II  10,562 7,706 
Młody Grunwald II  8,883 6,519 
Panoramika II  4,713 3,046 
Espresso III  4,639 - 
Sakura III  3,249 9,098 
Sakura I & II  135 987 

Młody Grunwald I  451 28 
Chilli I, II & III  394 1,596 
Espresso I  333 686 
Naturalis I, II & III  2,133 1,513 
Verdis I & II  424 117 
Old projects  1,717 830 

Total    190,052 163,507 

 
 
Note 15 – Financial risk management  
 
(i) Financial risk factors 
The Group’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including real estate market risk and fair 
value interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Interim Condensed Consolidated Financial Statements do not 
include all financial risk management information and disclosures required in the annual financial statements, and 
should be read in conjunction with the group’s annual financial statements as at 31 December 2014 (Note 40). There 
have been no changes in the risk management department since year end or in any risk management policies. 
 
(ii) Liquidity risk 
Compared to year end, there was no material change in the contractual undiscounted cash outflows for financial 
liabilities, except for the assumption of new loans and redemption of existing loans during the six months period ended 
30 June 2015 as described in Notes 10 and 11.  
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 15 – Financial risk management (cont’d) 
 
(iii) Market (price) risk 
The Group’s exposure to marketable and non-marketable securities price risk did not exist because the Group had not 
invested in securities during the six months period ended 30 June 2015.  
 
(iv) Fair value estimation   
The Investment property is valued at fair value determined by the Management.  
During the six months ended 30 June 2015 there were no significant changes in the business or economic circumstances 
that affect the fair value of the group’s financial assets, investment property and financial liabilities.  
 
(v) Interest rate risk 
All the loans and borrowings of the Group are bearing variable interest rate, which creates an exposure to a risk of 
changes in cash flows due to changes in interest rates.   
 
 
Note 16 – Related party transactions 
 
There were no transactions and balances with related parties during six months ended 30 June 2015 other than 
remuneration of Management and Supervisory Board, share based payment (for reference please refer to note 12), loans 
granted to related parties and reimbursement of audit review costs. All these transactions were already disclosed in the 
2014 annual accounts.  
 
 
Note 17 – Impairment losses and provisions 
 
The following net movements in the Group’s main provisions took place during the six months ended 30 June 2015 and 
during the six months ended 30 June 2014: 
 

- Provision for deferred tax liabilities: during the six months ended 30 June 2015 a decrease of PLN 313 
thousand (during the six months ended 30 June 2014 a decrease of PLN 191 thousand). 

- Provision for expected necessary costs in respect of guarantees for construction works: during the six months 
ended 30 June 2015 a decrease of PLN 52 thousand (nil during the six months ended 30 June 2014). 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 18 – Events during the period 

Bonds loans 

On 23 January 2015, the Company issued 100,000 series I bonds with a total nominal value of PLN 10,000 thousand. 
The nominal value of one bond amounts to PLN 100 and is equal to its issue price. The series I bonds shall be redeemed 
on 25 January 2019. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus a margin. 
Interest is payable semi-annually in January and July until redemption date.   

On 21 April 2015, the Company issued 15,500 series J bonds with a total nominal value of PLN 15,500 thousand. The 
nominal value of one bond amounts to PLN 1000 and is equal to its issue price. The series J bonds shall be redeemed on 
19 April 2019. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus a margin. Interest 
is payable semi-annually in April and October until redemption date. 

On 18 June 2015, the Company issued 45,000 series K bonds with a total nominal value of PLN 4,500 thousand. The 
nominal value of one bond amounts to PLN 100 and is equal to its issue price. The series K bonds shall be redeemed on 
18 June 2019. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus a margin. Interest 
is payable semi-annually in June and December until redemption date. 

For additional information see note 10. 

Bank loans 

In March 2015, the Company executed a loan agreement with mBank Hipoteczny S.A. related to the second stage of the 
Panoramika project in Szczecin. Under this loan agreement mBank Hipoteczny S.A. is to provide financing to cover the 
costs of construction up to a total amount of PLN 20.7 million. Under the loan agreement, the final repayment date of 
the loan facility is February 2018. 

In June 2015, the Company executed an annex to the loan agreement with Alior Bank S.A. related to the second stage 
of the Espresso project in Warsaw. Under this annex the total amount of the loan was increased from PLN 35.0 million 
to PLN 36.3 million and repayment date was postponed until October 2016. 

In June 2015, the Company executed a loan agreement with Alior Bank S.A. related to the third stage of the Espresso 
project in Warsaw. Under this loan agreement Alior Bank S.A. is to provide financing to cover the Company’s funding 
needs related to development costs of the project up to a total amount of PLN 28.2 million. Under the loan agreement, 
the final repayment date of the loan facility is July 2017. 

In June 2015, the Company executed a loan agreement with Alior Bank S.A. related to financing development costs of 
the Moko project in Warsaw (both, first and second stage of this project). The loan was also dedicated to refinancing of 
all previous loan facilities of the Company related to Moko project. Under this loan agreement Alior Bank S.A. is to 
provide financing to cover the Company’s funding needs related to development of the Moko project up to a total 
amount of PLN 25.0 million. Under the loan agreement, the final repayment date of the loan facility is July 2017. 

Commencements of new projects  

In February 2015, the Company commenced the construction work and the sales of the Espresso III project, which will 
comprise 155 units with an aggregate floor space of 8,500 m2. 

In February 2015, the Company commenced the construction work and the sales of the Moko II project, which will 
comprise 167 units with an aggregate floor space of 12,500 m2. 

In April 2015, the Company commenced the construction work and the sales of the City Link projects which will 
comprise 135 units with an aggregate floor space of 6,200 m2. 

In April 2015, the Company commenced the construction work of the City Link II project, which will comprise 178 
units with an aggregate floor space of 7,900 m2. The Company is considering commencing the sales during the second 
half of 2015. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 18 – Events during the period (cont’d) 

Commencements of new projects (cont’d) 

In May 2015, the Company commenced the construction work and the sales of the Kamienica Jeżyce II project, which 
will comprise 151 units with an aggregate floor space of 7,400 m2. 

 

Completions of projects  

In January 2015, the Company completed the construction of the Sakura III project comprising 145 units with a total 
area of 7,300 m2. 

In March 2015, the Company completed the construction of the Verdis III project comprising 146 units with a total area 
of 7,700 m2. 

 
Land purchase 
In June 2015, the Group entered into a sale-purchase agreement in respect of plot of land located at Wolska Street in 
Warsaw with the total area of 7.2 thousand m2. According to the valid zoning conditions, the plot is dedicated for 
development of residential multifamily project. The purchase price was agreed at PLN 21.3 million, of which 15% has 
been already pre-paid during first half of 2015 and the remaining part of the price was settled in July 2015.  
 
Other income  

Other income amounted to PLN 2.2 million during the six months ended 30 June 2015, which is primarily explained by 
reversing costs expensed in previous periods with respect to reparation of defects in one of the Company’s completed 
projects. Based on recent settlements with the contractors, the management of the Company believes that all reparation 
costs will be covered by the Company’s contractors responsible for the identified defects. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 19 – Subsequent events  

Bond loans  

Since 30 June 2015, the Group has not issued nor redeemed any of the bond loans. 

 

Bank loans 

Since 30 June 2015, the Group did not sign, nor amended any loan agreement. 

 

Commencements of new projects  

None 

 

Completions of projects  

In July 2015, the Company completed the construction of the Impressio II project comprising 136 units with a total area 
of 8,400 m2. 

In July 2015, the Company completed the construction of the Sakura IV project comprising 114 units with a total area 
of 6,600 m2. 
 
 
The Management Board 
 
 
 
 
______________   ________________   ________________ 
Shraga Weisman    Tomasz Łapiński   Andrzej Gutowski  
Chief Executive Officer  Chief Financial Officer   Sales and Marketing Director 
  
 
 
 
 
_________________   _________________     
Peter Dudolenski   Aharon Soffer     
 
 
Rotterdam, 5 August 2015
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Review report 
To: the board of directors, the supervisory board and shareholders of Ronson Europe N.V. 

 

Introduction 
We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated financial statements of Ronson Europe 
N.V., Rotterdam (the “Company”) as at 30 June 2015, which comprise the interim consolidated statement of 
financial position as at 30 June 2015 and the related interim consolidated statements of comprehensive 
income, changes in equity and cash flows for the six months period then ended and explanatory notes. 
Management is responsible for the preparation and presentation of these interim condensed consolidated 
financial statements in accordance with International Financial Reporting Standard IAS 34 Interim Financial 
Reporting as adopted by the European Union. Our responsibility is to express a conclusion on these 
condensed interim consolidated financial statements based on our review. 

Scope 
We conducted our review in accordance with Dutch law and International Standard on Review Engagements 
2410, Review of interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity. A review 
of interim financial statements consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial 
and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less 
in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and consequently 
does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be 
identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion. 

Opinion 
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying 
interim condensed consolidated financial statements are not prepared, in all material respects, in accordance 
with IAS 34, ‘Interim Financial Reporting’, as adopted by the European Union. 
 
 
 
 
Amsterdam, 5 August 2015 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
 
 
signed by J.H. de Prie 
 



 
 

 דורי בע"מ קבוצת א.
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 

 2015, ביוני 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
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 ד' לתקנות ניירות ערך38וח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה דהנדון: 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 מבוא

 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

ולתקופות של שישה ושלושה  2015ביוני,  30החברה(, ליום  -של קבוצת א. דורי בע"מ )להלן  1970-התש"ל
ריות הדירקטוריון וההנהלה של חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באח

אלה בהתבסס על ת ביניים ולתקופהחברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד 
 סקירתנו.

 
 

מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי המידע הכספי הביניים הנפרד את  סקרנולא 
ואשר חלקה של  2015 יוני,ב 30אלפי ש"ח ליום  124,039 -מו לסך של כההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכ

שישה  של ותאלפי ש"ח לתקופ (3,553) -וכ 4,724 -החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ)הפסדי(  רווחיהחברה ב
אחרים  באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון ושלושה חודשים שהסתיימו

שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות 
 הסקירה של רואי חשבון האחרים.

 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת די רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ביניים הנערכת על י

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים מבירורים, 
 סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. ואחרים

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
 מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

בור בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לס
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

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

 : הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב מסקנתנומבלי לסייג את 
 

 לחברה 2015 ביוני 30 ליוםהחברה.  של הכספי למידע הכספי ביניים הנפרד בדבר מצבה 2 בבאור לאמור .1
הינה  2015ביוני  30יצוין כי יתרת הנזילות של החברה ליום  "ח.ש מיליון 14 -כ של בסך החוזר בהון גרעון

ליון ש"ח, הכוללת מזומנים ויתרת מסגרות אשראי לזמן קצר מאושרות שאינן מנוצלות ימ 83 -בסך של כ
 הפסד לחברה, כן כמו מובאות לאישור ולחידוש מדי תקופה, בהתאם לתנאיהן(.)מסגרות האשראי האמורות 

יצוין כי כאמור בבאור  .2015 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שישה של לתקופה"ח ש מיליון 39 -כ של בסך
 הנ"ל עיקר ההפסד של החברה נבע מחלק החברה בהפסדיה של חברת הבת א. דורי בניה בע"מ.

 

 בין, שהוגשולאישור תובענות כייצוגיות וכנגזרות  בקשותלמידע הכספי ביניים הנפרד בדבר  3 בבאור לאמור .2
 .החברה כנגד, היתר

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2015, אוגוסטב 16

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3רח' עמינדב 
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
 

 המיוחסים לחברה
 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2015, ביוני 30ליום 

 .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ד'38לתקנה 



 קבוצת א. דורי בע"מ
 חברהלהמיוחסים ים המאוחד המאזניםנתונים כספיים מתוך 

 

4 

 

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

       נכסים שוטפים
       

 12,945  6,445  2,812  מזומנים ושווי מזומנים
 88,114  84,977  86,485  השקעות לזמן קצר

 3,220  74,190  4,475  והכנסות לקבל  לקוחות
 10,037  11,510  4,240  חייבים ויתרות חובה

 33,988  32,332  29,132  הלוואות לחברות מוחזקות
 407,076  498,821  362,993  למכירהודירות מלאי בניינים 

 7,300  12,900  7,300  מוחזקים למכירהנכסים 
       
  497,437  721,175  562,680 
       
       

       נכסים לא שוטפים
       

 71,126  -  71,126  יתרות חייבים לזמן ארוך
 421,252  *( 240,461  566,235   , נטוהלוואות לחברות מוחזקותהשקעות ו

 212  345  239  נכסים בשל הטבות לעובדים
 2,421  2,421  2,421  יהמלאי קרקעות לבנ

 1,279  1,458  1,193   רכוש קבוע
 31,874  31,990  37,793  מסים נדחים

       
  679,007  276,675  528,164 

       
  1,176,444  997,850  1,090,844 

       
 *( סווג מחדש

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

       התחייבויות שוטפות
       

 60,193  57,001  95,019  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 111,631  111,497  78,224  אגרות חוב שוטפות שלחלויות 

 *( 16,865  80,763  13,886  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 8,621  7,357  14,271  זכאים ויתרות זכות

 75,315  104,695  85,920  רכישת מקרקעיןהתחייבות בגין 
 252,099  262,907  224,406  מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

 1,702  3,954  -  יתרות שוטפות עם חברות מוחזקות
       
  511,726  628,174  526,426 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 *( 65,025  -  65,025   שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
 3,461  -  3,263  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 17,850  -  -  מהחברה האםהלוואה 
 287,933  343,612  264,482  אגרות חוב

       
  332,770  343,612  374,269 

       
       הון 

       
 257,799  158,789  257,799  הון מניות 

 163,423   132,433  163,423  פרמיה על מניות
 24,917  6,366  69,820  קרן בגין עסקה עם בעלי שליטה

 (117,576)  5,427  (162,494)  קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 217,509  -  415,130  שטר הון מבעלי שליטה

 (315,948)  (225,052)  (354,840)  יתרת הפסד
 (40,065)  (51,899)  (56,890)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

       
 190,059  26,064  331,948  סה"כ הון 

       
  1,176,444  997,850  1,090,844 

       
 

 סווג מחדש*( 
 

 המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף 
 
 

       2015, באוגוסט 16
 תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
 אריה מינטקביץ
  יו"ר דירקטוריון

 דורי סגל
 מנכ"ל 

 שניר שרון 
 כספים סמנכ"ל

 



  בע"מ קבוצת א. דורי
 

 חברההמיוחסים לעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותמתוך הדוחנתונים כספיים 
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 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           הכנסות
           

 227,314  32,898  71,903  75,826  170,198  קרקעות ו בנייניםהכנסות ממכירת 
           

           עלות ההכנסות
           

 131,379  21,825  40,359  45,764  79,653  קרקעות ו עלות מכירת בניינים
 84,208  10,495  26,488  15,758  84,926  עלות מתן שירותי בניה מחברה מוחזקת

           
  164,579  61,522  66,847  32,320  215,587 
           

 11,727  578  5,056  14,304  5,619  רווח גולמי
           

 (400)  -  -  -  -  ירידת ערך נדל"ן להשקעה
 (1,893)  (271)  (774)  (650)  (1,564)  הוצאות מכירה ושיווק

 (15,683)  (3,698)  (4,189)  (7,213)  (7,391)  כלליותוהוצאות הנהלה 
 (1,838)  -  -  -  -  חברה מוחזקתלדמי ניהול בגין החזר 

 (247,615)  (105,106)  (29,767)  (179,233)  (51,606)  מוחזקותחברות הפסדי ב חלק החברה
           

 (255,702)  (108,497)  (29,674)  (172,792)  (54,942)  הפסד תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( אחרות
 (666)  (498)  299  (554)  759  הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

           
הפסד תפעולי לאחר הכנסות )הוצאות( 

 (256,368)  (108,995)  (29,375)  (173,346)  (54,183)  אחרות
           

 1,905  434  26  1,546  171  הכנסות מימון
 (26,843)  (7,946)  (11,747)  (14,097)  (15,056)  הוצאות מימון

מימון בגין הלוואות לחברות  הכנסות
 20,600  2,645  18,989  4,166  30,000  מוחזקות

           
 (260,706)  (113,862)  (22,107)  (181,731)  (39,068)  הפסד לפני מסים על ההכנסה

 (15,724)  (2,040)  (6,563)  (3,860)  143  הטבת מס )מסים על ההכנסה( 
           

 (276,430)  (115,902)  (28,670)  (185,591)  (38,925)  הפסד המיוחס לחברה 
           

 הכולל אחר המיוחס לחבר (הפסדרווח )
           המס(: )לאחר השפעת

           
או המסווגים מחדש לרווח  סכומים שיסווגו

           או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:
 5,973  (5,469)  (4,592)  (5,861)  (16,825)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

           
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח 

           או הפסד:
רווח אקטוארי בגין תכנית להטבה מוגדרת 

 253  310  11  310  34  בחברה מוחזקת
           

 (270,204)  (121,061)  (33,251)  (191,142)  (55,716)  סה"כ הפסד כולל המיוחס לחברה

           
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.



 קבוצת א. דורי בע"מ
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 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
           

 (276,430)  (115,902)  (28,670)  (185,591)  (38,925)  הפסד המיוחס לחברה
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
           : החברהשל  מפעילות שוטפת

           
           והפסד של החברה:התאמות לסעיפי רווח 

           
 422  126  83  237  173  פחת והפחתות

 4,338  4,867  (7,268)  8,385  (15,115)  נטו, מימון (הכנסותהוצאות )
 91  (16)  5  (42)  (27)  נטו, לעובדים הטבות בשל בנכסים שינוי

 37,059  3,912  -  3,912  -  מלאי ערך לירידת הפרשה
 15,724  2,040  6,563  3,860  (143)  )הטבת מס( ההכנסה על מסים
 מוחזקים נכסיםבשווי ההוגן של  ירידה

 400  -  -  -  -  למכירה
 247,615  105,106  29,767  179,233  51,606  מוחזקות חברות בהפסדי החברה חלק

           
  36,494  195,585  29,150  116,035  305,649 
           

 של והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
           :החברה

           
 (263)  (10,789)  (1,528)  (9,384)  (1,256)  עלייה בלקוחות והכנסות לקבל

 1,754  1,366  (733)  1,312  356  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 דירות, מקרקעין)עלייה( במלאי  ירידה

 40,805  (22,584)  34,880  (29,835)  40,846  בניינים למכירהו
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני 

 2,317  1,312  (822)  1,100  (3,069)  שירותים
 (26,120)  14,981  (13,510)  11,184  19,074  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

, מוחזקות חברות עם שוטפות ביתרות שינוי
 1,801  220  (1,799)  4,052  (1,981)  נטו

ממזמיני עבודות  מקדמותעלייה )ירידה( ב
 15,053  24,140  3,278  35,138  (27,693)  דירות ורוכשי

           
  26,277  13,567  19,766  8,646  35,347 

 התקופה במהלך והתקבלו ששולמו מזומנים
           :עבור בחברה

           
 (29,622)  (12,791)  (10,146)  (15,661)  (13,182)  ששולמה ריבית
 375  122  5,463  305  5,477  שהתקבלה ריבית
 -  -  -  -  (111)  ששולמו מיסים

           
  (7,816)  (15,356)  (4,683)  (12,669)  (29,247) 
           

)ששימשו  שנבעו מפעילות נטו מזומנים
 35,319  (3,890)  15,563  8,205  16,030  שוטפת של החברה לפעילות(

           
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  



 קבוצת א. דורי בע"מ
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 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           מזומנים מפעילות השקעה של החברה  תזרימי
           

 (63)  (13)  (20)  (40)  (87)  רכישת רכוש קבוע 
 (136,277)  802  (148,174)  (19,698)  (233,674)  הלוואות לחברות מוחזקות  )קבלת( מתן

 -  83  -  83  -  השקעה בחברות מוחזקות
 -  -  854  -  6,863  קומבינציה בעסקת קרקע מבעלהלוואה  החזר

 5,200  -  -  -  -  למכירה מוחזקים נכסים ממימוש תמורה
 21,678  1,671  4,011  24,815  1,629  בתאגידים בנקאיים פקדונות גביית
 (11,920)  -  -  -  -  מוחזקת לחברה דיבידנדהחזר 

           
 ששימשו) מפעילות שנבעונטו  מזומנים

 (121,382)  2,543  (143,329)  5,160  (225,269)  החברה( השקעה של לפעילות
           

           מזומנים מפעילות מימון של החברה  תזרימי
           

 29,896  29,896  -  29,896  -  הנפקה הוצאות בניכוי חוב אגרותהנפקת 
 (114,291)  (58,569)  (22,190)  (58,569)  (55,523)  אגרות חוב פרעון

 130,000  -  -  -  -  זכויות של בדרך מניות מהנפקת תמורה
 3,956  -  -  -  -  ואחרים מבנקים ארוך לזמן הלוואות קבלת
 25,000  -  145,000  -  220,000  האם מהחברה הלוואה קבלת
 (5,572)  (449)  (97)  (898)  (196)  הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך פרעון

 11,618  24,939  6,656  4,250  34,825  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
           

)ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 80,607  (4,183)  129,369  (25,321)  199,106  החברה של מימון( לפעילות

           
 (5,456)  (5,530)  1,603  (11,956)  (10,133)  מזומנים ושווי במזומנים עליה )ירידה(

           
 לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 18,401  11,975  1,209  18,401  12,945  התקופה
           

 12,945  6,445  2,812  6,445  2,812  התקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת

           
           

           במזומן שלא מהותית פעילות
           

 שטר מול בנייה לדורי בעלים הלוואת המרת
 197,621  -  197,621  הון

 
-  217,509 

           
           
 
 

 הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע 
 



 בע"מ קבוצת א. דורי
 

 מידע נוסף
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 כללי .1

 
דוחות ד' לתקנות ניירות ערך )38תקנה מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות 

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים 1970-כספיים ומיידיים(, התש"ל
 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם. 2014בדצמבר,  31השנתיים ליום 

 
 על IASB-התקבלה החלטתו של ה 2015ביולי  9ם בדוחות הכספיים השנתיים, ביו ..כט2 בהמשך לבאור

לתקופות  2017בינואר  1מתקופות שנתיות המתחילות ביום  IFRS 15דחיית מועד תחילת יישום הוראות 
ה בוחנת את ההשלכה רהחב כאשר אימוץ מוקדם אפשרי. 2018בינואר  1שנתיות המתחילות ביום 

זה, לאמוד את השפעתו, אם בכלל, על הדוחות , אך אין ביכולתה, בשלב האמור האפשרית של התקן
 .הכספיים

 
 2015 יוניב 03 ליום החברה של הכספיות תוצאותיה .2
 

יצוין כי יתרת הנזילות של  .חמיליון ש" 14 -בסך של כ בהון החוזר לחברה גירעון 2015 יוניב 30 ליום
מזומנים ויתרת מסגרות אשראי לזמן ליון ש"ח, הכוללת ימ 83 -הינה בסך של כ 2015ביוני  30החברה ליום 

קצר מאושרות שאינן מנוצלות )מסגרות האשראי האמורות מובאות לאישור ולחידוש מדי תקופה, בהתאם 
הכירה החברה בהפסד בסך  ,2015 יוניב 30ביום  החודשים שהסתיימ ישהששל  הכמו כן, לתקופ לתנאיהן(.

בהפסדיה של חברה בת מוחזקת, א. דורי בניה בע"מ  שנבע, בין היתר מחלק החברה ש"ח מיליון 39 -של כ
 .ד. לדוחות הכספיים 1. לפרטים בדבר תוצאותיה הכספיות של דורי בניה ראה באור דורי בניה( -)להלן

 (.המאוחדים הכספיים הדוחות -)להלן 2015ביוני,  30מאוחדים של החברה ליום ההביניים 
 

 הוגשו אשר נגזרות תובענות לאישור ובקשות ייצוגיות תובענות לאישור בקשות סטטוס בדבר לפרטים .3
ידי תובע אשר כנטען -וכן בדבר סטטוס תביעה שהוגשה נגד החברה על, החברה נגד, היתר בין, 2014 בשנת

  .המאוחדים הכספיים לדוחות .ד.5-.י. ו3, .ט.3 יםבאור ראההינו בעל מניות בחברה, 
 

 ראה, יזוק מבנה ההון של החברה ולחיזוק מבנה ההון של דורי בניההשלמת עסקאות לחבדבר  לפרטים .4
 .המאוחדים הכספיים לדוחות .כו.3-ו. כה.3 באורים

 
ביוני,  30.א. לדוחות הכספיים המאוחדים, במהלך ששה חודשים שהסתיימו ביום 3בהמשך לאמור בבאור  .5

מיליון  5.5 -מדורי בניה. מתוכם סך של כמיליון ש"ח  25 -הכירה החברה בהכנסות מימון בסך של כ 2015
 ש"ח שולמו עד לסוף התקופה האמורה.

 
ביוני,  30.טו. לדוחות הכספיים המאוחדים במהלך ששה חודשים שהסתיימו ביום 3בהמשך לאמור בבאור  .6

שולמו עד  ש"חמיליון  1.2 -מיליון ש"ח מתוכן סך של כ 5 -, רשמה החברה הוצאות מימון בסך של כ2015
 לסוף התקופה האמורה.

 
אנרגיה נקיה, שותפות מוגבלת, בהתייחס  לאלומייבדבר מימוש האופציה הראשונה שהוקנתה  לפרטים .7

 . לדוחות הכספיים המאוחדים.כג.3א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ, ראה באור -ב להחזקותיה
 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 הבקרה הפנימיתאפקטיביות בדבר  רבעונידוח 

 ג38לפי תקנה  על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ג)א(38 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנהרבעוני מצורף בזאת דוח 

 .1970-"לרך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התשלתקנות ניירות ע

 

(, אחראית לקביעתה "החברהאו " "התאגידלהלן: ")בע"מ  דורי קבוצת א.ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

 .בתאגידוהתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

  

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 מנהל כללי ,דורי סגל .1

 כספיםסמנכ"ל שניר שרון,  .2

 

 תהבקרה הפנימי

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל 

בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את ביותר בכיר המשרה ההכללי ונושא 

ביטחון בהתייחס אשר נועדו לספק מידה סבירה של והתפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, 

למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות 

 בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

 

ח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטי

בתחום הכספים ביותר בכיר המשרה הכאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא 

או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס 

 לדרישת הגילוי.

 

נימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פ

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

 

לתקופה שנסתיימה של החברה בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית אשר צורף לדוח התקופתי 

הדירקטוריון ההנהלה ו"(, העריכו מית האחרוןהדוח השנתי בדבר הבקרה הפני)להלן: " 2014בדצמבר  31ביום 

הינה  2014בדצמבר  31הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור ליום , ואת הבקרה הפנימית בתאגיד

  .אפקטיבית

 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 

פנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית הערכת האפקטיביות של הבקרה ה

 האחרון.

 

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה בהתאם, 

הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית 

 היא אפקטיבית.ועל הגילוי  על הדיווח הכספי

 



 

 הצהרת מנהלים
 (1ג)ד()38ה לפי תקנ הצהרת מנהל כללי

 
 , מצהיר כי:דורי סגלאני, 

 

 2015של שנת  שנילרבעון ה( "התאגיד" :)להלן בע"מ דורי קבוצת א.של הרבעוני הדוח בחנתי את  (1)
 (;"הדוחות:" )להלן

 

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של  (2)
כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא  ץהנחועובדה מהותית 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
פי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכס

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 

המשמשת ) התאגיד שלהביקורת  תגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד (4)
לגבי הבקרה ביותר , בהתבסס על הערכתי העדכנית (בתאגידגם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים 

 פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: ה
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
לרעה על יכולתו של  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע

ק התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספ
 -בהתאם להוראות הדין; וכןבמהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

שכפוף לו  ית, שבה מעורב המנהל הכללי או מיכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהות (ב)
בבקרה הפנימית על דים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי במישרין או מעורבים עוב
 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 חד עם אחרים בתאגיד:אני לבד או י (5)
 

 קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

בא לידיעתי על , מו2010-"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש
 -בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכןידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, 

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי  (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 ת בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;בהתאם להוראות הדין, לרבו

הצגתי בדוח זה כל אירוע או עניין שחלו במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי  (ג)
האחרון לבין מועד דוח זה ואשר משנים את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 

ואת השפעתם על הבקרה  לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 .אמורהפנימית כ
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 הצהרת מנהלים
 (2ג)ד()38נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת 

 
 , מצהיר כי:שניר שרוןאני, 

 

לתקופת הכספיים המאוחדים  ומידע כספי אחר הכלול בדוחותהדוחות הכספיים בחנתי את  (1)
 "הדוחות" :)להלן 2015של שנת  שנילרבעון ה( "התאגיד: ")להלן בע"מ דורי קבוצת א. שלהביניים 

 (;"הדוחות לתקופת הביניים"או 

 
אינם  לתקופת הבינייםל בדוחות ווהמידע הכספי האחר הכל לתקופת הבינייםלפי ידיעתי, הדוחות  (2)

די כללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כו
בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס הנסיבות לאור שהמצגים שנכללו בהם, 

 לתקופת הדוחות;
 

משקפים  לתקופת הבינייםבדוחות ל וומידע כספי אחר הכל לתקופת הבינייםהדוחות לפי ידיעתי,  (3)
לות ותזרימי המזומנים של ואופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעב

 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

המשמשת ) התאגידשל לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת גיליתי  (4)
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה  ,בתאגיד(גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים 
 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע 

סביר להשפיע לרעה על , העלולים באופן הביניים לתקופת ל בדוחותולהאחר הכהכספי 
, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ףיכולתו של התאגיד לאסו

 -הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכןספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

מי שכפוף לו בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או כל תרמית  (ב)
בבקרה הפנימית על במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: ,אני (5)

 

, נוקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוח (א)
יד, לרבות חברות מאוחדות שלו המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאג

, מובא לידיעתי על 2010-דוחות כספיים שנתיים(, התש"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך )
 -ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  (ב)
דים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המיוע

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

כל אירוע ו/או עניין שחלו במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי האחרון לבין מועד  (ג)
ות של הבקרה הפנימית דוח זה, ואשר יש בהם כדי לשנות את מסקנותיי לגבי האפקטיבי

על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי 
 האחר הכלול בדוחות, הובאו לפני ההנהלה והדירקטוריון ושלובים בדוח זה. 
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