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 2012עדכון תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 

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

, המאוחדות שלההחברות , ")ברההח(להלן: " דורי בע"מ החידושים המהותיים, אשר אירעו בעסקי קבוצת א.

הדוח (להלן: " 2012") מאז פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת הקבוצה(להלן: "הקשורות ו הבנות

"). העדכונים להלן מובאים על פי סדר העדכונים"שיש לתארו בדו"ח התקופתי (להלן:  "), בכל ענייןהתקופתי

ין כי, למונחים להלן תהא המשמעות הנודעת להם . יצור עסקי התאגיד בדוח התקופתיהסעיפים של פרק תיאו

  בדוח התקופתי, אלא אם צוין במפורש אחרת.

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה –לחלק ראשון  עדכון .1

 מבנה ההחזקות של הקבוצה  - 5עדכון לסעיף  .1.1

  ע"מ, חברה חברת א. דורי בניה במניות שיעור החזקותיה של החברה ב ,הדוחפרסום נכון למועד
"), פחת דורי בניה"להלן: אביב בע"מ (-שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

) של 2כתבי אופציה (סדרה  1,993,000 מימוש , כוללבדילול מלא 62.85%-(כ 70.41%-לכ 71.22%- מ
   ).ידי החברה-דורי בניה, המוחזקות על

 
 לפי תחומי פעילותתיאור עסקי החברה  - שלישי לחלקעדכון  .2

 ועסקאות במניותיהדורי בניה השקעות בהונה של  – 10.2עדכון לסעיף  .2.1

  2011באוגוסט  24מיום י בניה תיקון לתשקיף המדף שלה פרסמה דור 2013באפריל  21ביום. 
  ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') וש"ח  82,000,000 דורי בניההנפיקה  2013באפריל  25ביום -

 25פי דוח הצעת מדף מיום -) הניתנים למימוש למניות דורי בניה, על2אופציה (סדרה  כתבי 4,100,000
, כפי 2011 באוגוסט 24. דוח הצעת המדף פורסם מכוח תשקיף המדף של דורי בניה מיום 2013באפריל 

) 2אגרות החוב (סדרה א') וכתבי האופציה (סדרה  .2013באפריל  21שתוקן בתיקון תשקיף מיום 
 ח"ש 1,025-של הצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר ליחידה, אשר לא יפחת מ באופןציבור הוצעו ל

 50-ח ו"ש 1,025ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') במחיר של  ח"ש 1,000- ליחידה. כל יחידה הורכבה מ
 25שהתקיים ביום  הציבורי במכרז נקבע אשר ליחידה המחיר) ללא תמורה. 2כתבי אופציה (סדרה 

לאפריל,  28- הביום  דורי בניהובהתאם לתוצאות ההנפקה, הקצתה  ש"ח 1,035הינו  2013ריל, באפ
סך התמורה  ) שהוצעו כאמור.2י אופציה (סדרה את מלוא אגרות החוב (סדרה א') וכתב 2013

ציה , בהנחה כי מלוא כתבי האופ)2בגין מימוש כתבי אופציה (סדרה  העתידית הצפויה לדורי בניה
סך ימומשו למניות דורי בניה עד למועד האחרון למימוש, תסתכם ב שהונפקו כאמור לעיל )2(סדרה 

לדוחות  ב'6באור ראה (סדרה א') לפרטים אודות תנאי אגרות החוב . ח"שאלפי  18,450-כשל 
 הכספיים.

  ת הניתנים למימוש למניו )2כתבי אופציה (סדרה  2,798,201הנפיקה דורי בניה  2013באפריל  28ביום
פי דוח הצעת מדף שפרסמה דורי בניה -, ללא תמורה, בדרך של זכויות לבעלי מניותיה, עלדורי בניה

כתבי האופציה "להלן: ( 2011באוגוסט  24מיום  שלה, מכוח תשקיף המדף 2013באפריל  18ביום 
 ) לחברה, בהתאם2כתבי אופציה (סדרה  1,993,000"). במסגרת ההנפקה האמורה הונפקו )2(סדרה 

לפרטים נוספים אודות כתבי  לשיעור החזקותיה בהון המונפק של דורי בניה במועד הקובע להנפקה.
במרס,  31ג' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה ליום 6) ראה באור 2האופציה (סדרה 

רה התמו, כאמור לעיל) 2אופציה (סדרה הוימומשו כל כתבי  היה )."הדוחות הכספיים"( להלן:  2013
 אלפי ש"ח. 12,592-סך של כהעתידית לדורי בניה כתוצאה מהנפקה זו, תעמוד על 
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 דיבידנד – 10.3לסעיף  עדכון .2.2

  חלק החברה כ ש"חאלפי  1,250על חלוקת דיבידנד בסך של  דורי בניההכריזה  2013 במרס 10ביום)-
 . 2013באפריל  8ם הדיבידנד כאמור שולם ביו .2012על חשבון הרווחים לשנת , )ש"חאלפי  890

  אלפי  2,032 על חלוקת דיבידנד בסך דורי בניהולאחר תאריך המאזן הכריזה  2013במאי,  16ביום
הדיבידנד כאמור ישולם ביום  .2013 על חשבון הרווחים לשנתאלפי ש"ח),  1,431- (חלק החברה כ ש"ח

 2013ביוני,  2להחזקתה במניות דורי בניה ביום וחלק החברה בדיבידנד יעודכן בהתאם  2013ביוני,  17
 .("המועד הקובע")

  אופציות לעובדים – 10.20.10עדכון לסעיף  .2.3

  שהנפיקה דורי בניה בדרך של זכויות לבעלי מניותיה, כמפורט 2לאור הנפקת כתבי האופציה (סדרה (
בניה בהתאם  שהנפיקה דורייחס המימוש של האופציות הלא רשומות לעיל, הותאם  2.1בסעיף 

 תהא רשומה לא אופציה שכל באופןהזכויות,  של ההטבה למרכיב בהתאם שלהלתוכנית האופציות 
  .אחת כל נקוב ערך ש"ח 0.01בנות  דורי בניה של רגילות מניות 1.0124-ל למימוש ניתנת

 מימון בדורי בניה – 10.22עדכון לסעיף  .2.4

  2כתבי אופציה (סדרה  2,798,201קה דורי בניה הנפי 2013באפריל  28ביום  ,לעיל 2.1בסעיף כאמור ,(
באפריל  18פי דוח הצעת מדף של דורי בניה מיום -ללא תמורה, בדרך של זכויות לבעלי מניותיה, על

) שהונפקו 2כל כתבי האופציה (סדרה לפרטים אודות התמורה העתידית לדורי בניה, בהנחה ו.  2013
 .לעיל 2.1ראה סעיף , ימומשו למניות דורי בניה כאמור לעיל

  ש"ח ערך נקוב אגרות  82,000,000 דורי בניההנפיקה  2013באפריל  25ביום  ,לעיל 2.1בסעיף כאמור
פי דוח -) הניתנים למימוש למניות דורי בניה, על2כתבי אופציה (סדרה  4,100,000-חוב (סדרה א') ו

לפרטים אודות ללא ניכיון. סדרה א') הונפקו אגרות החוב (. 2013באפריל  25הצעת מדף מיום 
ידי דורי בניה מההנפקה האמורה והתמורה העתידית, - התמורה המיידית (ברוטו) שהתקבלה על

ולפרטים נוספים  ) שהונפקו כאמור לעיל ימומשו למניות דורי בניה2בהנחה וכל כתבי האופציה (סדרה 
 לעיל. 2.1ראה סעיף אודות אגרות החוב האמורות 

  למניות דורי בניה. 2כתבי אופציה (סדרה  323,000וח מומשו הדפרסום עד למועד ( 
  שבו הודיעה , 2012מחודש נובמבר ") מידרוג"להלן: של מידרוג בע"מ (בהמשך לדוח פעולת דירוג

, שתנפיק ח"שמיליון  70עם אופק יציב לסדרת אגרות חוב חדשה בסך של עד  A3על מתן דירוג  מידרוג
 8, הודיעה מידרוג ביום ")דוח הדירוג"להלן: ( שמש לפעילות השוטפתדורי בניה, שתמורת הגיוס ת

 . , כי נכון למועד ההודעה דוח הדירוג הינו בתוקף2013 באפריל
באופק  A3בניה בהמשך לדוח הדירוג האמור, כי הדירוג  לדוריהודיעה מידרוג  2013באפריל  24ביום 

 ח"שמיליון  70ערך נקוב (חלף  ח"שמיליון  90-יציב חל על הנפקת סדרת אגרות חוב בהיקף של עד כ
 ).2012ערך נקוב, כפי שפורסם בדוח הדירוג האמור מחודש נובמבר 

  

 נושאים משותפים לכלל תחומי הפעילות של הקבוצה- חלק רביעי עדכון ל .3

 מימון – 19עדכון לסעיף  .3.1

  ח, "ש 31,250,000בוצע פדיון חלקי של אגרות חוב (סדרה ד') בסכום של  2013באפריל  10ביום
 בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה ד').

 הליכים משפטיים –10.29.3- ו 24לסעיפים ן עדכו .3.2

  שצורפו לדוח התקופתי,  2012) לדוחות הכספיים של החברה לשנת 3ד.(18בהמשך לאמור בבאור
שהגישה חברה פרטית, העוסקת בניהול חוזים בתחום  ח"שמיליון  19.5- בעניין תביעה בסך של כ

"), נגד החברה ונגד דורי בניה, בית המשפט המחוזי מרכז דחה את התובעת"להלן: בניה והתשתית (ה
לפרטים נוספים ראה דוח  התביעה על כל מרכיביה, והנתבעות לא חויבו בתשלום כלשהו לתובעת.

  המובא דרך של הפניה. ,)2013-01-027493(אסמכתא מספר  2013באפריל  7מיידי מיום 
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 פרטים נוספים על החברה –ד'  עדכונים לפרק .4

 :  החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 24תקנה  .4.1

  לפרטים ושה בעל עניין בחברה מכוח החזקותינע ילין לפידות החזקות בע"מ 2013באפריל  14ביום ,

, המובא בדרך של )2013-01-038629 (אסמכתא מספר 2013באפריל,  17דוח מיידי מיום  הנוספים רא

 הפניה;

  : הדירקטורים של התאגיד26קנה ת .4.2

  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מינוי מחדש של  2013במאי  16ביום

 הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, כדלקמן: 

(א) דירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים (היינו, ה"ה אריה 

מונו מחדש ף) סגל, שרון זוזובסקי, יעקב אלינב, יחזקאל צאיג וגב' רינת רמלר), מינטקבץ, דור (יוס

   - ; וכן עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאהלתקופת כהונה נוספת 

ה: מר עמוס יילתקופת כהונה שנמונו (ב) הדירקטורים החיצוניים המכהנים בדירקטוריון החברה 

בדצמבר  26פה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום כדירקטור חיצוני בחברה לתקומונה ספיר 

 16כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת של שלוש שנים שתחילתה ביום מונה מר מתי דב ו, 2013

  . 2013במאי 

, שבו 2013ריל פאב 8מיום  של החברה יםמיידי ותדוחנוספים מובאים בדרך של הפניה לפרטים 

בדבר  2013במאי  16ומיום  ללית של בעלי המניות של החברההודיעה החברה על כינוס האסיפה הכ

  )., בהתאמה2013-01-063340-ו 2013-01-030571מספר  ות(אסמכתאתוצאות האסיפה הכללית 

 



  קבוצת א. דורי בע"מ
    הדירקטוריוןדוח 

1 

 

 

  

  2013במרס  31שנסתיימה ביום  חודשים שלושה של דוח הדירקטוריון לתקופה 

נסתיימה ביום ששל החברה לתקופה  ביניים החברה מתכבד להגיש את הדוחות הכספיים המאוחדים דירקטוריון
 ,ים)דיי), על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומי"תקופת הדוחאו " "התקופה(להלן: " 2013במרס  31

  .")תקנות הדיווח"להלן: ( 1970 -התש"ל

  אחרת.צוין מ, אלא אם כן ביניים כל הנתונים בדוח זה מתייחסים לדוחות הכספיים המאוחדים

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה 
ה שנסתיימה לשנ שאר חלקי הדוח התקופתיביחד עם בתקופת הדוח, אשר השפעתם מהותית, ויש לעיין בה 

  .)"(להלן: "הדוח התקופתי 2012 בדצמבר 31ביום 

 יום מבוקרים לבלתי ה ביניים הנתונים המופיעים בדוח הדירקטוריון הינם על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים
קרים אירועים אשר הינם . במקרים מסוימים מובאים פרטים הסו")הדוחות הכספיים"להלן: ( 2013במרס  31

  וכן פרטים נוספים ברמת החברה בלבד. לאחר תאריך הדוחות הכספיים וסמוך למועד פרסום הדוח

מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של החברה. בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף ומפורט 
  ברה מהותי לצורך דוח זה.בכדי ליתן תמונה מקיפה של הנושא המתואר, אשר הינו לטעמה של הח

 2. לפרטים נוספים, ראו באור IFRS - ים ערוכים על פי כללי החשבונאות הבינלאומייםרפהדוחות הכספיים המצו
  לדוחות הכספיים.

  

  כללי .1

  תחומי הפעילות של החברה 1.1

תחומי פעילות ב") הקבוצה"להלן: באמצעות חברות בנות ו/או קשורות (במישרין ועוסקת  החברה
  :כדלקמן םעיקריי

וביצוע של פרויקטים קבלניים מורכבים בתחומי המגורים, מלונאות, ניהול  -פעילות כקבלן מבצע  1.1.1
, מרכזים מסחריים, מבני תעשיה ומבנים משולבים וכן ביצוע מבני ציבור, דיור מוגן, משרדים

 עבודות גמר במבנים.

הנדל"ן בישראל. כמו כן,  ייזום, פיתוח, הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום -  פעילות יזמית 1.1.2
הקבוצה עוסקת בייזום ובביצוע פרויקטים למגורים בארצות מרכז ומזרח אירופה, בעיקר בפולין. 
בנוסף במסגרת תחום הפעילות, עוסקת הקבוצה בפעילות של איתור, תכנון ופיתוח של קרקעות, 

 שיווק ומכירה של דירות ומבנים לשימושים מסחריים בישראל ובחו"ל.

 להקמתשותפה בפרויקט יזמה ביחד עם אחרים והינה הקבוצה  - דוראד אנרגיה בע"מ ותפעיל 1.1.3
בגז טבעי,  שתוסקבאזור אשקלון,  מגוואט 760-850- תחנת כוח פרטית לייצור חשמל בהספק של כ

 11.25% הכספיים נכון למועד פרסום הדוחות, ש")דוראד(להלן: " באמצעות דוראד אנרגיה בע"מ
  ידי החברה.-עלים, בעקיפין, נפרע ומזכויות ההצבעה בה מוחזקמהונה המונפק וה
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  2013במרס  31ליום  עץ החזקות 1.2

  

 

 צבר פרויקטים  1.3

ר ההזמנות של הקבוצה מגיע צב ועד אישור הדוחות הכספייםמ, נכון לבתחום קבלנות הביצוע
השנתיים עדים ברובם לביצוע במהלך פרויקטים אלה מיו .ש"חמיליארד  2.5 -להיקף של כ

  הקרובות.
 2,500 - צבר קרקעות ופרויקטים עתידיים בהיקף כולל של כ לקבוצה ,בתחום היזמות בישראל

   .מ"ר של שטחי מסחר ומשרדים 35,000 -יחידות דיור ומקרקעין המיועדים לבניית כ
בפולין.  , בעיקריםלמגור בתחום היזמות בחו"ל פועלת הקבוצה, ביחד עם שותפים בפעילות ייזום

 הינו יחידות דיור (חלק הקבוצה 7,500-בהיקף של כהינו  בפוליןפרויקטים הקרקעות והר צב
32.11%(.  
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   .2013במרס  31 ליוםעיקר נתוני שיווק, הקמה ומכירה של יחידות למגורים  1.4

 ש"ח)אלפי סך דירות  שטרם נמסרו (בש"ח)באלפי ( דירות שנמכרו וטרם נמסרו

מיקום שם פרויקט 

עלות 
הפרויקט 
 במלאי

(באלפי 
  ש"ח)*)

חלק 
החברה 
בפרויקט

מספר 
יח"ד 

בפרויקט 

יח"ד 
שיצאו 
  לשיווק

(**

מספר 
יח"ד 

שנמסרו 
 עד כה

 רווח
וכר שה

בדוחות 
עד החברה 

 31ליום 
במרס,

2013

מס' 
 הסכמים
 שנחתמו

(***

 הכנסות
צפויות 

בדוחות 
**)החברה

רווח גולמי 
צפוי 

בדוחות 
החברה

מס' 
 דירות

 הכנסות
צפויות 

בדוחות 
 החברה

רווח גולמי 
צפוי 

בדוחות 
 החברה

אחוז 
רווח 

גולמי 
 צפוי 

מועד 
הכרה 

בהכנסה 
צפוי בגין 

דירות 
 שנמכרו

  

 וילה דורי
נס 

70%-כ  146,915 ציונה  372 330 121 
 

33,910 81 125,272 25,782 251 456,584  94,320 21% 2013 

 - 144 392 100%  122,772 מוצקין דורי דרים
 

- 99 109,088 17,941 392 449,667 73,953 16% 
2013-
2014 

 דורי בסט
הוד 

 - 128 128 50%  132,832 השרון
 

- 113 143,574 4,715 128 170,635 5,604 3% 2013 

402,519 892 602 121  
33,910 293 377,934 48,535 771 1,076,886 173,877 16% 

  
(*  

   
 מליון ש"ח בהתאמה  65 -מליון ש"ח וכ 54 -סכום המלאי בפרויקטים בנס ציונה ובהוד השרון כולל מרכיב קומבינציה בסך של כ 

(**  
   

 דירות שיימסרו לבעלי קרקע בפרויקטים וילה דורי ודורי בסט בהתאמה.  64 -דירות ו 42 מס' היחידות שיצאו לשיווק כולל 
(***     

 מליון ש"ח. 65סה צפויה של דירות שיימסרו לבעלי קרקע בהכנ 64מס' הדירות שנמכרו בפרויקט דורי בסט וטרם נמסרו כולל 

      
  מליון ש"ח. 30דירות שיימסרו לבעלי קרקע בהכנסה צפויה של  23מס' הדירות שנמכרו בפרויקט וילה דורי וטרם נמסרו כולל    
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  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה 1.5

   :2013במרס  31 , ליום , כפי שתוארו לעיל(דוח סולו) להלן מידע נוסף בדבר תמצית החזקות החברה

  שם החברה
המוחזקת

סוג נייר
 כמות מניות הערך /נכסים

(במיליונים)

שיעור 
החזקה 

(%) 
 ערך בספרים
 (אלפי ש"ח)

שווי שוק 
  למועד הדוח
 (אלפי ש"ח)

Ronson Europe N.V.(פולין) 

  WSE( 87.45 32.1 160,333 95,814מניה (

    5,432    הלוואה
 TASE( 19.9371.2 134,643 108,021ניה (מ בע"מ א.דורי בניה

א.דורי תשתיות אנרגיה 
 )1בע"מ(

 - 68,387 0.0160מניה
    51,461    הלוואה

 - 419,895 ---)2נכסי יזמות בישראל(
  -  118,300  - - - מרכיב קומבינציה
ות בניכוימקדמות מרוכשי דיר

  -  )179,760(  - - - קדונות בחשבונות ליווייפ
 35,398סי יזמות במזרח אירופהנכ

 814,089 סה"כ
  

   (באלפי ש"ח): 2013במרס  31) ליום דוח סולושל החברה ( וההתחייבויות הנכסיםת להלן יתר
  

 481,939)3(אגרות חוב
 30,866התחייבויות למוסדות פיננסיים

 512,805 סה"כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים
  94,650 בות בגין רכישת מקרקעין (קומבינציה)התחיי

 607,455סה"כ התחייבויות
 )45,933(נטו,בניכוי נכסים כספיים

  )42,861( בניכוי נכסים אחרים (בעיקר מסים נדחים)
 518,661התחייבויות, נטו

    
  295,428 הון עצמי

  

ראה סעיף  )"דורי אנרגיה"( רגיה בע"מתשתיות אנדורי  א.החזקת החברה ב לפרטים אודות  (1) 
  . התקופתידוח חלק א' של הל 12

לדוח לחלק א'  11לפרטים אודות הרווחיות הצפויה בגין נכסי היזמות בישראל ראה סעיף   (2)
  .התקופתי

    (באלפי ש"ח):(סולו)  של החברה חובהאגרות  רעוןיפלהלן מועדי   (3)

 %אגרות חוב-לשנה שתסתיים ב
 201480,33417במרס 31
 2015146,02730במרס 31
  201677,39417במרס 31
201744,5469במרס 31
201844,5469במרס 31
201944,5469במרס 31
202044,5469במרס 31

 481,939100סה"כ
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   הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .2

   המצב הכספי 2.1

  כללי 2.1.1

  . 2012 ,בדצמבר 31 ליום 1.34לעומת יחס שוטף של  1.37 הינו 2013 ,במרס 31 היחס השוטף ליום

  נכסים 2.1.2

-לעומת סך של כ ש"ח מיליון 1,768 -כלסך הנכסים של החברה הסתכם  2013 ,במרס 31 נכון ליום
 תבתקופ בנכסיםלהלן סקירת עיקרי השינויים והמגמות  .2012 בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליון 1,792
  :הדוח

 
 סות לקבל מעבודות בחוזי הקמהוהכנ לקוחות 

 572 -לעומת סך של כ ש"ח מיליון 575 -לסך של כ הסתכם הסעיף 2013, במרס 31 נכון ליום  
  . 2012 ,בדצמבר 31 ח ליוםש" מיליון

  

 מלאי בניינים למכירה 
. החברה לא ובסלובקיהבישראל פרויקטים בפיתוחם של  החברה משיכהה 2013 שנתבמהלך   

של הפרויקטים  ובמימושם, אלא התמקדה בפיתוחם בתקופת הדוחת רכשה קרקעות חדשו
 מרכיבכוללת  2012בדצמבר,  31 - ו 2013, במרס 31 לימיםיתרת המלאי  .הקיימים במלאי

להלן יתרות  .בהתאמה מיליון ש"ח 126 -כו ש"ח מיליון 118 -בסך של כקומבינציה ב קרקע
   :)ח"ש(אלפי  רפיהבניינים והפרויקטים למכירה בפילוח גיאוגמלאי 

  
במרס  31

2013   
בדצמבר   31

2012  
 

       מדינה
  534,270   533,910  ישראל

  25,789   24,524  סלובקיה
  558,434   560,059  

  ותכלול ותהשקעה בחבר 2.1.3

  :הבאות ההשקעה בחברותבעיקר את הסעיף מייצג 
  

 בעקיפין. 11.25%ת על ידי החברה בשיעור של מוחזק - דוראד אנרגיה בע"מ 2.1.3.1

2.1.3.2 Ronson Europe N.V. ) :32.11%החברה בשיעור של  ע"ימוחזקת נסחרת בפולין ו - ) "רונסון"להלן 
 בעקיפין.

של החברות  2013במרס  31ביניים ליום הכספיים החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את דוחותיהן 
  הכלולות המפורטות לעיל לאור מהותיות ההשקעה בהן וחשיבותן לעסקי הקבוצה.

 
לן שערי החליפין בין הזלוטי לבין מטבע ההצגה בדוחות הכספיים של רונסון הינו הזלוטי הפולני. לה

  : הש"ח

   
במרס  31ליום 

2013 
בדצמבר 31ליום 

2012  
    
  1.204 1.116  שע"ח לסוף תקופה
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 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום
2012 בדצמבר 31  2013במרס31  

       
  1.177  1.1695  ממוצע לתקופהשע"ח 

  
  .בשער הזלוטי השפעה על ההון העצמי של החברה להלן, לשינוי 2.1.5כמוצג בסעיף 

 התחייבויות  2.1.4

ש"ח,  מיליון 982 -הסתכמו ההתחייבויות השוטפות של החברה לסך של כ 2013, במרס 31ליום 
ש"ח,  מיליון 1,022 -ת סך של כלעוממיליון ש"ח התחייבויות כספיות נושאות ריבית,  125 -מתוכן כ
  . 2012בדצמבר,  31ליום מיליון ש"ח התחייבויות כספיות נושאות ריבית  122 - מתוכן כ

  
לעומת סך של  ש"ח מיליון 422 -לסך של כ 2013, במרס 31 ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ליום

  . 2012, בדצמבר 31 ליוםש"ח  מיליון 401 -כ
  

  הון עצמי 2.1.5

 מיליון 370 -לעומת סך של כש"ח  מיליון 364 - לסך של כ 2013, במרס 31 סתכם ליוםצמי העההון ה
  . 2012 בדצמבר 31 ליום ח"ש
  

 מיליון 295 -לסך של כ 2013, במרס 31ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ליום 
  . 2012בדצמבר  31 ליוםש"ח  מיליון 304 -ש"ח לעומת סך של כ

  
י תרגום בסך בקרנות מהפרש מקיטוןבתקופת הדוח נבע בעיקרו העצמי לבעלי המניות  בהון הקיטון
בניכוי  ),לעיל 2.1.3.2ראה סעיף בעיקר עקב ירידת המטבע הזלוטי הפולני, ( ליון ש"חימ 15 -של כ

  . ליון ש"חימ 6 -של כ רווח בתקופה
  

ש"ח למניה  2.18 - בכ 2013, במרס 31ליום  ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות למניה הסתכם
  .2012 ,בדצמבר 31יום ללמניה ש"ח  2.24 -לעומת כ
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  תוצאות הפעילות 2.2

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

  1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012 
  1,749  476  395 הכנסות ממכירות, עבודות והשכרה
  )1,610(  )441(  )363( עלות עבודות שבוצעו ודמי ניהול

  139  35  32 רווח גולמי
  )4(  )1(  )1( הוצאות מכירה ושיווק
  )57(  )14(  )14( הוצאות הנהלה וכלליות

חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברה המטופלת לפי
  8  )2(  3 שיטת השווי המאזני

  86  18  20 רווח תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות
  )6(  )2(  )1( הכנסות (הוצאות) אחרות

  80  16  19 פעולי אחרי הכנסות (הוצאות) אחרותרווח ת
  8 4  2 הכנסות מימון
  )42(  )10(  )9( הוצאות מימון

  46  10  12 לפני מיסים על ההכנסה (הפסד) רווח
  )13(  )5(  )3( מיסים על ההכנסה

  33 5  9 נקי(הפסד) רווח 
       מיוחס ל:(הפסד) נקירווח 

  20 1  6 בעלי מניות של החברה
  13 4  3 טזכויות מיעו

       רווח (הפסד) כולל אחר
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות

  12  10  )14( חוץ (מיוחס לבעלי המניות של החברה)
  1  -  - רווח אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת

  46  15  )5( סה"כ רווח (הפסד) כולל
 

  הכנסות ורווח גולמי  2.2.2

 ש"ח מיליון 37 -סך של כ ןמתוכש"ח  מיליון 395 -כ סך ההכנסות בתקופה הסתכמו לסך של
 מיליון 476סך של , לעומת מביצוע עבודות בנייה ש"ח מיליון 358 -ממכירת בניינים וקרקעות וכ

 372וסך של  ממכירת בניינים וקרקעותמליון ש"ח  104מתוכן  בתקופה המקבילה אשתקדש"ח 
ש"ח  מיליון 200 -ש"ח מתוכן כ מיליון 1,749סך של  ולעומת מביצוע עבודות בנייהמליון ש"ח 

  .2012בשנת ש"ח מביצוע עבודות בנייה  מיליון 1,549 - ממכירת בניינים וקרקעות וסך של כ

 שינויים בעיתויי מועדי ההכרה בהכנסהבעיקר עקב שינויים ברווח הגולמי בין התקופות נובעים 
   .בהתאם לאכלוסם של הפרויקטים היזמיים

מביצוע ש"ח  מיליון 24 - כמתוכו  ח"ש מיליון 32 - הסתכם לסך של כ ת הדוחבתקופ הגולמי הרווח
בתקופה המקבילה גולמי ווח רלעומת  ממכירת בניינים וקרקעותש"ח  מיליון 8 - כועבודות בנייה 

ש"ח  מיליון 8 -כוש"ח מביצוע עבודות בנייה  מיליון 27 - כ מתוכו ש"ח מיליון 35 -כ סך שלבאשתקד 
 113 - מתוכו כ ש"חליון ימ 139 - בסך של כ 2012בשנת  רווח גולמילעומת ו ניינים וקרקעותממכירת ב

ווח שיעור הר .ממכירת בניינים וקרקעות ש"חליון ימ 26 - וכמביצוע עבודות בניה  ש"חליון ימ
בתקופה  7.4% -לעומת שיעור רווח גולמי של כ 8.1% - כהסתכם לסך של  ת הדוחהגולמי בתקופ

   .2012בשנת  7.9% -ושיעור רווח גולמי של כ תקדאש המקבילה
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 כלליות והוצאות הנהלה  2.2.3

 מיליון 14 - הסתכמו לסך של כובתקופה המקבילה אשתקד  ת הדוחבתקופ הוצאות הנהלה וכלליות
  .2012בשנת  ח"ש מיליון 57 -כ סך שללעומת  ש"ח

  

  הוצאות והכנסות מימון 2.2.4

מיליון ש"ח  1 -מיליון ש"ח וכ 8 -ו לסך של כהסתכמ ת הדוחהוצאות והכנסות המימון בתקופ
  -הוצאות והכנסות המימון לסך של כשבה הסתכמו  תקופה המקבילה אשתקד,ה בהתאמה לעומת

בה הסתכמו הוצאות והכנסות  2012ולעומת שנת  בהתאמהש"ח, מיליון  4 -מיליון ש"ח וכ 10
  . מיליון ש"ח, בהתאמה 8 -מיליון ש"ח וכ 42 -לסך של כהמימון 

  
  נזילות ומקורות המימון 2.3

   תזרים מזומנים לתקופה 2.3.1

לעומת  ש"ח מיליון 57- הסתכם סעיף המזומנים ושווי מזומנים לסך של כ 2013, במרס 31 נכון ליום
  .2012בדצמבר,  31ליום  ש"ח מיליון 86 - סך של כ

 
ששמשו ליון ש"ח נבעה בעיקרה ממזומנים ימ 29 - הירידה במזומנים ושווי מזומנים בסך של כ

 13 - פעילות השקעה בסך של כל ששימשומזומנים ש"ח, ממיליון  40 -בסך של כ שוטפתלפעילות 
  . ליון ש"חימ 24 -ש"ח ובניכוי מזומנים שנבעו מפעילות מימון בסך של כליון ימ
  

מירידה בעיקר  נבעומיליון ש"ח  40- מזומנים נטו ששימשו בתקופת הדוח לפעילות שוטפת בסך של כ
מליון ש"ח בניכוי  7 -, מעליה ביתרות חייבים בסך של כש"חמליון  45 -ספקים בסך של כביתרות ה

  מליון ש"ח. 12 -רווח על בסיס מזומן בסך של כ
  

מתן כללו בעיקר  ש"חליון ימ 13- בסך של כ ששימשו בתקופת הדוח לפעילות השקעהמזומנים נטו 
וואות לבעל קרקע בעסקת קומבינציה מליון ש"ח ומתן הל 8- הלוואות לחברות כלולות בסך של כ

  ליון ש"ח.ימ 6- בסך של כ
  

 הנפקתכללו בעיקר  ש"חליון ימ  24 - פעילות מימון בסך של כמ בתקופת הדוח שנבעומזומנים נטו 
  מליון. 27 - בתמורה לסך של כאגרות חוב 

  

 דוח תזרים מזומנים חזוי  2.3.2

 שהנפיק מדווח שתעודות התחייבות יד, נדרש תאגהדיווח ) לתקנות 14(ב)(10בהתאם לאמור בתקנה 
סימני אזהרה, כמשמעותם בתקנה האמורה (להלן: " סימני מתקיימים מוחזקות בידי הציבור ואשר

ג לתקנות 9"), בדוחות הכספיים המאוחדים ו/או בדוחות הכספיים הנפרדים שלו לפי תקנה האזהרה
 צופה הוא מהם הכספיים מקורותה התחייבויות ושלה של פירוט "), לפרסםסולו דוחות("הדיווח 
 מועד פרסום שלאחר השנתיים במהלך ")חזוי תזרים דוחהתחייבויות אלה (להלן: " של פירעון
  הכספי. הדוח

, לא 2013במרס  31ליום דוחות הסולו של החברה ובהמאוחדים של החברה הכספיים בדוחות 
-שלילי מפעילות שוטפת עלנים מזוממתקיימים סימני האזהרה האמורים. יצוין, כי לחברה תזרים 

אשר לדעת דירקטוריון החברה אינו מהווה תזרים מזומנים שלילי  המאוחדיםהכספיים פי דוחותיה 
 ) לתקנות14(ב)(10מתמשך מפעילות שוטפת, ולפיכך אינו מהווה סימן אזהרה כאמור בתקנה 

  . הדיווח
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 דירוג החברה 2.3.3

, שצורף לדוח 2012מחודש נובמבר ") מידרוג"לן: להשל מידרוג בע"מ (בהמשך לדוח פעולת דירוג 
 , המובא בדרך של הפניה)2012-01-270501(אסמכתא מספר  2012בנובמבר  4מיידי של החברה מיום 

לסדרות אגרות  A3לאשר מחדש דירוג מידרוג, בין היתר, החליטה לפיו "), דוח הדירוג"להלן: (
הודיעה מידרוג ביום אופק הדירוג מיציב לחיובי,  ו' של החברה שבמחזור ולשנות את-החוב ד', ה' ו

דוח מיידי של , כי נכון למועד ההודעה דוח הדירוג הינו בתוקף. לפרטים ראה 2013בפברואר  11
  , המובא בדרך של הפניה.)2013-01-035847(אסמכתא מספר  2013בפברואר  11החברה מיום 

  

  אחריםתני אשראי ומנמתאגידים בנקאיים ואשראי  2.3.4

לציבור. הנפקת אגרות חוב ברה מממנת את עיקר פעילותה באמצעות אשראי בנקאי ובאמצעות הח
פירוט התפלגות פרויקטים יזמיים. להלן  שלווי יהסכמי לניתן במסגרת עיקר האשראי הבנקאי 

  :ליוני ש"חיבמ האשראי בקבוצה

   
  במרס 31

2013  
בדצמבר  31

2012  
 במרס 31 

2012  
          מקור

  60  53  50  ישראל –בנקאי 
  494   455  482  חוץ בנקאי

   532  508   554  

  נזילות 2.3.5

השקעות , ניםמ(מזומנים ושווי מזו הקבוצהשל  הסתכמו היתרות הנזילות 2013במרס  31ליום 
  ש"ח. מיליון 190 -כשל וקווי אשראי בלתי מנוצלים) לסך  נזילות לזמן קצר

 אשראי בר דיווח  2.3.6

בעניין "אשראי בר דיווח", להלן  2011 ,באוקטובר 30ניירות ערך מיום בהמשך לעמדת סגל רשות 
  עדכונים בדבר מסגרות אשראי מהותיות בחברה:

 שנתנה החברה לדורי בדבר מסגרת קו אשראי , לדוח התקופתי 11.27.1.1משך לאמור בסעיף הב
ות שהעמידה ולמועד אישור הדוח יתרת הערבויות ו/או הבטוח 2013במרס  31נכון ליום  בניה,

ליום בהתאמה.  ,מיליון ש"ח 89 -וכ ש"חמיליון  95 -כ החברה בהתאם לתנאי קו האשראי הינה
 114 - עמדה יתרת הערבויות ו/או הבטוחות שהעמידה החברה לדורי בניה על כ 2012 בדצמבר 31

  מיליון ש"ח.
  

נסיות מהותיות לדוח התקופתי, להלן נתונים אודות אמות מידה פינ 19.3בהמשך לאמור בסעיף 
   :הקבוצהלגביהן התחייבה 
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מקבלת 
  האשראי

  2013במרס  31  תיאור אמת המידה הפיננסית  נותן האשראי
  במיליוני ש"ח

 שנקבעה מידה אמת  החברה
 של הדירוג ותבדוח

 מחודשהחל  החברה
   2008 מרס

  70%של עד  CAP-ל חוב של יחס
  תוצאה  CAP  חוב סך

532  905  58.8%  

 חוב אגרות קימחזי  החברה

  ')ו(סדרה 

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

  ')ו סדרה( חוב אגרות דירוג

A3 חיובי אופק   

חוב  אגרות מחזיקי  רונסון

 ומחזיקי) A(סדרה 

 )B(סדרה  בחו אגרות

, לפי הדוחות 25%זן של הון למא יחס
אשר ירידה ממנו תהווה  ל רונסוןהכספיים ש

  עילה לפירעון מוקדם של אגרות החוב 

  תוצאה  מאזן סך  עצמי הון

523  854  61.3%  

 פיננסים מוסדות  החברה

  שונים

, לפי הדוחות 15%הון למאזן של  יחס
  תוצאה  מאזן סך  עצמי הון  החברההכספיים המאוחדים של 

364  1,768  21.1%  

ערבות  הבטחת  אנרגיה דורי

ידי -על שהועמדה

  בנקאי מוסד

 40 של קצר לזמן והשקעותמזומנים  סך
 הכספיים הדוחות לפי, לפחות"ח ש מיליון
  מזומנים סך החברה של(סולו) 

השקעות  סך

  "קלז
  תוצאה

18  104  122  

ערבות  הבטחת  אנרגיה דורי

ידי -על שהועמדה

  בנקאי מוסד

 הדוחות לפי, 10% של מאזן לסך הון יחס
  תוצאה  מאזן סך  עצמי הון  החברה של המאוחדים הכספיים

364  1,768  21.1%  

, 18%- מ יפחת לא מאזן לסך עצמי הון יחס  פיננסי מוסד  בניה דורי
  תוצאה  מאזן סך  עצמי  הון  הבניבדוחות דורי 

206  724  28.4%  
כום מס 20% -ההון העצמי לא יפחת מ  מוסד פיננסי  רום גבס

המאזן, כולל זכויות מיעוט, שטר הון 
 בדוחות רום גבס  והלוואות בעלים

  תוצאה

43.9%  
 לא) מיעוט זכויות כולל(העצמי  ההון סך  פיננסי מוסד  בניה דורי

 -בדורי בניה ו₪  מיליון 100 של מסך יפחת
ברום גבס₪ מיליון  36

  רום גבס הון  דורי בניה הון

206  91  

ם דורי בניה ורו
  גבס

 ח”שמליון  40יתרת נזילות מינימלית של   מוסד פיננסי
  ברום גבס ח”שמליון  30 -בדורי בניה ו

  רום גבס נזילות  דורי בניה נזילות

69  52  

דורי בניה ורום 
  גבס

בדורי  30%היקף חובות כספיים לא יעלה על   מוסד פיננסי
  בניה ורום גבס

  רום גבס תוצאה  דורי בניה תוצאה

2.6%  1.4%  

  
 31, נכון ליום 2012בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  19.3בהמשך לאמור בבאור 

, ולמועד אישור הדוח, החברה עומדות בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות בבאור 2013במרס, 
  האמור.

 
ב' 6 המפורטת בבאור לאחר תאריך המאזן בדורי בניה )סדרה א'(קת אגרות חוב הנפבקשר עם 

  :המפורטות להלןבאמות המידה הפיננסיות  לעמודיה התחייבה דורי בנ לדוחות הכספיים,
    

  ולחוב הפיננסי נטו EBITDA -התחייבות בקשר ל  .א

כי במשך תקופת הבדיקה כמפורט בס"ק (ד) להלן, היחס בין סך החוב  התחייבה דורי בניה

וחות הכספיים המאוחדים, , על בסיס נתוני הדלהלן, כהגדרתם EBITDA-הפיננסי נטו ל
הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, על בסיס חישוב שנתי, לא יעלה 

  מיליון ש"ח. 100, לא יפחת מסך של להלן, ובלבד שההון העצמי של החברה, כהגדרתו 8על 
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  נימלימיהון עצמי   .ב
דורי ד) להלן, הונה העצמי של כי למשך תקופת הבדיקה כמפורט בס"ק ( התחייבה דורי בניה

פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים - , עללהלן, כהגדרתו בניה
  מיליון ש"ח.  100- או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ

  יחס הון עצמי למאזן  .ג
צמי של כי למשך תקופת הבדיקה כמפורט בס"ק (ד) להלן, היחס בין הונה ע התחייבה דורי בניה
פי הדוחות הכספיים המאוחדים, -, עללהלן, כהגדרתם דורי בניהלסך המאזן של  דורי בניה

, ובלבד שההון 12%-הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ
  מיליון ש"ח. 120, לא יפחת מסך של להלן, כהגדרתו דורי בניההעצמי של 

  והפרתןבדיקת התניות הפיננסיות   .ד
התחייבה כי תציין בדוחותיה הכספיים, הרבעוניים או השנתיים, לפי העניין, את דבר  דורי בניה

(ג)  –עמידתה או אי עמידתה בהתחייבויות לעמידה בהתניות הפיננסיות המפורטות בס"ק (א) 
תקופת "לעיל, ובדוחות הכספיים השנתיים תפרט גם תחשיב מפורט ביחס לאמור לעיל. 

של הכספיים הרלבנטיים  פי הדוחות- משמעה (א) שלושה רבעונים עוקבים רצופים, על" הבדיקה
 פי-האמורים; או (ב) שני רבעונים עוקבים רצופים, על לתום כל אחד מהרבעוניםדורי בניה 

האמורים, אם ירד  לתום כל אחד מהרבעוניםשל דורי בניה הדוחות הכספיים הרלבנטיים 

מינוס) של חברת  BBB) (היינו -BBBמתחת לדירוג ( א') הדירוג של אגרות החוב (סדרה

ידי חברת דירוג -מקביל כפי שייקבע עלדירוג  אושל חברת מידרוג ( Baa3 או סטנדרט אנד פורס
  .)אחרת

  
במרס,  31ליום  לעילפיננסיות המפורטות המידה הבאמות  דורי בניהלהלן תוצאות חישוב עמידת 

2013:  
  

יחס חוב  
 -פיננסי נטו ל

EBITDA 

יחס הון עצמי 
 למאזן

גובה הון עצמי  
 (מיליוני ש"ח)

 דורי בניה
 במאוחד

42.9% -28.4%206 

  

"EBITDA" סך הרווח התפעולי הכולל של הרבעון הנבדק יחד עם שלושה רבעונים  –, משמעו
, לפני ניכוי הוצאות מס, מימון, לעילעוקבים אחרונים שקדמו למועד הבדיקה כמפורט בס"ק (ד) 

דורי חת, הפחתות מוניטין ומיסוי, כפי שייקבעו סכומים אלה בדוחות הכספיים המאוחדים של פ
  .בניה

), ולרבות IFRSהון עצמי מאוחד לפי כללי הדיווח החשבונאי הבינלאומי ( –משמעו  "הון עצמי",

  . של דורי בניה זכויות מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים
  ד לפי כללים חשבונאים מקובלים.סך מאזן מאוח –משמעו  "סך מאזן",

חוב לזמן קצר, בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך, בתוספת  –, משמעו "חוב פיננסי"
חוב לזמן ארוך ובתוספת התחייבויות בגין חכירה תפעולית, כפי שסעיפים אלה מופיעים בדוחות 

  .של דורי בניה רים, לפי הענייןהכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוק
חוב פיננסי (כהגדרתו לעיל) בניכוי יתרת מזומנים ושווי מזומנים ובניכוי  –, משמעו "חוב פיננסי נטו"

  .של דורי בניה יתרת השקעות לזמן קצר
  

עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות  דורי בניהנכון למועד אישור הדוח, למיטב ידיעת החברה, 
  .המפורטות לעיל
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 ופרעונות הנפקות  2.3.7

  ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות חוב (סדרה ו') בה הנפיקה 2013בפברואר,  6ביום ,
למשקיעים מסווגים (כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), החברה 
ות החוב אגר ש"ח. 26,966,250ש"ח ע.נ. (סדרה ו') בתמורה לסך של  23,500,000, 2007- התשס"ז

לפרטים נוספים ראה דוחות  .4.7% היההונפקו בפרמיה ושיעור הריבית האפקטיבית בהנפקה 
-2013-01(אסמכתאות מספר:  2013בפברואר,  11מיום ו 2013בפברואר,  6 וםמיידיים מי

  , המובאים בדרך של הפניה;)2013-01-035976 -ו 032064

  דסדרה (אגרות חוב מיליון ש"ח ע.נ. מ 31.25ידי החברה -נפרעו על 2013באפריל,  10ביום'.( 
, )2013-01-032839(אסמכתא מספר:  2013באפריל,  10לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום 

 .המובא בדרך של הפניה
  לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב (סדרה א') ואופציות בדורי בניה לאחר תאריך המאזן ראה

 ג' לדוחות הכספיים.6ב' ו6באורים 
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 ניהולם ולדרכי שוק לסיכוני חשיפה .3

 לא חלו שינויים מהותיים ביחס לחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם., ועד מועד הדוח 2012מתום שנת 

   2013במרס  31ה ליום הצמדמאזן  3.1

   שקלי מט"ח 

פריט לא 
 כספי

ניירות 
אירו דולר ערך

מטבע 
  אחר

צמוד 
מדד/ מדד 

תשומות 
 סך הכל לא צמוד  בניה

פי ש"חאל
 

      נכסים שוטפים
  57,459  52,002 - 112 96 5,249--מזומנים ושווי מזומנים

  105,322  73,839 ---- 31,483- השקעות לז"ק
  575,335  54,853  452,345-- 68,137--לקוחות והכנסות לקבל
  29,833  15,162 - 20--- 14,651חייבים ויתרות חובה

  6,107 - -- 6,107--- רות מוחזקות לז"קהלוואות לחב
  13,500 - ----- 13,500נכס מיועד למימוש

  558,434 - ----- 558,434 מלאי בניינים למכירה
  1,345,990  195,856  452,345 132 6,203 73,386 31,483 586,585 סה"כ נכסים שוטפים

            נכסים לא שוטפים
  21,403 - ----- 21,403מלאי קרקעות

  213 - -----  213 נכסים בגין הטבות לעובדים
  290,697  51,461 ----- 239,236 השקעות בחברות מוחזקות ושותפויות

  51,428 - ----- 51,428 רכוש קבוע, נטו
  18,009 - ----- 18,009 מוניטין

  40,295 - ----- 40,295 מסים נדחים
  422,045  51,461 - ---- 370,584 ם לא שוטפיםסה"כ נכסי

            

  1,768,035  247,317  452,345 132 6,203 73,386 31,483 957,169סה"כ נכסים
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  שקלימט"ח   

פריט לא 
אירו דולר ניירות ערך כספי

מטבע 
  אחר

צמוד מדד/ 
מדד 

תשומות 
 סך הכל לא צמוד  בניה

 ש"חאלפי
     טפותהתחייבויות שו

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי 
 44,891 40,229 4,662-----אחרים

 80,334 - 80,334----- חלויות שוטפות אג"ח
 435,583 359,245 57-76,281---התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 132,553 37,348 5074812,262--82,388זכאים ויתרות זכות
 19,096 2,249 -----16,847הפרשה לתיקונים ואחריות

 9,250 9,250 ------ מיסים שוטפים לשלם
 260,309 - -----260,309מקדמות ממזמיני עבודות

 982,016 448,321 56448173,539--359,544התחייבויות שוטפותסה"כ
   התחייבויות לזמן ארוך

ות מתאגידים בנקאיים ומנותני הלווא
 5,012 1,670 3,342----- אשראי אחרים

 401,605 98,540 303,065----- אגרות חוב סטרייט
 8,905 - -----8,905 מסים נדחים

 6,557 - -----6,557התחייבות בשל הטבות לעובדים
 422,079 100,210 306,407----15,462 התחייבויות לזמן ארוךסה"כ

   
 1,404,095 548,531 56448479,946--375,006התחייבויותסה"כ

)301,214( (27,601)582,16331,48373,3865,63984 סה"כ נכסים בניכוי סה"כ התחייבויות  363,940 
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 היבטי ממשל תאגידי .4

  תרומות 4.1

  .  ויים מהותיים במדיניות החברה בנושא תרומותלא חלו שינ, 2012בתקופה המצטברת מתום שנת 

 הליך אישור הדוחות הכספיים 4.2

האורגן המופקד על בקרת העל בחברה הינו דירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה הוא אשר דן 
בדוחות הכספיים ומאשר אותם לאחר שחברי הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות 

משמשת גם כוועדה לבחינת ה, ישיבה וכן את המלצות ועדת הביקורתהכספיים מספר ימים לפני ה
הדוחות הכספיים בחברה כאמור בתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות 

 ").הועדה" :(בסעיף זה 2010- תש"עההכספיים), 
 

  חברים: משלושה הועדה מורכבת 
  בלתי תלוי בחברה ומשמש כיו"ר הועדה; וכדירקטור מכהן כדירקטור חיצוני  - מר עמוס ספיר 

 מכהן כדירקטור חיצוני וכדירקטור בלתי תלוי;  - מר מתי דב 
  .מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה - גב' רינת רמלר 

החברה רואה את חברי הועדה כבעלי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים, וזאת בהסתמך על 
  דוח התקופתי.בוניסיונם, המפורטים הצהרותיהם כאמור וכן על כישוריהם, השכלתם 

  היה כרוך בשתי ישיבות כמפורט להלן:  2013במרס,  31 ליוםהליך אישור הדוחות הכספיים 

, הוזמנו כל חברי הועדהלישיבת הועדה  .ישיבה של הועדההתקיימה  2013במאי,  16ביום   ) 1(
ספיר, יו"ר הועדה,  המבקר הפנימי. בישיבה השתתפו: מר עמוסוכן  רואי החשבון המבקרים

מר מתי דב, דירקטור חיצוני, גב' רינת רמלר, דירקטורית בלתי תלויה, מר אורעד יצחקי, 
גלעד,  הסמנכ"ל ייזום, יועץ משפטי ומזכיר החברה, מר שניר שרון, סמנכ"ל כספים, מר ארי

עם בעלי תפקידים אחרים בחברה אשר אינם מכהנים כנושאי משרה וכן מטוחשב החברה 
   .רו"ח איתי בר חייםו רונן קמחי רו"ח י החשבון המבקרים של החברהרוא

גיבוש המלצותיה לשם דיון עקרוני ומקיף בסוגיות הדיווח המהותיות בועדה נערך 
ואפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  יון בעניין אישור הדוחות הכספייםלדירקטור
את  ת עיקרי הדוחות הכספיים והציגם אבמהלך הישיבה סקר סמנכ"ל הכספי .והגילוי

הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, את ההערכות המהותיות ואת האומדנים הקריטיים אשר 
ניתנה  ,יושמו בדוחות הכספיים ונתונים נוספים לצורך הבהרת הנתונים הנזכרים. כמו כן
יון, בין התייחסותם של רואי החשבון המבקרים לנושאים שהוצגו. הועדה בחנה וקיימה ד
שאומצה  היתר, על שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, על המדיניות החשבונאית

והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה ועל ההערכות וההנחות 
והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים. נושאי המשרה הבכירה, 

האחרים אשר השתתפו בישיבה השיבו לשאלות חברי הועדה  רואי החשבון ובעלי התפקידים
  וכן נתנו עדכון מפורט לגבי אירועים ועניינים אחרים הקשורים לנושאים שנידונו בישיבה. 

גיבשה המלצות בנושאים האמורים לעיל, ובחנה את טיוטת הדוחות הכספיים הועדה לאחר ש   
  .2013מאי, ב 16ביום  העבירה את המלצותיה בכתב לדירקטוריון

בישיבת הדירקטוריון השתתפו בין היתר  .הדירקטוריוןת התקיימה ישיב 2013במאי,  20ביום   ) 2(
מר אריה מינטקביץ, יו"ר דירקטוריון, מר עמוס ספיר, דירקטור  -כל חברי הדירקטוריון 

רקטור מר יעקב אלינב, דיחיצוני, מר מתי דב, דירקטור חיצוני, מר דור (יוסף) סגל, דירקטור, 
מר שרון זוזובסקי, דירקטור בלתי תלוי, גב' רינת רמלר דירקטורית בלתי תלויה בלתי תלוי, 

כן, נכחו בישיבה מר רונן אשכנזי, מנכ"ל -ומר יחזקאל צאיג, דירקטור בלתי תלוי. כמו
החברה, מר אורעד יצחקי, סמנכ"ל ייזום, יועץ משפטי ומזכיר החברה, מר שניר שרון, 

  מר אריה גלעד, חשב החברה, רואה החשבון המבקרים של החברה, רו"ח רונן  סמנכ"ל כספים,
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ובעלי תפקידים אחרים בחברה אשר אינם מכהנים כנושאי  איתי בר חייםורו"ח  קמחי

  משרה. 
הועדה והדוחות הכספיים  בהמלצות נערך דיוןהדוחות הכספיים, בישיבת הדירקטוריון הוצגו 

ת הכספיים וכן הוצגו הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, נסקרו עיקרי הדוחוולאישורם, 
הערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים אשר יושמו בדוחות הכספיים וניתנה הפנייה 
  . לפירוטים שונים המוצגים כחומר נלווה לדירקטורים על מנת להבהיר את הנתונים הנזכרים

בין היתר, את תהליכי  כמו כן, בישיבות אלו סקרו סמנכ"ל הכספים וחשב החברה,
אפקטיביות הבקרה הפנימית הקיימים בחברה, לרבות הבקרות הפנימיות הקשורות לדיווח 
הכספי בחברה והתקיים דיון בנושא. לא הובא לידיעת חברי הועדה ודירקטוריון החברה כל 
אירוע או כל עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 

  .2012בדצמבר,  31ובאה במסגרת הדוח לשנה המסתיימת ביום שה
  

  .2013במאי,  20דירקטוריון החברה אישר את הדוחות הכספיים ביום 
 

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים על דיווח 4.3

 בעלי דירקטורים של הנדרש המזערי במספר שינוי חל, לא 2012בתקופה המצטברת מתום שנת 

כן, לא פחת המספר המזערי הנדרש של הדירקטורים בעלי - כמו. ופיננסית נאיתחשבו מומחיות

 מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה.

 דירקטורים בלתי תלויים 4.4

  תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.

 מבקר פנימי 4.5

החברה, המתוארים בדוח לא חל שינוי מהותי בפרטים בדבר המבקר הפנימי של  בתקופת הדוח
 .התקופתי
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 בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד גילויהוראות  .5

   אומדנים חשבונאיים קריטיים 5.1

) נדרשת ההנהלה להשתמש IFRSבעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים ( 5.1.1

נכסים מותנים  ,וההתחייבויותבאומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של הנכסים 
 תבתקופוהתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על סכומי הכנסות והוצאות 

הדיווח. בעת גיבוש האומדנים נדרשת הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים 
  הכרוכים באי ודאות משמעותית.

בדבר  11קן חשבונאות בינלאומי מספר עבודות בניה קבלניות החברה מיישמת את ת ם שלבפרויקטי 5.1.2
"חוזי הקמה", לפיו שיעור ההשלמה נקבע על בסיס יחס העלויות שנצברו לסך העלויות החזויות 
בפרויקט. הדיווח התקופתי על הכנסות ועלויות מעבודות בניה מקיף את מלוא המחזורים, כולל אלו 

ם ניתן לקבוע כי השבתן של העלויות שלא ניתן בשלב הדיווח לאמוד את הרווח הצפוי בגינם, אול
שכבר הוצאו צפויה. במקרים אלה נזקפות לדוח רווח והפסד מלוא העלויות שהוצאו כנגד הכנסות 

נעשית הפרשה למלוא ההפסד הצפוי עד פרויקט במקרים שצפוי הפסד מה. בגובה העלויות האמורות
  פרויקט. להשלמת ה

ההוצאות הצפויות של כל פרויקט אחת לרבעון. לפיכך החברה אומדת את היקף כלל ההכנסות ו
לאומדנים אלו השפעה בעיקר על ההכנסות מעבודות ועלות העבודות בדוח רווח והפסד ועל סעיפי 
ההכנסות לקבל ומקדמות ממזמיני עבודות במאזן. אומדן עלויות הפרויקט נקבע בהתבסס על 

היחתם עם קבלני משנה, עלויות תחשיבים שהוכנו המתבססים על הסכמים שנחתמו או צפויים ל
שכר עבודה כפי שהן ידועות במועד הכנת התחשיב, שינויים מעת לעת במחיר חומרי הגלם ואומדן 

 פרק הזמן הנדרש להשלמת העבודה בהתאם לניסיון העבר ומחויבויות חוזיות.
  

ע הדברים למען הסר ספק יובהר כי התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלו, שכן מטב
בהיות אומדנים והערכות אלו תוצאות של הפעלת שיקול דעת, שינויים בבסיס ההנחות שאינם 
תלויים בהכרח בהנהלת החברה כגון דרישות לשינויים של היזם, מידע שלא היה ברשות החברה 
במועד קביעת האומדן ושינויים חריגים במחירי חומרי הגלם אשר אינם משתקפים באופן מלא 

ים במדד תשומות הבניה, עשויים להביא לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות מהאומדנים בשינוי
  שנקבעו.

  
יצוין כי בהתקשרות מסוג כמויות מדידה קיימת חשיפה נוספת מכיוון שהתוצאה הסופית עלולה 

האומדנים וזאת בשל אופי ההתקשרות  מהסכום הכמותי שנקבע במועד חישובלהיות שונה 
  עבודה לשנות את כמויות הפרויקט.המאפשר למזמין ה

  

, לשם בחינת צפי להפסד משתמשת הנהלת דיור לצורך בחינת ההכנסות והעלויות ממכירת יחידות 5.1.3
החברה באומדנים בדבר ההכנסות והעלויות הצפויות בגין הפרויקט עד להשלמתו. אומדני ההכנסות 

בוססים על צפי הנהלת החברה הצפויות מתבססים על מחירונים שהוכנו על ידי הנהלת החברה והמ
באשר למחירי המכירה של היחידות בהתבסס על ניסיון העבר ומצב השוק. אומדני העלויות 
הצפויות מבוססות על ניסיון העבר, מצב השוק, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות בהתאם 

נה וספקים. במקרים מדן לרבות הצעות מחיר והסכמים  עם קבלני משולנסיבות המתאימות לכל א
  שצפוי הפסד ממכירת היחידות נעשית הפרשה למלוא ההפסד הצפוי עד להשלמת הפרויקט.
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החברה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך בשווי הפנקסני של   - ירידת ערך נכסים לא פיננסים  5.1.4
סימנים כתוצאה ומוניטין) כאשר ישנם  קרקע נכסים לא פיננסים (רכוש קבוע, חברות כלולות, מלאי

השבה. במקרים בהם -מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהשווי הפנקסני אינו בר
ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים -השווי הפנקסני של הנכסים הלא פיננסים עולה על הסכום בר

ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר מכירה נטו ושווי שימוש. - ההשבה שלהם. השווי בר- לשווי בר
 בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את
- הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

  השבה עבור היחידה מניבת המזומנים אליה שייך הנכס.

 אירועים לאחר תאריך המאזן 5.2

 .לדוחות הכספיים 6ור לפרטים ראה בא

 

 

  

  אריה מינטקביץ    רונן אשכנזי

  מנכ"ל
  

  יו"ר דירקטוריון  

- -  - - -   
  .2013במאי  20תאריך : 
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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,  2013במרס,  31המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום 

סתיימה באותו תאריך. הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שה
אלה בהתאם לתקן חשבונאות ת ביניים ולתקופהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 

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

  אלה בהתבסס על סקירתנו.ת ביניים ולתקופכספי 
  

של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד  המידע הכספי התמציתי לתקופות בינייםאת  סקרנולא 
מכלל  31%-והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2013 ,במרס 31ליום מכלל הנכסים המאוחדים  13%- מהווים כ

כמו כן לא סקרנו את המידע הכספי . לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך ההכנסות המאוחדות
- של כ לסך הסתכמה בהן ההשקעה המאזני, אשר השווי התמציתי לתקופות ביניים של חברות המוצגת על בסיס

 1,042 -של כ לסך הסתכמו ל"הנ החברות בהפסדי של הקבוצה חלקה ואשר ,2013ס במר 31 ליום ח"ש אלפי 25,862
המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של  .תאריך באותו שהסתיימה חודשים שלושה לתקופה של ח"ש אלפי

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 הסקירה של רואי החשבון האחרים.

  
  היקף הסקירה

  
"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1רה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקי

מורכבת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים מבירורים, 

ה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים סקיר. 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
  

רתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור בהתבסס על סקי
  .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  
בא בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא 

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

  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר אביב,-תל
 רואי חשבון 2013במאי,20
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  מאוחדים מאזנים

 
  

   במרס 31ליום   
  ליום

בדצמבר 31
  2013   2012(*   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ש"חאלפי   
         

          נכסים שוטפים
          

  86,226   63,467   57,459   מזומנים ושווי מזומנים
 106,861   186,256    105,322   לזמן קצרהשקעות
 571,829   535,034    575,335  והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמהלקוחות

 22,639   30,321    29,833   חייבים ויתרות חובה
 6,483   8,367    6,107  הלוואות לחברות מוחזקות

 560,059   529,741    558,434  למכירהודירות מלאי בניינים 
 13,500   13,277    13,500  מוחזקים למכירהנכסים

          
  1,345,990    1,366,463   1,367,597 
          

           נכסים לא שוטפים
          

 21,403   21,525    21,403   מלאי קרקעות לבניה
 209   129    213  נכסים בשל הטבות לעובדים

 291,169   251,969    290,697  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעה בחברות 
 53,702   52,382    51,428   , נטורכוש קבוע

 18,009   18,009    18,009  מוניטין
 40,164   39,663    40,295   מסים נדחים

          
  422,045    383,677   424,656  
          
  1,768,035    1,750,140   1,792,253 
          
          
  

  5ביאור  הוצג מחדש ראה*) 
  
  

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

  

   במרס 31ליום   
  ליום

בדצמבר 31
  2013   2012(*   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ש"חאלפי   
         

          התחייבויות שוטפות
         

 45,420   **)54,119    44,891  אשראי מתאגידים בנקאיים
 76,546   **)95,020    80,334  ת חובבגין אגרושוטפות חלויות

 480,995   433,194    435,583  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  30,456   41,344    37,903   זכאים ויתרות זכות

  102,014   113,535    94,650  התחייבות בגין רכישת מקרקעין
  10,052   12,279    9,782   מסים שוטפים לשלם

  19,196   21,860    19,096   הפרשות
 256,838   216,721    260,309  ומרוכשי דירותמקדמות ממזמיני עבודות

          
  982,548    988,072   1,021,517 

          לא שוטפותהתחייבויות 
          

 7,257   **)6,056    5,012  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 378,877  **)399,066    401,605   אגרות חוב

 5,913   6,466    6,557  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 8,915   7,013    8,373   מסים נדחים

          
  421,547    418,601   400,962 

          המיוחס לבעלי המניותהון
          

 158,789   158,789    158,789   הון מניות 
 129,498   129,498    129,498   פרמיה על מניות

 2,935   2,935    2,935  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 1,858   1,858    1,858  בעלי שליטהעסקה עם קרן בגין
 48,695   29,121    54,882   רווחיתרת

 )38,030(   )40,125(    )52,534(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
          
  295,428    282,076   303,745 
          

 66,029   61,391    68,512  שאינן מקנות שליטהזכויות
          

 369,774   343,467    363,940   סה"כ הון 
          
  1,768,035    1,750,140   1,792,253 
          

  5הוצג מחדש ראה ביאור *) 
  ב'2פרע ראה ביאור **) התאמה למ

  
  .מאוחדיםביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים

  
         2013, במאי 20

 תאריך אישור הדוחות הכספיים
 

  אריה מינטקביץ
  יו"ר דירקטוריון

  רונן אשכנזי
  מנכ"ל

  שניר שרון 
  כספים סמנכ"ל
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  רווח והפסד מאוחדים על דוחות 

  

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס 31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

  2013   2012(*   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר  

  
  אלפי ש"ח 

  למניה)(למעט נתוני רווח נקי 
           הכנסות

          
 מביצוע עבודותהכנסות ממכירת בניינים, קרקעות ,

  1,749,042   475,809   394,540   ומשכירות
          

           ההכנסותעלות
          

 העבודות שבוצעו,עלות מכירת בניינים, קרקעות 
**)1,609,578   440,778   362,863   והשכירות

          
  139,464   35,031   31,677   רווח גולמי

          
  223  -   -  עליית ערך נדל"ן להשקעה

 )4,465(  )780(  )848(   ושיווקהוצאות מכירה 
  **))57,679(   )15,113(   )14,222(  כלליותוהוצאות הנהלה 

חברות המטופלות בשיטת  חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי)
  8,322   )1,931(   3,411   השווי המאזני

          
  85,865   17,207   20,018  אחרותהוצאותרווח תפעולי לפני 

          
  )6,108(   )2,158(   )927(   אחרותהוצאות

          
  79,757   15,049   19,091  אחרותהוצאות לאחררווח תפעולי 

          
  7,889   3,579   1,585   הכנסות מימון
  )41,540(   )9,880(   )8,999(   הוצאות מימון

          
  46,106   8,748   11,677  רווח לפני מסים על הכנסה

  **)12,731   3,666   2,647   מסים על הכנסה 
          

  **)33,375   5,082   9,030   נקירווח
          

           מיוחס ל:רווח נקי
          

  20,531   1,364   6,203   בעלי מניות החברה
  12,844   3,718   2,827  זכויות שאינן מקנות שליטה

          
  9,030   5,082   33,375  

          למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)רווח נקי
          

  **)0.152   0.010   0.046   ומדולל בסיסירווח נקי
          

  5וצג מחדש ראה ביאור ה*) 
  )1(ג'2 ביאורראה **) הוצג מחדש 

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

  
  

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס 31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2013   2012(*   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
         

  **)33,375   5,082   9,030   רווח נקי
         

         כולל אחר (לאחר השפעת המס):רווח
        

  11,709   9,614   )14,504(  הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץהתאמות
  **)571   -   )23(  רווח (הפסד) אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת

         
  45,655   14,696   )5,497(  סה"כ רווח (הפסד) כולל

         
         סה"כ רווח (הפסד) כולל מיוחס ל:

         
  32,647   10,978   )8,317(   החברהבעלי מניות 

  13,008   3,718   2,820  זכויות שאינן מקנות שליטה
         
  )5,497(   14,696   45,655  
        
        
  

  5*) הוצג מחדש ראה ביאור 
  )1(ג'2 **) הוצג מחדש ראה ביאור

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

  

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון 

 מניות 

פרמיה 
על 
מניות

קרן בגין 
 תשלום

 מבוסס 
מניות

קרן בגין 
עסקה עם

בעלי 
שליטה

  יתרת
רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר 
 ש"חאלפי  
              

  369,774  66,029  303,745  )38,030( 48,695 1,858 2,935 129,498  158,789(מבוקר)2013בינואר,1יתרה ליום
              

  9,030  2,827  6,203 - 6,203 - - - - רווח נקי
  )14,504(  -  )14,504(  )14,504( - - - - - התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  )23(  )7(  )16( - )16( - - - - אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרתהפסד
              

  )5,497(  2,820  )8,317(  )14,504( 6,187 - - - -כולל(הפסד)סה"כ רווח
             

  )360(  )360(  - - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  23  23  - - - - - - - עלות תשלום מבוסס מניות

             
  363,940  68,512  295,428  )52,534( 54,882 1,858 2,935 129,498  2013158,789במרס,31יתרה ליום

  
  
  

  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

קרן בגין 
 תשלום

 מבוסס 
מניות

קרן בגין 
עסקה עם

בעלי 
שליטה

  יתרת
רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר 
 ש"חאלפי  
              

  302,240  58,276  243,964  )49,739( 27,757 1,858 2,935 122,572  138,581(מבוקר)2012בינואר,1יתרה ליום
              

  *)5,082  *)3,718  *)1,364 - *)1,364 - - - - רווח נקי
  *)9,614  *)-  9,614 9,614 - - - - - התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

              
  *)14,696  3,718  *)10,978 9,614 1,364 - - - -סה"כ רווח כולל

             
  )863(  )863(  - - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  27,134  -  27,134 - - - - 6,926  20,208 הנפקת הון מניות
  260  260  - - - - - - - עלות תשלום מבוסס מניות

             
 *)343,467  *)61,391 *)282,076  )40,125( *)29,121 1,858 2,935 129,498  2012158,789במרס,31יתרה ליום

  
  5*) הוצג מחדש ראה ביאור 

  
  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

קרן בגין 
  תשלום

  מבוסס 
מניות

קרן בגין 
עסקה עם

בעלי 
יתרת רווחשליטה

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 סה"כ כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  סה"כ
 הון 

 מבוקר 
אלפי ש"ח 

             
  302,240  58,276  243,964  )49,739( 27,757 1,858 2,935 122,572  138,581(מבוקר)2012בינואר,1יתרה ליום

              
  *)33,375  *)12,844  *)20,531 - *)20,531 - - - - רווח נקי

  11,709  -  11,709  11,709 - - - - - התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
  *)571  *)164  *)407 - *)407 - - - - אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרתרווח

              
  45,655  13,008  32,647  11,709 20,938 - - - -סה"כ רווח  כולל

             
  )4,452(  )4,452(  - - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  27,134  -  27,134 - - - - 6,926  20,208 הנפקת מניות בדרך של זכויות
  )326(  )326(  - - - - - - - יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת לשעבר

  )477(  )477(  - - - - - - - עלות תשלום מבוסס מניות
             

  369,774  66,029  303,745  )38,030( 48,695 1,858 2,935 129,498  158,789(מבוקר)2012בדצמבר,31יתרה ליום
  

  )1(ג'2*) הוצג מחדש ראה ביאור 
  
  
  

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

  

  
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס 31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2013   2012(*   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
         

  33,375   5,082   9,030  רווח נקי
         

         התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
         

        התאמות לסעיפי רווח והפסד:
        

  6,467   1,636   2,253  פחת רכוש קבוע
  )477(   260   23 עלות תשלום מבוסס מניות

  )223(   -  - שינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
  705   -   155 הפסד ממימוש רכוש קבוע

  326   -  -  הפסד ממימוש חברה מאוחדת
חלק הקבוצה בהפסדי (רווחי) חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

  )8,322(   1,931   )3,411(   המאזני
  33,651   6,301   7,414   הוצאות מימון, נטו
  12,731   3,666   2,647   מסים על הכנסה  

  733   547   617 שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
        
 9,698   14,341   45,591  

        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
        

  )88,620(   )39,529(   )3,751( עלייה בלקוחות והכנסות לקבל
  10,739   5,245   )7,080( ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה

  23,337   63,511   )124( קעין, דירות ובניינים למכירה, נטוירידה (עלייה) במלאי מקר
  55,433   492   )45,412( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים (ירידה)עלייה

עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות, מסים לשלם והפרשה לתיקונים 
  )8,327(   )5,254(   229  ואחריות

  )20,150(   )60,267(   3,471 עלייה (ירידה) במקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
        
 )52,667(   )35,802(   )27,588(  
        

        עבור:תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
         

  )40,404(   )4,890(   )3,325(  ריבית ששולמה
  3,035   1,188   426   ריבית שהתקבלה
  )12,191(   )2,120(   )3,138(  מסים ששולמו
  -   290  -   מסים שהתקבלו

        
 )6,037(   )5,532(   )49,560(  

         
  1,818   )21,911(   )39,976( מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

         
  5*) הוצג מחדש ראה ביאור 

  
  

  .מאוחדיםביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

  

  
  שהסתיימוהחודשים  3-ל

   במרס 31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2013   2012(*   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

  )5,430(   )2,226(   )237(  רכישת רכוש קבוע
  652   -   103 תמורה ממימוש רכוש קבוע

תמורה ממימוש ניירות ערך (השקעה בניירות ערך) הנמדדים בשווי 
  6,601   )51,308(   )13,157( הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

  -   -   )6,160(  מתן הלוואה לבעל קרקע בעסקת קומבינציה
פרעון (מתן) הלוואה לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, 

  )33,796(   )11,646(   )7,847( נטו
  16,289   )5,277(   14,728 משיכה מפקדונות (השקעה בפקדונות) וחשבונות ליווי, נטו

        
  )15,684(   )70,457(   )12,570( לפעילות השקעה ששימשומזומנים נטו 

        
        תזרימי מזומנים מפעילות מימון

        
בחברות  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )4,452(   -  -  מאוחדות
  122,506   70,586   26,557 הנפקת אגרות חוב (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)תמורה מ
  27,134   27,134  -  הנפקת מניות בדרך של זכויותתמורה מ

  )10,116(   -  -  פרעון אגרות חוב להמרה
  )95,850(   )10,116(  -   פרעון אגרות חוב
  730   140  - והתחייבויות אחרות לזמן ארוךקבלת הלוואות 

  )5,092(   )856(   )2,245( פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
  )46,038(   )42,324(   )529( אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו

        
  )11,178(   44,564   23,783 מימון)ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות

        
  1   )2(   )4( הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

        
  )25,043(   )47,802(   )28,767( במזומנים ושווי מזומניםירידה

       
  111,269   111,269  86,226 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

       
  86,226   63,467  57,459 לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים

       
      פעילות מהותית שלא במזומן

      
  -   863  360 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה שהוכרז וטרם שולם

        
  5*) הוצג מחדש ראה ביאור 

  
  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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  כללי  -: 1באור 
  

של שלושה חודשים  הולתקופ 2013, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -באותו תאריך (להלן  השהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2012בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים). -ולבאורים אשר נלוו אליהם (להלן 

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  כונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםמת  א.
  

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

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

    
  תקופת המחזור התפעולי  ב.
  

 בממוצע שלוש שנים הינוהמחזור התפעולי לפעילות מכירת בניינים וקרקעות התייחס ב
יחד עם זאת, . ובהתייחס לפעילות ביצוע עבודות בניה המחזור התפעולי אינו עולה על שנה

וד האשראי ושימושו, הגיעה החברה למסקנה כי לא ניתן לייחס באופן לאור בחינה של ייע
ספציפי את ייעוד האשראי ושימושו לפעילות מכירת בניינים וקרקעות ועל כן יש לסווג את 
האשראי הלא ספציפי בהתאם למחזור תפעולי של שנה ולא בהתאם למחזור תפעולי של 

  החברה.כפי שהוצג בעבר בדוחות הכספיים של  שלוש שנים
  

כוללים הצגה מחדש של החלויות  2012במרס,  31 ליוםכתוצאה מהאמור, מספרי ההשוואה 
  השוטפות של ההלוואות ואגרות החוב, והכל על מנת לשקף בהם למפרע את האמור לעיל.

  
לדעת דירקטוריון החברה ההצגה מחדש כאמור לעיל לא הובילה להשפעה מהותית על תיאור 

לה השפעה מהותית על תיאור מצבה הפיננסי של החברה, על  עסקי החברה ולא היתה
  .הנחת "העסק החי"נזילותה ועל קיומה של 

  
  להלן. 5ההצגה מחדש של מספרי ההשוואה מוצגת בביאור 

  

  החברה ידי עליושמו לראשונה ש ותיקונים פרשנויות, חדשים תקנים  .ג
  

ביניים מאוחדים עקבית לזו המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים 
  שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן:

  

1. 19 IAS )עובדהטבות  – )המתוקן 
  

בינואר,  1- רש ליישמו החל מ(מתוקן) שנד IAS 19את  IASB - פרסם ה 2011בחודש יוני 
מהותיים ותוקנו כתוצאה מיישום התקן השתנו מספרי ההשוואה בסכומים לא . 2013
  ך של הצגה מחדש של מספרי ההשוואה כדלקמן:בדר

  
הינה גידול  2012בדצמבר,  31-ההשפעה בדוח על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום ה

אלפי ש"ח, גידול בהוצאות ההנהלה והכלליות בסך של  489-בסעיף עלות המכר בסך של כ
אלפי ש"ח והרווח הנקי קטן בסך  190-אלפי ש"ח, הוצאות המיסים קטנו בסך של כ 272-כ

 571ברווח אקטוארי בסך של  2012אלפי ש"ח. מאידך, הכירה החברה בשנת  571-של כ
אלפי ש"ח אשר נזקף לרווח כולל אחר, כך שההשפעה על הרווח הכולל לאותה השנה 

  הינה אפס.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

2. 13 IFRS - מדידת שווי הוגן 
  
13 IFRS  קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן, ככל שמדידה זו נדרשת בהתאם

מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס, או  IFRS 13לתקינה הבינלאומית. 
) בין משתתפי שוק במועד המדידה. orderlyמשולם בהעברת התחייבות, בעסקה רגילה (

משתתף שוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות השימוש שווי הוגן משקף את היכולת של 
מפרט את המאפיינים של משתתפים  IFRS 13) בנכס. בנוסף, highest and best useהמיטבי (

) עליהן התבססו ההנחות בחישוב השווי ההוגן. מדידת שווי market participantsבשוק (
או  ס או ההתחייבותשוק העיקרי של הנכהוגן תבוסס על ההנחה כי העסקה תבוצע ב

חלות מכאן  IFRS 13) ביותר. הוראות advantageousבהיעדר שוק עיקרי, בשוק המועיל (
  . ולא חלות על מספרי ההשוואה 2013בינואר,  1ולהבא החל מיום 

  
 31ליום המוצגים בדוחותיה הכספיים של החברה מכשירים פיננסיים ההשווי ההוגן של 

 .2012מהשווי ההוגן כפי שהוצג בדוחות הכספיים לשנת אינו שונה מהותית  2013במרס 
  

 הנפקת ניירות ערך בחבילה .3
  

בהנפקה של ניירות ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה (לפני הוצאות הנפקה) 
שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן: נגזרים פיננסיים  הערךלניירות 

לאחר מכן נקבע השווי  .מידי תקופה ומכשירים פיננסיים אחרים המוצגים בשווי הוגן
הנמדדים בתקופה עוקבת בעלות ההוגן עבור התחייבויות פיננסיות ומכשירים מורכבים 

עלויות . התמורה המוקצית עבור מכשירים הוניים נקבעת כערך שיירכאשר  .מופחתת
הקצאת  בחבילה. ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב

 ה למכשירים פיננסיים באותה רמת מדרג נעשית לפי יחס שווי הוגן.התמור
  

 ארועים מהותיים בתקופת הדיווח  - :3 באור
  

בה הנפיקה גרות חוב (סדרה ו') סדרת אביצעה החברה הרחבה של , 2013בפברואר,  6ביום   .א
אגרות החוב הונפקו  ש"ח. 26,966,250(סדרה ו') בתמורה לסך של  ע.נ.ש"ח  23,500,000

  .4.7% -כ בפרמיה ושיעור הריבית האפקטיבית בהנפקה הינו
  

בסך  2012ווחי שנת על חלוקת דיבידנד על חשבון ר דורי בניההכריזה  2013במרס,  10ביום   .ב
 8. הדיבידנד האמור שולם ביום "ח)אלפי ש 890 -(חלק החברה כ מיליון ש"ח 1.25כולל של 
 .2013באפריל, 
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   מגזרי פעילות  -: 4באור 

  

  כללי  .א
  

מגזר ביצוע מגזר מכירת בניינים וקרקעות,  -וחשלושה מגזרים ברי דיו עלמדווחת  החברה
  ת החברה בפרויקט תחנת הכוח דוראד.מגזר האנרגיה המיוחס להשקעעבודות ו

  

  דיווח בדבר מגזרי פעילות  .ב

 

מגזר
מכירת 
בניינים 
וקרקעות

מגזר 
ביצוע 
 סה"כהתאמות אחראנרגיה עבודות

  מבוקרבלתי  
  אלפי ש"ח 

לתקופה של שלושה חודשים
במרס,  31שהסתיימה ביום 

2013    
      

 394,540 - 126 - 37,163357,251הכנסות מחיצוניים
 - )27,900( - -27,900-מגזריות-הכנסות בין

      
 394,540 )27,900( 126 - 37,163385,151סה"כ הכנסות

     
)הפסדירווחי (חלק הקבוצה ב

חברות המטופלות לפי שיטת 
 3,411 - - )1,340(- 4,751השווי המאזני

 21,524 )1,968( 64 )1,340(10,32114,447 רווח (הפסד) מגזרי
 )1,506(    שלא הוקצו למגזריםהוצאות
  )927( - 39 -)822()144( אחרות, נטו(הוצאות)הכנסות

       
 19,091   רווח תפעולי

      
 )7,414(    הוצאות מימון, נטו

      
 11,677    רווח לפני מסים על ההכנסה

  

 

מגזר
מכירת 
בניינים 
וקרקעות

מגזר 
ביצוע 
 סה"כהתאמות אחראנרגיה עבודות

  מבוקר 
  אלפי ש"ח 

31שהסתיימה ביוםלשנה
    2012,בדצמבר

      
1,749,042 - 188 -199,5001,549,354הכנסות מחיצוניים

 -)111,973( - - 111,973-מגזריות-הכנסות בין
      

1,749,042)111,973( 188 -199,5001,661,327סה"כ הכנסות
     

חלק הקבוצה בהפסדי חברות
המטופלות לפי שיטת השווי 

 8,322 - - )1,340(- 9,662המאזני
 94,448 )2,329( 100 )1,340(27,69170,326 רווח (הפסד) מגזרי

 )7,822(    הוקצו למגזריםהוצאות שלא
  )6,108( - - -)2,647()3,461( אחרות, נטוהוצאות

       
 80,518   רווח תפעולי

      
 )33,651(    הוצאות מימון, נטו

      
 46,867    רווח לפני מסים על ההכנסה
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  (המשך) מגזרי פעילות  -: 4באור 
  

 

מגזר
מכירת 
בניינים 
וקרקעות

מגזר 
ביצוע 
 סה"כהתאמות אחראנרגיה עבודות

  מבוקרבלתי  
  אלפי ש"ח 

לתקופה של שלושה חודשים
, במרס 31שהסתיימה ביום 

2012    
      

 475,808 - 42 - 104,440371,326הכנסות מחיצוניים
 - )26,617( - -26,617-מגזריות-הכנסות בין

      
 475,808 )26,617( 42 - 104,440397,943סה"כ הכנסות

     
חברותחלק הקבוצה בהפסדי

המטופלות לפי שיטת השווי 
 )1,934( - - )394(- )1,537(המאזני

 18,935 824 )26( )394(3,81314,718 מגזרי(הפסד)רווח 
 )1,728(    למגזריםהוצאות שלא הוקצו

  )2,158( - )210( -)469()1,479( אחרות, נטוהוצאות
       

 15,049   רווח תפעולי
      

 )6,301(    הוצאות מימון, נטו
      

 8,748    רווח לפני מסים על ההכנסה
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  חדשים ושל הצגה מחדש על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 5באור 
  

 . 2012ביוני,  30החל מדוחותיה ליום  IFRS11החברה ביצעה אימוץ מוקדם של תקן 
  

ולשלושה  2012במרס,  31החברה תיאמה, בדרך של התאמה למפרע, את דוחותיה הכספיים ליום 
ת לשקף בהם למפרע את השפעת השינויים כאמור , על מנ2012במרס,  31חודשים שהסתיימו ביום 

  .2010בינואר,  1בטיפול החשבונאי באמצעות יישומו החל מיום 
  
  דוחות על המצב הכספיב

  
   

  2012במרס  31 
  בלתי מבוקר 

  כפי שדווח  
   בעבר

  השפעת 
IFRS 11  

כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

  אלפי ש"ח  
          

           נכסים שוטפים
          

  63,467   )52,253(   115,720 מזומנים ושווי מזומנים
  186,256   )5,498(   191,754  השקעות לזמן קצר

  535,034   )257(   535,291 והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות
  30,321   )11,266(   41,587 חייבים ויתרות חובה

  8,367   8,367   - הלוואות לחברות מוחזקות
  529,741   )383,557(   913,298 למכירהודירות מלאי בניינים 

  13,277   -   13,277 נכסים מוחזקים למכירה
         
 1,810,927    )444,464(   1,366,463  

          נכסים לא שוטפים
         

  129   -   129 נכסים בשל הטבות לעובדים
  251,969   164,553   87,416 המטופלות לפי שיטת השווי המאזניות השקעות בחבר

  21,525   )30,856(   52,381 מלאי קרקעות לבניה
  -   )5,504(   5,504  נדל"ן להשקעה

  52,382   )4,941(   57,323   רכוש קבוע
  18,009   -   18,009  מוניטין

  39,663   )3,426(   43,089  מסים נדחים
         
 263,851   119,826   383,677  
         
 2,074,778    )324,638(   1,750,140  
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  חדשים ושל הצגה מחדש על הדוחות הכספיים (המשך) IFRS השפעת יישום תקני   -: 5באור 
    

  2012במרס  31   
  בלתי מבוקר   

   
  כפי שדווח
  בעבר

  השפעת 
IFRS 11  

השפעת תיקון 
התאמה לא 
 מהותית

   )'ב2(באור 
כמוצג בדוחות
 כספיים אלו

  אלפי ש"ח   
            התחייבויות שוטפות

           
  54,119   )1,646(  )70,887(  126,652  אחריםואשראי מתאגידים בנקאיים

ואגרות חוב  חלויות בגין אגרות חוב
 348,059   להמרה במניות 

 
)51,369( 

 
)201,670(  

 
95,020  

  433,194   -  )8,889(  442,083  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  41,344   -   )10,882(  52,226   זכאים ויתרות זכות

  113,535   -  -  113,535  התחייבות בגין רכישת מקרקעין
  12,279   -  )1(  12,280   מסים שוטפים לשלם

  21,860   -  -  21,860   הפרשות
ומרוכשי מקדמות ממזמיני עבודות 

 289,177   דירות
 

)72,456( 
 

-  
 

216,721  
            
  1,405,872  )214,484(   )203,316(   988,072  

            לא שוטפותהתחייבויות 
            

  6,056   1,646  )2,913(  7,323  ואחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים
  399,066   201,670  -  197,396   אגרות חוב

  6,466   -  )6(  6,472  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  7,013   -  )3,267(  10,280   מסים נדחים

           
  221,471  )6,186(  203,316   418,601  

           המיוחס לבעלי המניותהון
           

  158,789   -  -  158,789   הון מניות 
  129,498   -  -  129,498   פרמיה על מניות

  2,935   -  -  2,935  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
  1,858   -  -  1,858  בעלי שליטהעסקה עם קרן בגין
  29,121   -  )9,907(  39,028   רווח יתרת

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 )40,125(   כספיים

 
- 

 
-  

 
)40,125(  

           
  291,983  )9,907(  -   282,076  
           

  61,391   -  )94,061(  155,452  שאינן מקנות שליטהזכויות
           

  343,467   -   )103,968(  447,435   סה"כ הון 
           
  2,074,778  )324,638(   -   1,750,140  
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  חדשים ושל הצגה מחדש על הדוחות הכספיים (המשך) IFRS השפעת יישום תקני   -: 5באור 
  

  רווח והפסד ותבדוח
  

 
   

2012 במרס 31ביום  לשלושה חודשים שהסתיימו   
  בלתי מבוקר   

   
 כפי שדווח
  בעבר

  השפעת 
IFRS 11   

כמוצג בדוחות
 כספיים אלו

ש"ח (למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה)אלפי   
           הכנסות

           
 ,קרקעותו הכנסות ממכירת בניינים

  475,809    )4,984(  480,793  ומשכירותמביצוע עבודות
           

          ההכנסות עלות
           

העבודות עלות מכירת בניינים, קרקעות ,
  440,778    )3,752(  444,530  והשכירות שבוצעו

           
  35,031    )1,232(  36,263  רווח גולמי

           
 )780(    626 )1,406(  הוצאות מכירה ושיווק

  )15,113(    2,807  )17,920(  כלליותוהוצאות הנהלה
הפסדי חברות המטופלותבחלק הקבוצה 

  )1,931(    )1,564(  )367(  לפי שיטת השווי המאזני
           

  17,207    637  16,570  הפסד תפעולי לפני הוצאות אחרות
           

  )2,158(    43  )2,201(  הוצאות אחרות
           

  15,049    680  14,369  רווח תפעולי לאחר הוצאות אחרות
           

  3,579    130  3,449  הכנסות מימון
  )9,880(    )1,023(  )8,857(  הוצאות מימון

           
  8,748    )213(  8,961  רווח לפני מסים על הכנסה

  3,666    442  3,224  מסים על הכנסה
           

  5,082    )655(  5,737   נקי רווח 
          רווח נקי מיוחס ל:
  1,364    )941(  2,305  בעלי מניות החברה

  3,718    286  3,432  זכויות שאינן מקנות שליטה
           
   5,737  )655(    5,082  

למניה המיוחס לבעלי מניות רווח נקי 
          החברה (בש"ח)
  0.010    )0.007(  0.017  ומדוללרווח נקי בסיסי
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  חדשים ושל הצגה מחדש על הדוחות הכספיים (המשך) IFRS השפעת יישום תקני   -: 5באור 
  

  על הרווח הכולל ותבדוח
  

  

  תזרימי המזומניםעל  ותבדוח

  

   

  
 31ביום  לשלושה חודשים שהסתיימו

     2012,במרס
     בלתי מבוקר  

  
כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
IFRS 11 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
            אלו

                 
           5,082  )655(  5,737  רווח נקי

                  
                 כולל אחר (לאחר השפעת המס):רווח

                  
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

         9,614  )5,692(  15,306   כספיים של פעילות חוץ
 

  
                  

    14,696  )6,347(  21,043   כוללסה"כ רווח

           
                   כולל מיוחס ל:סה"כ רווח

                  
             10,978  )941(  11,919   בעלי מניות החברה

            3,718  )5,406(  9,124   זכויות שאינן מקנות שליטה
                  
  21,043  )6,347(  14,696    

           

  
 31ביום  לשלושה חודשים שהסתיימו

     2012,במרס
     בלתי מבוקר  

  
כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
IFRS 11 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
            אלו

           ש"חאלפי  
                 

            )21,911(  2,948  )24,859( מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

          )70,457(  1,673  )72,130(  השקעה
 

  
             44,564  )596(  45,160 מימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות 

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים 
         -  )3,664(  3,664  ושווי מזומנים

 
  

                  
    )47,804(  361  )48,165( במזומנים ושווי מזומנים ירידה
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  ארועים לאחר תקופת הדיווח  -: 6באור 
  

ניתן  2013באפריל,  8, ביום 2012 נובמבר מחודש דורי בניהשל  דירוג פעולת לדוח בהמשך  .א
 2013באפריל,  24וקף וביום בת הינו הדירוג דוח ) כימידרוג -להלן ( "מבע גמידרו של אישור

 בוצע עדכון לפעולת דירוג במסגרתו אישרה מידרוג כי הדירוג האמור חל על הנפקת סדרת
ע.נ. כפי שפורסם בדוח  ש"חמיליון  70ע.נ. (חלף  ש"חמיליון  90של עד  בהיקף חוב אגרות

 הדירוג האמור).
 

-ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') ו 82,000,000 דורי בניההנפיקה  2013באפריל  25ביום   .ב
פי דוח הצעת מדף - , עלדורי בניה) הניתנים למימוש למניות 2כתבי אופציה (סדרה  4,100,000

 24מיום  דורי בניה. דוח הצעת המדף פורסם מכוח תשקיף המדף של 2013באפריל  25מיום 
 .2013באפריל  21, כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום 2011באוגוסט 

  
 ש"ח ערך נקוב כל אחת והעומדות 1, רשומות על שם, בנות שהונפקו אגרות חוב (סדרה א')

 אחת כל של במרס 31 ביום ישולמו שווים, אשר שנתיים ) תשלומים8ה ((קרן) בשמונ לפירעון
 בשיעור נקובה שנתית ריבית (סדרה א') תשאנה החוב (כולל). אגרות 2021עד  2014 מהשנים

 2013באפריל  15ביום  שפורסם לצרכן המחירים , למדדוריבית , קרןצמודות ותהיינה 4.5% של
הריבית על היתרה בלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשולם  .2013 מרס חודש בגין

אחת בספטמבר של כל  30במרס וביום  31מדי חצי שנה בשני תשלומים חצי שנתיים ביום 
כתבי אופציה  4,100,000הוצעו  לרוכשי אגרות החוב כמו כן, (כולל). 2021עד  2013מהשנים 

, רגילה מניה 1 - פציה יהא ניתן למימוש ל) הניתנים למימוש באופן שכל כתב או2(סדרה 
 2013במאי  1מיום  החל ),רגילה (מניה דורי בניה של נקוב ש"ח ערך 0.01, בת שם על רשומה

ש"ח  4.5שהינו  המימוש מחיר של במזומן לתשלום בתמורה (כולל) 2013בנובמבר  30 ליום ועד
 בדרךשל הצעה אחידה  באופןות יחיד 82,000הוצעו במסגרת  האמורים לא צמוד.  ניירות הערך

 1,000 -הורכבה מש"ח ליחידה. כל יחידה  1,025 –של מכרז על מחיר היחידה אשר לא יפחת מ 
) ללא 2כתבי אופציה (סדרה  50 -ו ש"ח, 1,025במחיר של  ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א')

 תמורה.
 

 ש"ח 1,035הינו  2013באפריל,  25שהתקיים ביום  הציבורי במכרז נקבע אשר ליחידה המחיר
את מלוא אגרות  2013לאפריל,  28- הביום  דורי בניהובהתאם לתוצאות ההנפקה, הקצתה 

 ברוטו המיידית התמורה כל ) שהוצעו כאמור. סך2החוב (סדרה א') וכתבי אופציה (סדרה 
 העתידית תמורהה וסך "ח,ש אלפי 84,870 -כהסתכמה ב ההנפקה בגין דורי בניה קיבלהש

 , ימומשולעיל כאמור ) שהונפקו2(סדרה  האופציה כתבי מלוא כי , בהנחהלדורי בניה הצפויה
 (כולל) תסתכם 2013בנובמבר,  30 ליום עד , קרילמימוש האחרון למועד עד דורי בניה למניות
הונפקו כאמור ) 2אגרות החוב (סדרה א') וכתבי האופציה (סדרה  "ח.ש אלפי 18,450 לסך של

  ללא ניכיון.
  

אשר התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות החוב (סדרה א')  דורי בניה
  : עיקריהן מפורטות להלן

 
, כהגדרתם בשטר הנאמנות, על בסיס נתוני EBITDA-היחס בין סך החוב הפיננסי נטו ל .1

, ובלבד שההון העצמי 8הדוחות הכספיים המאוחדים, על בסיס חישוב שנתי, לא יעלה על 
  מיליון ש"ח. 100, לא יפחת מסך של דורי בניהשל 

מיליון  100-הכספיים המאוחדים, לא יפחת מ דוחותיהפי -, עלדורי בניההונה העצמי של  .2
 ש"ח. 

הכספיים המאוחדים,  דוחותיהפי - , עלשלהלסך המאזן  דורי בניההיחס בין הונה עצמי של  .3
 מיליון ש"ח. 120לא יפחת מסך של ה , ובלבד שההון העצמי של12%-לא יפחת מ

  
  עומדת באמות המידה הפיננסיות לעיל. דורי בניהנכון למועד אישור הדוחות הכספיים 
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  (המשך) יווחארועים לאחר תקופת הד  -: 6באור 
  

למגבלות נוספות בקשר עם אגרות החוב (סדרה א') כמפורט  דורי בניהבנוסף, התחייבה 
: שלא ליצור שעבודים שוטפים על כלל נכסיה  דורי בניהבשטר הנאמנות. בין היתר, התחייבה 

צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי כל עוד תהיינה אגרות החוב לטובת 
תהא רשאית ליצור שיעבוד שוטף  דורי בניה(סדרה א') קיימות במחזור. על אף האמור לעיל, 

על נכסיה, כולם או חלקם, בכל אחד מהמקרים המפורטים בשטר הנאמנות ; שלא לבצע 
ם התקבל אישור של חברת הדירוג לפיו אין בהנפקת הרחבה של סדרת אגרות החוב אלא א

אגרות החוב הנוספות כדי לפגוע בדירוג אגרות החוב (סדרה א') הקיימות במחזור לפני 
 -ויהא בהרחבה כדי לפגוע בדירוג אגרות החוב  מידההרחבת הסדרה, כפי שהוא באותה עת וב

ברוב  החלטהת קבלבכפוף ל תהא רשאית לבצע הרחבה של אגרות החוב (סדרה א') דורי בניה
רגיל של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). תנאי להרחבת סדרת אגרות החוב הוא שעצם 

באיזו מבין ההתניות הפיננסיות האמורות; שלא  דורי בניהההרחבה לא יביא לאי עמידת 
מסכום הרווחים הראויים לחלוקה בניכוי  50%לבצע חלוקת רווחים שנתית בהיקף העולה על 

וחי שערוך כל עוד תהיינה אגרות החוב (סדרה א') קיימות במחזור; כל עוד תהיינה אגרות רו
ידי חברה מדרגת, וזאת, - חוב (סדרה א') במחזור, אגרות החוב (סדרה א') תהיינה מדורגות על

; כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה א')  דורי בניהכל עוד הסיבות ו/או הנסיבות הינן בשליטת 
עצמה (סולו) ושל  דורי בניהמהיקף פעילותן (דהיינו, מההכנסות) של  80%לפחות במחזור, 

 70%יהא בתחום הנדל"ן בישראל בלבד, וכן לפחות  דורי בניהחברות בת בבעלות מלאה של 
  במאוחד יהיו בישראל בלבד. דורי בניהמסך נכסי 

  

 דורי בניהתשקיף המדף של  דוח הצעת מדף מכח דורי בניהפרסמה  2013באפריל,  25 ביום  .ג
כתבי אופציה  2,798,201של מניותיה , להנפקה בדרך של זכויות לבעלי 2011באוגוסט  24מיום 

, רגילה מניה 1 - ) הניתנים למימוש באופן שכל כתב אופציה יהא ניתן למימוש ל2(סדרה 
 2013במאי  1 מיום החל ), רגילה (מניה דורי בניה של נקוב ש"ח ערך 0.01, בת שם על רשומה

ש"ח  4.5שהינו  המימוש מחיר של במזומן לתשלום בתמורה (כולל) 2013בנובמבר  30 ליום ועד
 יהא(כולל), יפקע,  2013בנובמבר  30) שלא ימומש עד ליום 2אופציה (סדרה  כתבלא צמוד. 

 .בטל ולא יקנה לבעליו כל זכות שהיא
  
בנות  רגילות מניות 10 החזיק אשר מניות בעל לכל הקצתה דורי בניהפי דוח הצעת המדף,  על

 של המסחר יום בתום שמו על רשומות היו אשר דורי בניה של אחת כל נקוב ערך ח"ש 0.01
  . תמורה ) ללא2(סדרה  אופציה כתב שכללה אחת זכות יחידת 2013באפריל  25 - ה
  

 את כתבי האופציה האמורים.  דורי בניההקצתה  2013באפריל,  28ביום 
 

) לחברה, בהתאם לשיעור 2כתבי אופציה (סדרה  1,993,000האמורה הונפקו  ההנפקהבמסגרת 
  החזקותיה בהון המונפק של דורי בניה במועד הקובע להנפקה.

  
כתבי אופציה למניות של דורי בניה ושיעור  323,000 -כמומשו עד למועד פרסום הדוח 

  .70.41% -כירד לבדורי בניה ההחזקה של החברה 
  

  .למניות דורי בניה) 2החברה טרם מימשה כתבי אופציה (סדרה 
  

 19.5 - בעניין תביעה בסך של כ 2012) לדוחות הכספיים לשנת 3( ד' 18בהמשך לאמור בביאור   .ד
מיליון ש"ח שהגישה חברה פרטית, העוסקת בניהול חוזים בתחום הבניה והתשתית 

בית  2013יעודכן, כי בחודש אפריל  ("הנתבעות"), דורי בניה("התובעת") נגד החברה ונגד 
יבו בתשלום כלשהו תבעות לא חוהמשפט המחוזי מרכז דחה את התביעה על כל מרכיביה, והנ

  לתובעת.
 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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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  דוראד חברת של המצורף הכספי המידע את סקרנו
הרווח והפסד, השינויים בהון  על יםהתמציתי ותהדוח ואת 2013 ץבמר 31ליום התמציתי המצב הכספי 

 וההנהלה הדירקטוריון. תאריך באותו שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה ,המזומנים ותזרימי
 IAS 34 בינלאומיבהתאם לתקן חשבונאות  זוביניים  תלתקופ כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של 
 מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו. 1970-"להתש), ומיידייםתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

  בהתבסס על סקירתנו. זוביניים  תלתקופ כספי
  

  הסקירה היקף
 כספי מידע של סקירה" בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות
 סקירה נהלי ומיישום ,והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים מורכבת
 לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה .ואחרים אנליטיים
 המשמעותיים העניינים לכל ודעושני ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת
  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו

  
  מסקנה
 מכל, ערוך אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא סקירתנו על בהתבסס
   .IAS 34בינלאומי לתקן חשבונאות  בהתאם ,המהותיות הבחינות

הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  בנוסף לאמור בפיסקה
שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות 

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

  

    חייקין סומך
    רואי חשבון

  

  

  2013 במאי, 8
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

     על המצב הכספי ביניים ליוםתמצית דוחות 
  

  בדצמבר 31  במרס  31  במרס 31
2013  2012  2012  

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 
          נכסים

 9,009  14,365  10,323 מזומנים ושווי מזומנים
  26,428   24,803   27,300  חייבים ויתרות חובה
  165,575   210,882   140,379  פיקדונות משועבדים

  27,030  19,900  18,666 נכס בגין התקשרות איתנה

 228,042   269,950  196,668 שוטפיםהנכסים הסך 
      

  -    8,500  - נכס בגין התקשרות איתנה
 -   53,736 - פיקדונות משועבדים
 -   399 - חייבים ויתרות חובה

  35,429    -    35,429  הוצאות מראש
  2,805,974   1,443,876   3,125,769  רכוש קבוע

 170,971  381,600  131,472 מקדמות לספקים
  3,047   3,047   3,047  הוצאות נדחות

  3,639   -  4,635  רכוש בלתי מוחשי

  3,019,060   1,891,158   3,300,352  נכסים שאינם שוטפיםהסך 

        
  3,247,102  2,161,108  3,497,020  הנכסים סך

    
     התחייבויות שוטפות

  36,259   18,500   25,142 נגזרים פיננסייםמכשירים
 157,050  55,687   134,704ספקים, זכאים ויתרות זכות

  193,309   74,187   159,846  סך התחייבויות שוטפות
    

    שאינן שוטפותהתחייבויות 
  -    5,900  - נגזרים פיננסייםמכשירים

  2,196,844   1,359,170   2,443,573 הלוואות מתאגידים בנקאיים
  487,733   487,131   464,570 הלוואות מצדדים קשורים ואחרים

 64  58 58התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו
  2,684,641  1,852,259  2,908,201שאינן שוטפותהתחייבויות הסך 

     
    הון

  6   4  7  הון מניות
  373,731   231,772   438,434  פרמיה על מניות

 3,748   3,748  3,748פעולות עם בעל שליטה קרן הון בגין
 )8,333( )862( )13,216( יתרת עודפים

  369,152  234,662  428,973 הון המיוחס לבעלים של החברהה  סך
        

 3,247,102  2,161,108  3,497,020  התחייבויות והון  סך
 

  

  

 

2013במאי,  8     
  דוד ביטון,

  מנהל הכספים
 

  אסולין,אלי  
  מנכ"ל

 

,יוסי פלד   
 יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 
  .מהם מהווים חלק בלתי נפרדביניים דוחות הכספיים תמצית הל המצורפים הביאורים
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

     והפסד בינייםרווח תמצית דוחות 
 

 

 לשנה שהסתיימה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים  

 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום    

  20132012 2012 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

 
 

  10,590     -   הוצאות אחרות

  )10,590(    -   הפסד תפעולי

        

 143  3,262  4,883  הוצאות מימון
 )143(  )3,262( )4,883(  הוצאות מימון, נטו

    
 )10,733( )3,262( )4,883(   הפסד לתקופה

 
 
 
 
 
 

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים דוחות הכספייםתמצית הל המצורפים הביאורים
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

     על השינויים בהון העצמי בינייםתמצית דוחות 
 

 
      קרן הון בגין      
    יתרת רווח  פעולות עם   פרמיה על     
  סה"כ  (הפסד)  בעלי שליטה  מניות  הון מניות  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
              לתקופה של שלושה חודשים

              2013במרץ  31שהסתיימה ביום 
              (בלתי מבוקר) 

              
  369,152  )8,333(  3,748  373,731   6   (מבוקר) 2013 בינואר 1יתרה ליום 

              
  )4,883(  )4,883(  -  -   -    הפסד לתקופה

              
  64,704  -  -  64,703   1    הנפקת מניות רגילות

              

  428,973   )13,216(  3,748   438,434   7    (בלתי מבוקר) 2013במרץ  31יתרה ליום 
              

              לתקופה של שלושה חודשים
              2012במרץ  31שהסתיימה ביום 

              (בלתי מבוקר)
              

  202,192  2,400  3,748  196,041  3   (מבוקר) 2012בינואר  1יתרה ליום 
              

  )3,262(  )3,262(  -  -  -    הפסד לתקופה
              

  35,732  -  -  35,731  1    מניות רגילות הנפקת
              

  234,662  )862(  3,748  231,772  4    (בלתי מבוקר) 2012במרץ  31יתרה ליום 
              
              

              2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
              (מבוקר)

              
  202,192  2,400  3,748  196,041  3   (מבוקר) 2012בינואר  1יתרה ליום 

              
  )10,733(  )10,733(  -  -  -    הפסד לתקופה

              
  177,693  -  -  177,690  3    הנפקת מניות רגילות

              

  369,152  )8,333(  3,748  373,731  6    (מבוקר) 2012 דצמברב 31יתרה ליום 
              
              

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים דוחות הכספייםתמצית הל המצורפים הביאורים
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 דוראד אנרגיה בע"מ
 

   ביניים על תזרימי המזומניםתמצית דוחות 
 

 
 

 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים  

 בדצמבר 31ביום  במרץ 31שהסתיימה ביום   

  20132012 2012 

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
 

          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  )10,733(  )3,262(  )4,883(  לתקופההפסד 

         
        התאמות:

  143  3,262  4,883   הוצאות מימון, נטו
  10,232   -    -    הפסד מירידת ערך מקדמה לספק

  358   -    -    מגריעת רכוש קבועהפסד 
   4,883  3,262  10,733  
         

  -    -    -  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
        

          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  47,643  6,080   )33,118(   תקבול (תשלום) בגין סילוק נגזרים פיננסיים

  130,107   28,055   25,794 פירעון פיקדונות משועבדים
  )1,508,939(  )536,086(  )238,531(  השקעה ברכוש קבוע

  )33,216(  -   -   הוצאות מראש לזמן ארוך
  )3,639(  -    )996(   השקעה ברכוש בלתי מוחשי

 )1,368,044( )501,951( )246,851( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
             

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 166,201  47,310 33,163  קבלת הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 1,206,722  464,876  215,002  קבלת הלוואות לזמן ארוך 
 1,372,923  512,186  248,165  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

       
 4,879  10,235 1,314    גידול נטו במזומנים ושווי מזומנים

         
       יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

   4,130  4,130 9,009   התקופה 

         
 9,009  14,365 10,323  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביניים דוחות הכספיים תמצית הל המצורפים הביאורים

  
  



 

 
 
 

    כללי - 1באור 

  הישות המדווחת

במטרה לעסוק בייצור  2002ר נובמבב 25התאגדה ביום  דוראד אנרגיה בע"מ (להלן: "החברה")
  חשמל ובהקמת התשתית הנדרשת לפעילות זו. 

 החברה מוחזקת על ידי:
   37.5% –אשקלון בע"מ  - שרותי תשתיות אילת

Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S  (חברה זרה)- 25%  
  18.75% –א.דורי תשתיות אנרגיה בע"מ 

  18.75% -אדלקום בע"מ 
  
  

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
  

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  א.
  

דיווח כספי לתקופות , IAS 34 -ביניים נערכה בהתאם לתמצית הדוחות הכספיים 
ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא  ביניים

 2012בדצמבר  31אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
(להלן: "הדוחות השנתיים"). כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' 

  .1970 –לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

 8 ביוםה חברתמצית הדוחות הכספיים ביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון ה
 .2013 במאי,

  
  שימוש באומדנים ושיקול דעת  ב.

 החברה תנדרשת הנהלIFRS  - לכספיים הביניים בהתאם הדוחות ה תמצית בעריכת
דעת, בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות  בשיקול להשתמש

ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל 
  .אלהעלולות להיות שונות מאומדנים 

ה בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות שיקול דעת של ההנהל
העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות הינם עקביים עם אלו ששימשו 

  בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
  
  

  החברה התקשרויותעדכונים בקשר ל - 3אור יב
  

לדוחות הכספיים השנתיים. להלן  'א 14 אוריבבמפורט של התקשרויות החברה מופיע  תיאור
  פירוט של השינויים המהותיים שחלו בהתקשרויות החברה:

  
  EPC-הסכם ה  .1

 2012בדצמבר  31ליום  של החברה ) בדוחות הכספיים3א' ( 14בהמשך לאמור בביאור 
במהלך הרבעון הראשון  קבלן ההקמה של תחנת הכוח, סכם בין החברה לביןבדבר הה

למועד הדיווח הכל - אלפי דולר ובסך 67,937שולם לקבלן ההקמה סך של  2013לשנת 
  .דולר אלפי 673,397שולם סך של 

  
  הנפקת מניות לבעלי המניות  .2

לבעלי המניות על פי  ש"ח ע.נ 1 מניות נוספות 1,072, הקצתה החברה 2013 מרץבחודש 
 להון מניות ופרמיה . בתמורה להנפקת המניות הומרו הלוואות בעליםחלקם היחסי

נעשתה לצורך עמידה בדרישות ההון  הנפקת המניותש"ח.  אלפי 64,704בסכום של 
כל הון המניות המונפק של החברה שועבד לטובת פועלים  .העצמי על פי תנאי הרישיון

  שירותי נאמנות בע"מ, כנאמן לגופי המימון.
  

  הסכמי מימון  .3

במהלך תקופת הדוח נטלה החברה הלוואות נוספות מתאגידים בנקאיים ומצדדים 



  

   9 

קשורים כחלק ממסגרת המימון של הפרויקט. תנאי הפירעון והריבית של הלוואות אלו 
   .זהים לאלו המפורטים בדוחות השנתיים של החברה
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   מכשירים פיננסיים – 4ביאור 
  
  הוגן בהשוואה לערך בספרים שווי  .א

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי 
מזומנים, חייבים ויתרות חובה, פיקדונות משועבדים, מכשירים פיננסיים נגזרים, אשראי 

ספקים זכאים ויתרות זכות, תואם הלוואות מצדדים קשורים ואחרים, מתאגידים בנקאיים, 
  שלהם.או קרוב לשווי ההוגן 

השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי,   
  הינם כדלקמן:

  
    

 מרץב 31ליום  
 2013 

 שווי הוגן הערך בספריםבאלפי ש"ח
  

  התחייבויות שאינן שוטפות:
 2,659,360 2,443,573הלוואות מבנקים לזמן ארוך

  
  
  שווי הוגןהיררכיית   .ב

  הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, תוך שימוש בשיטת הערכה.
  הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:

  : מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.1רמה   ●
  לעיל. 1: נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 2רמה   ●
 : נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.3רמה   ●

  
  2013במרץ  31ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  
  
     

    נגזרים המשמשים לגידור:
 18,666 - 18,666 -)1נכס בגין התקשרות איתנה (

          
 )25,142( - )25,142( -)2( חוזי אקדמה על שער החליפין

     
     

  
תחילת הגידור של הדולר במועד  SPOT-ההפרש בין שער הבסיס היוון  נאמד על ההוגן השווי  )1(

  .בעקומי ריבית מתאימים במועד החתך, תוך שימוש של הדולר SPOT-לבין שער  ה
  

 - ה  הנקוב בחוזה לבין מחיר Forward -בין מחיר ה בסיס היוון ההפרש נאמד על ההוגן השווי  )2(

Forward בעקומי ריבית מתאימים , תוך שימושלפדיון התקופה של החוזה עד יתרת בגין הנוכחי 
  .נגזרים המשמשים לתמחור
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 חשבונאות המקובלים בישראל כללילהתאמות  - 5ביאור 

  

    2013במרץ  31   

  כללי חשבונאות  השפעת המעבר  

 מקובלים בישראלה תקינה ישראליתל IFRS סכומים מדווחים
        

        רכוש שוטף

 10,323 -  10,323מזומנים ושווי מזומנים
  27,300  -    27,300  חייבים ויתרות חובה

  140,379  -    140,379  משועבדים פיקדונות
 -   )18,666(18,666נכס בגין התקשרות איתנה

 178,002  )18,666(196,668השוטף הרכוש סך
    

  השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
  35,429  - 35,429 הוצאות מראש

 131,472 -131,472 מקדמות לספקים
 3,121,919 )3,850(3,125,769  רכוש קבוע

 3,047 -3,047נדחותהוצאות 
 4,635 -4,635רכוש בלתי מוחשי

  3,296,502  )3,850(  3,300,352  שוטףהבלתי סך הרכוש 

        

 3,497,020)22,516( 3,474,504 
   

  התחייבויות שוטפות
  356  )24,786(  25,142  (א) התחייבויות בגין נגזרים פיננסיים

 134,704 -134,704ספקים, זכאים ויתרות זכות
 135,060 )24,786(159,846 סך ההתחייבויות השוטפות

       
  שאינן שוטפותהתחייבויות 

 2,443,573 -2,443,573תאגידים בנקאייםמהלוואות 
  464,570  - 464,570 הלוואות מצדדים קשורים ואחרים

 58 -58, נטובגין הטבות לעובדיםהתחייבויות 
 2,908,201 -2,908,201סך ההתחייבויות שאינן שוטפות

   
   

 431,243 428,9732,270 הון עצמי
   
 3,497,020)22,516( 3,474,504 
  
  
  
  

   



  

   12

  (המשך) חשבונאות המקובלים בישראל כללילהתאמות  - 5ביאור 

    2013במרץ  31   

  כללי חשבונאות  השפעת המעבר  
 בישראל מקובלים ה תקינה ישראליתל IFRS סכומים מדווחים

  
        
        
        

 143 )4,740(4,883הוצאות מימון
 143 )4,740(4,883הפסד לתקופה

    
  
  
 

   

  
, החברה התקשרה בעסקאות אקדמה לדוחות הכספיים השנתיים של החברה 7כאמור בביאור   (א)

)Forward לרכישת דולר כנגד שקל, על מנת לצמצם חשיפה לסיכוני מטבע. בהתאם לתקינה (

הישראלית, תוצאות מכשירים פיננסיים נגזרים המוחזקים להגנה על התקשרויות איתנות 

)Firm Commitment) ועל עסקאות חזויות (Anticipated Transactions נדחות עד אשר (

 העסקה הבסיסית תוכר בספרים, ובמועד זה התוצאות שנדחו נזקפות לעלות העסקה הבסיסית.
מכשירים פיננסיים נגזרים שלא יועדו להגנה מוצגים במאזן על פי שווים ההוגן. שינויים בשווי 

  ו.ההוגן נזקפים לסעיף המימון בדוח רווח והפסד בתקופה בה אירע
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Directors’ Report 
 
General 
 
Introduction  

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 through its subsidiaries (hereinafter “the 
Group”), is active in the development and sale of residential units, primarily apartments, in multi-family residential real-
estate projects and single family or semi-detached housing to individual customers in Poland.  

The shares of the Company are traded on the Warsaw Stock Exchange since 5 November 2007. As at 31 March 2013, 
32.1% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V., a further 32.1% of the outstanding shares are 
controlled by I.T.R. Dori B.V. (both cooperating through the ITRD Partnership), 15.3% of the outstanding shares are 
held by GE Real Estate CE Residential B.V. (‘GE Real Estate’) and the remaining 20.5% of the outstanding shares are 
held by other investors including Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny and ING Otwarty Fundusz Emerytalny each 
holding between 5% and 10% of the outstanding shares. For major shareholders of the Company reference is made to 
page 18. On 7 May 2013, the market price was PLN 0.93 per share giving the Company a market capitalization of 
PLN253.3 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 debt and euro crises, which continue to play out in much of Europe, 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, (iii) 
considering various other geographical locations to commence development, and (iv) maintaining its conservative 
financial policy compared to other regional residential developers.  

As at 31 March 2013, the Group has 561 units available for sale in ten locations, of which six projects, comprising a 
total of 652 units, with a total area of 36,200 m2, are under construction. The construction of 294 units, with a total area 
of 18,200 m2, is expected to be completed during the remainder of 2013.  

In addition, the Group has a pipeline of 22 projects in different stages of preparation, representing approximately 5,600 
residential units with a total area of approximately 362,300 m2 for future development in Warsaw, Poznań, Wrocław 
and Szczecin. The Group is considering commencement of five new stages of projects that are currently under 
construction comprising 583 units with a total area of 31,400 m2, and three new projects comprising 422 units with a 
total area of 25,200 m2, during the remainder of 2013.  

During the three months ended 31 March 2013, the Company realized sales of 132 units with the total value PLN 50.6 
million which compares favorably to sales of 97 units with a total value of PLN 41.4 million during the three months 
ended 31 March 2012. These results would appear to reflect an improving market position of the Company in 
comparison to its competitors, who reported decreasing sale results in this period. 
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Market overview 

The Polish economy has proven to be relatively strong even in the recent turbulent times, 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 five years. Management believes the Company is well positioned 
to adapt to changing market conditions. The Company’s sales results during 2010, 2011 and 2012 seem to confirm that 
the Company continues to adapt positively to the changing market environment.  

In 2012, the construction of 142,000 new apartments was commenced in Poland, a decrease of 12% compared to 2011. 
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, changed in 2012, as many developers faced difficulties in finding customers 
for their products. Simultaneously, competition among real estate developers significantly increased, which has, in turn, 
led to increased customer demands and expectations relating to quality, a more advanced stage of construction and 
higher expectations for lower priced apartments. Moreover, an increasing number of customers have indicated interest 
in more “economical-sized” apartments, i.e. the same number of rooms in a smaller area. Such trend resulted also from 
changing regulations, which limited the amount of mortgage offered to customers by the banking sector in Poland (so 
called “Recommendation T” implemented by the Polish Financial Supervision Authority imposing, among others, new 
criteria of evaluating customers) as well as from the governmental program supporting families buying their first 
apartment (by subsidizing costs of the mortgage loans). The purchasing power of the customers using the mortgage 
loans also diminished in 2012, as customers were offered fewer mortgage loans. It is estimated that the total amount of 
new mortgage loans granted in 2012 was 8% lower than during 2011 and will continue to decline in 2013, which may 
be the source of additional pricing pressure on the residential market. 

Another unique factor affecting the Polish residential market is related to the governmental plans supporting and 
subsidizing young couples purchasing their first apartments. The most recent program called “Rodzina na Swoim” 
(“Family on its own”) expired at the end of 2012, whereas the next program prepared by the government is expected to 
go into effect no earlier than 2014. Taking into consideration all those circumstances, various real estate advisors 
estimated that the sale of the total number of dwellings in major Polish metropolitan areas would fall by 15% to 20% 
during entire 2013, while in Warsaw the market was projected to shrink by 10% to 15% from last year. It now seems 
that those estimates may have been too pessimistic. The first quarter results reported for 6 major Polish metropolitan 
areas indicate total sales of 7.4 thousand units during the first quarter of 2013, which was only 1% weaker than during 
the same period in 2012 and 11% lower than during the fourth quarter of 2012. It was anticipated also, that any 
limitation on demand during 2013 would relate mainly to the less expensive apartments, as potential purchasers should 
postpone their decisions until new government support measures would go into effect. First quarter 2013 results would 
appear to confirm this particular projection, as the average selling price (per sqm of apartment) in Warsaw started going 
up, which would appear to support the assumption that the sale of lower priced, economical apartments were in fact 
negatively impacted by the expiration of the governmental program. In the meantime, the residential real estate 
market’s (and Ronson) focus on mid-class apartments (offering apartments not qualifying for any government subsidy 
programs) seems to have been well placed as this sector has shown growth and a general increase in sale.  

Despite the difficult situation in the Polish and European economies, continued low interest rates have positively 
impacted the residential market, as on one hand mortgage loans became more affordable to the potential clients and on 
the other hand more and more new clients may be considering purchase of apartments for cash, considering such an 
investment as the attractive alternative vis-à-vis the interest obtained in the banking deposits. 

Simultaneously, arranging the financing of construction sites has become more challenging for developers due to 
implementation of a new law that entered into force in Poland in April 2012, which requires construction processes to 
be financed from debt as well as equity or, alternatively, to be secured by additional bank guarantees increasing security 
of customers’ deposits, if such deposits are being used for financing the construction. The Company’s management is 
aware of these shifting trends as well as increasing demands by the Company’s customers and has implemented internal 
processes aimed at improving customer service and responding positively to new customer requirements.  
In addition, to further minimize market risk, the Company is taking a very selective approach when initiating new 
projects. In the preparation phase of all projects, great emphasis is put on splitting the projects into smaller parts. 
Management is also cognizant of the tightened credit markets. Accordingly, when planning its newest projects, the 
Company has prepared itself for more demanding debt facility structures that are being imposed by the lending banks 
especially anticipating the requirements under the new developers’ law. 
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Business highlights during the three months ended 31 March 2013 
 
A. Projects completed 

During the three months ended 31 March 2013, the Group did not complete the construction of any project/stage.  

 
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 three months ended 31 March 
2013 amounted to PLN 54.1 million, whereas cost of sales amounted to PLN 39.1 million, which resulted in a gross 
profit amounting to PLN 15.0 million with a gross margin of 27.7%.  

The following table specifies revenue, cost of sales, gross profit and gross margin during the three months ended 31 
March 2013 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)  % 

Gemini II  35  2,577  21,544  39.7%  13,256  33.8%  8,288  38.5% 

Verdis I  32  2,248  16,264  30.0%  10,982  28.1%  5,282  32.5% 

Sakura I  6  465  3,231  6.0%  2,632  6.7%  599  18.5% 

Impressio I  8  468  2,705  5.0%  2,649  6.8%  56  2.1% 

Constans  2  577  2,034  3.8%  2,095  5.4%  (61)  -3.0% 

Naturalis I  12  587  3,165  5.8%  2,742  7.0%  423  13.4% 

Naturalis II  1  56  329  0.6%  293  0.7%  36  10.9% 

Panoramika I  12  175  3,114  5.8%  2,919  7.5%  195  6.3% 

Chilli I  6  396  1,657  3.1%  1,514  3.9%  143  8.6% 

Other  N.A  N.A  104  0.2%  55  0.1%  49  47.1% 

Total / Average  114  7,549  54,147  100.0%  39,137  100.0%  15,010  27.7% 
 

(*)  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 three months ended 31 March 2013 (cont’d) 
 
B. Results breakdown by project (cont’d) 

Gemini II 

The construction of the Gemini II project was completed in December 2012. The Gemini II project was developed on a 
land strip of 4,703 m2 located in the Ursynów district in Warsaw (KEN Avenue) situated next to the subway station 
Imielin. The Gemini II project comprises 2 eight and eleven-storey, multi-family residential buildings with a total of 
167 apartments and 15 commercial units and an aggregate floor space of 13,900 m2. 

Verdis I 

The construction of the Verdis I was completed in December 2012. The Verdis I project was developed on a part of a 
land strip of 16,300 m2 located in the Wola district in Warsaw (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. 

Sakura I 

The construction of the Sakura I project was completed in May 2012. The Sakura I project was developed on a part of a 
land strip of 21,000 m2 located in the Mokotów district in Warsaw (Kłobucka Street). The Sakura I project comprises 
1 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.  

Impressio I 

The construction of the Impressio I project was completed in June 2012. The Impressio I project was developed on a 
part of a land strip of 14,500 m2 located in the Grabiszyn district in Wrocław. The Impressio I project comprises 3 four-
storey, multi-family residential buildings with a total of 70 apartments and an aggregate floor space of 4,500 m2. 

Constans 

The first, second and the third phases of the Constans housing project were completed in July 2010, November 2010 
and June 2011, respectively. This project was developed on part of a land strip of 36,377 m2 located in Konstancin near 
Warsaw. The first, second and the third phases of the Constans housing project comprise 8 semi-detached units (total 
16 units) with an aggregate floor space of 4,471 m2, 5 semi-detached units (total 10 units) with an aggregate floor space 
of 2,758 m2 and 4 semi-detached units (total 8 units) with an aggregate floor space of 2,176 m2, respectively. 

Naturalis I and II 

The construction of the Naturalis I and II projects were completed in December 2012 and August 2012, respectively. 
The Naturalis I and II projects were developed on a part of a land strip of 31,800 m2 located in Łomianki near Warsaw. 
The Naturalis I and II 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 1 four-storey, multi-family residential building with a total of 
60 apartments and an aggregate floor space of 3,400 m2, respectively. 

Panoramika I  

The construction of the Panoramika I project was completed in October 2012. The Panoramika I project was developed 
on a part of a land strip of 30,300 m2 located in Szczecin at Duńska Street. The Panoramika I project comprises 2 four 
and five-storey, multi-family residential buildings with a total of 90 apartments and an aggregate floor space of 
5,300 m2. 

Chilli I 

The construction of the Chilli I project was completed in July 2012.The Chilli I project was developed on a part of a 
land strip of 39,604 m2 located in Tulce near Poznań. The Chilli I project comprises 30 units with an aggregate floor 
space of 2,100 m2. 

Other 

Other revenues are mainly associated with sales of the parking places and storages in other projects that were completed 
in previous years, as well as rental revenues. 
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Business highlights during the three months ended 31 March 2013 (cont’d) 
 
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 three months ended 31 March 2013:  

Project name Location  
Units sold until  

31 December 2012 

Units sold during  
the three  

months ended  
31 March 2013 

Units for sale as at  
31 March 2013 Total 

Constans  (*) Warsaw 21 4 9 34 

Sakura I (*) Warsaw 94 4 22 120 

Impressio I (*)  Wrocław 48 12 10 70 

Chilli I (*) Poznań 19 5 6 30 

Naturalis II (*) Warsaw 27 1 32 60 

Gemini II (*) Warsaw 166 8 8 182 

Naturalis I (*) Warsaw 20 4 28 52 

Verdis I (*) Warsaw 105 6 28 139 

Panoramika  I (*) Szczecin  33 14 43 90 

Naturalis III (**)  Warsaw 14 - 46 60 

Sakura II (**)  Warsaw 47 33 56 136 

Chilli II (**)  Poznań 2 3 15 20 

Espresso I (**)  Warsaw 96 24 90 210 

Verdis II (**)  Warsaw 19 6 53 78 

Młody Grunwald I (**)  Poznań 25 8 115 148 

Total   736 132 561 1,429 

  

 (*) For information on the completed projects see “Business highlights during the three months ended 31 March 2013 – B. Results breakdown by project”(pages 3 and 4). 

(**) For information on current projects under construction, see “Outlook for the remainder of 2013 – B. Current projects under construction” (pages 13-15). 

 
D.  Commencements of new projects   

During the three months ended 31 March 2013, the Group did not commence the construction of any project/stage.  

 

Financial information 
 
The Interim Condensed Consolidated Financial Statements as included in this Interim Financial Report on pages 20 
through 36 have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRS”) as endorsed by 
the European Union, in particular in accordance with IAS 34. At the date of authorisation 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, except for IFRS 10-12 impact, which effective date was moved to 1 January 2014. 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 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 2012. 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 three months ended 31 March 2013 was 
PLN 9,103 thousand and can be summarized as follows: 
 
 For the three months ended 
 31 March 
 2013 2012 

PLN 
(thousands, except per share data) 

    
Revenue 54,147  7,266 
Cost of sales (39,137)  (5,400) 

Gross profit 15,010  1,866 
   

Selling and marketing expenses (1,497)  (1,063) 
Administrative expenses (4,097)  (3,783) 
Other expense (627)  (435) 
Other income 91  496 

Result from operating activities 8,880  (2,919) 
   

Finance income 449  1,085 
Finance expense (577)  (98) 

Net finance income/(expense) (128)  987 
   

Profit/(loss) before taxation 8,752  (1,932) 
Income tax benefit 261  750 

Net profit/(loss) for the period before non-controlling interests 9,013  (1,182) 
Non-controlling interests 90  98 
 
Net profit/(loss) for the period  
attributable to the equity holders of the parent 9,103  (1,084) 

   
Earnings per share attributable to the equity holders of the parent 
(basic and diluted) 0.033  (0.004) 

 
 
Revenue 

Total revenue increased by PLN 46.8 million (645.2%) from PLN 7.3 million during the three months ended 31 March 
2012 to PLN 54.1 million during the three months ended 31 March 2013, which is primarily explained by an increase in 
apartments delivered to the customers in terms of area size (in m2), as well as a slight increase in the average selling 
price per m2.  
 

Cost of sales 

Cost of sales increased by PLN 33.7 million (624.8%) from PLN 5.4 million during the three months ended 31 March 
2012 to PLN 39.1 million during the three months ended 31 March 2013, which is primarily explained by an increase in 
apartments delivered to the customers in terms of area size (in m2). The increase is offset in part by a slight decrease in 
the average cost of sales per m2. 
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Overview of results (cont’d) 
 
Gross margin 

The gross margin during the three months ended 31 March 2013 was 27.7% which compares to a gross margin during 
the three months ended 31 March 2012 of 25.7%. The increase in gross margin is primarily explained by a slight 
increase in the average selling price per m2, as well as a slight decrease in the average cost of sales per m2.  
 
Selling and marketing expenses 

Selling and marketing expenses increased by PLN 0.4 million (40.8%) from PLN 1.1 million for the three months ended 
31 March 2012 to PLN 1.5 million for the three months ended 31 March 2013. The increase of expenses reflects the 
changing market dynamics, which demands that developers undertake a more proactive sales and marketing effort in a 
more competitive environment.  

 
Administrative expenses  

Administrative expenses increased by PLN 0.3 million (8.3%) from PLN 3.8 million for the three months ended 
31 March 2012 to PLN 4.1 million for the three months ended 31 March 2013. The increase is primarily explained by 
an increase in the Management Board bonus by PLN 0.4 million which is calculated in proportion to the profit before 
tax.   
 
Result from operating activities  

As a result of the factors described above, the Company’s operating result increased by PLN 11.8 million, from an 
operating loss of PLN 2.9 million for three months ended 31 March 2012 to an operating profit of PLN 8.9 million for 
three months ended 31 March 2013. 
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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 three months ended 31 March 2013 

  PLN (thousands) 

  Total amount   
Amount 

capitalized   
Recognized as profit or 

loss  
       

Finance income  506  (57)  449 

Finance expense  (4,600)  4,023  (577) 

Net finance income/(expense)  (4,094)  3,966  (128) 

 

 
 
 For the three months ended 31 March 2012 

  PLN (thousands) 

  Total amount   
Amount 

capitalized   
Recognized as profit or 

loss  

       

Finance income  1,115  (30)  1,085 

Finance expense  (5,056)  4,958  (98) 

Net finance income/(expense)  (3,941)  4,928  987 

 

Net finance expenses before capitalization increased by PLN 0.2 million (3.9%) from PLN 3.9 million during the three 
months ended 31 March 2012 to PLN 4.1 million during the three months ended 31 March 2013, which was a result of 
an increase in the average net debt position during the period from PLN 119.9 million during the three months ended 31 
March 2012 to PLN 158.9 million during the three months ended 31 March 2013, which offset in part by a decrease in 
the reference rates (WIBOR).  

 
Income tax benefit 

During the three months ended 31 March 2013 the Group realized a tax benefit of PLN 0.3 million, in comparison to a 
tax benefit of PLN 0.8 million for the three months ended 31 March 2012. The tax benefit during the three months 
ended 31 March 2013 and 31 March 2012 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 subsidiaries that are not 
100% owned by the Company and amounted to PLN 90 thousand (positive) for the three months ended 31 March 2013, 
as compared to PLN 98 thousand (positive) for the three months ended 31 March 2012.  
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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  

31 March  
2013 

 As at  
31 December 

2012    
  PLN (thousands) 
     
Inventory   650,946  668,080 

     
Advances received  53,261  68,492 

     
Loans and borrowings   200,179  207,557 

 
 

Inventory 

The balance of inventory is PLN 650.9 million as of 31 March 2013 compared to PLN 668.1 million as of 31 December 
2012. The decrease in inventory is primarily explained by cost of sales recognized for a total amount of PLN 38.8 
million. The decrease is offset in part by the Group’s investments associated with direct construction costs for a total 
amount of PLN 16.0 million and a net finance expense capitalized for a total amount of PLN 4.0 million.  
 
Advances received  

The balance of advances received is PLN 53.3 million as of 31 March 2013 compared to PLN 68.5 million as of 
31 December 2012. The decrease is a result of revenues recognized from the sale of residential units for a total amount 
of PLN 54.1 million and is offset in part by advances received from clients regarding sales of residential units for a total 
amount PLN 38.9 million.  
 
Loans and borrowings 

The total of short-term and long-term loans and borrowings is PLN 200.2 million as of 31 March 2013 compared to 
PLN 207.6 million as of 31 December 2012. The decrease in loans and borrowings is primarily explained by repayment 
of bank loans for the total amount PLN 14.6 million. The decrease is offset in part by the effect of proceeds from bank 
loans net of bank charges for a total amount of PLN 4.5 million. Of the mentioned PLN 200.2 million, an amount of 
PLN 59.2 million comprises facilities maturing no later than 31 March 2014.  

The maturity structure of the loans and borrowings reflects the Company’s activities in the past 4 to 5 years to partially 
refinance some of its land acquisitions with short-term and medium-term banking facilities. In addition, for the majority 
of projects where construction works have already commenced, the Company also entered into loan agreements 
regarding the financing of construction costs. The Company intends to repay its loans and borrowings, both received for 
land purchases as well as for construction works from the proceeds expected from customers buying apartments in the 
projects co-financed with the particular loans.  
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Overview of selected details from the Interim Consolidated Statement of 
Financial Position (cont’d) 
 
Loans and borrowings (cont’d) 

The 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 31 March 2013 amounted to PLN 90.6 million comprising a loan principal amount of 
PLN 87.5 million plus accrued interest of PLN 3.7 million minus one-time costs directly attributed to the bond 
issuances which are amortized based on the effective interest method (PLN 0.6 million). The bonds are not secured and 
mature in April 2014.  

The bank loans supporting completed projects or projects under construction are tailored to the pace of construction 
works and of sales. As at 31 March 2013, loans in this category amounted to PLN 44.9 million. 

The bank loans granted to finance the land purchases as at 31 March 2013 amounted to PLN 50.5 million in total.  

Loans from third parties as at 31 March 2013 amounted to PLN 14.2 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 three months ended  

31 March 
 2013  2012 
 PLN (thousands) 
    
Cash flow from/(used in) operating activities  3,493  (4,883) 

    
Cash flow from/(used in) investing activities  40  719 

    
Cash flow from/(used in) financing activities  (10,120)  1,389 

 
 
Cash flow from/(used in) operating activities 

The Company’s net cash inflow from operating activities for the three months ended 31 March 2013 amounted to 
PLN 3.5 million which compares to a net cash outflow used in operating activities during the three months ended 
31 March 2012 amounting to PLN 4.9 million. The increase is principally explained by: 

- a net cash inflow from inventory amounting to PLN 21.1 million during the three months ended 31 March 
2013 as compared to a net cash outflow used in inventory amounting to PLN 28.7 million during the three 
months ended 31 March 2012; the main reason for increasing cash inflow from inventory was increase in the 
cost of sales recognized , and 

- an increase in profit for the period from profit amounting to PLN 9.0 million during the three months ended 31 
March 2013 as compared to a net loss amounting to PLN 1.2 million during the three months ended 31 March 
2012. 
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Overview of cash flow results (cont’d) 
 

Cash flow from/(used in) operating activities (cont’d) 

This effect was offset in part by:  
- a net cash inflow from advances received from clients regarding sales of residential units from cash inflow 

PLN 41.4 million during the three months ended 31 March 2012, which were offset by revenue recognized for 
a total amount of PLN 7.3 million, to advances received in the amount of PLN 38.8 million during the three 
months ended 31 March 2013, which were offset by revenue recognized for a total amount of PLN 54.1 
million.  
 

Cash flow from/(used in) investing activities 

The Company’s net cash inflow from investing activities amounting to PLN 40 thousand during the three months ended 
31 March 2013 compared to a net cash inflow from investing activities totaling PLN 719 thousand during the three 
months ended 31 March 2012. The decrease is primarily explained by: 

- a net cash inflow from proceeds from sale of property and equipment amounting to PLN 750 thousand during 
the three months ended 31 March 2012 compared net cash inflow from proceeds from sale of property and 
equipment amounting to PLN 10 thousand during the three months ended 31 March 2013.  
 

Cash flow from/(used in) financing activities 

The Company’s net cash outflow used in financing activities amounted to PLN 10.1 million during the three months 
ended 31 March 2013 compared to a net cash inflow totaling PLN 1.4 million in the three months ended 31 March 
2012. The decrease is primarily due to: 
- a repayment of secured bank loans amounting to PLN 14.6 million during the three months ended 31 March 2013 

compared to a repayment of secured bank loans amounting to nil during the three months ended 31 March 2012. 
 

The decrease is partly offset by                     
- the effects of the proceeds from bank loans net of  bank charges amounting to PLN 4.5 million during the three 

months ended 31 March 2013 compared to PLN 1.4 million during the three months ended 31 March 2012. 
 
 

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 an 
audit 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 audit review will be fully reimbursed to the Company. The Company considers having its first and 
third quarter report provided with an audit 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 
2013 (3 months) 4.155 4.067 4.203 4.177 
2012 (3 months) 4.230 4.106 4.514 4.162 
Source: National Bank of Poland (“NBP”)     

 
Selected financial data EUR  PLN 

 (thousands, except per share data and number of shares) 
 For the three months ended 31 March or as at 31 March 
 2013  2012  2013  2012 
        
Revenues  13,032  1,718  54,147  7,266 
        
Gross profit 3,613  441  15,010  1,866 
        
Profit/(loss) before taxation 2,106  (457)  8,752  (1,932) 
        
Net profit/(loss) for the period attributable to the equity 
holders of the parent 2,191  (256)  9,103  (1,084) 
        
Cash flows from/(used in) operating activities 841  (1,154)  3,493  (4,883) 
        
Cash flows from/(used in) investment activities 10  170  40  719 
        
Cash flows from/(used in) financing activities (2,436)  328  (10,120)  1,389 
        
Increase/(decrease) in cash and cash equivalents (1,585)  (656)  (6,587)  (2,775) 
        
Inventory 155,841  159,772  650,946  664,970 
        
Total assets 183,174  191,818  765,117  798,346 
        
Advances received 12,751  29,199  53,261  121,527 
        
Long term liabilities 36,720  29,131  153,379  121,245 
        
Short term liabilities (including advances received) 34,225  60,025  142,957  249,826 
        
Equity attributable to the equity holders of the parent 111,315  101,662  464,961  423,119 
        
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 
        
Earnings per share (basic and diluted) 0.0079  (0.001)  0.033  (0.004) 
        
 
 
 
*  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 2012 to 31 March 2013, 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 2013  
 
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 2013:  

 

Project name Location 

Number of residential units delivered (*)  
Number of residential units expected 

to be delivered (*) 

Total 
project 

Until 31 
December 

2012 

During the 
period ended 

31 March 
2013 

Total 
units 

delivered   

Sold until 
31 March 

2013 

Not sold 
as at 31 
March 

2013 

Total units 
expected  

to be 
delivered 

Gemini II (**)  Warsaw 106 35 141 33 8 41 182 

Verdis I (**)  Warsaw 67 32 99 12 28 40 139 

Panoramika  I (**)  Szczecin  23 12 35 12 43 55 90 

Naturalis I (**)  Warsaw 7 12 19 5 28 33 52 

Naturalis II (**)  Warsaw 26 1 27 1 32 33 60 

Sakura I (**)  Warsaw 86 6 92 6 22 28 120 

Impressio I (**)  Wrocław 43 8 51 9 10 19 70 

Chilli I (**)  Poznań 14 6 20 4 6 10 30 

Constans (**)  Warsaw 19 2 21 4 9 13 34 

Total   391 114 505   86 186 272 777 

 
 (*)  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 three months ended 31 March 2013 – B. Results breakdown by 
project” (pages 3 to 4). 

 

B. Current projects under construction   

The table below presents information on projects for which completion is scheduled in the remainder of 2013 and 2014. 
The Company has obtained construction permits for all projects/stages and has commenced construction.  

 

 

Project name Location 
Total area of 

units (m2) 
Total 
units 

Units sold until 31 
March 2013 

Expected 
completion of 
construction 

Naturalis III Warsaw 3,400 60 14 2013 

Sakura II Warsaw 8,300 136 80 2013 

Chilli II Poznań 1,600 20 5 2013 

Verdis II Warsaw 4,900 78 25 2013 

Espresso I  Warsaw 9,500 210 120 2014 

Młody Grunwald I Poznań 8,500 148 33 2014 

Total   
                                          

36,200  
                                     

652          277    
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Outlook for the remainder of 2013 (cont’d) 
 
B. Current projects under construction (cont’d)   

Naturalis III 

Description of project 

The Naturalis III project is being developed on a part of a land strip of 31,800 m2 located in Łomianki near Warsaw and 
is a continuation of Naturalis I and II, which were completed during 2012. The Naturalis III project will comprise 1 
four-storey, multi-family residential building with a total of 60 apartments and an aggregate floor space of 3,400 m2. In 
total, the Naturalis project shall comprise approximately 490 units with a total estimated flat usable area of 30,200 m2. 

Stage of development 

The construction of the Naturalis III project commenced in December 2011, while completion is expected in the third 
quarter of 2013. 

Sakura II 

Description of project 

The second phase of the Sakura project is being developed on a part of a land strip of 21,000 m2 located in the 
Mokotów district in Warsaw (Kłobucka Street) and is a continuation of Sakura I, which was completed during 2012. 
The second phase of this project will comprise 1 seven and eleven-storey, multi-family residential building with a total 
of 136 apartments and an aggregate floor space of 8,300 m2. In total, the Sakura project shall comprise around 514 units 
with a total estimated flat usable area of 30,800 m2. 

Stage of development 

The construction of the Sakura II project commenced in October 2011, while completion is expected in the second 
quarter of 2013. 

Verdis II 

Description of project 

The second phase of the Verdis project is being developed on a part of a land strip of 16,300 m2 located in the Wola 
district in Warsaw (Sowińskiego Street) and is a continuation of Verdis I, which was completed during 2012. The 
second phase of this project will comprise 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. In total, the Verdis project shall comprise 
around 442 units with a total estimated flat usable area of 26,000 m2. 

Stage of development 

The construction of the Verdis II project commenced in August 2012, while completion is expected in the fourth quarter 
of 2013. 

Chilli II 

Description of project 

The second phase of the Chilli project is being developed on a part of a land strip of 39,604 m2 located in Tulce near 
Poznań, and is a continuation of Chilli I, which was completed during 2012. The second phase of this project will 
comprise 20 units with an aggregate floor space of 1,600 m2. In total, the Chilli project shall comprise around 274 units 
with a total estimated usable area of 17,800 m2. 

Stage of development 

The construction of the Chilli II project commenced in May 2012, while completion is expected in the third quarter of 
2013. 
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Outlook for the remainder of 2013 (cont’d) 
 

B. Current projects under construction (cont’d)   

Espresso I  

Description of project 

The first phase of the Espresso project is being developed on a part of a land strip of 16,192 m2 located in Warszawa at 
Jana Kazimierza Street. The first phase of this project will comprise 1 seven, eight, nine and ten-storey, multi-family 
residential building with a total of 202 apartments and 8 commercial units and an aggregate floor space of 9,500 m2. In 
total, the Espresso project shall comprise around 670 units with a total estimated usable area of 34,600 m2. 

Stage of development 

The construction of the Espresso I project commenced in March 2012, while completion is expected in the first quarter 
of 2014. 

Młody Grunwald I  

Description of project 

The first phase of the Młody Grunwald project is being developed on a part of a land strip of 15,449 m2 located in 
Poznań at Jeleniogórska Street. The first phase of this project will comprise 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. In total, the 
Młody Grunwald project shall comprise around 428 units with a total estimated usable area of 25,000 m2. 

Stage of development 

The construction of the Młody Grunwald I project commenced in September 2012, while completion is expected in the 
second quarter of 2014. 

 
C. Projects for which construction work is planned to commence during the remainder of 2013 
As the Company is aware of 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 
2013, the Company is considering the commencement of development on another five stages of currently run projects 
and 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 

Magellan 

The Magellan project will be developed on a land strip of 12,150 m2 located in Warsaw at Magazynowa Street. The 
project will comprise 381 units with an aggregate floor space of 23,100 m2 and will be divided into 2 or more phases. 
The first stage is to comprise 176 units with an aggregate floor space of 11,000 m2. The Company is considering 
commencing construction of the first phase of this project during the remainder of 2013.  

Tamka 

The Tamka project will be developed on a land strip of 2,515 m2 located in Warsaw city centre at Tamka Street. The 
project will comprise around 64 units with an aggregate floor space of 5,600 m2. The Company is considering 
commencing construction of the project during the remainder of 2013.  

Copernicus 

The Copernicus project will be developed on a land strip of 5,605 m2 located in Poznań at Kościelna Street. The project 
will comprise 320 units with an aggregate floor space of 15,400 m2. The first stage is to comprise 182 units with an 
aggregate floor space of 8,600 m2. The Company is considering commencing construction of the first phase of this 
project during the remainder of 2013. 
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Outlook for the remainder of 2013 (cont’d) 
 

C. Projects for which construction work is planned to commence during the remainder of 2013 
(cont’d) 

 
b) New stages of running projects  

Sakura III 

The Sakura III project is a continuation of Sakura I and II projects. The project will comprise 145 units with an 
aggregate floor space of 7,400 m2. The Company is considering commencing construction of this project during the 
remainder of 2013. 

Verdis III 

The Verdis III project is a continuation of Verdis I and II. The project will comprise 78 units with an aggregate floor 
space of 4,000 m2. The Company is considering commencing construction of this project during the remainder of 2013.   

Espresso II 

The Espresso II project is continuation of Espresso I. The project will comprise 152 units with an aggregate floor space 
of 7,700 m2. The Company is considering commencing construction of this project during the remainder of 2013. 

Impressio II 

The Impressio II project is continuation of Impressio I. The project will comprise 147 units with an aggregate floor 
space of 8,100 m2. The Company is considering commencing construction of this project during the remainder of 2013. 

Panoramika II 

The Panoramika II project is continuation of Panoramika I. The project will comprise 61 units with an aggregate floor 
space of 4,200 m2. The Company is considering commencing construction of this project during the remainder of 2013. 
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Outlook for the remainder of 2013 (cont’d) 
 
D.  Value of the preliminary sales agreements signed with clients for which revenue has not 

been recognized in the Consolidated Statement of Comprehensive Income 
 

The current volume and value of the preliminary sales agreements signed with the clients do not impact the 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 13). 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 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 

Gemini II (*) Warsaw 19,701 Completed 

Verdis I (*) Warsaw 6,327 Completed 

Sakura I (*) Warsaw 3,289 Completed 

Naturalis I (*)  Warsaw 1,467 Completed 

Panoramika I (*)  Szczecin  3,533 Completed 

Constans (*) Warsaw 3,772 Completed 

Impressio I (*)  Wrocław 4,267 Completed 

Chilli I (*) Poznań 1,341 Completed 

Naturalis II (*)  Warsaw 339 Completed 

Subtotal completed projects         44,036    

Sakura II (**)  Warsaw 30,303 2013 

Verdis II (**)  Warsaw 9,587 2013 

Naturalis III (**)  Warsaw 3,567 2013 

Chilli II (**)  Warsaw 1,657 2013 

Espresso I (**)  Warsaw 31,751 2014 

Młody Grunwald I (**)  Poznań 8,776 2014 

Subtotal projects under construction          85,641    

Total        129,677    
(*) For information on the completed projects see “Business highlights during the three months ended 31 March 2013 – B. Results breakdown by 
project” (pages 3 to 4). 
(**) For information on current projects under construction, see under “B” above (pages 13-15). 

 

 

E.  Main risks and uncertainties during the remainder of 2013 
 
The economic situation in Europe and in Poland and the ongoing uncertainties in the housing market make it very 
difficult to predict results for 2013 precisely. 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 financial year ending 31 December 2013. 
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Additional information to the report 
 
To the best of the Company’s knowledge, as of the date of publication of this short report for the three months ended 31 
March 2013 (7 May 2013), the following shareholders are entitled to exercise over 5% of the voting rights at the 
General Meeting of Shareholders in the Company: 

Shares 

 

As of  
7 May 2013 
Number of 

shares /  
% of shares  

Change in 
number of 

shares  

As of  
31 March 2013 

Number of shares /  
% of shares  

Change in 
number  
of shares  

As of  
31 December 2012 
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% 

GE Real Estate CE 
Residential B.V. 

41,800,000  -  41,800,000  -  41,800,000 

15.3%    15.3%    15.3% 

Amplico Otwarty Fundusz 
Emerytalny 

N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 

Between 5%-10%.    Between 5%-10%.    Between 5%-10%. 

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, the ITRD Partnership, 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 voting rights were previously held by 
I.T.R. Dori B.V.  
 

 

Changes in ownership of shares and rights to shares by Management Board members in the three months 
ended 31 March 2013 and until the date of publication of this report 
 
Shares 

The following members of the Management Board own shares in the Company: 

- Mr Ronen Ashkenazi as at 31 March 2013 and as at the day of publishing this report, indirectly held a 5.9% 
interest in the Company.  

- Mr Israel Greidinger, as at 31 March 2013 and as at the day of publishing this report, indirectly held 7.06% 
of the shares and 7.59% of the voting rights in the Company.  

 

Changes in ownership of shares and rights to shares by Supervisory Board members in the three months 
ended 31 March 2013 and until the date of publication of the report 

None  
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Additional information to the report (cont’d) 
 

Other 

As of 31 March 2013, the Company has issued guarantees for bank loans granted to subsidiaries amounting to a total of 
PLN 32,528 thousand.  

 
As of 31 March 2013, 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 three months ended 31 March 2013: 

- an increase in the provision for deferred tax liabilities of PLN 470 thousand (a decrease of PLN 818 thousand 
during the three months ended 31 March 2012). 
 

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 International Financial Reporting Standards (“IFRS”), in particular 
in accordance with IAS 34 and IFRSs endorsed by the European Union. At the date of authorisation 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 31 March 2013 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 three 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 three 
months management board report gives a true and fair view of the important events of the past three-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 
 
  
 
_________________   _________________    
Israel Greidinger   Ronen Ashkenazi     
 
 
 
 
Rotterdam, 7 May 2013
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Interim Condensed Consolidated Statement of Financial Position 
 
As at  31 March 2013  

(Reviewed/ 
Unaudited) 

31 December 2012  
 

(Audited) In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 
    
Assets     

Property and equipment                 8,502                8,660  
Investment property                8,279                8,279  
Loans granted to third parties                1,072                1,043  
Loans granted to related parties                7,863                7,704  
Deferred tax assets              12,529              11,798  
Total non-current assets             38,245             37,484  
    
Inventory 9           650,946            668,080  
Trade and other receivables and prepayments              32,248              30,661  
Income tax receivable                2,423                2,422  
Short-term bank deposits - collateralized                2,914                2,944  
Cash and cash equivalents              38,341              44,928  
Total current assets          726,872          749,035  
Total assets          765,117  786,519 

Equity  

 

 
Share capital              20,762  20,762 
Share premium             282,873  282,873 
Retained earnings            161,326            152,223  
Equity attributable to equity holders of the parent          464,961          455,858  
Non-controlling interests                3,820                3,910  
Total equity          468,781          459,768  
    
Liabilities     
Floating rate bond loans 10             86,897              86,756  
Secured bank loans 11             39,887              39,893  
Loans from third parties              14,203              13,932  
Other payables                   392                   816  
Deferred tax liability              12,000              11,530  
Total non-current liabilities          153,379          152,927  
    
Trade and other payables and accrued expenses              30,283              38,090  
Floating rate bond loans 10               3,672                1,657  
Secured bank loans 11             55,520              65,319  
Advances received              53,261              68,492  
Income tax payable                       2                     35  
Provisions                   219                   231  
Total current liabilities          142,957          173,824  
Total liabilities          296,336          326,751  
Total equity and liabilities  765,117 786,519 

 
 
 

The notes included on pages 24 to 36 are an integral part  
of these interim condensed consolidated financial statements 
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Interim Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 
 

  

  

For the 3 
months 

ended  
31 March 

For the 3 
months 

ended  
31 March 

PLN (thousands, except per share data and number of shares) 

   2013  2012  

Note  
 (Reviewed/ 

Unaudited) 
(Unreviewed/ 

Unaudited) 
      
Revenue    54,147 7,266 
Cost of sales    (39,137) (5,400) 

Gross profit    15,010 1,866 
      
Selling and marketing expenses    (1,497) (1,063) 
Administrative expenses    (4,097) (3,783) 
Other expenses    (627) (435) 
Other income    91  496 

Result from operating activities    8,880  (2,919) 
      
Finance income    449  1,085 
Finance expense    (577) (98) 

Net finance income/(expense)    (128) 987 
      
Profit/(loss) before taxation    8,752  (1,932) 
Income tax benefit 12   261  750 

Profit/(loss) for the period    9,013  (1,182) 
      
Other comprehensive income    - - 

Total comprehensive income for the period, net of tax    9,013 (1,182) 

      
Total comprehensive income attributable to:      
Equity holders of the parent    9,103 (1,084) 
Non-controlling interests    (90) (98) 

Total comprehensive income for the period, net of tax    9,013 (1,182) 
      

Weighted average number of ordinary shares (basic and diluted)    272,360,000 272,360,000 

      
In Polish Zlotys (PLN)      
Earnings per share attributable to the equity holders of the 
parent (basic and diluted)    0.033 (0.004) 

 
 
 
 
 
 

The notes included on pages 24 to 36 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 2013 20,762 282,873 152,223 455,858 3,910 459,768 

Comprehensive income: 
Profit for the three months ended 31 
March 2013 

                     
-   

                      
-   

         
9,103  

         
9,103  

                         
(90) 

            
9,013  

Other comprehensive income 
                     

-   
                      

-                  -   
               

-   
                           

-   
                 

-   

Total comprehensive income 
                     

-   
                      

-           9,103  
        

9,103  
                        

(90) 
          

9,013  
    

Balance at 31 March 2013 
(Reviewed/ Unaudited) 20,762 282,873 161,326 464,961 3,820 468,781 

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 2012 20,762 282,873 120,568 424,203 4,254 428,457 

Comprehensive income: 
Loss for the three months ended 31 
March 2012  - - (1,084) (1,084) (98) (1,182) 

Other comprehensive income 
                     

-   
                      

-   - - - - 

Total comprehensive income 
                     

-   
                      

-   (1,084) (1,084) (98) (1,182) 

Balance at 31 March 2012 
(Unreviewed/ Unaudited) 20,762 282,873 119,484 423,119 4,156 427,275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The notes included on pages 24 to 36 are an integral part  
of these interim condensed consolidated financial statements. 



Ronson Europe N.V. 
 
Interim Condensed Consolidated Financial Statement for the three months ended 31 March 2013 
 

 
 

 
 23 

Interim Condensed Consolidated Statement of Cash Flows 
 
  For the 3 months 

ended  
31 March 2013 

For the 3 months 
ended  

31 March 2012   

In thousands of Polish Zlotys (PLN)   
(Reviewed) / 
(unaudited) 

(Unreviewed/ 
Unaudited) 

  

Cash flows from/(used in) operating activities   

Profit for the period 9,013 (1,182) 

Adjustments to reconcile profit for the period to net cash used in 
operating activities 
Depreciation 158 197 
Finance expense 577 98 
Finance income (449) (1,085) 
Profit on sale of property and equipment (10) (229) 
Income tax benefit   (261) (750) 

Subtotal 9,028 (2,951) 

Decrease/(increase) in inventory 21,100 (28,725) 
Decrease/(increase) in trade and other receivables and prepayments (1,587) (2,014) 
Increase/(decrease) in trade and other payables and accrued expenses (8,231) (3,430) 
Increase/(decrease) in provisions (12) (8) 
Increase/(decrease) in advances received   (15,231) 34,136 

Subtotal 5,067 (2,992) 

Interest paid (1,858) (2,717) 
Interest received 318 1,086 
Income tax paid (34) (260) 

Net cash from/(used in) operating activities   3,493 (4,883) 

Cash flows from/(used in) investing activities 
Acquisition of property and equipment - (71) 
Short-term bank deposits – collateralized 30 40 
Proceeds from sale of property and equipment 10 750 

Net cash from/(used in) investing activities   40 719 

Cash flows from/(used in) financing activities 
Proceeds from bank loans 4,542 1,389 
Bank charges (77) - 
Repayment of bank loans (14,585) - 

Net cash from/(used in) financing activities   (10,120) 1,389 

        

Net change in cash and cash equivalents (6,587) (2,775) 
Cash and cash equivalents at beginning of period 44,928 94,888 

Cash and cash equivalents at end of period   38,341 92,113 

 
 

The notes included on pages 24 to 36 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 and single family or semi-detached housing 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 31 March 2013, 
32.1% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V., a further 32.1% of the outstanding shares are 
controlled by I.T.R. Dori B.V. (both cooperating in ITRD Partnership), whereas 15.3% of the outstanding shares are 
held by GE Real Estate CE Residential B.V. (‘GE Real Estate’) and the remaining 20.5% of the outstanding shares are 
held by other investors including Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny and ING Otwarty Fundusz Emerytalny each 
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 three months ended 
31 March 2013 and contain comparative data for the three months ended 31 March 2012 and as at 31 December 2012. 
The Interim Condensed Consolidated Financial Statements of the Company for the three months ended 31 March 2013 
have been reviewed by the Company’s external auditors. The Interim Consolidated Statement of Comprehensive 
Income, Interim Consolidated Statement of Changes in Equity and the Interim Consolidated Statement of Cash Flows 
and respective notes for the three months ended 31 March 2012 – these data were not subject to review or audit by an 
independent auditor. 
 
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 three months ended 31 March 2013 were authorized 
for issuance by the Management Board on 7 May 2013. 
 
 
Note 2 – Basis of preparation of Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
These Interim Condensed Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with International 
Financial Reporting Standards (“IFRS”) as endorsed by the European Union, in particular in accordance with IAS 34. 
At the date of authorisation 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, except for IFRS 10-12 impact, which effective 
date was moved to 1 January 2014. 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 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 2012. 
 
The Consolidated Financial Statements of the Group for the year ended 31 December 2012 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 2012.  
 
The following standards and amendments became effective as of 1 January 2013: 

• IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards - Government Loans - Amendments to IFRS 1 

• IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures - Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities- Amendments to IFRS 7 

• IFRS 13 Fair Value Measurement 

• IAS 19 Employee Benefits (Revised 2011) 

• IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 

• Improvements to IFRSs - 2009-2011 Cycle: 
- IFRS 1 – Repeat application of IFRS 1 
- IFRS 1 – Borrowing Costs 
- IAS 1 – Clarification of the requirement for comparative information 
- IAS 16 – Classification of servicing equipment 
- IAS 32 – Tax effects of distributions to holders of equity instruments 

- IAS 34 – Interim financial reporting and segment information for total assets and liabilities 
 
Adoption of the above new standards and amendments to standards did not have impact on the financial position or 
performance of the Group. The Adoption of: IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IAS 27 Separate Financial 
Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures,  IFRS 12 Disclosure of 
Interests in Other Entities was delayed as allowed till 2014. Based on the preliminary analyses performed, IFRS 10 and 
12 are not expected to have any impact on the currently held investments of the Group. The application of IFRS 11 will 
impact the financial position of the Group by eliminating proportionate consolidation of the joint venture in Ronson IS 
sp. z o.o. and in Ronson IS Sp. z o.o. Sp.k.. With the application of the new standard, these investments will be 
accounted for using the equity method of accounting. 
 
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 2012.  
 
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 31 March 2013, are presented below and on the following page.  
 

Entity name 
Year of 

incorporation 

Share of ownership & 
voting rights  
at the end of 

  
 31 March 

2013 
31 December 

2012 
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. 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. (1) 2007 100.0% 100.0% 
30. 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. 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 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. 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.  
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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 

   31 March 
2013 

31 December 
2012 

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 Sp. z o.o. - Destiny 2011 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 68.4% 68.4% 
57. Ronson Development Apartments 2010 Sp. z o.o.  2010 100.0% 100.0% 
58. Ronson Development 2010 Sp. z o.o.  2010 100.0% 100.0% 
59. 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. Ronson Development Gemini 2010 Sp. z o.o.  2010 100.0% 100.0% 
65. Ronson IS sp. z o.o. (1)  2010 50.0% 50.0% 
66. Ronson Development Sp. z o.o. -  Naturalis Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
67. Ronson Development Sp. z o.o. -  Impressio Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
68. Ronson Development Sp. z o.o. -  Continental 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
69. Ronson Development Sp. z o.o. -  Providence 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
70. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. - Capital 2011 Sp. k. 2011 100.0% 100.0% 
71. Ronson Development Sp. z o.o. -  Architecture 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
72. Ronson IS Sp. z o.o.  Sp.k. (1) 2012 50.0% 50.0% 
73. Ronson Development Sp. z o.o. -  City 1 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 
74. Ronson Development Sp. z o.o. -  City 2 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 
75. Ronson Development Sp. z o.o. -  City 3 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 

 

 
(1) The Group accounts the investments in Ronson IS sp. z o.o. and in Ronson IS Sp. z o.o.  Sp.k. as an investment in a joint controlled entities in accordance 

with IAS 31 i.e. consolidated at proportion consolidated method. 
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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 one particular entity 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. Unallocated items mainly comprise head office expenses and income 
tax assets and liabilities, unallocated cash and cash equivalents 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 31 March 2013 (Reviewed)/(unaudited) 

 Warsaw   Poznań    Wrocław    Szczecin  Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

             

Segment assets 399,950 46,734 8,279  108,297 -  82,706 2,550  66,367 7,592 - 722,475 

Unallocated assets - - -  - -  - -  - - 42,642 42,642 

Total assets 399,950 46,734 8,279   108,297 -   82,706 2,550   66,367 7,592 42,642 765,117 

               

Segment liabilities 148,517 11,222 -  18,694 -  1,678 -  9,951 - - 190,062 
Unallocated 
liabilities - - -  - -  - -  - - 106,274 106,274 

Total liabilities 148,517 11,222 -   18,694 -   1,678 -   9,951 - 106,274 296,336 

 
 
 
In thousands of Polish Zlotys 
(PLN) 

 
As at 31 December 2012 (Audited) 

 Warsaw   Poznań    Wrocław    Szczecin  Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental   Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

             

Segment assets 420,313 48,260 8,279  102,388 -  82,118 2,520  70,380 7,659 - 741,917 
Unallocated 
assets - - -  - -  - -  - - 44,602 44,602 

Total assets 420,313 48,260 8,279   102,388 -   82,118 2,520   70,380 7,659 44,602 786,519 

               

Segment liabilities 181,446 11,451 -  17,514 -  821 1  10,716 - - 221,949 
Unallocated 
liabilities - - -  - -  - -  - - 104,802 104,802 

Total liabilities 181,446 11,451 -   17,514 -   821 1   10,716 - 104,802 326,751 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 

Note 8 - Segment reporting (cont’d) 
 

 
 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the three months ended 31 March 2013 (Reviewed)/(unaudited) 
 Warsaw   Poznań   Wrocław   Szczecin Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Revenue  44,533 2,034 104  1,657 -  2,705 -  3,114 - - 54,147 

               

Segment result 13,542 (169) (43)  (185) -  (99) (1)  119 (1) - 13,163 

Unallocated result - - -   - -   - -   - - (4,283) (4,283) 
Result from 
operating activities 13,542 (169) (43)  (185) -  (99) (1)  119 (1) (4,283) 8,880 

               
Net finance 
income/(expense) (113) (6) -   8 -   17 -   13 - (47) (128) 
Profit/(loss) before 
taxation 13,429 (175) (43)  (177) -  (82) (1)  132 (1) (4,330) 8,752 

Income tax benefit              261 

Profit for the period              9,013 

               

Capital expenditure - - -  - -  - -  - - - - 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the three months ended 31 March 2012 (Unreviewed)/(unaudited) 
 Warsaw   Poznań   Wrocław   Szczecin Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Revenue  4,913 1,295 162  896 -  - -  - - - 7,266 

               

Segment result 1,243 (34) 75  325 -  45 5  28 6 - 1,693 

Unallocated result - - -   - -   - -   - - (4,612) (4,612) 
Result from 
operating activities 1,243 (34) 75  325 -  45 5  28 6 (4,612) (2,919) 

               
Net finance 
income/(expense) 72 (1) -   (7) -   11 -   (1) - 913 987 
Profit/(loss)  before 
taxation 1,315 (35) 75  318 -  56 5  27 6 (3,669) (1,932) 

Income tax benefit              750 

Loss for the period              (1,182) 

               

Capital expenditure - - -  - -  - -  - - 71 71 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 9 – Inventory 
 
Movements in Inventory during the three months ended 31 March 2013 were as follows:  

 

Opening balance 01 
January 2013 

Transferred to 
finished units Additions 

Closing balance 
31 March 2013 In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Land and related expense 369,211 - 647 369,858 

Construction costs  64,598 - 15,970 80,568 

Planning and permits 20,300 - 619 20,919 

Borrowing costs (1) 69,839 - 3,966 73,805 

Other 3,144 - 273 3,417 

Work in progress 527,092 - 21,475 548,567 

   

Opening balance 01 
January 2013 

Transferred from 
work in progress 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive 
income 

Closing balance 
31 March 2013 In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Finished goods 142,557 - (38,829) 103,728 

 Opening balance 01 
January 2013 

Revaluation write down recognized in 
statement of comprehensive income Closing balance 

31 March 2013 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Increase Utilization 

Write-down (1,569) - 220 (1,349) 

   

Total inventories at the lower 
of cost or net realizable value 668,080     650,946 

 
 

(1) Borrowing costs are capitalized to the value of inventory with 8.9% 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 2012 were as follows:  
 

 
Opening balance 
01 January 2012 

Transferred to 
property and 

equipment 
Transferred to 
finished goods Additions 

Closing 
balance 31 
December 

2012 In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

      

Land and related expense 399,143 (84) (51,210) 21,362 369,211 

Construction costs  104,839 (246) (175,180) 135,185 64,598 

Planning and permits 21,872 (10) (7,454) 5,892 20,300 

Borrowing costs (1) 61,438 (22) (9,914) 18,337 69,839 

Other 3,627 (4) (4,360) 3,881 3,144 

Work in progress 590,919 (366) (248,118) 184,657 527,092 

      

 

Opening balance 
01 January 2012  

Transferred from 
work in progress 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive 
income 

Closing 
balance 31 
December 

2012 In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Finished goods 40,497   248,118 (146,058) 142,557 

      

 
Opening balance 
01 January 2012  

Revaluation write down recognized in 
statement of comprehensive income 

Closing 
balance 31 
December 

2012 In thousands of Polish Zlotys (PLN) Increase Utilization 

Write-down (99)   (4,957) 3,487 (1,569) 

      
Total inventories at the lower of 
cost or net realizable value 631,317       668,080 

 
(1) Borrowing costs are capitalized to the value of inventory with 9.2% 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 three months ended 31 March 2013 and 
during the year ended 31 December 2012: 

 

For the 3 months 
ended  

31 March  

For the year 
ended  

31 December 
 2013 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
(Reviewed/ 
Unaudited) 

 
(Audited) 

 

Opening balance 88,413 87,847
Issue cost amortization 141 576
Accrued interest 2,015 8,262
Interest repayment - (8,272)

Total closing balance  90,569 88,413
   

Closing balance includes: 
Current liabilities 3,672 1,657
Non-current liabilities 86,897 86,756

Total closing balance 90,569 88,413
 
The maturity dates and the conditions of the floating rate bonds loans have been presented in the annual consolidated 
financial statements for the year ended 31 December 2012. 
 
Note 11 – Secured bank loans 
 
The following non-current and current Secured bank loans were issued and repaid during the three months ended 31 
March 2013 and during the year ended 31 December 2012: 

 

For the 3 months 
ended  

31 March  

For the year 
ended  

31 December 
 2013 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
(Reviewed/ 
Unaudited) 

 
(Audited) 

  

Opening balance 105,212 117,711
New bank loan drawdown 4,542 36,750
Bank loans repayments (14,585) (48,442)
Bank charges  (77) (1,426)
Bank charges amortization 292 778
Accrued interest/(interest repayment) on bank loans, net 23 (159)

Total closing balance  95,407 105,212
    

Closing balance includes:   
Current liabilities 55,520 65,319
Non-current liabilities 39,887 39,893

Total closing balance 95,407 105,212
 
The maturity dates of the loans have been presented in the annual consolidated financial statements for the year ended 
31 December 2012. The majority of loans maturing in 2013 shall be extended until 2014 and 2015, while management 
plans to repay part of the loans. For more details please see Note 17 Events during the period (Bank Loans) and Note 18 
Subsequent events (Bank Loans). 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 12 – Income tax  
 

   

For the 3 
months ended  

31 March  

For the 3 
months ended  

31 March  
   2013 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
  (Reviewed/ 

Unaudited) 
(Unreviewed/ 

Unaudited) 
     
Current tax expense/(benefit)   - (19) 
     
Deferred tax expense/(benefit)     
Origination and reversal of temporary differences   372 (336) 
Expense/(benefit) of tax losses recognized   (633) (395) 

Total deferred tax expense/(benefit)   (261) (731) 

     

Total income tax expense/(benefit)   (261) (750) 
 

The tax benefit during the three months ended 31 March 2013 and 31 March 2012 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. 
 
Note 13 – Investment commitments, Contracted proceeds not yet received and Contingencies 
 

(i) Investment commitments: 

The amounts in the table below present unpaid investment commitments of the Group in respect of construction 
services to be rendered by the general contractors: 

 
  

As at 31  
March 2013 

As at 31 
December 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 (Reviewed/ 

Unaudited) (Audited) 

Espresso I 
 

22,354 25,514 

Młody Grunwald I  20,993 24,995 

Verdis II  11,430 13,889 

Sakura II  1,308 4,206 

Naturalis III  1,501 2,972 

Chilli II  1,558 2,201 

Total   59,144 73,777 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 13 – Investment commitments, Contracted proceeds not yet received and Contingencies (cont’d) 
 
(ii) 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 31 March 2013 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 31  

March 2013 
As at 31 

December 2012 

In thousands of Polish Zlotys (PLN)  
(Reviewed/ 
Unaudited) (Audited) 

Espresso I  19,214 16,950 

Sakura II  14,480 8,333 

Młody Grunwald I  7,601 5,868 

Gemini II  7,525 8,616 

Verdis I  4,275 6,215 

Constans  3,479 1,831 

Impressio I  3,368 1,458 

Verdis II  6,132 5,428 

Panoramika I  2,738 1,864 

Sakura I  2,545 3,669 

Naturalis III  1,697 2,221 

Naturalis I  1,349 1,002 

Chilli II  1,263 584 

Chilli I  1,257 846 

Naturalis II  231 34 

Gemini I  32 47 

Total   77,186 64,966 

 
(iii) Investment commitments -land purchase: 

In June 2012, the Group entered into preliminary purchase agreements with private individuals for plots of land with an 
area of 118,400 m2 located in Warsaw, district Mokotów at Jaśminowa Street. Conclusion of the final purchase 
agreements and transferring of the ownership of the properties is expected to be finalized during the first half of 2014 
the final payment will amount to PLN 62 million. 
 
(iv) Contingencies: 
None. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 14 – 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 2012 (note 36). 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 three months period 
ended 31 March 2013 as described in Note 11.  
 
 (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 three months period ended 31 March 2013.  
 
(iv) Fair value estimation   
The Investment property is valued at fair value determined by the Management.  
During the three months ended 31 March 2013 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 15 – Related party transactions 
 
There were no transactions and balances with related parties during three months ended 31 March 2013 other than those 
already disclosed in the 2012 annual accounts.  
 
Note 16 – Impairment losses and provisions 
 
The following net movements in the Group’s main provisions took place during the three months ended 31 March 2013 
and during the three months ended 31 March 2012: 
 

- Provision for deferred tax liabilities: during the three months ended 31 March 2013 an increase of PLN 470 
thousand (during the three months ended 31 March 2012 a decrease of PLN 818 thousand). 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 17 – Events during the period 
 

Bank loans 

During the three months ended 31 March 2013, the Group did not enter into any new loan facility agreement nor into 
any annex to the loan facility agreement with any bank. 

Commencements of new projects  

During the three months ended 31 March 2013, the Group did not commence the construction of any project. 

Completions of projects  
During the three months ended 31 March 2013, the Group did not complete the construction of any project. 
 
Note 18 – Subsequent events 

Bank loans  

Since 31 March 2013, the Group did not enter into any new loan facility agreement nor into any annex to the loan 
facility agreement with any bank. 

Commencements of new projects  

Since 31 March 2013, the Group did not commence the construction of any project. 

Completions of projects  

In April 2013, the Group completed the construction of Sakura II project comprising  136 units with an aggregate floor 
space of 8,300 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
The Management Board 
 
 
______________   ________________   ________________ 
Shraga Weisman    Tomasz Łapiński   Andrzej Gutowski  
Chief Executive Officer  Chief Financial Officer   Sales and Marketing Director 
  
 
 
 
 
_________________   _________________     
Israel Greidinger   Ronen Ashkenazi     
 
 
 
 
 
Rotterdam, 7 May 2013
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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 ומיידיים38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
ולתקופה של שלושה חודשים  2013במרס,  31החברה), ליום  - של קבוצת א. דורי בע"מ (להלן  1970-התש"ל

שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 
  לה בהתבסס על סקירתנו.את ביניים ולתקופאחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד 

  
  

מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי המידע הכספי הביניים הנפרד את  סקרנולא 
ואשר חלקה של  2013 ,במרס 31אלפי ש"ח ליום  94,106-ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ

לפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו א 303-החברה בהפסדי החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ
אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו,  תאריך. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון

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

קירה אנליטיים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סמבירורים, 
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 
  ורת.מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביק

  
  

  מסקנה
  

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  .1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  
  
  קוסט פורר גבאי את קסירר אביב,-תל
 רואי חשבון  2013, מאיב20
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  ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 

  
  המאוחדיםביניים  הדוחות הכספייםנתונים כספיים ומידע כספי מתוך 

  
  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 2013, במרס 31ליום 

  .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ד'38לתקנה 



  קבוצת א. דורי בע"מ
  חברההמיוחסים לים המאוחד המאזניםנתונים כספיים מתוך 
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   במרס 31ליום   
  ליום

בדצמבר 31
  2013   2012   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ש"חאלפי   
         

      נכסים שוטפים
    

 12,086  9,749  17,955 מזומנים ושווי מזומנים
  105,557  179,682  103,959 השקעות לזמן קצר

 76,725  69,726  79,712 והכנסות לקבל לקוחות
  8,019  12,363  14,475 חייבים ויתרות חובה

  32,289   *)33,214   30,780 הלוואות לחברות מוחזקות לזמן קצר
  487,538  454,369  503,292למכירהודירות מלאי בניינים 

 13,500  13,277  13,500נכסים מיועדים למימושמלאי
    

763,673  772,380  735,714  
    

       
      נכסים לא שוטפים

        
 340,188   *)324,359  330,419בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטונכסים

 88,066  *)57,683  96,937  הלוואות לחברות מוחזקות
  209  129  213נכסים בשל הטבות לעובדים

  21,403  21,525  21,403 יהמלאי קרקעות לבנ
 1,907  2,079  1,813  רכוש קבוע
 38,353  37,362  38,353 מסים נדחים

     
489,138  443,137  490,126 

     
1,252,811  1,215,517  1,225,840 

     
     

  להלן. 4הוצג מחדש, ראה סעיף   )*
  

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  
  



  קבוצת א. דורי בע"מ
  חברההמיוחסים לים המאוחד המאזניםנתונים כספיים מתוך 
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   במרס 31ליום   
  ליום

בדצמבר 31
  2013   2012   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ש"חאלפי   

       
         התחייבויות שוטפות

     
 25,313  )**35,438  25,854  אשראי מתאגידים בנקאיים

  76,546  )**95,020  80,334  חלויות בגין אגרות חוב 
 67,578  46,991  75,790התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  10,646  24,975  18,467 זכאים ויתרות זכות
  102,014  113,535  94,650  התחייבות בגין רכישת מקרקעין

 249,126  207,561  252,355  מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
  3,879  6,471  3,316  יתרות שוטפות עם חברות מוחזקות

    
550,766  529,991  535,102  

    
     התחייבויות לא שוטפות

     
  5,457  )**1,646  5,012ואחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים

 2,659  2,738  -  הלוואה מחברה מוחזקת
 378,877  )**399,066  401,605 אגרות חוב

     
406,617  403,450  386,993 

     
    הון

    
 158,789  158,789  158,789 הון מניות 

  129,498  129,498  129,498 פרמיה על מניות
  2,935  2,935  2,935  מניותקרן בגין תשלום מבוסס 

 1,858  1,858  1,858קרן בגין עסקה עם בעלי שליטה
 48,695  *)29,121   54,882 יתרת רווח 

  )38,030(  )40,125(  )52,534(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
      

  303,745  282,076  295,428 סה"כ הון 
     

  1,252,811   1,215,517   1,225,840 
          
  להלן. 4הוצג מחדש, ראה סעיף   )*
  להלן. 3, ראה סעיף הותאם למפרע  )**
  
  
  

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  
  

      2013, במאי 20
  אריה מינטקביץתאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר דירקטוריון
  אשכנזירונן 

  מנכ"ל 
  שניר שרון

  כספים סמנכ"ל
  



   בע"מ קבוצת א. דורי
  

  חברהל המיוחסיםעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס 31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2013   2012   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ש"חאלפי   

       הכנסות
      

 413,707  138,852  78,057 ת ממכירת בניינים, קרקעות, מביצוע עבודות ושכירותהכנסו
     

      עלות ההכנסות
     

 76,131  35,918  14,509 מביצוע עבודות ושכירות,עלות מכירת בניינים, קרקעות
  300,886  101,013  53,832 ה מחברה מוחזקתעלות מתן שירותי בני

     
 68,341  136,931  377,017 
     

 36,690  1,921  9,716  רווח גולמי
     

 223  - - עליית ערך נדל"ן להשקעה
 )2,963(  )394(  )354(  הוצאות מכירה ושיווק

 )16,926(  )4,592(  )3,651( כלליותוהוצאות הנהלה 
  4,400  1,100  1,100חברה מוחזקתמדמי ניהול הכנסות

 32,438   11,516  5,556 מוחזקותחברות חלק החברה ברווחי
     

 53,862  9,551  12,367 אחרותהוצאותתפעולי לפני רווח
     

 )3,483(  )1,710(  )145(  אחרותהוצאות
     

 50,379  7,841  12,222 תפעולי לאחר הוצאות אחרותרווח
     

 3,415  1,103   514  הכנסות מימון
 )38,665(  *))8,960(  )8,075(  הוצאות מימון

  5,442   1,380   1,621מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקותהכנסות
     

 20,571  1,364  6,282 לפני מסים על ההכנסהרווח
 40  - 79  מסים על ההכנסה 

     
 20,531  1,364  6,203 המיוחס לחברהנקירווח

     
    המס):(לאחר השפעתהכולל אחר המיוחס לחבררווח

     
 11,709   9,614  )14,504( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 407  -  )16( רווח (הפסד) אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת
      

 32,647  10,978  )8,317(כולל המיוחס לחברהסה"כ רווח (הפסד) 
      

    
      
  להלן. 4הוצג מחדש, ראה סעיף   )*
  

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.



  קבוצת א. דורי בע"מ
  

  חברההמיוחסים לעל תזרימי המזומנים  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח
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חודשים שהסתיימו  3 -ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

2013  2012  2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר

 אלפי ש"ח
    החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של

     
  20,531   1,364  6,203המיוחס לחברהרווח נקי

   
של  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

    : החברה
    

    התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
    

 427  97 110 פחת והפחתות
 29,808  6,477 5,940  הוצאות מימון, נטו

 )91(  )11( )4( שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו
 40  - 79    מסים על ההכנסה

  )223(   -  - למכירהנכס מוחזקבשווי ההוגן של עלייה
 )32,438(  )11,516( )5,556(חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

   
569 )4,953(  )2,477( 

   
   שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

   
 )28,591(  )21,372( )3,232(והכנסות לקבל בלקוחותעלייה
 3,530  )280( 708בחייבים ויתרות חובה(עליה) ירידה

 26,584  69,440 )22,301(נטו,בניינים למכירהמקרקעין, דירות ובמלאי יה) יעלירידה (
 42,930  22,343 8,212בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותיםעלייה
 )8,744(  905 1,632(ירידה) בזכאים ויתרות זכותעלייה

 )1,436(  1,154 )576( שינוי ביתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות, נטו
 )19,282(  )60,847( 3,229מקדמות ממזמיני עבודות ורוכשי דירותעלייה (ירידה) ב

   
)12,328( 11,343  14,991 

   בחברה עבור:תקופהבמהלך המזומנים ששולמו והתקבלו
   

 )36,581(  )3,845( )2,106( ריבית ששולמה
 2,494  846 334 ריבית שהתקבלה

 8,546  - -  דיבידנד שהתקבל 
  -   -  )445(  מיסים ששולמו

   
 )2,217( )2,999(  )25,541( 

שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת של  נטומזומנים 
 7,504  4,755 )7,773( החברה

      
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.



  קבוצת א. דורי בע"מ
  

  חברההמיוחסים לעל תזרימי המזומנים  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח
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חודשים שהסתיימו  3 -ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

2013 2012 2012 
  מבוקר   מבוקרבלתי 

 אלפי ש"ח
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

    
 )339(  )181(  )16(   רכישת רכוש קבוע

 )17,708(   )70,502(  )13,162(, נטואו הפסדהשקעה בניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח
 )37,574(  )13,285(  )8,518(מתן הלוואות לחברות מוחזקות

  -   -   )6,160( מתן הלוואה לבעל קרקע בעסקת קומבינציה
 16,378  )5,147(  14,845(הפקדת) פקדונות בתאגידים בנקאיים, נטומשיכה

    
 )39,243(  )89,115(  )13,011(החברההשקעה שלששימשו לפעילותמזומנים נטו 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

    
 122,506  70,586  26,557(לאחר ניכוי הוצאות הנפקה) אגרות חובהנפקת
 )10,116(  )10,116(  - להמרה אגרות חובןפרעו
 )95,850(  -  -  אגרות חובןפרעו

 27,134  27,134  -  הנפקת זכויות
 )1,110(  )275(  )445(הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוךןפרעו

 )48,165(  )42,646(  541אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
    

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון של 
 )5,601(  44,683  26,653  החברה

    
 )37,340(  )39,677(  5,869מזומניםעלייה (ירידה) במזומנים ושווי

    
 49,426  49,426  12,086תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

    
 12,086  9,749  17,955תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

         
         פעילות מהותית שלא במזומן בחברה

      
 -  2,137  890 שולם מחברה מאוחדתדיבידנד שהוכרז וטרם 

         
       

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  



  קבוצת א. דורי בע"מ
  

  מידע נוסף
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  כללי  .1

  
דוחות ד' לתקנות ניירות ערך (38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות 1970 -כספיים ומיידיים), התש"ל 
  ו אליהם.ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלו 2012בדצמבר,  31הכספיים השנתיים ליום 

 
  התקשרות החברה עם החברה הבת  .2
  
להקמת קוטג'ים ובנייני מגורים במרכז הארץ  בניה דוריהתקשרה החברה בהסכם עם  2010בחודש פברואר    א.

חודשים מקבלת היתר לביצוע עבודות.  24-. מועד ההשלמה ההסכמי הינו כהחברהבפרויקט בייזום של 
 2013, במרס 13 ביום. בבניה נמצא וחלק ואוכלס הושלם מהפרויקט חלקלמועד אישור הדוחות הכספיים 

 דוריעם  החברה(לאחר שהתקבל אישורה של ועדת הביקורת) את התקשרות  החברהאישר דירקטוריון 
 זה הסכםהמשוער לפי  העבודות היקףקוטג'ים ובנייני מגורים נוספים בפרויקט זה. בהסכם להקמת  בניה
 החברהאישר דירקטוריון  2013במאי,  20ביום לאחר תאריך המאזן,  ).פאושלי("ח ש ליוןימ 111 -כ הינו

בהסכם להקמת בניין  בניה דוריעם  החברה(לאחר שהתקבל אישורה של ועדת הביקורת) את התקשרות 
המשוער  העבודות היקףיח"ד.  18קומות מעל קומת חניון תת קרקעי, הכולל  5מגורים נוסף בפרויקט, בן 

חודשים מצו התחלת  14. משך העבודות המוסכם הינו )פאושלי( מיליון ש"ח 12.6 -הינו כ הז הסכםלפי 
   חודשי גרייס.  2עבודה בתוספת 

    
אישר דירקטוריון החברה (לאחר שהתקבל אישורה של ועדת  2013במאי,  20ביום תאריך המאזן,  לאחר  ב.

קומות  2קומות מעל  18בהסכם להקמת בניין מגורים בן  בניה דוריהחברה עם  הביקורת) את התקשרות
מיליון  53.5 - הינו כ זה הסכםהעבודות המשוער לפי  היקףיח"ד במרכז הארץ.  65חניון תת קרקעי, הכולל 

  חודשי גרייס.  2התחלת עבודה בתוספת  מצו חודשים 26. משך העבודות המוסכם הינו )פאושלי( ש"ח
  

  המחזור התפעוליתקופת   .3
  

בהתייחס לפעילות מכירת בניינים וקרקעות המחזור התפעולי הינו שלוש שנים בממוצע ובהתייחס 
לאור בחינה של ייעוד לפעילות ביצוע עבודות בניה המחזור התפעולי אינו עולה על שנה. יחד עם זאת, 

את ייעוד האשראי ושימושו האשראי ושימושו, הגיעה החברה למסקנה כי לא ניתן לייחס באופן ספציפי 
לפעילות מכירת בניינים וקרקעות ועל כן יש לסווג את האשראי הלא ספציפי בהתאם למחזור תפעולי של 

  כפי שהוצג בעבר בדוחות הכספיים של החברה. שנה ולא בהתאם למחזור תפעולי של שלוש שנים
מחדש של החלויות השוטפות של כוללים הצגה  2012במרס,  31כתוצאה מהאמור, מספרי ההשוואה לימים 

  להלן. 4השינוי מוצג בסעיף  ההלוואות ואגרות החוב, והכל על מנת לשקף בהם למפרע את האמור לעיל.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  קבוצת א. דורי בע"מ
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וכן בעקבות הצגה  לעיל 3כאמור בסעיף  ההתאמה למפרעתמצית השינויים במספרי ההשוואה בעקבות   

   לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה) 5(ראה פרטים נוספים בביאור  IFRSמחדש בעקבות יישום 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

N:\3\דוח סולו דירקטוריון\31.3.2013\2013\דוחות כספיים\מחלקת כספים-DORY-IFRS-SOLO.DOCX  

  2012, במרס 31  סעיפים מאזניים
  בלתי מבוקר 

 
  כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
   השינוי

כמוצג בדוחות
 כספיים אלו

   ש"ח אלפי   
הצגה מחדש בעקבות תיקון המחזור התפעולי של 

          לעיל)3(ראה סעיף החברה
          

          התחייבויות שוטפות
  35,438    )1,646(   37,084 אשראי מתאגידים בנקאיים

חלויות בגין אגרות חוב ואגרות חוב להמרה 
  )201,670(   296,690  במניות

  
95,020  

          
          התחייבויות לא שוטפות

  1,646    1,646   - ת מתאגידים בנקאיים ואחריםהלוואו
  399,066    201,670   197,396  אגרות חוב

          
          IFRS 11התאמה למפרע בעקבות אימוץ

          
  33,214    )1,351(   34,565 הלוואות לחברות מוחזקות לזמן קצר

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 
  )9,907(   334,266  מוחזקות, נטו

  
324,359  

  57,683    1,351   56,332 הלוואות לחברות מוחזקות
  29,121    )9,907(   39,028  יתרת רווח

   תוצאתייםסעיפים 
         ושהסתיימ חודשים  3 -ל

  2012במרס  31ביום 
  בלתי מבוקר   

   
כפי שדווח
  בעבר

השפעת 
  השינוי

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  ש"ח אלפי    
           

  )8,960(   )941(  )8,019(  הוצאות מימון



  

  

  

  

  

  

  

  

  הבקרה הפנימיתאפקטיביות בדבר  שנתידוח 

  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- רך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ללתקנות ניירות ע

  

), אחראית לקביעתה והתקיימותה "התאגידלהלן: "(בע"מ  דורי קבוצת א.ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

  .בתאגידשל בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

    

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 רונן אשכנזי, מנהל כללי .1

 כספיםסמנכ"ל שניר שרון,  .2
  הבקרה הפנימית

ית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל בקרה פנימ

בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את ביותר בכיר המשרה ההכללי ונושא 

יחס אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתיוהתפקידים 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. 

  

התאגיד נדרש לגלותו הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע ש

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.

  

יווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הד

  מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

  

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 

"), העריכו קרה הפנימית האחרוןהדוח השנתי בדבר הב(להלן: " 2012בדצמבר,  31ביום לתקופה שנסתיימה 

 תאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגידהדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית ב

  .הינה אפקטיבית 2012, בדצמבר 31הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

  

עניין שיש בהם כדי לשנות את עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או 

השנתי בדבר הבקרה הפנימית הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח 

  .האחרון

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית 

הבקרה הפנימית היא  ,ריון כאמור לעילהאחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטו

  .אפקטיבית

  

  



 
  הצהרת מנהלים

  )1ג(ד)(38ה לפי תקנ הצהרת מנהל כללי
  

  , מצהיר כי:רונן אשכנזיאני, 
  

לרבעון הראשון של שנת ) "התאגיד" :(להלן בע"מ דורי קבוצת א.של הרבעוני הדוח בחנתי את  )1(
 );"הדוחות:" (להלן 2013

  

כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  לפי ידיעתי, הדוחות אינם )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(
ינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבח

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

המשמשת ( התאגיד שלהביקורת  תגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד )4(
לגבי הבקרה ביותר העדכנית , בהתבסס על הערכתי )בתאגידגם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים 

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 
  

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

כספי באופן שיש בו להטיל ספק התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע 
  - 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

 ועל הגילוי; הדיווח הכספי
 

 אני לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )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
התקופתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  )ג(

האחרון לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 
  .בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

  
  

  כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.לעיל אמור אין ב
  
  
  
  

   תאריך:

 2013, במאי 20
  רונן אשכנזי 

 מנהל כללי
  



  
  הצהרת מנהלים

  )2ג(ד)(38נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת 
  

  , מצהיר כי:שניר שרוןאני, 
  

 קבוצת א.דורי שללתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחות ומידע כספיהדוחות הכספיים בחנתי את  )1(
הדוחות לתקופת "או  "הדוחות" :(להלן  2013לרבעון הראשון של שנת ) "התאגיד: "(להלן בע"מ

 );"הביניים
 

לתקופת ל בדוחות ווהמידע הכספי האחר הכל לתקופת הבינייםהכספיים לפי ידיעתי, הדוחות  )2(
ון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית אינם כוללים כל מצג לא נכ הביניים
בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים הנסיבות לאור די שהמצגים שנכללו בהם, כהנחוץ 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;
  

 לתקופת הבינייםבדוחות ל וומידע כספי אחר הכל לתקופת הבינייםהדוחות הכספיים לפי ידיעתי,  )3(
לות ותזרימי ו, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעמשקפים באופן נאות

 המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
  

המשמשת ( התאגידשל לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת גיליתי  )4(
ל הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה , בהתבסס עבתאגיד)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  ,לתקופת הביניים 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 
לו בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף 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(
חברות מאוחדות שלו  המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות

, 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(
ח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המיועדים להבטי

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
התקופתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  )ג(

י אחר האחרון לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספ
הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת 
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

  של התאגיד.
  

  באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין 
  

   תאריך:

 2013 במאי 20
  שניר שרון 

 כספים סמנכ"ל
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