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 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

 

 2016בספטמבר  03סתיימה ביום הדוח הדירקטוריון לתקופה ש

 

 בע"מ עמוס לוזון יזמות ואנרגיהקבוצת של  דוח הדירקטוריוןדירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את 
 2016 בספטמבר 30 סתיימה ביוםהחודשים ש תשעהל שלתקופה  "(החברה)" קבוצת א.דורי בע"מ( -)לשעבר

 ,דיים(י(, על פי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומי, בהתאמה"הדוח תקופת"-ו "דוח הדירקטוריון")
 ."(תקנות הדיווח)" 1970-התש"ל

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

)"הדוח  2015בדצמבר  31, הכולל את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 2015בדצמבר  31ביום 
 ."הדוחות הכספיים השנתיים", בהתאמה(-התקופתי" ו

 מבוקריםביניים הבלתי הנתונים המופיעים בדוח הדירקטוריון הינם על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים כל 
 . , אלא אם צוין אחרת2016בספטמבר  30 יוםל של החברה

 פרסום למועד וסמוך תום תקופת הדוח לאחר הינם אשר אירועים הסוקרים פרטים מובאים מסוימים במקרים
. החברה של מבטה מנקודת נבחנה זה בדוח הכלול המידע מהותיות פרטים נוספים ברמת החברה בלבד. ,וכן הדוח
 תמונה מקיפה של הנושא המתואר. ליתןכדי  יםומפורט פיםנוס ונתונים יםתיאור ניםנית מהמקרים בחלק
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 התאגידעדכון תיאור עסקי  -חלק א' 

א לתקנות הדיווח, להלן פירוט השינויים או החידושים המהותיים, אשר אירעו בעסקי החברה, 39בהתאם לתקנה 
( ו/או 2016בינואר  1"(, מאז תחילת תקופת הדוח )הקבוצהלרבות החברות המאוחדות, הבנות והקשורות שלה )"

נערך בהנחה כי בפני  התקופתי. עדכון זהמאז פרסום הדוח התקופתי, בכל עניין שיש לתארו בחלק א' לדוח 
 קוראיו מצוי הדוח התקופתי.

 זה: בדוח דירקטוריון
 

 ;2016 בספטמבר 30הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של החברה ליום  - "הדוחות הכספיים"

למועד  נכוןו 24.7.2016 מיום החל, אשר א. דורי בניה בע"מ, חברה בת של החברה - "דורי בניה"
 ;( הונה המונפק100%דוח זה, מחזיקה החברה במלוא )

 ;החברה של מלאה בבעלות פרטית חברה"מ, בע( 1997) וקירוי חיפוי גבס רום - "רום גבס"

 דורי מכרה, במסגרתה החברהידי -עלבניה  דורימימוש אופציית המכר שהוענקה ל - "גבס רום"עסקת 
אודות פרטי עסקת רום גבס  לפרטים. ברום גבס את מלוא החזקותיה חברהבניה ל

 ;.ג. לדוחות הכספיים2 -ו. ד.1 יםבדוחות החברה, ראו באור החשבונאי והטיפול

בשיעור של )בעקיפין( ידי החברה -דוראד אנרגיה בע"מ, חברה פרטית, המוחזקת על - "דוראד"
 ;מהונה המונפק 9.4%-כ

בשיעור של ידי החברה -, חברה פרטית, המוחזקת על"מבע אנרגיה תשתיות דורי. א - "אנרגיה"דורי 
 ;מהונה המונפק 50%

, חברה פרטית )פיתוח( בע"מ, בעלת השליטה לשעבר בחברהישראל  גלוב-גזית - "גזית ישראל"
 ;גלוב בע"מ-בשליטת גזית

ציבורית, אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה , חברה  .Ronson Europe N.V - "רונסון"
  ;בשליטה משותפת של החברהלניירות ערך בורשה, פולין, ואשר למועד הדוח הינה 

 .הדירקטוריון דוחחתימת  תאריך - הדוח" מועד"

 

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

 הקבוצה עסקי של הכללית ההתפתחות תיאור - ראשון לחלק עדכון

 שינוי שם החברה - כללי .1

 לשינוי החברות רשם אישור התקבל 2016 במאי 29 ביוםלחלק א' לדוח התקופתי,  2 סעיףאמור בל בהמשך
 ".מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת, "הנוכחי לשמה החברה שם

 החברה בעסקי עיקריות התפתחויות .2

 2016 ינואר בחודש בחברה שליטה שינוי .2.1

ישראל )באמצעות חברות בת פרטיות  גזיתמצויה החברה בשליטת  היתה 2011 משנת החל
מכרה גזית  2016בינואר  14. ביום בע"מ גלוב–שבשליטתה(, אשר הינה חברה פרטית בשליטת גזית

בינואר  14 מיום החל במניות החברה, בעסקאות בבורסה ומחוצה לה. החזקותיהישראל את מלוא 
את השליטה בחברה מגזית ישראל. מר  (תושליטעמוס לוזון )באמצעות חברה פרטית ב מררכש , 2016

 של המונפק המניות מהון 77.04%מהוות  אשר נכון למועד הדוח מניות של החברה מחזיקלוזון 
 . החברה

 . הלןל 2.11.4 -ו 2.11.3 סעיפים  ורא ,בחברה השליטה שינוי אודות נוספים לפרטים
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 דירקטוריון בחברהחילופי מנכ"ל ויו"ר  .2.2

 התפטרותו על סגל דורי מר הודיע 2016 בינואר 17 ביום ,כמתואר לעיל בעקבות שינוי השליטה בחברה
 מינטקביץהתפטר מר אריה  2016בפברואר  8 ביוםו בחברה"ל )זמני( וכמנכ כדירקטור מכהונתו

ון, בעל השליטה בחברה, מונה מר עמוס לוז 2016בינואר  21מכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה. ביום 
 2016בפברואר  24ביום  .מונה לכהן כדירקטור בחברה 2016באוגוסט  16וביום  "ל החברהמנככהן כל

סיים כהונתו כיו"ר  2016באוגוסט  16, וביום מונה מר גדעון אלטמן ליו"ר דירקטוריון החברה
מונה מר שמשון הראל ליו"ר דירקטוריון  2016בספטמבר  25ביום  .דירקטוריון וכדירקטור בחברה

  החברה.

אישר דירקטוריון החברה את מינויו של עו"ד ארז תיק למנכ"ל החברה,  2016בנובמבר  29ביום 
בכפוף להבאת תנאי התגמול של עו"ד תיק לאישור האורגנים  ,2017בפברואר  1בתוקף מיום 

 יפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ולאישורם בהתאםהמוסמכים של החברה, לרבות האס
. במועד האמור, וכפוף להלן לעניין החזקותיו של עו"ד תיק במניות של החברה( 2.11.5)ראה גם סעיף 

לכניסתו לתוקף של מינויו של עו"ד תיק למנכ"ל החברה, יסיים מר עמוס לוזון את כהונתו כמנכ"ל 
ן החברה כי כפוף לכניסתו לתוקף של מינויו של עו"ד תיק למנכ"ל החברה. בנוסף, אישר דירקטוריו

החברה כאמור, במועד האמור תסתיים כהונתו של מר שמשון הראל כיו"ר דירקטוריון החברה והוא 
 ימשיך לכהן בחברה כסגן יו"ר דירקטוריון ומר עמוס לוזון ימונה כיו"ר דירקטוריון החברה.

 ..כד. לדוחות הכספיים3משרה בחברה ראה באור לשינויים נוספים בכהונות נושאי 

 אל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב של החברה  התנהלות .2.3

 מחזיקי אסיפת התכנסה 2016 בינואר 18 ביום, בחברה השליטה חילופי בדבר הדיווח לאחר בסמוך
 אגרות למחזיקי הנאמנים ביקשו במסגרתה, ("אגרות החוב") החברה שלז' -ו' ו מסדרות חוב אגרות
וכן נערכה סקירה בנוגע לאפשרויות לנקיטת הליכים  דיון בנוגע להעברת השליטה בחברה לקיים החוב

 ספטמברלשם הגנה על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב. בהמשך לכך, במהלך החודשים ינואר עד 
נוספות של מחזיקי אגרות החוב בעניינה של החברה,  אסיפותידי הנאמנים מספר -כונסו על 2016

במסגרתן, בין היתר, מונתה נציגות משותפת של מחזיקי אגרות החוב וכן מונו משרדי עורכי דין לייצוג 
הוחלפו תכתובות שונות אל מול  תקופת הדוחמחזיקי אגרות החוב והנאמנים. כמו כן, במהלך 

לבעלת השליטה הקודמת  וכן לחברה הרלוונטיים ניםשו בנושאיםונערכו פגישות עמם הנאמנים 
 בחברה. 

 האמורים המחזיקים של והנציגות החוב אגרות למחזיקי הנאמנים מול אל ההתנהלות אודות לפרטים
 הכספיים. לדוחות .ד.3באור  ורא, בחברה השליטה חילופי ממועד החל

 סטטוס מסגרות אשראי והלוואות החברה בבנקים .2.4

 לזמן לעת מעת לה הועמדו מממנים מבנקים החברה של הפיננסיות האשראי מסגרותהלוואותיה ו
 2015ה בשנת חברשהועמדו לבהתאם, מסגרות האשראי  .תקופה מדי ואישור לחידוש והובאו קצר

(. כפי חילופי השליטה בחברה עם)ללא קשר  2016פי תנאיהן המקוריים בתחילת שנת -עלהסתיימו 
החברה ממשיכה לטפל בהליכי החידוש הנדרשים של הלוואותיה ומסגרות שנהגה החברה בעבר, 

 .האשראי שלה אל מול הבנקים הרלוונטיים

 ידי-על בפועל מוארכות מבנקים החברה של הקיימות הלוואותיה של תקופותיהן, הדוח מועדל
 .א.3באור  ורא, האמור אודות נוספים לפרטים .קצרות קצובות לתקופות הרלוונטיים הבנקים

 לדוחות הכספיים.

עמידתה של החברה באמות המידה הפיננסיות החלות עליה לפי התחייבויותיה מול גורמים  לעניין
 .הלןלחלק ב' ל 2.6.3.5 סעיף ורא(, חובהמממנים )תאגידים בנקאיים ומחזיקי אגרות 
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 לדורי בניהשהועמדה מסגרת אשראי גישור ; מיליון ש"ח 120בסך של  ישראל מגזית אשראי קו קבלת .2.5

  ופירעון מסגרת אשראי גישור לרכישת מניות רום גבס  PUTאופצייתומימוש 

מיליון ש"ח ולפרטים  120ידי גזית ישראל לחברה בסך של -לפרטים בקשר עם העמדת קו אשראי על
מיליון ש"ח, ראו  60ידי החברה לדורי בניה בסך של -בקשר עם העמדת מסגרת אשראי לגישור על

 ..ד. לדוחות הכספיים1 באור

מימוש אופציית המכר  אודות, התקופתי לדוח' א לחלק 12.1.2-ו 3.4 סעיפיםאמור בל בהמשך
נכנסה עסקת רום גבס לתוקפה המחייב  2016במרס  28ביום , החברהידי -על דורי בניהשהוענקה ל

 לחברה מדורי בניהמניות רום גבס כל ה במסגרתה הועברו עסקההושלמה  2016באפריל  11ביום ו
מיליון ש"ח )והכל בתנאים כמתואר  46של יתרת תמורת המימוש בסך של  לדורי בניהכנגד תשלום 

ידי -היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות שהועמדו על(. התקופתי דוחחלק א' לל 12.1.2 בסעיף
קדמה על כמ המיליון ש"ח, נחשב 60מכוח מסגרת האשראי לגישור, בסך של לדורי בניה החברה 

חשבון מחיר מימוש אופציית המכר האמורה, ולפיכך, עם השלמת עסקת רום גבס, נחשבות הלוואות 
 אלו כמסולקות. 

 5לרום גבס את ההלוואה בסך של  דורי בניהבמסגרת השלמת עסקת רום גבס כאמור, פרעה כמו כן, 
 הכספיים.ת לדוחו .ד.1 בבאורכמתואר  ,לדורי בניהמיליון ש"ח שהעמידה רום גבס 

 בניה דורי של הפיננסי מצבההפיכת דורי בניה לחברה פרטית;  .2.6

 פי-על מיזוג עסקת בניה דורי של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2016 במאי 19ביום 
 בכפוף, במסגרתה אשר, ("חוק החברות") 1999-ט"התשנ, החברות לחוק 320 סעיף הוראות

 ידי-על יוחזקו מניותיה שכל פרטית בת חברה להיות בניה דורי תהפוך, מתלים תנאים להתקיימות
 2016 באפריל 13 יוםב החברה פרסמהש מיידי דוח ראו, עסקת המיזוג עם בקשר לפרטים. החברה

 לדוחות. טז.3 באור , וכןהפניה של בדרך בזה מובא תוכנו אשר(, 2016-01-048484: אסמכתא)
  .הכספיים

דורי  שלהושלם המיזוג האמור, מניותיה  2016ביולי  24 ביוםהמתלים,  לאחר שהתקיימו כל התנאים
בניה נמחקו מן המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והיא חדלה להיות חברה ציבורית 

שכל מניותיה מוחזקות בידי החברה,  (כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות) והפכה לחברה פרטית
 .("חוק ניירות ערך") 1968-התשכ"ח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך וכן, חדלה להיות תאגיד מדווח,

-בניה בהפסד בסך של כ דוריהכירה  2016 בספטמבר 30ביום  שהסתיימה חודשים תשעה של תקופתב
"ח עקב שמיליון  16-כ של בסכוםלשוויו ההוגן  קבוע רכוש הפחתתמ היתר בין הנובע"ח, ש מיליון 34

. מעלויות הנהלה וכלליות ותקורות ,וכן (הכספיים לדוחות .יד.3 באור)לפרטים ראה מכירת ציוד 
 בסךגולמי  ברווח בניה דוריהכירה  2016 בספטמבר 30ביום  שהסתיימהשל תשעה חודשים  בתקופה

מזומנים שלילי  תזריםלדורי בניה  ,2016 בספטמבר 30כן, נכון ליום  כמו ."חש מיליון 23-של כ
 .ש"חמיליון  101-כמפעילות שוטפת בסך של 

 -)תיאור תחום קבלן מבצע  12סעיף ראה  דורי בניהתחום פעילות זה ואודות נוספים אודות  לפרטים
 .הלןחלק א' לל 5וסעיף  דורי בניה( לחלק א' לדוח התקופתי

 עסקת רונסון .2.7

בעסקה אשר במסגרתה וכפוף  התקשרה רונסון , לאחר תאריך המאזן,2016בנובמבר  9ביום 
להשלמתה תמכור רונסון את מלוא זכויותיה במישרין ובעקיפין בפרויקט נדל"ן של רונסון הידוע 

)תאגיד הולנדי  .ITR 2012 B.V" בורשה שבפולין, וזאת בתמורה למכירת כל מניות NOVAכפרויקט "
 21-מורה במזומן בסך של כבשליטת קבוצת תיאטראות ישראל( ברונסון לרונסון עצמה, ובתוספת ת

לרונסון במועד השלמת העסקה. העסקה האמורה כפופה בין היתר לאישור  ITRמיליון זלוטי שתשלם 
 בעלי המניות של רונסון ומותלית בתנאים מתלים שונים. 
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 כתוצאה מכך)אשר  רונסוןידי -עלהמניות כאמור רכישת  כתוצאה מהעסקה, אם וככל שתושלם, נוכח
שיעור  יגדל(, רונסוןכל עוד תיוותרנה בבעלות  כלשהן, שלא תקנינה זכויות רדומות למניות תהפוכנה

מהון המניות של רונסון והחברה תהיה בעלת  66%-ברונסון לשיעור של כשל החברה  החזקותיה
 .דוחות הכספיים. לה.5השליטה היחידה ברונסון. לפרטים נוספים ראה באור 

  ל לעניין עדכון תעריפי ייצור החשמלשימוע של רשות החשמ –דוראד  .2.8

, פירסמה רשות החשמל שימוע בעניין עדכון תעריפים, לאחר תאריך המאזן, 2016בחודש אוקטובר 
כבסיס  דוראדעודכנו תעריפים שונים ובכללם גם תעריף רכיב הייצור המשמש את אשר במסגרתו 

לגבייה מלקוחותיה ואשר אליו צמוד מחיר הגז. בהתאם לפרסום עשויה רשות החשמל להפחית, 
כבר מעודכן למחיר הרצפה דוראד מחיר הגז של  . יצוין כי8% -את רכיב הייצור בכבכפוף לשימוע, 

)ככל  , להפחתת התעריף כאמורדוראד. להערכת דוראדהמינימלי האפשרי בהתאם להסכם הגז של 

תהיה, השפעה שלילית מהותית על תזרימי  (לפרסום בהתאם יופחתו והתעריפים השימוע יתקבלש
 דוראד של השנתי התפעולי הרווח כאמור במקרה דוראד להערכת) הרווחים שלה שלה, המזומנים

 ביחסי לעמוד שלא עשויה היא 2017 שנת מתחילת והחל ,שלה הכיסוי ויחסי (ח"ש מיליון 75 -בכ יקטן
לא צופה שלא תוכל לעמוד ביחסי הכיסוי להפרה כמתחייב מהסכמי  דוראדכי  יודגש .לחלוקה הכיסוי

 המימון שלה.

לחברה נמסר כי המועד להגשת התגובות לשימוע האמור, נכון למועד הדוח, נקבע לתחילת דצמבר 
התעריפים )לאחר אורכה(, וכי בכוונת דוראד וגורמים נוספים להגיש תגובות המתנגדות לעדכון  2016

  האמור.

עניין אי עמידה ביחסי הכיסוי צפי להבדבר השפעת עדכון התעריפים, ככל שיהיה,  ותההערכ
כמתואר לעיל ולעניין עמידה ביחסי הכיסוי לפי הסכמי המימון של דוראד ידי דוראד -עללחלוקה 

דוראד למועד ת על הערכותיה של ומידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס ןהינ
בדבר נתוניה של דוראד תחזיותיה נוסחו הנוכחי של הפרסום של רשות החשמל, הדוח בהתאם ל

הכספיים ותוצאות פעילותה לתקופות הרלוונטיות ועל בסיס הוראות הסכמי המימון שלה, לרבות 
 שלא להתממש, ותעלול ותהאמור ותאמות המידה הפיננסיות והמחויבויות המפורטות בהם. ההערכ

משינויים בעדכון התעריפים ככל , או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, כתוצאה ןחלקאו  ןכול
שינויים בנתוניה הכספיים ותוצאות פעילותה של דוראד בתקופות הרלוונטיות ו/או שיהיו, מ

 א' לדוח התקופתי.בחלק  13.4.13כתוצאה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 2016בסיס דוחות הרבעון השני לשנת פרסום תשקיף להשלמה על  .2.9

תשקיף להשלמה על בסיס החברה תפרסם פרסום דוח זה, אחר בסמוך ל, 2016בנובמבר  30ביום 
 2016בספטמבר  30, בצירוף דוחותיה הכספיים ליום 2016דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 

ת, סדרה חדשה של אגרות חוב "(, הכולל אפשרות להציע לציבור, על פי הודעות משלימוהתשקיף)"
)סדרה ח'( של החברה מובטחות בשעבוד על מלוא החזקותיה של החברה בדורי אנרגיה, וכן, בכפוף 
לרישומה של סדרה ח' האמורה למסחר בבורסה, אפשרות להצעת אגרות חוב )סדרה ח'( למחזיקי 

 אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה בדרך של הצעת רכש חליפין. 

פי התשקיף, אם וככל שיבוצעו, -יובהר כי פרסום ההודעה המשלימה כאמור והצעת ניירות הערך על
פי דין, לרבות קבלת הסכמת אלומיי והסכמת תאגידים -כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על

 בנקאיים מממנים לשעבוד החזקותיה של החברה בדורי אנרגיה.
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  :2016 בספטמבר 30 ליוםעיקריות( הקבוצה )חברות  שלהחזקות  מבנה .2.10

 

 .לעיל 2.6לפרטים בדבר עסקה של רונסון, במסגרתה וכפוף להשלמתה, יגדל שיעור החזקתה של החברה ברונסון, ראה סעיף    **
 (.99%באמצעות ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ, חברה בשליטתו ) ***
 למעט פולין. ;בעיקר בסלובקיה  ****

 
 במניותיה ועסקאות החברה בהון השקעות .2.11

ועד  תקופת הדוח מהלךאשר בוצעו ב ,החברה בהון תוהשקע פירוט, החברה ידיעת למיטב, הלןל
 : רסהץ לבווחמ החברה מניותב ןיינעבעל  ידי-נעשתה עלש חרתכל עסקה מהותית א ,כןו ,הדוח מועדל

 בדצמבר 13 ביום - הושלמה שלא 2015 דצמבר מחודש החברה למניות מלאה רכש הצעת .2.11.1
הצעת רכש  מיפרטעת בעלת השליטה בחברה,  אותהשהייתה בפרסמה גזית ישראל,  2015

לחוק החברות, בתמורה לסך של  366מלאה למניותיה הרגילות של החברה בהתאם לסעיף 
אגורות למניה. הצעת הרכש  63.5אגורות למניה, אשר עודכן לאחר מכן לסך של  50

והתחייבות גזית ישראל לרכישת מניות הניצעים במסגרת הצעת הרכש הותנו בקבלת 
לחוק  337ע הצעת רכש מלאה בהתאם להוראות סעיף הודעות קיבול הדרושות לשם ביצו

החברות. לאחר הארכות של תום תקופת הקיבול, נקבע מועד הקיבול של הצעת הרכש ליום 
 . 2016בינואר  10

 ההחזקותכי הצעת הרכש לא נענתה שכן שיעור  ,, הודיעה גזית ישראל2016בינואר  10ביום 
 מהון המניות המונפק של החברה. 5%-של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה יותר מ

 2016 בינואר 10 ביום - אדלטקפסגות;  - 2016בעלי עניין בחודש ינואר  בהחזקות שינוי .2.11.2
 בחברה עניין בעלת יתהילפיה פסגות בית השקעות בע"מ, אשר ה ,קיבלה החברה הודעה

, בחברה עניין בעלת מלהיות חדלה, החברה של המונפק המניות מהון 7.61%-כ והחזיקה
 של רגילות מניות 17,848,423 של 2016 בינואר 7 ביום לבורסה מחוץ בעסקה מכירה עקב

לפיה  ,הודעה החברה קיבלה 2016 בינואר 10 ביום ;למניה אגורות 69.5 של בשער, החברה
)אשר מחזיק באמצעות  אדלסבורג( בע"מ, חברה בשליטת מר יוסף 2006אחזקות ) אדלטק

-כ ומחזיקה בחברה עניין בעלת להיות החלה(, דוראדממניות  18.75% תושליטחברה ב
בינואר  7מהון המניות המונפק של החברה, עקב רכישה בעסקה מחוץ לבורסה ביום  7.61%

 אגורות למניה.   69.5מניות רגילות של החברה, בשער של  17,848,423של  2016
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 2016בינואר  14ביום  - 2016 ינואר בחודש החברה במניות ישראל גזית החזקות מכירת .2.11.3
במניות החברה אשר היו בשיעור  החזקותיההודיעה גזית ישראל לחברה על מכירת מלוא 

מחוץ לבורסה  אותמהון המניות המונפק של החברה, כדלקמן: מכירה בעסק 84.91%-של כ
 אותבעסקאגורות למניה; מכירה  5מניות רגילות של החברה, בשער של  185,749,492של 

אגורות למניה. לחברה  10.7מניות רגילות של החברה, בשער של  13,354,917של בבורסה 
הון של החברה,  יבשטר להחזיק ממשיכה ישראל גזיתכי לאחר המכירה האמורה,  ,נמסר

צמית שאינו רשום למסחר, אשר המיר בחלקו למניות של החברה כמתואר הון לרבות בשטר 
גזית ישראל אינה  ,האמור מהמועד החל, התאםב. לחלק א' של הדוח התקופתי 6.1בסעיף 

 .ג. לדוחות הכספיים.1באור  ורא ,נוספים לפרטיםעוד בעלת שליטה בחברה. 

 - בחברה שליטה וחילופי 2016 ינואר בחודש לוזון עמוס מרידי -על בחברה החזקות רכישת .2.11.4
לפיה מר עמוס לוזון )באמצעות ע. לוזון נכסים  ,קיבלה החברה הודעה 2016בינואר  14ביום 

( רכש מניות של החברה "(השליטה בעלת)" (99%והשקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו )
מהון המניות המונפק של החברה, בעסקה מחוץ לבורסה של  78.04%-בשיעור של כ

מהמועד  אגורות למניה. בהתאם החל 5מניות רגילות של החברה, בשער של  183,000,000
.ג. לדוחות 1באור  ורא ,נוספים לפרטיםבחברה.  שליטההמר לוזון הינו בעל  ,האמור

 הכספיים.

 -עו"ד ארז תיק ידי -רכישת מניות של החברה על .2.11.5

עם עו"ד ארז תיק,  בעלת השליטההתקשרה בו  2016אוגוסט לפרטים בדבר הסכם מחודש 
ון, בעל השליטה בחברה, מזה שנים העומד בראש משרד עורכי דין המלווה את מר עמוס לוז

ולהענקת אופציות לרכישת מניות נוספות של  של החברה למר תיקמניות  רבות, למכירת
 .לב. לדוחות הכספיים. 3החברה, ראה באור 

 

 פעילות תחומי לפי הקבוצהתיאור עסקי  -לחלק שלישי  עדכון

  היזמות בתחום החברה פעילות - התקופתי לדוח' א לחלק 10 לסעיף עדכון .3

לדוחות  4 באור ורא ,2016 בספטמבר 30לפרטים בדבר תוצאות פעילות הקבוצה בתחום זה ליום  .3.1
 .הכספיים

 מיליון 106-כ הינו החברהנכון לתום תקופת הדיווח, סך הפקדונות במאוחד במסגרת ליווי בנקאי של  .3.2
 ש"ח.
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 (ח"ש באלפי) נמסרו וטרם שנמכרו דירות

 
 (ח"ש באלפי) נמסרו שטרם דירות סך

    

  הפרויקט שם
 

  מיקום
 

 עלות
 הפרויקט

 במלאי
 באלפי)

 (1( )ח"ש
 

 חלק
 החברה

 בפרויקט
 

 מספר
 ד"יח

  בפרויקט
 

 ד"יח
 שיצאו

 לשיווק
(2) 

 

 מספר
 ד"יח

 שנמסרו
 כה עד

 רווח 
( הפסד)

 שהוכר
 בדוחות
 עד החברה

 30 ליום
 בספטמבר

2016 (4) 
 

' מס
 הסכמים
 שנחתמו

(3) 
 

 הכנסות
 צפויות

 בדוחות
 (3) החברה

 

 גולמי רווח
 צפוי

 בדוחות
 החברה

 

' מס
 דירות

 

 הכנסות
 צפויות

 בדוחות
 החברה

 

 גולמי רווח
 צפוי

 בדוחות
 החברה

 

 אחוז
 רווח

 גולמי
  צפוי

 

 הכרה מועד
 צפוי בהכנסה

 דירות בגין
 שנמכרו

             

  

                
 דורי וילה

 

נס 
 ציונה

 

74% -כ  30,807  

 

372 

 

372 

 

353 
 

71,832 
 

19 

 

44,975 
 

5,620 

 

19 

 

44,975  5,620 

 

12% 

 

2016 

  פלוס דורי
הוד 

60% -כ  102,930  השרון   65  65  - 
 

(18,254)   65  111,207  -  65  111,207  -  0%  2016 

MY DORI  
 גני

 -  126  266  60% -כ  133,219  תקווה
 

-  104  155,229  18,923  266  404,762  49,343  12%  2017-2018 

    

266,956 

   

703 

 

563 

 

353 
 

53,578 

 

188 

 

311,411 

 

24,543 

 

350 

 

560,944 

 

54,963 

 

10% 

  

             

  

                      
 

  
         

    
                (1)  . בהתאמה, ח"ש מיליון 50 -וכ  ח"ש מיליון 35 -כ, ח"ש מיליון 10 -כ של בסך קומבינציה מרכיב כולל MY DORI-ו פלוס דורי, דורי וילה בפרויקטים המלאי סכום 

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

      

 
(3)  

 
 .ח"ש מיליון 4 של צפויה בהכנסה קרקע לבעלי שיימסרו דירות 3 כולל, נמסרו וטרם דורי וילה בפרויקט שנמכרו הדירות' מס
 . ח"ש מיליון 35 של צפויה בהכנסה קרקע לבעלי שיימסרו דירות 27 כולל, נמסרו וטרם פלוס דורי בפרויקט שנמכרו הדירות' מס
 .ח"ש מיליון 50 של צפויה בהכנסה קרקע לבעלי שיימסרו דירות 51 כולל, נמסרו וטרם MY DORI בפרויקט שנמכרו הדירות' מס

      
 

(4)  
 

 (.הקבלני המרכיב והן היזמי המרכיב הן) יזמי כפרויקט החשבונאות לתקני בהתאם בכללותו מוצג אשר האמור הפרויקט בביצוע בניה דורי של מההפסד נובע פלוס דורי בפרויקט ההפסד
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 :מאוד מהותייםשאינם  פרויקטים לגבי גילוי -לחלק א' לדוח התקופתי  7.10לסעיף  עדכון .3.4

 בספטמבר 30 קיימת פעילות שיווק ליום, בהם להלן פרטים ביחס לפרויקטים שאינם מהותיים מאוד .א
2016 : 

  הפרויקט שם 
 2 רבעון 2016 3 רבעון

2016 

  1 רבעון

2016 
 2015 שנת

 3 רבעון

2015 

פרויקטים 

 *בביצוע

'לסקה דבורי פטרז

  )סלובקיה(

מספר חוזים שנחתמו  1.1

 ת הדוחבתקופ

9 1.1 6 1.1 12 1.1 21 1.1 5 

שטחים שנחתמו 

לגביהם הסכמים 

 )מ"ר( ת הדוחבתקופ

532 415 736 1,477 309 

מחיר ממוצע למ"ר 

 בחוזים שנחתמו

בתקופת הדוח)באלפי 

 ש"ח(

6.9 6.6 6.7 6.7 7.1 

ון( הסתיים ברבעון הראשון של שנת ר)א( לחלק א' לדוח התקופתי, שיווקו של פרויקט דורי פלוס )הוד הש 10.7.1כמתואר בסעיף  * 
2016  . 

לחלק א' לדוח התקופתי )פרויקטים בתכנון(, בהתייחס לפרויקט "מתחם  10.7.4בהמשך לאמור בסעיף  .ב
.כז. לדוחות הכספיים בדבר הלוואה שניתנה 3ראה באור "(, הפרויקט" –הפיל" בתל אביב )בסעיף זה 

 1לחברה מבעלת השליטה לצורך תשלום תמורה לבעלי הקרקע בפרויקט בהתאם לפרוטוקול מיום 
 .לג. לדוחות הכספיים בדבר עדכון הסכם הקומבינציה בקשר לפרויקט זה.3, וכן באור 2015בספטמבר 

בהתייחס  נתונים כלליים(, –קרקע  עתודותא' לדוח התקופתי ) לחלק 10.7.6 בסעיף לאמור המשךב .ג
התקיים דיון במועצה הארצית לתכנון ובניה  2016בחודש ספטמבר לפרויקט פרדס רוקח בהוד השרון, 

בנוגע לתכנית. במסגרת דיון זה, קיבלה המועצה הארצית החלטה לפיה קידום התכנית ייעשה בדרך של 
, והורתה לוועדה המחוזית להשלים את מסמכי התכנית בתוך 48/1פרה הכנת תכנית מתאר ארצית שמס

. במסגרת ההחלטה קבעה המועצה הארצית, כי ככל שתושג 2017חודשים, דהיינו עד חודש מרס  6
הסכמה רחבה בין בעלי הזכויות בתכנית לגבי האחוד והחלוקה, יוגדל משמעותית היקף הבינוי שיאושר 

 במסגרת התכנית.

נתונים כלליים(, בהתייחס  –קרקע  עתודותא' לדוח התקופתי ) לחלק 10.7.6 בסעיף רלאמו המשךב .ד
.א. לדוחות 32ולאמור בבאור , ", בקריית אריה בפתח תקווהפארק דוריבמתחם "חטיבת הקרקע ל

הכספיים השנתיים בדבר התקשרות בהסכם אופציה לשם מכירת יתרת הזכויות של החברה במתחם 
 לדוחות הכספיים בדבר מימוש האופציות לפי ההסכם האמור. .ג 5-.ב. ו3ראה באורים האמור, 

 נתונים כלליים(, בהתייחס –קרקע  עתודותא' לדוח התקופתי ) לחלק 10.7.6 בסעיף לאמור המשךב .ה
. נכון 2016יצויין כי התב"ע לפרויקט קיבלה תוקף בחודש ספטמבר  ,אור יהודה -לפרויקט פינוי בינוי 

 .60% -מתוך סך הדיירים הרלוונטיים הינו כלפרויקט הדיירים שחתמו על הסכמה למועד זה שיעור 
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 : מאוד מהותיים פרויקטים לגבי גילוי -לחלק א' לדוח התקופתי  10.10לסעיף  עדכון .3.5

  – (Vila Dori) דורי וילה

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

 3רבעון   

2016 

 2רבעון 

2016 
 1רבעון 

2016 

 3 רבעון 2015שנת 

2015 

עלויות 

 שהושקעו

)באלפי 

 ש"ח(

 (759) (655) - - - בגין קרקעמצטברות בתקופת הדוח עלויות 

בגין מצטברות בתקופת הדוח עלויות 

 פיתוח, מסים ואגרות
40 8 21 728 443 

 12,763 60,070 11,689 1,650 2,550 בגין בניהמצטברות בתקופת הדוח עלויות 

בגין מימון מצטברות בתקופת הדוח עלויות 

 )שהוונו(
- - - 105 - 

 1,162 5,621 465 336 539 עלויות אחרות

 13,609 65,869 12,175 1,994 3,129 הדוח לתקופת עלות"כ סה

 348,256 359,066 371,241 373,235 376,364 בספרים מצטברת עלות"כ סה

       

עלויות 

שטרם 

הושקעו 

)באלפי 

ש"ח( 

ושיעור 

 השלמה

 - - - - - )אומדן( הושקעו שטרם קרקע בגין עלויות

 שטרם ואגרות מסים, פיתוח בגין עלויות

 )אומדן( הושקעו
163 204 62 83 1,267 

 27,216 17,303 5,787 4,037 1,487 עלויות בגין בניה שטרם הושקעו )אומדן(

עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות 

 להיות מהוונות בעתיד )אומדן(
- - - 102 - 

 - 1,112 1,055 933 496 עלויות אחרות שטרם הושקעו

 28,483 18,600 6,904 5,174 2,146 סה"כ עלות שנותרה להשלמה

 92% 95% 98% 99% 99% שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )%(

 2016 2016 2016 2016 2016 השלמת בניה צפוימועד 
 

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

 3רבעון  

2016 

 2רבעון 

2016 

 1רבעון 

2016 

 3רבעון  2015שנת 

2015 

חוזים שנחתמו 

 דוחהת בתקופ

 2 38 - - - יחידות דיור

 395 7,432 - - - יחידות דיור )מ"ר(

 12.1 10.9 - - - מחיר ממוצע למ"ר )אלפי ש"ח( 

חוזים מצטברים עד 

 דוחהת לסוף תקופ

 318 321 321 321 321 יחידות דיור

 47,257 47,376 47,376 47,376 47,376 יחידות דיור )מ"ר(

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

שיעור השיווק של 

 הפרויקט

 סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט 

 )אלפי ש"ח(

488,017 488,006 487,961 487,802 487,650 )*( 

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים 

 שנחתמו במצטבר )אלפי ש"ח(

488,017 488,006 487,961 487,802 483,299 

שיעור שיווק ליום האחרון של 

 )%( דוחהת תקופ

100% 100% 100% 100% 99% 

שטרם שטחים 

נחתמו לגביהם 

 חוזים

 3 - - - - יחידות דיור

 604 - - - - יחידות דיור )מ"ר(

סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 

שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב 

 )באלפי ש"ח( הכספי

- - - - 2,741 

 המלאי יימכרו כקרקע ולא כמבנה בנוי. יחידות מיתרת 2, הוחלט כי 2015)*( ברבעון השלישי של שנת  
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  – (My Dori) גני תקווה

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

 3רבעון   

2016 

 2רבעון 

2016 
 1רבעון 

2016 

 3רבעון  2015שנת 

2015 

עלויות 

 שהושקעו

 )באלפי ש"ח(

בגין בתקופת הדוח עלויות מצטברות 

 קרקע
- - - 4,849 

-- 

בגין בתקופת הדוח עלויות מצטברות 

 פיתוח, מסים ואגרות
- - - 7,224 

-- 

 7,428 17,101 8,516 3,000 10,036 בגין בניהבתקופת הדוח עלויות מצטברות 

בגין בתקופת הדוח עלויות מצטברות 

 מימון )שהוונו(
363 (234) 522 5 

- 

 1,992 6,483 1,642 934 1,650 אחרותעלויות 

 9,420 35,662 10,680 3,700 12,049 דוחהת סה"כ עלות לתקופ

 40,943 53,121 63,801 67,501 79,550 סה"כ עלות מצטברת בספרים

       

עלויות שטרם 

הושקעו 

)באלפי ש"ח( 

ושיעור 

 השלמה

 3,644 1,460 1,460 1,460 1,460 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן(

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם 

 הושקעו )אומדן(
13,318 13,318 13,318 13,318 

14,911 

 200,458 205,895 197,765 201,912 182,190 עלויות בגין בניה שטרם הושקעו )אומדן(

עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות 

 להיות מהוונות בעתיד )אומדן(
2,666 2,666 2,666 3,087 

3,315 

 32,761 23,423 21,980 22,117 30,493 עלויות אחרות שטרם הושקעו

 255,089 247,183 237,189 241,473 230,127 סה"כ עלות שנותרה להשלמה

 14% 18% 21% 22% 26% שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )%(

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

2018 
 

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

 3רבעון  

2016 

 2רבעון 

2016 

 1רבעון  

2016 

  3רבעון  2015שנת 

2015 

חוזים שנחתמו 

 ת הדוחבתקופ

 12 41 7 1 2 יחידות דיור

 1,535 5,208 854 139.2 223 יחידות דיור )מ"ר(

 15.3 15.8 15.5 16.5 16.5 מחיר ממוצע למ"ר )אלפי ש"ח(

חוזים מצטברים 

ת עד לסוף תקופ

 דוחה

 27 41 48 49 51 יחידות דיור

 3,528 5,209 6,063 6,202 6,425 יחידות דיור )מ"ר(

 15 15.3 15.3 15.3 15.3 מחיר ממוצע למ"ר )אלפי ש"ח(

שיעור השיווק 

 של הפרויקט

הכנסות צפויות מכל הפרויקט סה"כ 

 )אלפי ש"ח(

354,572 354,121 335,671 332,245 332,429 

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים 

 שנחתמו במצטבר )אלפי ש"ח(

100,488 98,867 94,274 80,518 53,093 

ת שיעור שיווק ליום האחרון של תקופ

 )%( דוחה

28% 27% 28% 24% 16% 

שטחים שטרם 

נחתמו לגביהם 

 חוזים

 134 120 113 112 110 יחידות דיור

 17,021 14,429)*( 19,695 19,556 19,333 יחידות דיור )מ"ר(

סה"כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 

שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב 

 "ח(שאלפי ב) הכספי

52,831 46,029 43,236 43,236 34,401 

 1 1 2 הדוח מועדחוזים שנחתמו מתום תקופת הדוח ועד  מספר

שטח מ"ר חוזים שנחתמו מתום תקופת הדוח ועד מועד 

 הדוח 

262.4 139.2 139.2 

 דוחהת מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום תקופ

 הדוח מועד ועד 

16.5 16.5 16.7 
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  – יהוד -פרויקט בינוי פינוי 

 לחלק א' לדוח התקופתי בדבר עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט:  10.10.3להלן עדכון לסעיף 

 2015שנת  2016 1רבעון  2016 2רבעון  2016 3רבעון   
עלויות 

 שהושקעו

 )באלפי ש"ח(

 48 - - (5) בגין קרקעבתקופת הדוח עלויות מצטברות 
 בגין פיתוח, מסיםבתקופת הדוח עלויות מצטברות 

 ואגרות
165 14 - 13 

 - - - - בגין בניהבתקופת הדוח עלויות מצטברות 
 - - - - בגין מימון )שהוונו(בתקופת הדוח עלויות מצטברות 

 497 117 156 (118) עלויות אחרות
 558 117 170 42 דוחהת סה"כ עלות לתקופ

 2,161 2,279 2,448 2,490 סה"כ עלות מצטברת בספרים
      

עלויות שטרם 

הושקעו 

)באלפי ש"ח( 

ושיעור 

 השלמה

 4,019 3,981 3,981 3,986 עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו 

 )אומדן(
17,853 17,859 17,873 17,835 

 145,012 136,804 136,804 136,804 עלויות בגין בניה שטרם הושקעו )אומדן(
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות 

 בעתיד )אומדן(
6,598 6,597 6,597 6,598 

 36,965 45,054 44,899 44,859 עלויות אחרות שטרם הושקעו

 210,429 210,309 210,140 210,100 סה"כ עלות שנותרה להשלמה
 1% 1% 1% 1% שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )%(

 2018-2019 2018-2019 2018-2019 2018-2019 מועד השלמת בניה צפוי
 

 לחלק א' לדוח התקופתי בדבר שיווק הפרויקט: 10.10.3להלן עדכון לסעיף 

 2015שנת  2016 1רבעון  2016 2רבעון  2016 3רבעון  

חוזים שנחתמו 

 ת הדוחבתקופ

 - - - - יחידות דיור

 - - - - יחידות דיור )מ"ר(

 - - - - מחיר ממוצע למ"ר )אלפי ש"ח(

חוזים 

מצטברים עד 

ת לסוף תקופ

 דוחה

 - - - - יחידות דיור

 - - - - יחידות דיור )מ"ר(

 - - - - מחיר ממוצע למ"ר )אלפי ש"ח(

שיעור השיווק 

 של הפרויקט

 246,371 246,957 246,957 246,957 סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט )אלפי ש"ח(

סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר 

 )אלפי ש"ח(

- - - - 

 - - - - )%( דוחהת שיעור שיווק ליום האחרון של תקופ

שטחים שטרם 

נחתמו לגביהם 

 חוזים

 167 167 167 167 יחידות דיור

 18,648 18,648 18,648 18,648 יחידות דיור )מ"ר(

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

 "ח(שאלפי ב) לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי

2,490 2,448 2,279 2,161 

 

 

, בדבר עלויות שטרם הפרויקטיםלעיל בדבר המועד הצפוי לסיום  3.5 – 3.3 בסעיפיםש בטבלאותהאמור  המידע
 עלויות/או ו הכנסות)לרבות  הרווחיות ושיעורי הרווחיותהושקעו, בדבר מקדמות שצפויות להתקבל, בדבר אומדן 

( ובדבר מועדי ההכרה הצפויים בהכנסה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס צפויות
הדוח לגבי, בין היתר, ההתקדמות בקצב  למועדעל הנתונים המצויים בידי החברה, הערכותיה ותכניותיה נכון 

ד השלמת הבניה בפועל, והמכירות והתקבולים שיהיו בפועל בפרויקט זה. המידע הבניה ועלויותיה בפועל, מוע
האמור עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהצפוי, כתוצאה משינויים מהותיים שיחולו בנתונים 

/או ו השוק בתנאי שיחולו משינויים/או ו לעיל לאמורהמצויים בידי החברה ו/או בהערכותיה, לרבות ביחס 
 .התקופתי לדוח' אלחלק  12.25-ו 10.14 בסעיפים המפורטים הסיכון מגורמי איזה מהתממשות כתוצאה
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 2016 במאי 30 ביום :יהוד -אוויה  פרויקטלחלק א' לדוח התקופתי בדבר  10.11.2 לסעיף עדכון להלן .3.6
 . במקרקעין ושותפתה החברה של זכויותיהן מלוא למכירת העסקה הושלמה

 .Ronson Europe N.Vתחום פעילות  -לחלק א' לדוח התקופתי  11עדכון לסעיף  .4

אשר במסגרתה וכפוף  2016בנובמבר  9ביום : לפרטים בדבר עסקה בה התקשרה רונסון עסקת רונסון .4.1
להשלמתה תמכור רונסון את מלוא זכויותיה במישרין ובעקיפין בפרויקט נדל"ן של רונסון הידוע כפרויקט 

"NOVA " בורשה שבפולין, וזאת בתמורה למכירת כל מניותITR 2012 B.V.  תאגיד הולנדי בשליטת קבוצת(
מיליון זלוטי שתשלם  21-תיאטראות ישראל( ברונסון לרונסון עצמה, ובתוספת תמורה במזומן בסך של כ

ITR  לדוחות הכספיים.ה.5לרונסון במועד השלמת העסקה, ראה באור . 

מיליון זלוטי  21.8-בסך כולל של כ 2015רה רונסון חלוקת דיבידנד בגין רווחי שנת איש 2016בחודש אוגוסט  .4.2
 . 2016מיליון זלוטי(. הדיבידנד האמור התקבל בחברה בספטמבר  8.68-)חלק החברה כ

יחידות  6,497 -בהיקף של כ הינו בפולין רונסון שלפרויקטים הקרקעות והצבר , 2016בספטמבר  30נכון ליום  .4.3
 , לרבות פרויקטים בהקמה, פרויקטים שהקמתם הסתיימה ופרויקטים בתכנון. דיור

, בהם קיימת פעילות שיווק ליום 1מאוד מהותיים פרויקטים שאינם, רונסוןעדכון ביחס לפרויקטים של  להלן .4.4
 : 2,3 )הנתונים הכספיים מוצגים באלפי זלוטי( 2016 בספטמבר 30

ת מספר חוזים שנחתמו בתקופ שם הפרויקט 

 דוחה

שטחים שנחתמו לגביהם הסכמים 

 )מ"ר( דוחהת בתקופ

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים 

 , ללא מע"מ שנחתמו

 3 רבעון

2016  

נכון לשנה 

שהסתיימה ביום 

 2015בדצמבר  31

 3רבעון 

2016 

 

נכון לשנה 

שהסתיימה ביום 

 2015בדצמבר  31

נכון לשנה   2016 3רבעון 

שהסתיימה ביום 

 2015בדצמבר  31

פרויקטים 

 בהקמה

Kamienica Jeżyce II  54 68 2,547 2,728 15,361 16,307 

City Link I  107 122 4,718 5,360 40,772 47,045 

Vitalia I  5 - 318 - 1,706 - 

Espresso III  64 65 3,022 3,520 21,475 24,931 

Młody Grunwald III  20 - 1,215 - 7,061 - 

Moko II  22 89 1,740 4,560 13,513 37,817 

Panoramika III  7 - 332 - 1,500 - 

City Link II 48 - 2,205 - 22,657 - 

Espresso VI 45 - 2,354 - 17,946 - 

Chilli IV 4 - 240 - 980 - 

Nova Krolikarnia I-V 26 - 2,482 - 24,602 - 

Miasto Moje I - - - - - - 

פרויקטים  1.1

שהקמתם 

נסתיימה 

ושמכירתם טרם 

הושלמה 

 במלואה

Espresso II 7 66 396 3,596 3,037 25,403 

Moko I 30 35 2,131 2,008 16,991 16,450 

Młody Grunwald I-II 24 67 1,619 4,020 9,159 22,285 

Sakura 10 94 664 5,627 5,030 40,953 

Impressio  14 78 1,163 4,403 7,490 26,730 

Naturalis I-III 9 29 575 1,796 3,027 9,024 

                                                      
)אשר הינה חברה כלולה(, בהתאמות הנדרשות, לא קיימים פרויקטים של  ברונסוןהאפקטיבי שלה  ההחזקותכי בהתאם לשיעור  ,יצוין  1

המקיימים את  רונסוןלא קיימים פרויקטים של  -שהינם בבחינת "פרויקטים מהותיים מאוד" מנקודת מבטה של החברה, היינו  רונסון
פרויקט )א( שיתרת הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקט שטרם הוכר, או ההפסד הגולמי המצטבר שנגרם מהפרויקט,  -אחד מהתנאים הבאים 

יקט שיתרת )בערכים מוחלטים(; )ב( פרו 2015 דצמברב 31או יותר מסך ההון המאוחד של החברה ליום  10%לפי הגבוה, מהווים 
או יותר מהגבוה מבין סך הכנסות החברה  10%ההכנסות השנתיות הממוצעות הצפויות ממנו ביתרת התקופה שעד לסיום ביצועו מהווה 

)לעניין זה "הכנסה שנתית ממוצעת הצפויה מן הפרויקט" משמעה סך יתרת ההכנסה הצפויה  2014או בשנת  2015המאוחדות בשנת 
כנסה חלקי מספר השנים מתחילת הקמת הפרויקט ועד לסיום ביצועו של הפרויקט(; או )ג( שיתרת המלאי מהפרויקט שטרם הוכרה כה

 . או יותר מסך נכסי החברה באותו דוח 10%מהווה  2015בדצמבר  31המיוחסת לפרויקט בדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה ליום 
  "ח.ש 0.997 הזלוטי שער היה 2015 בדצמבר 31 ליוםח; "ש 0.975 הזלוטי שער היה 2016בספטמבר  30 ליום  2
 .2016בדוחותיה לרבעון השלישי של שנת  ידי רונסון-בהתאם להצגתם על לתקופה זומוצגים  הנתונים  3
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ת מספר חוזים שנחתמו בתקופ שם הפרויקט 

 דוחה

שטחים שנחתמו לגביהם הסכמים 

 )מ"ר( דוחהת בתקופ

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים 

 , ללא מע"מ שנחתמו

 3 רבעון

2016  

נכון לשנה 

שהסתיימה ביום 

 2015בדצמבר  31

 3רבעון 

2016 

 

נכון לשנה 

שהסתיימה ביום 

 2015בדצמבר  31

נכון לשנה   2016 3רבעון 

שהסתיימה ביום 

 2015בדצמבר  31

Verdis  2 42 195 2,209 1,423 17,302 

Tamka 8 12 722 1,051 9,783 13,874 

Kamienica Jeżyce I 14 77 884 4,213 5,355 24,348 

Panoramika  II 25 45 1,433 2,106 6,458 9,278 

  

 של בשטח דיור יחידות 146 לבניית, Espresso IV יםפרויקטבשיווק /או בבנייה ו רונסוןהדוח החלה  בתקופת

 45לבניית  Chilli IV ;מ"ר 7,100-יחידות דיור בשטח של כ 108לבניית  Młody Grunwald III ;"רמ 8,100-כ

 ;מ"ר 5,800-יחידות דיור בשטח של כ 122לבניית  Panoramika III ;מ"ר 2,900 -יחידות דיור בשטח של כ

לבניית  Nova Krolikarnia I פרויקט; מ"ר 8,800-יחידות דיור בשטח של כ 189לבניית  City Link II פרויקט

-יחידות דיור בשטח של כ 205לבניית  Miasto Moje Iפרויקט ; מ"ר 10,700 -יחידות דיור בשטח של כ 106
  מ"ר. 10,900

 -, וEspresso II ,Moko I, Panoramika IIים הבאים: פרויקטההקמת תקופת הדוח סיימה רונסון את ב

Kamienica jezyce I.  לאחר תאריך המאזן סיימה רונסון את הקמתו של פרויקטMoko II. 

 -ת כהמיועדת לבניי מ"ר 76,300-בשטח של כבורשה עסקה לרכישת קרקע  השלימה רונסון 2016חודש מאי ב
הושלמו עסקאות נוספות  2016בחודש אוגוסט ; מיליון זלוטי 36.1-בסך של כלמגורים,  יחידות דיור 1,500

מיליון זלוטי; בחודש אוקטובר  17.4-( תמורת סך של כNovaפרויקט כחלק מלרכישת קרקעות בורשה )
בפולין )עליהם  פוזנןלרכישת מקרקעין נוספים בעיר  בהסכםהתקשרה רונסון , לאחר תאריך המאזן, 2016

, לאחר 2016; ובחודש אוקטובר זלוטי מליון 9.5יח"ד(, תמורת סך כולל של  300-ניתן להקים פרויקט של כ
להקים  רונסון)עליהם בכוונת  בורשהבהסכם לרכישת מקרקעין נוספים  רונסוןתאריך המאזן, התקשרה 

  זלוטי. מליון 1.2יח"ד(, תמורת סך כולל של  150-פרויקט של כ

התקשרה רונסון  2016לחלק א' לדוח התקופתי, יצוין כי בחודש ספטמבר  11.11.3המשך למתואר בסעיף ב
מיליון  23 -מיליון זלוטי ובסך של כ 62-ידה בסך של כ-בשני הסכמי ליווי נוספים לפרויקטים המוקמים על

 .זלוטי

בחודש פברואר כי  ,(, יצויןוןרונס של חוב אגרותלחלק א' לדוח התקופתי ) 11.11.2 בסעיף לאמור בהמשך .4.5

זלוטי כל אחת, בתמורה כוללת )ברוטו(  1,000 נקוב בערך Mאגרות חוב מסדרה  10,000רונסון  הנפיקה 2016

זלוטי  1,000 נקוב בערך Nאגרות חוב מסדרה  10,000 הנפיקה רונסון 2016; בחודש מרס זלוטי מיליון 10 של
 אגרות חוב 10,000 רונסוןהנפיקה  2016אפריל  בחודש ;זלוטי מיליון 10 שלכל אחת, בתמורה כוללת )ברוטו( 

 2016יולי בחודש  ;זלוטימיליון  10( של זלוטי כל אחת, בתמורה כוללת )ברוטו 1,000 נקוב בערך Oמסדרה 

 15 שלזלוטי כל אחת, בתמורה כוללת )ברוטו(  1,000 נקוב בערך Qאגרות חוב מסדרה  15,000רונסון  הנפיקה

זלוטי כל  1,000בערך נקוב  Pאגרות חוב מסדרה  10,000הנפיקה רונסון  2016בחודש אוגוסט  ;זלוטי מיליון
 מיליון זלוטי. 10אחת, בתמורה כוללת )ברוטו( של 

  :2016בספטמבר  30להלן פרטים נוספים אודות אגרות החוב מהסדרות האמורות, נכון ליום 

 ערך נקוב )באלפי זלוטי( פירעוןשנת  שיעור ריבית סדרת אגרות חוב
 M Wibor 6M + 3.65%  * 2020 10,000סדרה 

 N Wibor 6M + 3.6%  * 2019 10,000סדרה 

 O Wibor 6M + 3.5%  * 2019 10,000סדרה 

 Q  *Wibor 6M + 3.5%   2020 15,000סדרה 

 P  5.25%   2020 10,000סדרה 
  לשנה. 1.79%הינו  חודשים ששהלתקופה של  הוייבורשיעור  ,הדוח מועדל נכון *
 

 רונסוןלמניות של  המירות ןרשה, אינורשומות למסחר בבורסת ו P -ו M ,N ,O ,Qמסדרה  החוב אגרות
 לפיה ,מידה באמת מידהעעם אגרות החוב האמורות ב בקשרהתחייבה  רונסון .בשעבודמובטחות  אינןו

 . 80%לא יעלה על  הכספייםפי דוחותיה -עליחס חוב נטו להון 
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בחודש אלפי זלוטי.  15,550בערך נקוב של  Dפרעה רונסון את אגרות חוב סדרה  2016 כמו כן, בחודש יוני

 אלפי זלוטי.  2,250בערך נקוב של   Eפרעה רונסון גם את אגרות החוב סדרה  2016 יולי

בכל ההתחייבויות שניתנו בקשר לאגרות חוב  הדוח, עומדת רונסון ולמועד 2016בספטמבר  30נכון ליום 
  .היד-על שהונפקושבמחזור 

כי  ,(, יצויןרונסוןמתאגידים בנקאיים של  הלוואותלחלק א' לדוח התקופתי ) 11.11.3 בסעיף לאמור בהמשך .4.6
  ג'.-ו' ב, א' ותהלווא מרבית נפרעה 2016הראשון של שנת  ברבעון

 : פעילות הקבוצה כקבלן מבצע -התקופתי לחלק א' לדוח  12עדכונים לסעיף  .5

 מניות לרכישת בניה לדורימכר  אופציית מימוש תעיל, בעניין השלמל 2.6 -ו 2.5  פיםבסעי יםהכלול ניםלעדכו בנוסף
השלמת עסקת מיזוג במסגרתה הפכה דורי בניה לחברה פרטית בבעלות  וכן, לגישור אשראי מסגרת פירעוןו גבס רום

המתבצעת בעיקר באמצעות דורי  מבצע כקבלןהקבוצה  פעילות לתיאור נוספים עדכונים להלן, מלאה של החברה
 :בע"מ , רום גבס ואינובייטבניה

ובין בניה  דוריבין  2016חודש פברואר לפרטים אודות הסכם מלדוח התקופתי,  12.1.4בהמשך לאמור בסעיף  .5.1
עבור  בהם שימשה דורי בניה קבלן מבצעפרויקטים  בשניחברות מקבוצת גינדי החזקות להפסקת העבודות 

כנגד המזמין האמור בקשר עם  2016בחודש אוגוסט אודות תביעה שהגישה דורי בניה וכן  ,המזמין האמור
וההליכים  2016בחודש אוגוסט חילוט ערבויות שהגיש המזמין כנגד דורי בניה הפרות ההסכם ודרישה ל

 לדוחות הכספיים..יג. 3ראה באור שהתנהלו בעניינים אלה, 

 בניה ציוד למכירת"( דניה סיבוס)""מ בע סיבוס דניה עם בהסכם בניה דורי התקשרה 2016 סמר בחודש .5.2
)שניים המבוצעים עבור החברה כיזם  בניה דורי של בביצועהפרויקטים ש בשלושה ניהול שירותי ולקבלת

שירותי ניהול בדק בכל הפרויקטים שלה המצויים  לקבלתואחד המבוצע עבור צד שלישי בלתי קשור( ו
כלפי מזמיני העבודות  בניה דוריבתקופת בדק, וזאת מבלי לשנות את היקף האחריות וההתחייבויות של 

חתמה דורי בניה על תוספת להסכם האמור עם דניה סיבוס, לרבות  2016בחודש אוגוסט באותם פרויקטים. 
 .יד. לדוחות הכספיים.3ה באור לפרטים נוספים, ראבקשר עם מכירת הציוד לדניה סיבוס. 

לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר תוספת .א. 12.ב.2.10 בהמשך לאמור בבאור: פרויקט מגדלי הצעירים .5.3
עם קבוצת רכישה שהינה מזמין העבודה בפרויקט "מגדלי הצעירים", יעודכן כי של דורי בניה להסכם בניה 

בין דורי בניה לבין מזמין העבודה בפרויקט, נכון למועד הדוח הושגו הסכמות עקרוניות בדבר סיום 
ם ההתקשרות בין הצדדים ויציאת דורי בניה מהאתר. יצוין כי ההסכמות כאמור טרם גובשו לכדי הסכ

  ..כא. לדוחות הכספיים3באור גם ראה  .והצדדים מנהלים מו"מ בנוגע לאמור

מזמיני העבודה בפרויקט  2016לפרטים בדבר התקשרות דורי בניה בחודש יוני : פרויקט מגדלי הארבעה .5.4
תוספת הלפי  .כב. לדוחות הכספיים.3"מגדלי הארבעה" בתוספת להסכמי הבניה נשוא הפרויקט, ראה באור 

ולמסירה  31.12.16לבניין אחד עד לתאריך  4שנחתמה בפרויקט, התחייבה דורי בניה להוצאת טופס להסכם 
לגבי  )בתוספת חודש גרייס עבור תיקוני ריג'קטים(. 31.7.2017א יאוחר מיום סופית של כל הפרויקט עד ל

כולל גרייס. נכון למועד זה, להערכת  28.2.17עד לתאריך  4התחייבה להוצאת טופס  דורי בניה –הבניין השני 
, למעט במקרה של עיכובים שאינם בשליטתה של דורי דורי בניה, היא צפויה לעמוד במועדים האמורים

, 2016 בספטמבר 30ליום  נכון, ההשלמה ושיעור ח"ש מיליון 479-כהפרויקט הינו  של הכספי היקפובניה. 
 .86% -הינו כ
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 :עדכונים באומדני הפרויקטים של דורי בניה .5.5

ובדבר השפעתם על ההפסד הגולמי המוצג  2016-ו 2015בשנים  להלן פירוט בדבר עדכוני האומדנים בפרויקטים בביצוע של דורי בניה כאמור לעיל
 בדוחותיה הכספיים של דורי בניה )סולו( לתקופות שלהלן:

 
 

 
 
 ח אפס כלל והדבר רלוונטיהתאמה לאומדן חשבונאי כוללת הוצאות עקיפות שהועמסו על הפרויקטים, עדכון הפרשה לבדק וכן עדכון האומדן לשיטת הכרה בהכנסה על פי מרוו *

מועד חתך 

רלוונטי

שינוי 

בהיקפי 

אחרקנסותחוזה

סה"כ 

שינוי 

באומדני 

חומריםהכנסות

שינוי 

בהיקפי 

חוזה

עדכוני 

אחרתקורות

התאמה לאומדן 

חשבונאי *

סה"כ שינוי 

באומדני 

הוצאות

סה"כ 

שינוי 

באומדן 

הרווח 

)הפסד(

Q1-201521,588 -262     2,858 24,184   2,98113,910      22,987        1,470    4,858              46,207          -22,022  

Q2-201519,511 -       -1,41218,099   6,50712,974      20,261        5,317    4,803              49,861          -31,762  

Q3-201519,238 -11,3381,294 9,194     3,29419,021      11,864        15,598  5,397              55,174          -45,980  

Q4-2015-38,942-10,509-9,671-59,122 2,945-35,224     16,584        -19,333  2,333              -32,695         -26,427  

Q1-2016-1,150  -       1,674 524        1,026-4,592      1,642          1,645    1,862              1,583            -1,059    

Q2-2016-4,333  -       -4,618-8,951   1,230-10,104     3,673          -3,496   2,096              -6,600           -2,351    

Q3-2016-3,680  -       9        -3,671   429   -1,971      2,786          -142      2,125              3,227            -6,898    

פרויקטים מעל 150 מיליון ש"ח

שינויים באומדני הכנסות והוצאות בפרויקטים בביצוע של דורי בניה לתקופות שלהלן )באלפי ש"ח( ופירוט בדבר הסיבות לשינויים:

מועד חתך 

רלוונטי

שינוי בהיקפי 

אחרקנסותחוזה

סה"כ שינוי 

באומדני 

חומריםהכנסות

שינוי 

בהיקפי 

אחרעדכוני תקורותחוזה

התאמה 

לאומדן 

חשבונאי *

סה"כ שינוי 

באומדני 

הוצאות

סה"כ 

שינוי 

באומדן 

הרווח 

)הפסד(

Q1-20157,099               -        410        7,509           2,792  5,080        3,447               409         1,000           12,728          -5,219       

Q2-20151,847               -337      301        1,811           1,325  2,294        9,383               2,598     1,273           16,872          -15,061     

Q3-20157,066               -1,811  224        5,479           1,124  3,470        10,202             7,784     -3,525         19,055          -13,576     

Q4-2015-23,413           -1,613  -4,297  -29,323      1,181  -25,393    7,321               -9,666   10,421         -16,136       -13,187     

Q1-2016253                   -        1,226    1,479           53        1,322        961                   -1,279   740               1,796            -317           

Q2-2016-1,300             -311      -1,328  -2,939         -229    -1,632      904                   -2,772   1,476           -2,253          -686           

Q3-2016-525                 -632      260        -897            1,332  -1,467      2,499               481         -2,578         267                -1,164       

פרויקטים מתחת ל- 150 מיליון ש"ח

שינויים באומדני הכנסות והוצאות בפרויקטים בביצוע של דורי בניה לתקופות שלהלן )באלפי ש"ח( ופירוט בדבר הסיבות לשינויים:
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מועד חתך 

רלוונטי

שינוי בהיקפי 

אחרקנסותחוזה

סה"כ שינוי 

חומריםבאומדני הכנסות

שינוי 

בהיקפי 

אחרעדכוני תקורותחוזה

התאמה 

לאומדן 

חשבונאי *

סה"כ שינוי 

באומדני 

הוצאות

סה"כ שינוי 

באומדן הרווח 

)הפסד(

Q1-201528,687                  -262         3,268       31,693                      5,773  18,990     26,435             1,879        5,858          58,935          -27,241            

Q2-201521,359                  -337         -1,111     19,910                      7,832  15,267     29,644             7,915        6,075          66,733          -46,823            

Q3-201526,304                  -13,149   1,518       14,673                      4,418  22,491     22,066             23,383     1,872          74,229          -59,556            

Q4-2015-62,354                 -12,122   -13,968   -88,445                    4,125  -60,617    23,905             -28,999    12,755        -48,830       -39,614            

Q1-2016-897                       -           2,900       2,003                         1,079  -3,271      2,604               366           2,602          3,379            -1,377               

Q2-2016-5,633                   -311         -5,946     -11,890                    1,001  -11,736    4,577               -6,267      3,572          -8,853          -3,036               

Q3-2016-4,205                   -632         269          -4,568                      1,761  -3,438      5,285               339           -453            3,494            -8,062               

סה"כ פרויקטים

שינויים באומדני הכנסות והוצאות בפרויקטים בביצוע של דורי בניה לתקופות שלהלן )באלפי ש"ח( ופירוט בדבר הסיבות לשינויים:

מועד חתך 

רלוונטי

הכנסות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הוצאות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הפסד 

גולמי

הכנסות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הוצאות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הפסד 

גולמי

הכנסות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הוצאות 

שוטפות 

שהוכרו 

הפסד גולמיברבעון

הכנסות 

שוטפות 

שהוכרו 

ברבעון

הוצאות 

שוטפות 

שהוכרו 

הפסד גולמיברבעון

Q1-2015166,626   189,541   -22,915   132,302   148,732   -16,430    34,324    40,809    -6,485                  166,626    189,541    -22,915      

Q2-2015139,691   183,731   -44,040   109,247   139,120   -29,873    30,444    44,611    -14,167               139,691    183,731    -44,040      

Q3-2015107,585   174,615   -67,030   77,943     126,559   -48,617    29,642    48,056    -18,413               107,585    174,615    -67,030      

Q4-201587,455     121,405   -33,950   57,455     86,085     -28,630    30,000    35,320    -5,320                  87,455      121,405    -33,950      

Q1-201674,674     79,329     -4,655     54,349     57,693     -3,345      20,325    21,636    -1,310                  74,674      79,329      -4,655        

Q2-201636,138     39,638     -3,500     19,508     22,254     -2,746      16,630    17,384    -754                     36,138      39,638      -3,500        

Q3-201670,587     78,354     -7,767     52,365     58,965     -6,600      18,222    19,389    -1,167                  70,587      78,354      -7,767        

סה"כ פרויקטיםפרויקטים מתחת ל- 150 מיליון ש"חפרויקטים מעל 150 מיליון ש"חדוחות כספיים- סולו

פירוט בדבר ההפסד הגולמי המוצג בדוחותיה הכספיים של דורי בניה לתקופות שלהלן )באלפי ש"ח(:
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. העדכונים האמורים נגרמו בעיקר 2015דורי בניה עדכנה את אומדני הפרויקטים אשר בביצועה בשנת 
, וכן מהערכה להוצאות נוספות ועלויות נלוות דורי בניהכתוצאה מהתמשכות לוחות זמנים של פרויקטים של 

ות שבהן הינן: )א( בפרויקטים וזאת בשל סיבות שונות שהתרחשו במהלך התקופה הרלוונטית, ואשר העיקרי
גילוי תקלות ביצוע ובעיות הנדסיות תוך כדי ביצוע הפרויקט; )ב( בעיות תכנוניות מצד מזמיני העבודות, 

לשם ביצוען; )ג( חילוקי דעות עם קבלני משנה דורי בניה עמידה בלוחות זמנים להעברת תכניות ל-לרבות אי
בעבודה; )ד( עיכובים מעבר לפרקי זמן מקובלים וספקים )לעיתים עד כדי צורך בהחלפתם( שגרמו להאטה 

, בקבלת אישורים והיתרים מרשויות; )ה( פשיטת רגל של קבלן משנה בדורי בניהשנחזו, ואשר אינם תלויים 
. לחלק מהסיבות האמורות, בשל טיבן )כגון, גילוי בעיות דורי בניהשביצע עבודות במספר פרויקטים של 

העלויות הישירות הקשורות לפרויקט, והן על העלויות העקיפות, אשר חלקן הנדסיות(, ישנה השפעה הן על 
אף מתבררות רק בחלוף זמן, כגון תוספת עלויות בשל קנסות ותביעות/טענות בגין איחורים. בנוסף, 

 דורי בניהבגמר חשבון סופי במספר פרויקטים, במסגרתם שילמה  2015במהלך שנת  דורי בניההתקשרה 
ים כנגד התחייבויות להיעדר תביעות מצד מזמיני העבודה. התקשרויות אלו הביאו אף הן סכומים חד פעמי

 להגדלת עלויות ו/או הקטנת הכנסות בגין אותם פרויקטים. 

היקף פעילותה של דורי בניה הצטמצם באופן משמעותי, כך שבאופן טבעי הדבר השפיע  2016במהלך שנת 
יהול, השליטה והבקרה של דורי בניה, ובכלל זה על אומדני וצפוי להשפיע בעתיד לחיוב על יכולת הנ

בכוונת דורי בניה להתמקד בביצוע פרויקטים עבור בעלי נכון למועד זה, הפרויקטים בביצועה. בנוסף, 
. ואכן, בתקופה של ששת חיצוניים השליטה בה, דבר המקטין את החשיפה לחילוקי דעות מול מזמיני עבודה

 , לא חלו שינויים מהותיים באומדני הפרויקטים של דורי בניה.2016ביוני  30ם החודשים שהסתיימו ביו

דורי בניה את אומדני הפרויקטים עדכנה , 2016בספטמבר  30יוער כי בדוחותיה הכספיים של דורי בניה ליום 
ת מתגבור בגין עלויות נוספות הנובעומיליון ש"ח, הנובעים בעיקר מעדכון עלויות צפויות  8 -שלה בסך של כ

  .צוותי עבודה ועל מנת לעמוד בלוחות זמנים מתוכננים

ולמועד אישור הדוח  2016בספטמבר  30בתחום פעילותה ליום דורי בניה : צבר ההזמנות של צבר פרויקטים .5.6
לחלק . 5.3, כמתואר בסעיף כולל צבר בגין פרויקט "מגדלי הצעירים")מיליון ש"ח  874 -הסתכם בסך של כ

-2016. פרויקטים אלה מיועדים לביצוע במהלך השנים (וכן כולל פרויקטים המבוצעים עבור החברה לעילא' 
 מיליארד ש"ח.  1.2 -הסתכם בסך של כ 2015בדצמבר  31ליום  דורי בניה. צבר ההזמנות של 2018

מיליון ש"ח. מתוכם שני  288 -החלה דורי בניה בביצוע של ארבעה פרויקטים בהיקף כולל של כ 2015בשנת 
, חברה )פרויקט אחד מול ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מבה פרויקטים היא מבצעת עבור בעלי השליטה 

בהיקפים  ,החברה(ופרויקט אחד מול  ,"(פרויקט איגוד המוסכים)" בשליטת בעל השליטה מר עמוס לוזון
הפרויקטים  2016בספטמבר  30ליום נכון מיליון ש"ח, בהתאמה.  101 -מיליון ש"ח ושל כ 91 -כספיים של כ

, בהתאמה(. דורי בניה 46%-וכ 34%-האמורים נמצאים בעיצומן של עבודות הביצוע )שיעורי השלמה של כ
מכירה בשני פרויקטים אלה בשיטת מרווח אפס. כמו כן, יצוין כי באשר לפרויקטים אלו, אין לדורי בניה 

 דורי בניהקטים הנוספים אותם יתרות חייבים במחלוקות ולא צפויים קנסות במחלוקת. באשר לשני הפרוי
 מעלות(,פרויקט ) ש"חמיליון  60 -ושל כ זרובבל(פרויקט )"ח שמיליון  36 -בהיקפים של כ 2015החלה בשנת 

. 2016הרי שדורי בניה הגיעה להבנות עם מזמיני העבודות בדבר יציאה מוסכמת מהפרויקטים במהלך שנת 
ות( דורי בניה הכירה בדוחותיה הכספיים בהכנסות )מעלהאמורים  יצוין כי בגין אחד מהפרויקטים

מיליון ש"ח, ואילו בגין הפרויקט השני  8 -מיליון ש"ח ובהוצאות מצטברות בסך של כ 7-מצטברות בסך של כ
הכנסות ש"ח  אלפי 300 -כלא הכירה בסכומים מהותיים בסעיפי ההכנסות וההוצאות )דורי בניה )זרובבל(, 

 .הוצאות(ש"ח  אלפי 350כ ו

השלמה  99%עד  94% -ארבעת הפרויקטים הנותרים של דורי בניה, נמצאים בשלבי סיום בשיעור של כ
 (.2016התקבלו בחודש נובמבר בגין שניים מהפרויקטים האמורים  4)טפסי 

כי ביחס לפרויקט איגוד המוסכים, הסכם הביצוע של הפרויקט האמור יבחן על ידי ועדת הביקורת  יצויין
, יחד עם אישור הדוחות הכספיים 2017חודשים(, החל מחודש מרס  12של החברה אחת לשנה )כל 

 .המבוקרים של החברה, עד תום תקופתו
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עובדים נכון למועד פרסום הדוחות  130, לעומת עובדים 35בדורי בניה  מועסקיםלמועד פרסום דוח זה  נכון .5.7
והתאמת  בניה דוריהכספיים השנתיים. הירידה במספר העובדים נובעת מהמשך ירידה בהיקפי הפעילות של 

 הדוחות פרסום למועד נכון ביטויה את לקבל כבר החלה זו ירידה, כאמורמצבת העובדים לפעילותה. 
 .השנתיים הכספיים

לרבות בקשר עם , עליה החלות הפיננסיות המידה אמות עלבניה  דורי של הכספיים נתוניה השפעת לעניין .5.8
 לחלק ב' 2.6.3.7 -ו 2.6.3.5 אישור גוף פיננסי בדבר שינוי באמת המידה ביחס לדוחות הכספיים, ראו סעיפים 

 . הדירקטוריון לדוח

( 10-(9(, 5-(3.יח.3ים באור ראה, להם צד הינה בניה שדורי משפטיים בהליכים שחלו עדכונים אודות לפרטים .5.9
 לדוחות הכספיים.  -ו

 :בניהדורי פעילות בקשר עם חשיפת החברה  .5.10

לפי הסכמים ו/או , 2016בספטמבר  30נכון ליום הלן פירוט חשיפות כספיות עיקריות ישירות של החברה ל
 :בקשר עם פעילות דורי בניה ,התחייבויות הקיימים במועד זה

 לשם החברות האמורות את ומשמש בבנק גבס, הקיים רום ושל בניה דורי של לאשראי ערבה ברההח .א

 :2016בספטמבר  30ליום  אשראי ניצול פירוט להלן מסוימים. בפרויקטים ערבויות העמדת

 ניצול ערבויות בבנק לאומי שם החברה

 )במיליוני ש"ח(

 27.5 דורי בניה

 14.4 רום גבס

 41.9 סה"כ

 
קיימות בתוקף מספר ערבויות טיב נוספות שתקופתן טרם חלפה ואשר  2016בספטמבר  30נכון ליום  .ב

מיליון ש"ח, המצויות בתהליכי  5.8בסך של עבר על ידי החברה לפרויקטים של דורי בניה, בהועמדו 
 ביטול. 

להלן יתרות להשלמת ביצוע עבודות : פעילות דורי בניה כקבלן מבצע בפרויקטים יזמיים של החברה .ג
  :מועד אישור הדוחדורי בניה בפרויקטים של החברה נכון ל

יתרה לביצוע  שם הפרויקט

 )במיליוני ש"ח(

 סטטוס

פרויקט "וילה דורי", 

 נס ציונה

 ליתרת יח"ד שטרם נמסרו.  4טופס התקבל  0.5

 גמר שלד.  53 גני תקווהפרויקט 

פרויקט "דורי פלוס", 

 הוד השרון

 .2016נובמבר  חודשבתקבל הלפרויקט  4טופס  2.4

  56 סה"כ

 
ועל בסיס ההסכמים  למועד האמור החברהסכומי היתרות הכלולים בטבלה לעיל הינם לפי ספרי 

הקיימים שבין החברה לבין דורי בניה ביחס לפרויקטים האלה ובהתאם לסטטוס הביצוע של 
. הנ"ל לא כולל שינויים בביצוע או בלוחות זמנים ו/או חריגים ו/או הדוחהפרויקטים האמורים במועד 

 יע על סכומים אלה.אירועים אחרים כיוצ"ב, אם וככל שיהיו, אשר עשויים להשפ

לפיכך, להמשך פעילותה השוטף והסדיר של דורי בניה, לרבות איכות הבניה שלה ועמידתה בלוחות 
זמנים, ישנה השפעה על המשך ביצוע הפרויקטים האמורים ועל עמידתה של החברה בהתחייבויותיה 

הכספיות של החברה. כלפי לקוחותיה וצדדים שלישיים, לרבות בעלי מקרקעין, ובהתאם על תוצאותיה 
החלפת הקבלן המבצע בפרויקטים האמורים לעיל, אם וככל שהחברה תידרש לכך, עשויה לגרום 

 לעלויות מינוריות נוספות.
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בנוסף יצוין, כי נגד החברה מוגשות ו/או עשויות להיות מוגשות מעת לעת דרישות ו/או תביעות 
רי מסירה ו/או בגין תיקונים, בדק ואחריות, אשר )בסכומים לא מהותיים( בגין ליקויי בניה ו/או איחו

חלקן מוגשות ו/או רלוונטיות גם כנגד דורי בניה כקבלן המבצע בפרויקטים יזמיים של החברה. במקרה 
בו לא תישא דורי בניה באחריותה לפי ההסכמים שבין החברה לבין דורי בניה ביחס לדרישות ו/או 

 ומים כאמור כפוף לדין ו/או לזכויות החוזיות הרלוונטיות.תביעות כאמור, עשויה החברה לחוב בתשל

לערבות בסך של לעיל( לחלק א' . 5.2)ראה סעיף דניה סיבוס  - החברה חשופה במסגרת עסקת דורי בניה .ד
 מיליון ש"ח. 10עד 

גופים פיננסיים לדורי בניה מתוך מסגרות שהינן בערבות רום ידי -להלן סטטוס ערבויות אשר הועמדו על .ה
 :2016 בספטמבר 30 ליום ,סגב

 סכום  סוג הערבות
 (במיליוני ש"ח)

 36.2 ביצוע

 54.4 טיב

 0.2 אחר

 90.8 סה"כ
 

גופים פיננסיים לרום גבס מתוך מסגרות ידי -אשר הועמדו על ואשראי כספי להלן סטטוס ערבויות .ו
 :2016בספטמבר  30ליום  ,בערבות דורי בניה

 סכום  סוג הערבות
 (במיליוני ש"ח)

 53.5 ביצוע

 34.7 טיב

 14 )כולל אשראי כספי( אחר

 102.2 סה"כ
 

 לפגיעה לגרום מחיקתו עשויים או בניה דורי של העצמי בהונה משמעותי קיטון או/ו נוספים הפסדים .ז
 בהתייחס לרבות, הפיננסית איתנותה על להשפיע עשויים ובהתאם החברה של העצמי בהונה משמעותית

 .שלה החוב אגרות ומחזיקי בנקים מול החברה של בקובננטים עמידה אי על להשפעה

 התחייבויות או/ו הסכמים לפי בלבד ישירות עיקריות כספיות לחשיפות מתייחס לעיל המתואר כי יודגש
, ולכן החברה של בת חברה הינה בניה דורי כי לציין למותר. בניה דורי פעילות עם בקשר זה במועד הקיימים

 להרעה, איכותיים מהיבטים לרבות, אחרות פוטנציאליות או/ו עקיפות, נוספות חשיפות יתכנו, הסתם מן
 מיצובה, במוניטין פגיעה, מכירותיה, החברה של העסקית פעילותה על השלכות כגון) בניה דורי של במצבה

 .זה במועד במלואן לאומדן החברה ביכולת אין ואשר(, ב"וכיוצ והון חוב לגייס יכולתה על השפעות, בשוק

 :במחלוקתשל דורי בניה המצויות  לקבל הכנסות יתרות .5.11

 של הכספיים בדוחותיה השוטפים בנכסים המסווגת הקמה בחוזי מעבודות לקבל והכנסות לקוחות יתרת
 -כ של סך האמורה היתרה מתוך. ח"ש מיליון 91 -כ של בסך הינה 2016 בספטמבר 30 ליום( סולו) בניה דורי
 רישומה באופן יישמה בניה דורי. ותהעבוד נימזמי מול מחלוקת ישנה לגביהן יתרות הינן ח"ש מיליון 13.5

 שביצועם בפרויקטים ומדובר הקמה חוזי בדבר 11 מספר בינלאומי חשבונאות תקן הוראות את האמור
 סכומים לקבלת בקשר חשבון גמר הסכמי נחתמו או/ו בעבר להסכמות הגיעו הצדדים ולגביהם הסתיים

 שהוכרו מהסכומים הגבוהים בסכומיםהעבודות  מזמיני כנגד כספיות דרישות בניה לדורי כי, יצוין. אלה
 . הרלוונטי המזמין כנגד משפטי בהליך מצוי העניין, המקרים מן ובחלק, הכספיים בדוחותיה
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 של הכספיים בדוחותיה שוטפים הלא בנכסים המסווגת הקמה בחוזי מעבודות לקבל והכנסות לקוחות יתרת
 נובעת כולה האמורה היתרה. ח"ש מיליון 99 -כ של בסך הינה 2016 בספטמבר 30 ליום( סולו) בניה דורי

 באופן יישמה בניה דורי. עימם משפטיים בהליכים נמצאת בניה דורי אשר ותעבוד מזמיני מול מפרויקטים
 מטעמי כי, יובהר. הקמה חוזי בדבר 11 מספר בינלאומי חשבונאות תקן הוראות את האמור רישומה
 המחלוקות עברו בהם למועדים עד הכספיים בדוחות שהוכרו הכנסות רק האמורים בסכומים נכללו שמרנות

 הגבוהים בסכומיםהעבודות  מזמיני כנגד כספיות תביעות בניה לדורי וכי משפטיים לפסים הצדדים בין
 .  הכספיים בדוחותיה שהוכרו מהסכומים

 במחלוקת: קנסות .5.12

 אחד בכל המצב של מעמיק ניתוח לאחר נלקחו, בניה דוריהפרויקטים שבביצוע  באומדני שנלקחו הקנסות
 עם התייעצות ולאחר, בניה דורי של ההגנה טענות לרבות, כולן הנסיבות שקלול ולאחר, הפרויקטים מן

 מטענות בהתעלם, בניה דורי של והפוטנציאלית התיאורטית החשיפה כי, מובן. שונים מקצועיים גורמים
 עלולה היתה, השונים המזמינים מול ואחרות כאלה הסכמות או/ו מהבנות ובהתעלם לה הקיימות הגנה

 . זה מועדל נכון בניה לדורי הידוע העובדתי המצב עם אחד בקנה עולה לא זו חשיפה אך, יותר גבוהה להיות

 אנרגיה בע"מ תחום דוראד -לחלק א' לדוח התקופתי  13עדכון לסעיף  .6

שעניינו עדכון תעריפים, לרבות תעריף  2016ידי רשות החשמל בחודש אוקטובר -לעניין פרסום שימוע על .6.1
ולעניין השלכותיו רכיב הייצור המשמש את דוראד כבסיס לגביה מלקוחותיה, ואשר אליו צמוד מחיר הגז, 

 ת הכספיים. לדוחו .ד.5באור לעיל ו 2.7סעיף ראה על דוראד ונתוניה הכספיים, 

"ח. ש מיליון 44-כשל  רווח דוראדרשמה  2016 בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהשל  בתקופה .6.2
 דוראדתוצאותיה הכספיות של  עללצרכן השפעה מהותית  המחירים במדד לשינויים, וכן לעונתיות, כי יצוין

 . כאמור

ההחזקות בדורי אנרגיה, חברה פרטית המוחזקת לחלק א' לדוח התקופתי בעניין  13.1בהמשך לאמור בסעיף  .6.3
מהון  18.75%"(, ואשר מחזיקה אלומיי)" מוגבלת שותפות, נקיה אנרגיהידי אלומיי -ידי החברה ועל-על

 1%לרכישת  אלומיילנוספת שהוקנתה הלעניין הודעת מימוש של האופציה ו, דוראדהמניות המונפק של 
דרך של הקצאת מניות ב, 2016במרס  23 ביוםשמסרה אלומיי לחברה  ,נוסף מההון המונפק של דורי אנרגיה

, כך שלאחר המימוש תמורת הועברה, האופציה מומשה 2016 במאי 15 ביום ,נוספות של דורי אנרגיה
 איזון תשלום בוצע ,וכן כל אחת( 50%בדורי אנרגיה ) םהמימוש מחזיקות החברה ואלומיי בחלקים שווי

 חזקההה לשיעור בהתאם הינו אנרגיה לדורי הבעלים הלוואות חלק המימוש חרשלא כך ,בעלים הלוואות
 .המימוש לאחר

 הבנקאית בערבות דוראד של חלקה בדבר, השנתיים הכספיים לדוחות. ז.4(ג.1.10 בבאור לאמור בהמשך .6.4
 הערבות סכום את דוראד עדכנה 2016 פברואר חודש במהלך, חשמל בחברת המערכת ניהול יחידת לטובת

 בחודש (.2015 בדצמבר 31 ליום נכון ח"ש מיליון 70 של סך חלף) ח"ש מיליון 52 של לסך כאמור הבנקאית
. כתוצאה היחסי ןבהתאם לחלק מניותיה ותשל בעל בערבויות של דוראדהוחלפה הערבות  2016יוני 

כנגד הגדלת חלקה של דורי אנרגיה מיליון ש"ח.  10-כאמור, גדל חלקה של דורי אנרגיה בכ מההחלפה
  מיליון ש"ח.  5-בערבות האמורה, העמידה החברה פיקדון משועבד בסך של כ

, לאחר 2016ביולי  17לדוח התקופתי בקשר עם הלוואות הבעלים, ביום  13.4.10.1בהמשך לאמור בסעיף  .6.5
מיליון ש"ח מהווים  146-כמיליון ש"ח מתוך הלוואות הבעלים ) 350תאריך המאזן, פרעה דוראד סכום של 

מיליון ש"ח. בעקבות פירעון  66-ה של דורי אנרגיה בפירעון האמור היה כקקרן הלוואות הבעלים(. חל
החזר מיליון ש"ח כ 30לחברה סך של  העבירה דורי אנרגיה 2016ביולי  18הלוואות הבעלים האמור, ביום 

 .הלוואת בעלים

קופתי בעניין הסכם התפעול והתחזוקה של תחנת הכוח של דוראד ]ד[ לדוח הת 13.4.8בהמשך לאמור בסעיף  .6.6

  הנכללים מהסעיפים חלק מחירי של עדכון בוצע 2016 אוגוסט חודש במהלך"(, יעודכן כי O&M-ה הסכם)"
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 רטרואקטיבית חל העדכון כי יצוין. O&M -ה בהסכם הקיים עדכון למנגנון בהתאם וזאת O&M -ה בהסכם
 .2016 שנת תחילתמ

הדוח, שהחברה ו/או דורי אנרגיה ו/או דוראד הינן צד  מועדלפרטים בדבר הליכים משפטיים תלויים נכון ל .6.7
 .לדוחות הכספיים .א.5-ו..יח3באורים להם בקשר עם תחום פעילות דוראד, ראו 

 פרטים נוספים -תיאור עסקי החברה  -עדכון לחלק רביעי 

 נושאי משרה בחברה - אנושי הון -לחלק א' לדוח התקופתי  16עדכון לסעיף  .7

 .כד לדוחות הכספיים. 3-.ג. ו3לעניין שינויים בכהונות נושאי המשרה הבכירה של החברה ראה באורים 

 הליכים משפטיים -לחלק א' לדוח התקופתי  22עדכון לסעיף  .8

 .. לדוחות הכספייםח.5-.יח. ו3באורים  ורא ,החברה מעורבת בהםהליכים משפטיים סטטוס  לעדכון

  בתחומי הפעילות של החברה צבר פרויקטים .9

-כ בהיקף כולל של בישראלפרויקטים ב מעורבת קבוצהה, הכספיים הדוחות אישור למועד נכון ,בתחום היזמות
-מקרקעין המיועדים לבניית כב החברה מחזיקה בנוסףו (יחידות דיור 1,194-כדיור )חלק החברה  יחידות 2,435

 למועד נכון ,בפולין רונסון שלפרויקטים הקרקעות והר צב ומשרדים. קלה תעשייה, מ"ר של שטחי מסחר 14,000
 שיעורלבהתאם  39.8% הינו חברההיחידות דיור )חלק  6,497-בהיקף של כ הינו ,הכספיים הדוחות אישור

, מגיע צבר ההזמנות של הכספיים הדוחות אישור למועד נכוןבתחום קבלנות הביצוע,  (.ברונסון החזקותיה
"ח )לא כולל פרויקטים המבוצעים עבור ש וןליימ 811-להיקף של כידי דורי בניה -עלהמבוצעים  הפרויקטים

 ", בו הושגו הסכמות עקרוניות, אשר טרםהצעירים"מגדלי  פרויקט בגין צבר כולל, אך העבודות כמזמינתהחברה 
. (עילק א' לחלל 5.3 עיףבסמהאתר, כאמור  בניה דוריגובשו לכדי הסכם בדבר סיום ההתקשרות ויציאת 

 .הקרובות תייםעדים ברובם לביצוע במהלך השנויפרויקטים אלה מ

 נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה מידע .10

 : 2016בספטמבר  30ליום  ,לעיל שתוארו כפי(, להלן מידע נוסף בדבר תמצית החזקות החברה )דוח סולו

 שם החברה 
 המוחזקת

הערך סוג נייר 
 /נכסים

 כמות מניות
 )במיליונים(

שיעור 
 החזקה )%(

 ערך בספרים
 )אלפי ש"ח(

 שווי שוק
 )אלפי ש"ח(

 (1רונסון ) 
 108.350 39.8 173,450 146,796 (WSEמניה )

 - - - - הלוואה

 דורי בניה 
 - 100 57,628 - (TASEמניה )

 - )*( 1,019 - - הלוואה

 גבס רום
 - 100 118,466 - (TASEמניה )

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

 "( אנרגיה"דורי )להלן: 
 - 71,571 50 0.01 מניה

 - 50,374 - - הלוואה

 - 166,495 - - - (2נכסי יזמות בישראל )

 - 59,756 - - - מרכיב קומבינציה 

מקדמות מרוכשי דירות בניכוי 
 פיקדונות בחשבונות ליווי 

- - - (27,725) - 

 - 22,115 - - - נכסי יזמות במזרח אירופה

נכסים אחרים )בעיקר מסים 
 נדחים(

- - - 25,933 - 

  סה"כ
  

719,082 
  

 

 מיליון ש"ח. 388כולל שטר הון בסך של  )*(
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 )באלפי ש"ח(: 2016בספטמבר  30וההתחייבויות של החברה )דוח סולו( ליום  הנכסיםלהלן יתרות 

 252,761  (3אגרות חוב )

 119,044  וחלויות שוטפות( ארוך זמן, התחייבויות למוסדות פיננסיים )זמן קצר

 95,954  (4) הלוואה מגזית ישראל
 12,221  (5הלוואה מבעל עניין )

 479,980  סה"כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים ולאחרים

 53,893  התחייבות בגין רכישת מקרקעין )קומבינציה(
 533,873  סה"כ התחייבויות 

 (11,921)   נטו  ,בתוספת נכסים כספיים

 521,952  התחייבויות, נטו

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

 
197,130 

 
 האשר כפוף להשלמתלאחר תאריך המאזן, , 2016והעסקה שפורסמה בחודש נובמבר  ברונסוןחזקה הה לעניין (1)

 2.6-ו 4.1פים סעי וראיחידה בה, והיא תהפוך להיות בעלת שליטה יגדל שיעור החזקתה של החברה ברונסון 
 לעיל. 

 לחלק 10 סעיף ,כןעיל ול 3.3 סעיף ורא ,נכסי היזמות בישראל בגין לחברהאודות הרווחיות הצפויה  לפרטים (2)
  א' לדוח התקופתי.

 )באלפי ש"ח(:  2016 בספטמבר 30להלן מועדי פירעון אגרות החוב של החברה )סולו( שהיו במחזור ביום   (3)

 % סה"כ אג"ח אג"ח ז' אג"ח ו' ביום שתסתיים לשנה

 22% 55,352 10,730 44,622 2017 בספטמבר 30
 22% 55,352 10,730 44,622 2018 בספטמבר 30

 22% 55,352 10,730 44,622 2019 בספטמבר 30
 21% 54,502 32,191 22,311 2020 בספטמבר 30
 13% 32,191 32,191 - 2021 בספטמבר 30

 100 252,749 96,572 156,177 "כסה
 

  לדוחות הכספיים. .לא.3באור פרטים נוספים אודות ההלואה האמורה מגזית ישראל, ראו ל  (4)

, רום גבס ודורי אנרגיה אינן משועבדות ולפיכך ניתן לגייס חוב כנגדן. להלן יתרת החזקות החברה ברונסון .11
 ההשקעה בחברות המוחזקות האמורות כפי שמוצג בספרי החברה: 

  30.9.2016מוצגת בספרים נכון ליום  מוחזקת חברה

 )באלפי ש"ח(

 הלוואה השקעה 

 - 173,450 רונסון

 - 118,466 רום גבס 

 50,374 71,751 דורי אנרגיה 
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -' בחלק 

 המצב הכספי .1

 כללי .1.1

ושל  2015בספטמבר  30 ליום 1.02של  שוטף יחס עומתל ,1.11 הינו 2016 בספטמבר 30 השוטף ליום היחס
 . 2015בדצמבר  31ליום  0.98

 סעיף

 ליום יתרה

 המהותיים ולשינויים ליתרות הדירקטוריון הסברי
30.9.201

6 
 30.9.2015 

31.12.201

5 

 ש"ח אלפי

 נכסים

 שוטפים
867,280 1,081,100 1,022,371 

 בתקופה השוטפים בנכסים והמגמות השינויים עיקרי סקירת להלן
 :2016 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה

 ארוך וזמן קצר לזמן הקמה בחוזי מעבודות לקבל והכנסות לקוחות 
 מיליון 256-הסתכם הסעיף לסך של כ 2016 בספטמבר 30נכון ליום 

וסך  2015 בספטמבר 30מיליון ש"ח ליום  342-ש"ח, לעומת סך של כ
נובע בעיקרו  הקיטון. 2015בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  374-של כ

ביתרת ההכנסות לקבל של דורי בניה, מקיטון בצבר העבודות  מקיטון
קצב הביצוע וההכרה בהכנסה בגינו של דורי בניה ומהפרשי עיתוי בין 

 לבין תנאי התשלום החוזיים בפרויקטים השונים.

 מלאי בניינים למכירה 
, חדשות קרקעות רכשה לא החברה 2016 שנת של ברבעון השלישי

, במלאי הקיימים הפרויקטים של ובמימושם בפיתוחם התמקדה אלא
הסתכם  2016 בספטמבר 30 ליום נכון. ובסלובקיה בישראל הנמצאים

מיליון ש"ח  491-ש"ח, לעומת סך של כ מיליון 355-הסעיף לסך של כ
 31מיליון ש"ח נכון ליום  506-וסך של כ 2015 בספטמבר 30נכון ליום 
. השינוי במלאי נבע בעיקרו ממסירת יחידות דיור 2015בדצמבר 

בפרויקט בנס ציונה. יתרת מרכיב הקומבינציה בדוחות הכספיים 
 מיליון ש"ח. 94-כהסתכמה בסך של 

 לא נכסים

 שוטפים
448,841  526,310 517,026 

לעומת יתרת  2016 בספטמבר 30בסך הנכסים הלא שוטפים ליום  הירידה
מירידה  בעיקר נובעת 2015 צמברבד 31הנכסים הלא שוטפים ליום 

 המאזני, השקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי קבוע רכוש פיםבסעי
לפרטים בדבר הפחתת רכוש קבוע בדורי  .נדחים מסים בסעיף ובירידה

  .הכספיים לדוחות.יד 3 ראה באור "חש ליוןימ 16-בניה בסך של כ

"כ סה

 נכסים
1,316,121  1,607,410 1,539,397 

 

 

התחייבויו

  שוטפות ת
785,005  1,059,177 1,041,585 

החברה הסתכמו ההתחייבויות השוטפות של  2016 בספטמבר 30נכון ליום 
מיליון ש"ח התחייבויות כספיות  197-מיליון ש"ח, מתוכן כ 785-לסך של כ

-נושאות ריבית, זאת לעומת ההתחייבויות השוטפות של החברה בסך של כ
מיליון ש"ח התחייבויות כספיות נושאות  229-מיליון ש"ח, מתוכן כ 1,059

 1,042-, והתחייבויות שוטפות בסך של כ2015 בספטמבר 30ריבית, ליום 
מיליון ש"ח התחייבויות כספיות נושאות ריבית,  218-מיליון ש"ח, מתוכן כ

  .2015בדצמבר  31ליום 

בהתחייבויות השוטפות בתקופת הדוח נבע בעיקרו מירידה  הקיטון
ומירידה במקדמות ממזמיני עבודות  בהתחייבות בגין רכישת מקרקעין

, מירידה דוחה תכתוצאה ממסירת דירות בתקופ דירות ומרוכשי
בסעיף אשראי מתאגידים  ומירידהבהתחייבות לספקים ולנותני שירותים 

התקבלה הלוואה  2016מנגד, במהלך הרבעון השלישי לשנת  .בנקאים
מיליון ש"ח. לפרטים בדבר ההלוואה כאמור,  12-מבעל שליטה בסך של כ

 לדוחות הכספיים. .כז.3ראה באור 
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 סעיף

 ליום יתרה

 המהותיים ולשינויים ליתרות הדירקטוריון הסברי
30.9.201

6 
 30.9.2015 

31.12.201

5 

 ש"ח אלפי

התחייבויו

 לא ת

 שוטפות

312,882 264,330 262,391 

 313-לסך של כ 2016 בספטמבר 30ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ליום 
וסך  2015 בספטמבר 30מיליון ש"ח ליום  264-מיליון ש"ח, לעומת סך של כ

 . 2015בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  262-של כ

 מקבלתלזמן ארוך בתקופת הדוח נבע בעיקרו  בהתחייבויות הגידול
 120ש"ח מגזית מתוך מסגרת של  יליוןמ 100-בסך של כ נוספת הלוואה

מיליון ש"ח בסעיף אגרות חוב.  33-ומנגד מקיטון בסך של כ ש"ח מיליון
 לדוחות.ד. 1ראה באור  בדבר קבלת הלוואה מגזית נוספים לפרטים

  .הכספיים

 235,421 283,903  218,234 הון"כ סה

ההון העצמי של החברה, לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה, הסתכם 
מיליון ש"ח )כולל שטרי הון  218-לסך של כ 2016 בספטמבר 30ביום 

מיליון ש"ח ע.נ.(, לעומת הון העצמי של החברה בסך  495צמיתים בסך של 
 235-ולעומת סך של כ 2015 בספטמבר 30מיליון ש"ח ליום  284-של כ

בהון העצמי של החברה  ירידה. ה2015בדצמבר  31יום מיליון ש"ח ל
בתקופת  מהפסדמיליון ש"ח נבעה בעיקרה  17-בתקופת הדוח בסך של כ

 מקרן, הדוח, מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
ומנגד מגידול בקרן הון  שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות בגין

 120עם בעלת שליטה כתוצאה מקבלת הלוואה נוספת מתוך מסגרת של 
 לדוחות.ד. 1 באור ראה נוספים לפרטיםש"ח ומדידתה בשווי הוגן.  מיליון

 .הכספיים

בדצמבר  31וליום  2015 בספטמבר 30, 2016 ספטמברב 30מאחר וליום 
ניה, ומאחר וההון העצמי לחברה שטרי הון לחברה המאוחדת דורי ב 2015

של דורי בניה בניטרול שטרי הון הינו שלילי, חלק בעלי זכויות המיעוט 
בגרעון בהון העצמי של דורי בניה מוצג כחלק מההון המיוחס לבעלי 
המניות של החברה )בסעיף קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן 

 מקנות שליטה(.

 כ"סה

התחייבויו

 והון ת

1,316,121 1,607,410 1,539,397  

 
 

 כלולות בחברות השקעה .1.2

)החברה מצרפת לדוחותיה  להלן המפורטות הכלולותמייצג בעיקר את ההשקעה בחברות  הסעיף
 לאור להלן המפורטות הכלולות החברות של 2016 בספטמבר 30הכספיים את דוחותיהן הכספיים ליום 

 (:הקבוצה לעסקי וחשיבותן בהן ההשקעה מהותיות

 החברהידי -עלדוראד  מוחזקתחברה פרטית שהתאגדה בישראל. למועד הדוח  – דוראד .1.2.1
  לעיל. 6 לפרטים נוספים אודות דוראד ראה סעיף .9.4%-כ של בשיעור)בעקיפין( 

רשומות למסחר בבורסה חוב שלה  ואגרותמניותיה  ואשרבהולנד,  תאגדההש חברה - רונסון .1.2.2
ממניות  39.8% החברההדוח מחזיקה  למועד נכון. 2007החל מחודש נובמבר  ,בוורשה שבפולין

)חברה בשליטת   .Global City Holdings N.Vםע משותפת בשליטה וזאת, בעקיפין רונסון
 התקופתי לדוח' א לחלק 11.1 סעיף ורא, ברונסוןההחזקה  לעניין(. "מבע ישראל תיאטראות

 .לעיל 2.6וסעיף 

שקעתה של החברה הכמו כן, . הפולני הזלוטי הינו רונסון של הכספייםמטבע ההצגה בדוחות 
מסתכמת השקעתה של  2016 בספטמבר 30במניותיה של רונסון הינה בזלוטי הפולני. נכון ליום 

, לפי ש"חמיליון  173-כ מיליון זלוטי )שהינו 178-כהחברה ברונסון בדוחות הכספיים בסך של 
 31מיליון ש"ח, לפי שער הזלוטי ליום  182-; לעומת כ2016 בספטמבר 30שער הזלוטי ליום 

. בהתאם, לשינויים ו/או תנודות בשער הזלוטי עשויה להיות השפעה על סך (2015בדצמבר 
  ,יצוין)ההשקעה של החברה ברונסון ובהתאם על ההון העצמי של החברה בדוחותיה הכספיים 
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 בדבר(. לפרטים נוספים לזלוטיהדוח החברה אינה מבצעת עסקאות הגנה ביחס  למועדכי 
  השנתיים. לדוחות הכספיים .ה.20באור  ורא ,הזלוטי לשער ברונסון החברה השקעת רגישות

 הפעילות תוצאות .2

  :ש"ח( ןליויבמתמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים ) .2.1

  1-9/2016 1-9/2015 7-9/2016 7-9/2015 1-12/2015 

והשכרה עבודות, ממכירות הכנסות  794 948 230 281 1,159 

(1,028) 745 עלות עבודות שבוצעו ודמי ניהול  220 (329)  (1,257)  

)הפסד( גולמי רווח  49 (80)  10 (48)  (98)  

(5) הוצאות מכירה ושיווק  (5)  (2)  (1)  (6)  

(36) הוצאות הנהלה וכלליות  (45)  (10)  (15)  (62)  

 שיטת לפי המטופלת חברה)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק

המאזני השווי  4 2 

5 
1 

11 

אחרות)הוצאות(  הכנסות לפני תפעולי)הפסד(  רווח  12 (128)  3 (63)  (155)  

אחרותהוצאות   (18)  (1)  (3)  (1)  (3)  

)*( אחרות)הוצאות(  הכנסות אחרי תפעוליהפסד   (6)  (129)  - (64)  (158)  

 9 2 1 6 5 הכנסות מימון

(24) הוצאות מימון  (24)  (8)  (7)  (28)  

לפני מיסים על ההכנסההפסד   (25)  (147)  (7)  (69)  (177)  

 17 2 2 5 2 מיסים על ההכנסה

(27) הפסד  (152)  (9)  (71)  (194)  

מיוחס ל: נקיהפסד        

(25) בעלי מניות של החברה  (99)  (10)  (60)  (136)  

(2) זכויות מיעוט  (53)  1 (11)  (58)  

אחר כולל)הפסד(  רווח       

 חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

(החברה של המניות לבעלי)מיוחס   (4)  (11)  

1  

6 (21)  

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

כולל"כ הפסד סה  (31)  (163)  (8)  (65)  (215)  

 ש"ח. ממיליוןהנמוכים  סכומים)*(   

 גולמי  (הפסדרווח )הכנסות ו .2.2

ש"ח ממכירת  מיליון 257-סך של כ ןש"ח, מתוכ מיליון 794-לכהסתכמו  דוחה תההכנסות בתקופסך 
 של הכנסות סך לעומת, זאתש"ח מביצוע עבודות בנייה וניהולן.  מיליון 538-של כ סךבניינים וקרקעות ו

 מיליון 720-של כ סךש"ח ממכירת בניינים וקרקעות ו מיליון 228-סך של כ ןש"ח, מתוכ מיליון 948-כ
 1,159-כ ; וכן לעומת סך הכנסות של2015ובתקופה המקבילה בשנת ש"ח מביצוע עבודות בנייה וניהולן, 

ש"ח  מיליון 922-של כ סךש"ח ממכירת בניינים וקרקעות ו מיליון 237-של כסך  ןש"ח, מתוכ מיליון
 . 2015, בשנת מביצוע עבודות בנייה וניהולן

ש"ח  מיליון 29-כרווח גולמי של מתוכו מיליון ש"ח,  49-כסך של בהסתכם  הדוח תבתקופ הגולמי הרווח
זאת, לעומת ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות.  מיליון 20-של כ ורווח גולמי ןמביצוע עבודות בנייה וניהול

מביצוע עבודות מיליון ש"ח  72-אשר נבע מהפסד גולמי בסך של כ, ח"שמיליון  80-כהפסד גולמי בסך של 
בתקופה המקבילה של שנת , ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות מיליון 8-גולמי של כוהפסד  ןבנייה וניהול

ש"ח מביצוע  מיליון 81-כ, מתוכו ח"ש מיליון 98-כהסתכם ההפסד הגולמי לסך של  2015 בשנת. 2015
 ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות.  מיליון 17-גולמי של כ והפסד ןעבודות בנייה וניהול

 לתקופה המקבילה 8.4%-כ של גולמי הפסד שיעור לעומת ,6%-כהינו  הדוח תהגולמי בתקופ הרווחשיעור 
 .2015 בשנת 8%-כוהפסד גולמי של  2015של שנת 
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משינויים בעיתויי מועדי ההכרה בהכנסה  גם/רווח הגולמי בין התקופות נובעים הפסדכי שינויים ב ,יצוין
 בהתאם לאכלוסם של הפרויקטים היזמיים.

 .הכספיים חותלדו 4באור  ורא ,למידע בדבר מגזרי דיווח

 כלליות ו הוצאות הנהלה .2.3

מיליון  45-מיליון ש"ח, לעומת סך של כ 36-לסך של כ הסתכמו הדוח תוכלליות בתקופהוצאות הנהלה 
 . 2015בשנת  "חש מיליון 62-וסך של כ בתקופה המקבילה אשתקד

 הוצאות והכנסות מימון .2.4

מיליון ש"ח בהתאמה,  5-מיליון ש"ח וכ 23-של כהסתכמו לסך  ת הדוחבתקופהוצאות והכנסות המימון 
, ולעומת סך של בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח, בהתאמה,  6-מיליון ש"ח וכ 24-לעומת סך של כ

  .2015בשנת  ,מיליון ש"ח, בהתאמה 9 -מיליון ש"ח וכ 28 -כ

 המאזניחלק הקבוצה ברווחי )הפסדי( חברות המטופלות לפי שיטת השווי  .2.5

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

 נזילות ומקורות המימון .2.6

 דוחהת תזרים מזומנים לתקופ .2.6.1

 מיליון 112-הסתכם סעיף המזומנים ושווי מזומנים לסך של כ 2016 בספטמבר 30נכון ליום 
 מיליון 115-ולעומת סך של כ 2015 בספטמבר 30ש"ח ליום  מיליון 92-ש"ח, לעומת סך של כ

 3 -כ של בסך, מזומנים ושווי במזומניםהדוח  בתקופת הקיטון. 2015בדצמבר  31ש"ח ליום 
, "חש מיליון 98 -כ של בסך שוטפתנטו ששימשו לפעילות  ממזומנים ו"ח, נבע בעיקרש מיליון
 נטו ממזומנים בניכויו ח"ש מיליון 33 -כ של בסך השקעה מפעילות שנבעו נטו מזומניםבניכוי 
 .ש"ח מיליון 62 -כ של בסך מימון מפעילות שנבעו

נוצר לחברה תזרים מזומנים שלילי  2016 בספטמבר 30בתשעה חודשים שהסתיימו ביום 
שוטפת  מפעילותמתזרים שוטף שלילי  בעיקר הנובעש"ח  מיליון 98-כמפעילות שוטפת בסך של 

תזרים מזומנים שלילי זאת לעומת  ש"ח(. מיליון 101 -כבסך של  שהסתכם) בניה מדורי
 מפעילותמתזרים שוטף שלילי בעיקר  הנובעש"ח  מיליון 142-כמפעילות שוטפת בסך של 

 30לתשעה חודשים שהסתיימו ביום  (ש"ח מיליון 163-כבסך של  שהסתכם) בניה מדורישוטפת 
-כנוצר לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של  2015שנת ב .2015 בספטמבר

 שהסתכם) בניה מדורישוטפת  מפעילותבעיקר מתזרים שוטף שלילי  הנובעש"ח  מיליון 128
  (.ש"ח מיליון 155-כבסך של 

 ש"ח כללו בעיקר מיליון 33-בסך של כ השקעה פעילותמדוח ה בתקופת שנבעונטו  מזומנים
 ותחברמ ותהלווא החזר בניכוימיליון ש"ח  19-בסך של כ נקאייםבהשקעה נטו בחשבונות ליווי 
מיליון ש"ח ותמורה ממימוש רכוש קבוע בסך  40-בסך של כ המאזניהמטופלת לפי שיטת השווי 

 מיליון 62-כפעילות מימון בסך של מבתקופת הדוח  שנבעונטו  מזומנים .מיליון ש"ח 12 -של כ
, הלוואה מבעל מיליון ש"ח 100-בסך של כ ישראל מגזית  הלוואה קבלתבעיקר  כללו"ח ש

 בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי פירעון ובניכוי מיליון ש"ח 12.6שליטה בסך של 
  "ח.ש מיליון 33 של בסך חוב אגרות ופירעון"ח ש מיליון 21-כ של בסך נטו, ואחרים

מיליון ש"ח,  106-כ של לסך קצר לזמן השקעות סעיף הסתכם 2016בספטמבר  30ליום  נכון
 31 ליום "חש מיליון 88-וסך של כ 2015בספטמבר  30מיליון ש"ח ליום  103-לעומת סך של כ

 .2015בדצמבר 
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 מזומנים חזוי  תזרים .2.6.2

 שהנפיק התחייבות שתעודות מדווח תאגיד נדרש, הדיווח לתקנות( 14)ב()10 תקנה לפי
 הןכמשמעותם בתקנה האמורה  ,"אזהרה סימני" בו מתקיימים ואשר הציבור בידי מוחזקות

ג 9 תקנה לפי שלו הנפרדים הכספיים דוחותל ביחס והן שלוהכספיים המאוחדים  דוחותל יחסב
 מהם הכספיים המקורות ושל ההתחייבויות של פירוט לפרסם"(, סולו דוחות)" הדיווח לתקנות

 העניין לפי, הגילוי ביום או הדיווח שנת בתום החל השנתיים במהלך ןנפירעו את צופה הוא
 ."(חזוי תזרים דוח)"

אישור הדוחות הכספיים האם מתקיימים סימני האזהרה  במועדבחן  החברהדירקטוריון 
 30 ליום חברהה ודוחות הסולו של החברהלדוחות הכספיים המאוחדים של  ביחסהאמורים 
 דוח)א( : הבאים האזהרהסימני  מתקיימים ,מועד לאותונכון  כי ,, וקבע2016 בספטמבר

תזרים  קיים( בלב; ) תשומת הפניית תכולל הדוח למועד המבקר החשבון רואהשל  הסקירה
מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, הנובע 

המאוחדים של דורי  הכספייםפי דוחותיה -מזומנים שלילי מפעילות שוטפת על מתזרים בעיקר
 ,יצוין .החברה של סולו לפי הדוחות הכספיים החברה של החוזר בהון גירעון קיים; וכן )ג( בניה

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

 2016 באוקטובר 1, לתקופה שתחל ביום החברה של חזוי תזרים דוח להלן, לזאת בהתאם
, והכל בהתבסס על המידע הכספי הנכלל בדוחות הסולו של 2018 בספטמבר 30 ביום ותסתיים

( שלהלן)וכפוף להערכות ולהנחות המובאות בתחתית הטבלה  2016 בספטמבר 30החברה ליום 
 )באלפי ש"ח(: 

 באוקטובר 1 מיום 
  31 ליום ועד 2016

 2016 בדצמבר

 בינואר 1 מיום
 31 ליום ועד 2017

 2017 בדצמבר

בינואר  1 מיום
 30יום  ועד 2018

 2018בספטמבר 

 מקורות
 32,723 37,438 12,557 (1נזילות ) -יתרת פתיחה 

 28,200 12,700 31,460 (2תזרים מפעילות שוטפת, נטו )
החזר הלוואות בעלים ודיבידנדים מחברות מוחזקות, 

 32,500 24,500 7,553 (3נטו )
 - 12,000 6,563 (4החזר הלוואות בעלים מדוראד )

 - - 12,000 (5הלוואה מבעל שליטה )
 - 50,000 - (6גיוס חוב חדש )
 93,423 136,638 70,133 (7) סה"כ מקורות

    

 שימושים
 32,936 55,082 22,145 (8תשלומי קרן אגרות חוב )

 6,496 12,741 5,852 (8תשלומי ריבית אגרות חוב )
 1,197 1,596 399 (9תשלומי קרן לבנקים )

 4,466 6,142 1,587 (9תשלומי ריבית בנקים )
 - 12,204 - (5בעל שליטה )הלוואה מ - תשלום קרן וריבית 

 15,000 - - (6חוב חדש ) -תשלומי קרן 
 2,391 3,750 - (6חוב חדש ) -תשלומי ריבית 

תשלום לשם שחרור שיעבוד קיים לטובת בנק בגין 
קרקע בפתח תקווה מימוש האופציה הראשונה למכירת 

(9) - 2,400 - 
 6,000 10,000 2,712 (10הוצאות הנהלה וכלליות )

 68,486 103,915 32,695  סה"כ שימושים
    

 24,937 32,723 37,438 סגירה יתרת מזומנים
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 הערכות והנחות לדוח התזרים החזוי: 

כולל מזומנים הקיימים בחשבונות החברה למועד האמור  2016באוקטובר  1הסכום המוצג ליום  (1)

ומסגרות חח"ד )לתקופות קצובות של עד שנה; המובאות לאישור וחידוש מידי תקופה(. יודגש, כי 

בשלב זה ולמען הזהירות, למעט מסגרות החח"ד האמורות, דוח התזרים אינו לוקח בחשבון 

אשראי מעבר לניצול בפועל של הלוואות קיימות. יוסף, כי למועד אישור הדוח סך  חידוש מסגרות

 30 -יתרות המזומנים הקיימות בחשבונות החברה, לרבות מסגרות החח"ד האמורות, הינו כ

  .מיליון ש"ח

תזרים המזומנים החזוי מפעילות שוטפת נובע בעיקרו מהרכיבים הבאים: )א( הערכת החברה  (2)

האמורים להתקבל מחשבונות ליווי של פרויקטים יזמיים של החברה כדלקמן: בדבר תקבולים 

מיליון ש"ח משני  11.3 -סך של כ 2016בדצמבר  31ועד ליום  2016באוקטובר  1בתקופה מיום 

 2017בינואר  1פרויקטים בהוד השרון אשר אחד מהם הסתיים והשני בשלבי סיום, בתקופה מיום 

מיליון ש"ח מפרויקטים שהסתיימו ומפרויקטים בשלבי  56 -ך של כס 2017בדצמבר  31ועד ליום 

 30ועד ליום  2018בינואר  1סיום בנס ציונה והוד השרון וכן מפרויקט בגני תקווה, בתקופה מיום 

זאת כל מיליון ש"ח  מפרויקטים בתל אביב, יהוד וגני תקווה, ו 30 -סך של כ 2018בספטמבר 

עד הצפוי לסיומם ו/או לתנאי הסכמי הליווי שלהם; )ב( בהתאם לקצב התקדמותם ו/או למו

הערכת החברה בדבר תקבולים )נטו( הצפויים להתקבל בהתאם להסכמי מימוש של קרקעות בהם 

התקשרה החברה, בגין מכירת מגרש/ים במתחם קרקע בקריית אריה בפתח תקווה )מתחם "דורי 

( בניכוי השקעות הון עצמי בפרויקטים פארק"(, כפוף לשחרור השעבוד הקיים על המגרש/ים; )ג

שאמורים להתחיל בתקופות לעיל, הכוללים בעיקר פרויקטים ביהוד, בתל אביב ובגני תקווה, 

וזאת בהתאם להערכת החברה להון העצמי הצפוי להשקעה בפרויקטים האמורים ולתנאי הסכמי 

 הליווי הקיימים או הצפויים של כל פרויקט.

; הערכה החברה לגבי הערכת החברה לגבי קבלת דיבידנדים מרום גבס סכומים כוללים בעיקר:ה (3)

מרונסון )במועד הדוח ההערכה אינה לוקחת בחשבון את השלמת העסקה בה  קבלת דיבידנדים

.ה. בדוחות הכספיים )אם וככל שתושלם(, 5, כמתואר בסעיף 2016התקשרה רונסון בחודש נובמבר 

בידנדים בהתאם לשיעור החזקותיה הנוכחי של החברה לוקחת בחשבון חלוקת דיההערכה  –קרי 

לבעלת שליטה יחידה ברונסון; הערכת  חברהה בעקבות העסקה והפיכתברונסון ולא כפי שיהיה 

 .החברה בדבר החזר הלוואות בעלים מסלובקיה

הינו בהתייחס ליתרת החזר הלוואות בעלים הכלולה  2016סכום החזר הלוואות הבעלים בשנת   (4)

 ר; ההערכה בדבר החז2016הכספיים של דוראד, והמיועדת להחזר עד סוף שנת  בדוחותיה

אינה לוקחת בחשבון את פרסום חברת החשמל הכולל שימוע בעניין  2017הלוואות הבעלים בשנת 

.ד. לדוחות 5עדכון תעריפים, וזאת אם וככל שיחול עדכון כאמור )לפרטים נוספים ראה באור 

דוח מדובר בהצעה בלבד לעדכון תעריפים, אשר כפופה לתגובות של כיוון שלמועד ה .הכספיים(

הצדדים הרלוונטיים )לרבות דוראד(, אשר טרם הגיע המועד להגשתן, וכן כפופה לקיומו של שימוע 

, ולהחלטות שיתקבלו בעקבות הנ"ל, לרבות פרסום נוסחו הסופי של עדכון התעריפים, ככל שיהיה

 . שינויים כאמור, ככל שיהיון ודוח התזרים אינו לוקח בחשב

 .ג.י5ראה ביאור  ,2016שהועמדה לחברה בחודש נובמבר  לפרטים לענין ההלוואה מבעל השליטה (5)

, בכפוף 2017ההנחה בדוח התזרים החזוי הינה כי ההלוואה תפרע בשנת לדוחות הכספיים. 

 לצרכיה התזרמיים של החברה.

זאת, לרבות בדרך של חוב ו/או אשראי  - 2017מיליון ש"ח בשנת  50הנחת גיוס חוב חדש בסך  (6)

.כט. לדוחות הכספיים 3בנקאי ו/או מוסדי ו/או הלוואת מזנין ו/או כנגד שעבודים. ראה גם באור 

לעניין הגשת טיוטת תשקיף לרשות ניירות ערך לשם קבלת היתר להפקת אגרות חוב מסדרה 

מובטחות בשעבוד על מלוא החזקותיה של החברה בדורי אנרגיה, ידי החברה, -ח'( על חדשה )סדרה

 .אגרות חוב )סדרה ח'( למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( של החברהלשם הצעת וכן 

אינו כולל אפשרויות שונות למכירה ו/או מימוש של נכסים של חברה, יובהר, כי דוח התזרים  (7)

 ופרויקטים, רום גבס אנרגיה דורי, רונסון את בעיקר הכוללים, לרבות נכסים מהותיים של החברה

הינו בסך של  2016בספטמבר  30ספרי החברה ליום באשר ערכם הכולל  ,בתכנוןבשלבי  הנמצאים

. יודגש כי כל מקרה של מכירה ו/או מימוש של איזה מהנכסים האמורים מיליון ש"ח 420-כ

לעניין  -משמעו גם שינוי בסכומים שנלקחו לצורך דוח התזרים לעיל בעניינו של הנכס הרלוונטי 

דיבידנדים )בעניין רונסון ורום גבס(, לעניין החזר הלוואות בעלים )בעניין דורי אנרגיה(, לעניין 
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 ידי החברה המובטחות -בפרויקטים הרלוונטיים, ולעניין הנפקת אגרות חוב עלהשקעות הון עצמי 

( לעיל(, והכל בהתאמה ולפי 6בשיעבוד על מלוא החזקותיה בדורי אנרגיה )חלופה המוצגת בהערה )

 . העניין בתקופות הרלוונטיות

יים. לדוחות הכספיים השנת 16לפרטים בדבר תנאי אגרות החוב שהנפיקה החברה ראה באור  (8)

לפרטים אודות בקשה להיתר שהגישה החברה לרשות ניירות ערך לשם הנפקת אגרות חוב נוספות 

( לעיל. יובהר כי דוח התזרים 4ולשם הצעת החלפה של אגרות חוב קיימות של החברה ראה הערה )

 אינו לוקח בחשבון את הצעת החלפת אגרות החוב הקיימות של החברה כאמור.

, ביחס לפרויקטים שהסתיימו ו/או מצויים בשלבי שחרור עודפי כספים דוח התזרים מניח המשך (9)

בהתאם להסכמי הליווי של החברה, והחברה מנהלת משא ומתן עם הבנקים בעניין זה. כמו  סיום,

כן דוח התזרים מניח את המשך חידושן התקופתי של ההלוואות הקיימות של החברה מבנקים, 

זניח. לפרטים בדבר התחייבויות החברה לבנקים ראה באור כפי שמתבצע בתקופה זו, למעט סכום 

 לדוחות הכספיים השנתיים. 16

 .ב. לדוחות הכספיים.3לפרטים נוספים ראה באור  (10)

הקטנה מוערכת של הוצאות הנהלה וכלליות )לרבות בגין צמצום שטחי משרדים, צמצום עלויות  (11)

   כוח אדם, שונות(.

 
והליכים משפטיים של הקבוצה חיובים בגין תביעות ( 1אינו כולל )תזרים יודגש כי דוח ה

יהם, ואשר סכומם הכולל הינו לא ניתן להעריך את סיכוילמועד הדוח אשר )לרבות דורי בניה( 
 ( 2.יח. לדוחות הכספיים; )3מיליון ש"ח. לפרטים בדבר הליכים כאמור ראה באור  326-כ

וככל שיידרשו. למועד הדוח, יתרת המזומנים הצפויות הזרמות כספיות כלשהן לדורי בניה, אם 
 2018בספטמבר  30וליום  2017בדצמבר  31, ליום 2016בדצמבר  31של דורי בניה ליום 

ככלל, תזרים המזומנים החזוי של דורי מיליון ש"ח, בהתאמה.  0.5 -ו 5, 14מסתכמות בסך של 
. לה וכלליות ותקורות החברהבניה מבוסס על תזרימי הפרויקטים שלה ועל עלויות הנה

ראה  2016-ו 2015בשנים של דורי בניה בביצוע אומדני הפרויקטים עדכונים בלפרטים בדבר 
  .לעיללחלק א'  5.5סעיף 

המזומנים החזוי והנתונים הנכללים בו וכן, ההערכות וההנחות שבבסיסו כוללים מידע תזרים 
המבוססים על התקשרויותיה הקיימות של צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

החברה; התחייבויותיה הקיימות והסכמות אל מול גורמים מממנים וצדדים שלישיים; 
תכנית העבודה של החברה; הערכות בדבר תוצאות פעילות, חלוקות דיבידנדים והחזר 
 הלוואות בעלים מחברות מוחזקות; ועל הערכותיה והנחותיה של החברה והנתונים שבידה
נכון למועד הדוח בדבר עסקאות ו/או פעולות, לוחות זמנים לביצוען ותנאים להשלמתן, וכן 
בדבר נתוניהן הכספיים של חברות מוחזקות כפי שהוצגו לחברה. ההערכות וההנחות 
האמורות, כולן או חלקן, עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי כתוצאה 

רה יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מגורמים חיצוניים, שאין לחב
מוגבלת, לרבות, שינויים והתפתחויות בסביבה הכלכלית ובשווקים בהם פועלת החברה, 
הרעה במצבן העסקי או הכספי של חברות מוחזקות של החברה, שינויים לא צפויים 

ון, כולם או חלקם, בדיבידנדים מחברות מוחזקות, וכן מהתממשות איזה מבין גורמי הסיכ
 25-ו 13.4.13, 12.25, 11.16, 10.14המאפיינים את פעילותה של הקבוצה, כמתואר בסעיפים 

  .לחלק א' לדוח התקופתי

 תזרים)" דוח תזרים חזוי החברהפרסמה  2015בדצמבר  31 ליוםהדירקטוריון של החברה  בדוח
כן פורסמו דוחות תזרים חזוי במסגרת דוח הדירקטוריון של החברה שנכלל . "(דצמבר חזוי

בתזרים  שנכללו בנתונים העיקריים יםהשינוי. 2016בדוחות לרבעון הראשון והשני של שנת 
 נובעים 2016של שנת  ברבעון השלישיתזרים המזומנים כפי שהיו בפועל  נתונילבין  חזוי דצמבר

שניתנה לטובת פרויקט  בעלים הלוואתמהצפוי של  גבוה החזר: )א( הבאים הרכיביםמ בעיקר

לכך, בנתונים המרכיבים  מעבר. למען הסדר הטוב, יצוין, כי בניה דורי מניות רכישת( ב) ;וראדד
 "השקעות, החזר הלוואות בעלים ודיבידנדים -את הסעיפים "תזרים מפעילות שוטפת, נטו" ו
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מחברות מוחזקות, נטו" חלו שינויים שונים, לרבות שינויים הנובעים מפערי עיתוי, ואולם 
 חזויבסכום הכולל )נטו( של כל אחד מהסעיפים האמורים לא חל שינוי מהותי ביחס לתזרים 

 .דצמבר

 בר דיווח אשראי .2.6.3

  :הקבוצהשל מהותיות  מסגרות אשראיאשראי ו/או להלן עדכונים בדבר 

מיליון  120 של בסך ישראל מגזית החברה שקיבלה האשראי מסגרת בדבר לפרטים .2.6.3.1
החברה  מידההע אשר"ח ש מיליון 60 של בסךמסגרת האשראי פירעון  ש"ח ובדבר

אופציית המכר שהעניקה החברה לדורי וזאת עם מימוש לדורי בניה לשם גישור 
לדוחות  .ד.1.ד.29 -ו .10ב(.2.10 יםבניה לרכישת מניות רום גבס, ראה באור

  .לדוחות הכספיים .לא.3וכן באור  השנתיים הכספיים

 אשראי קו מסגרת בדברדוח התקופתי, ל' א חלקל 12.19.1בהמשך לאמור בסעיף  .2.6.3.2
 ותהדוח אישור ולמועד 2016בספטמבר  30 ליום נכון, בניה לדורי החברה שנתנה

 מסגרתהחברה בהתאם לתנאי  שהעמידהיתרת הערבויות ו/או הבטוחות  ,הכספיים
מיליון ש"ח,  27.6-ו "חש מיליון 27.5-כשל  לסך מסתכמת האמורההאשראי  קו

בספטמבר  30 ליום נכון, גבס לרום החברה שנתנה אשראי קומסגרת  .בהתאמה
 שהעמידה, יתרת הערבויות ו/או הבטוחות הכספיים הדוחות אישור ולמועד 2016

 14.4-כשל  לסך מסתכמת האמורההאשראי  קו מסגרתהחברה בהתאם לתנאי 
  .מיליון ש"ח בהתאמה 14.3 -ש"ח ו מיליון

 מספר בתוקף נותרו הדוח למועדו 2016בספטמבר  30 ליום נכון כי, יצוין עוד .2.6.3.3
 דורי של עבר פרויקטי בגין בניה דורי לטובת החברה העמידה אשר טיב ערבויות

 "ח. ש מיליון 5.9-כ של כולל בסך, בניה

 2.6.4 ףסעי ורא ,אשראי של החברה מתאגידים בנקאיים ומגופים מוסדיים לעניין .2.6.3.4
 . להלן

 להלן נתונים אודות אמות מידה פיננסיות מהותיות לגביהן התחייבה הקבוצה:  .2.6.3.5

 מקבלת
 האשראי

 2016בספטמבר  30 הפיננסית המידה אמת תיאור האשראי נותן
 אחרת צוין אם אלא ח"ש במיליוני

 אגרות מחזיקי החברה
 '(ו סדרה) חוב

 החברה של'( ו סדרה) החוב אגרות בדירוג ירידה
 בשיעור 0.75% של לעליה תגרום A3 מדירוג
 '(.ו סדרה) החוב אגרות של השנתית הריבית

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

)בהתאם עודכנה  עם כיוון לא וודאי Baa3 דירוג
 (7.55% -ריבית אגרות החוב ל

 אגרות מחזיקי
'( + ז סדרה) חוב

 פיננסי מוסד
 

 

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

 
230 

 על יעלה לא 3נטו CAP -ל 2נטו פיננסי חוב יחס
75%. 

 תוצאה  נטו  CAP נטו חוב

286 504 57% 

 החברה של'( ז סדרה) החוב אגרות בדירוג ירידה אגרות מחזיקי
 -מ"בע דרוגימ ידי-על '(ז סדרה) חוב אגרות דירוג

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

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

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

 (.בעלים הלוואות)לרבות 
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 מקבלת
 האשראי

 2016בספטמבר  30 הפיננסית המידה אמת תיאור האשראי נותן
 אחרת צוין אם אלא ח"ש במיליוני

 מדירוג אחת בדרגה ירידה שהינו) 3A מדירוג '(ז סדרה) חוב
( דרגה לכל) 0.25% של עליהל תגרום(, הבסיס
 עד החוב אגרות של השנתית הריבית בשיעור
 .1% של הריבית בשיעור כולל לגידול

)בהתאם עודכנה  עם כיוון לא וודאי Baa3 דירוג
 (3.65% -ריבית אגרות החוב ל

 פיננסים מוסדות
 שונים

, 15%-מ עת בכל יפחת לא למאזן 1עצמי הון יחס
 .החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות לפי

 תוצאה מאזן עצמי הון

218 1,316 16.58% 

  רונסון
 

 אגרות מחזיקי
 רונסון של חוב

 יעלה שלא מלאי ליתרת נטו חוב יחס: G סדרה
 . רונסון של הכספיים הדוחות לפי 50% על

 נטו חוב
 (זלוטי מיליוני)

 מלאי יתרת
 (זלוטי מיליוני)

 תוצאה

134 575 23.3% 

 לפי עצמי להון נטו חוב יחס: Q עד  C סדרות
 על יעלה שלא, רונסון של הכספיים הדוחות

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

  נטו חוב
 (זלוטי מיליוני)

 עצמי הון
 (זלוטי מיליוני)

 תוצאה

134 449 29.9% 

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

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

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

 תוצאה

 ורונסון כאמור הבדיקה בוצעה 2016 יוני בחודש
 תידרש שלא ככל. האמורה המידה באמת עומדת
 הבאה הבדיקה, החוב אגרות בעלי ידי-על בדיקה

 באמות עומדת רונסון. 2017 יוני בחודש תבוצע
 .הכספיים דוחותיה פי-על המידה

 בניה דורי
  גבס ורום

 
 

 מוסדות
  פיננסיים

 
 

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

 גבס רום נזילות בניה דורי נזילות

108 92 

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

 גבס רום תוצאה בניה דורי תוצאה

4.8% 5% 

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

38.4% 

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

 .גבס רום בדוחות

 תוצאה מאזן סך עצמי הון

122 260 46.7% 

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

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

 גבס רום הון בניה דורי הון

193 122 

 

 ביחסים עומדתהדוח, החברה  מועדול 2016 בספטמבר 30 ליום נכון כי ,יצוין .2.6.3.6
ובהתחייבויותיה כלפי  שלה החוב אגרות של הנאמנות בשטרי הקבועים פיננסיים

 . לעיל כמתוארמוסדות פיננסים, 

ביחס חוב  לעמידה הפיננסיים מהגופים אחדכלפי  בניה דורי של להתחייבות בנוגע .2.6.3.7
 ידי נותני אשראי -עלפיננסי בתוספת הסכום הכולל של הערבויות אשר הועמדו 

 

                                                      
יחתמו כלפי הבנק "הון עצמי" לרבות הלוואות בעלים שהועמדו ו/או יועמדו לחברה ו/או לחברות בת שלה, אשר לגביהן נחתמו ו/או   1

 (.subordinationהרלוונטי כתבי נחיתות )
 הון " משמעועצמי הון". קצר לזמן קדונותיופ מזומנים שווי מזומנים בניכוי ואחרים פיננסים למוסדות התחייבויות " משמעונטו חוב"  2

 בחלק מן הסדרות ההגדרות הנ"ל הינן בשינויים לא מהותיים. .מוחשיים בלתי נכסים וניכוי נדחים מסים נכסי בניכוי עצמי
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 3פי -עלכלפי צדדים שלישיים שלא יעלה  בניה דורישונים להבטחת התחייבויות של 
 ,בניה דוריבניכוי נכסים לא מוחשיים( של ו בעלים הלוואות בתוספתמסך ההון )

, כי הרלוונטי הפיננסי הגוף אישר, 2016 נובמבר, בחודש בניה דורי לבקשתכי,  יצוין
 הכספיים מהדוחות החל רק תקויםכאמור בסעיף זה  כלפיו בניה דורי התחייבות

 31לא יאוחר מיום  האמור הפיננסי לגוף יומצאו אשר 2016 בדצמבר 31 ליום
  .2016 בדצמבר

 ורום בניה דורי תועומד ולמועד אישור הדוח 2016בספטמבר  30ליום  נכון כי יצוין
  .והתחייב להן הפיננסיות המידה אמותיתר  בכלגבס 

בניה  דורי לטובת ערבהנותרה רום גבס  לעיל כאמור, גבס רום עסקת השלמת לאחר .2.6.3.8
, בניה דוריל( וערבויות כספי) אשראי מסגרות העמידו אשר, פיננסים גופים שני כלפי

 בעיקר המשמשות, ח"ש מיליון 91-כ של לסך 2016בספטמבר  30 ליום המסתכמות
 ח"ש מיליון 36 -כ)בניה  דורי של עבודה למזמיני( וטיב ביצוע) ערבויות להעמדת
 רום לטובת ערבהדורי בניה  ,ומנגד(, טיב ערבויות ח"ש מיליון 54 -וכ ביצוע ערבויות

, גבס לרום( וערבויות כספי) אשראי מסגרות העמידו אשר פיננסיים גופים כלפי גבס
 בעיקר משמשות, ח"ש מיליון 102 -כ של לסך 2016 בספטמבר 30 ליום המסתכמות

 ח"ש מיליון 54 -כ) גבס רום של עבודה למזמיני( וטיב ביצוע) ערבויות להעמדת
  (.טיב ערבויות ח"ש מיליון 35 -וכ ביצוע ערבויות

 וערבויותאשראי  .2.6.4

 חברה לרבות) )סולו( של החברהוערבויות )ביצוע, מכר וטיב( כספי אשראי פרטים בדבר להלן 
 ומגזית ישראל מגופים מוסדיים )אגרות חוב( ,מתאגידים בנקאיים (מלאה בבעלות פרטית בת

  :(ש"ח יבמיליונ)

 2015בדצמבר  31 2016בספטמבר  30 הדוח למועד 
 ניצול מסגרות ניצול מסגרות ניצול מסגרות מקור

 132 134 119 121 119 121 כספי - בנקאי
 622 797 476 551 406 468 )*( ערבויות

 285 - 252 - 252 - (חוב)אגרות  בנקאי חוץ
 20 74 120 120 120 120  גזית ישראל )**(

 - - 13 13 13 13 בעל שליטה
 1,059 1,005 980 805 910 722 "כ סה
 

פי חוק -דירות ערבויות על רוכשיבפרויקטים בהם ניתן לחברה ליווי בנקאי לבניה, החברה מעמידה לטובת  )*( 
המוצגים בטבלה זו  לנתוניםכי  ,יובהר .1974-דירות(, התשל"ה רוכשיהמכר )דירות( )הבטחת השקעות של 

 .מכרלעיל הוספו נתוני ערבויות 
 

 .השנתיים .ד( לדוחות הכספיים1.ד.29-.ב( ו1.ד.29 באורים ראו ,נוספים לפרטים)**( 
 

הצמדה למדד המחירים לצרכן( מסתכם  הפרשי + )ריבית המשוקלל המימון הוצאות שיעור
 .5.2%-לכבתקופת הדוח 

 .א.3 באורלפרטים בדבר סטטוס מסגרות האשראי וההלוואות של החברה בבנקים, ראו 
 לדוחות הכספיים.

  נזילות .2.6.5

היתרות הנזילות של הקבוצה )מזומנים ושווי מזומנים,  הסתכמו 2016 בספטמבר 30 ליום
 סך לעומתש"ח,  מיליון 118-כ של לסךהשקעות נזילות לזמן קצר וקווי אשראי בלתי מנוצלים( 

 .2015בדצמבר  31ש"ח ליום  מיליון 138-כ של
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 עד מועד הדוח  2016 פירעונות אגרות חוב של החברה בשנת .2.6.6

 20.7-בוצע פדיון חלקי של אגרות חוב )סדרה ו'( של החברה בסכום של כ 2016ביוני  1ביום 
מיליון ש"ח ערך נקוב, בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות. לפרטים נוספים ראה דיווח 

(, המובא בזאת בדרך של 2016-01-048345)אסמכתא מס'  2016ביוני  9מיידי של החברה מיום 
 .ד. לדוחות הכספיים.3הפניה. ראה לעניין זה גם באור 

-חוב )סדרה ז'( של החברה בסכום של כ, בוצע פדיון חלקי של אגרות 2016בספטמבר  30ביום 
מיליון ש"ח ערך נקוב, בהתאם לתנאי אגרות החוב האמורות. לפרטים נוספים ראה דיווח  10.8

(, המובא בזאת 2016-01-058215)אסמכתא מס'  2016בספטמבר  30מיידי של החברה מיום 
 .ד. לדוחות הכספיים.3בדרך של הפניה. ראה לעניין זה גם באור 

עיקר החברה לשלם את תשלומי אגרות החוב )סדרה ו'( ואגרות החוב )סדרה ז'( ב בכוונת
ודיבידנדים  בעלים, החזר הלוואות מהשקעות ותזרים נטו, שוטפת מפעילות תזריםאמצעות ב

  . לדוח הדירקטוריון 2.6.2 בסעיף  המפורט, נטו המופיע בתזרים מזומנים חזוי מחברות

 החברה של החוב אגרות דירוג .2.6.7

 החוב אגרות סדרות גודיר הורדת על"( מידרוגבע"מ )" דרוגימ הודיעה 2016 בינואר 14 ביום
שפרסמה  מיידידוח  ורא, נוספים לפרטים. והותרת אופק דירוג שלילי 3Baaלדירוג  3A רוגימד

, אשר תוכנו מובא בזה בדרך של 2016-01-010195 מס' אסמכתא, 2016בינואר  14החברה ביום 
 הפניה.

בעקבות הורדת הדירוג האמורה ובהתאם להוראות שטרי הנאמנות של אגרות החוב, החל מיום 
. תוספת ריביתיתרת קרן אגרות החוב לשיעור הריבית השנתית של התווספה , 2016בינואר  14

-2016-01, אסמכתא: 2016בינואר  18לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 
 , אשר תוכנו מובא בזה בדרך של הפניה.012214

לסדרות אגרות החוב עם כיוון לא  3Baaהודיעה מידרוג על הארכת דירוג  2016באפריל  26ביום 
 מס' , אסמכתא2016באפריל  26רסמה החברה ביום וודאי. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפ

 ., אשר תוכנו מובא בזה בדרך של הפניה2016-01-055519

 דוחות הכספיים.ל .ט.3ר לפרטים נוספים ראו באו

 שוק ודרכי ניהולם חשיפה לסיכוני .2.7

 ודרכי החברה של שוק לסיכוני לחשיפה ביחס מהותיים שינויים חלו לא, הדוח מועד ועד 2015 שנת מתום
  .ניהולם
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  :2016 בספטמבר 30 ליום ההצמד מאזן .2.8

  שקלי "חמט  

 אחר מטבע אירו דולר ערך ניירות כספי לא פריט 

/ מדד צמוד
 מדד

 תשומות
 סך הכל צמוד לא בניה

 
 "חש אלפי

 

         נכסים שוטפים

 112,436 101,528 - 10,223 558 127 - - מזומנים ושווי מזומנים

 106,415 101,355 - - 4,964 - 96 - "קלז השקעות

 256,163 61,110 195,053 - - - - - לקבל והכנסות לקוחות

 22,702 8,826 - - 853 - - 13,023 חובה ויתרות חייבים

 7,440 - - - 7,440 - - - "קלזלחברות מוחזקות  הלוואות

 7,000 - - - - - - 7,000 למימוש מיועד נכס

 355,124 - - - - - - 355,124 למכירה בניינים מלאי

 867,280 272,819 195,053 10,223 13,815 127 96 375,147 סה"כ נכסים שוטפים

         נכסים לא שוטפים

 2,421 - - - - - - 2,421 קרקעות מלאי

 291,452 1,030 50,374 - - 1,612 - 238,436 ושותפויות מוחזקות בחברות השקעות

 3,193 - - - - - - 3,193 נטו, קבוע רכוש

 21,440 - - - - - - 21,440 ונכסים בלתי מוחשיים מוניטין

 26,206 - - - - - - 26,206 נדחים מסים

 104,129 - 31,571 - - 72,558 - - לקבל והכנסות לקוחות

 448,841 1,030 81,945 - - 74,170 - 291,696 סה"כ נכסים לא שוטפים
          

 1,316,121 273,849 276,998 10,223 13,815 74,297 96 666,843 סה"כ נכסים
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  שקלי "חמט   

 כספי לא פריט 
 ניירות

 אחר מטבע אירו דולר ערך
 מדד/ מדד צמוד

 סך הכל צמוד לא בניה תשומות

 "חש אלפי 

         שוטפות התחייבויות

 141,329 140,486 - - 843 - - - אחרים אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים אשראי

 55,354 - 55,354 - - - - - "חאג שוטפות חלויות

 221,029 143,038 77,309 - 682 - - - שירותים ולנותני לספקים התחייבויות

 139,280 49,206 - 21 1,623 - - 88,430 זכות ויתרות זכאים

 20,946 - - - - - - 20,946 ואחריות לתיקונים הפרשה

 2,016 1,874 - 76 66 - - - לשלם שוטפים מיסים

 12,221 12,221 - - - - - - הלוואה מבעל שליטה

 192,830 - - - 5,028 - - 187,802 דירות ורוכשי עבודות ממזמיני מקדמות

 785,005 346,825 132,663 97 8,242 - - 297,178 שוטפות התחייבויותסה"כ 

         ארוך לזמן התחייבויות

 95,954 95,954 - - - - - - מגזית ישראל הלוואה
 אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים הלוואות

 14,815 2,769 - - 12,046 - - - אחרים

 197,407 - 197,407 - - - - - סטרייט חוב אגרות

 4,706 - - - - - - 4,706 לעובדים הטבות בשל התחייבות

 312,882 98,723 197,407 - 12,046 - - 4,706 ארוך לזמן התחייבויותסה"כ 
          

 1,097,887 445,548 330,070 97 20,288 - - 301,884 התחייבויותסה"כ 

(6,473) 74,297 96 364,959 התחייבויות"כ סה בניכוי נכסים"כ סה  10,126 (53,072)  (171,699)  218,234 
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  רגישות מבחני .2.9

  .השנתיים לדוחות הכספיים .ה.20באור  ורא ,רגישות ניתוחילמידע בדבר 

 תאגידי ממשל היבטי .3

 הפנימי המבקר .3.1

אישרה את תכנית העבודה השנתית לביקורת הפנימית , 2016 יוליב 17במסגרת ישיבה שהתקיימה ביום 
ידי המבקר הפנימי, בנושא ניהול פרויקט -, וכן, דנה בדוח ביקורת פנים, אשר הוגש על2016ביחס לשנת 

בימים אלה פועל המבקר הפנימי לשם עריכת  .2015השלים את תכנית העבודה לשנת אשר ותשלומים, 
 דוחות ביקורת בהתאם לתכנית האמורה. 

 תכנית אכיפה פנימית  .3.2

את תפקידה בחברה כסמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת סיימה עו"ד חגית רוס  2016בחודש ספטמבר  .3.3
החברה ובהתאם סיימה גם את תפקידה כממונה על אכיפה פנימית בחברה. במועד הדוח החברה פועלת 

פרטים בדבר לשם הזמנת סקר ציות מעודכן בתחום ניירות ערך וכן לשם מינוי ממונה על אכיפה פנימית.
 רואי החשבון של החברה

 PwCשל משרד רואי החשבון  ואת מינויאסיפת בעלי המניות של החברה אישרה  2016במאי  19 ביום
רואה  -חלף משרד קוסט פורר גבאי את קסירר  ,)קסלמן וקסלמן(, כרואי החשבון המבקרים של החברה

, רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד קסלמן וקסלמן 2016במאי  19 מיום החל, בהתאם. חשבון

(PWC.)  

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .3.4

 אומדנים חשבונאיים קריטיים .3.4.1

  .השנתיים לדוחות הכספיים .כח.2באור  ורא ,אומדנים חשבונאים קריטייםלמידע בדבר 

 אירועים לאחר תאריך המאזן .3.4.2

 לדוחות הכספיים. 5לאחר תאריך המאזן, ראו באור  לאירועים

 

 

 
 

 הראלשמשון   עמוס לוזון
 מנכ"ל
 

 דירקטוריוןהיו"ר  

 
 
 

 2016בנובמבר  29: תאריך
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 מידע כספי לתקופת ביניים
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 תוכן העניינים

 

 

 עמוד 

 2-3 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים בשקלים חדשים )ש"ח(:

 4-5 על המצב הכספיתמציתי מאוחד דוח 

 6 הפסד רווח והעל התמציתי מאוחד דוח 

 7 הכולל הרווחעל תמציתי מאוחד דוח 

 8-12 על השינויים בהון תמציתי מאוחד דוח 

 13-14 על תזרימי המזומנים תמציתי מאוחד דוח

 15-54 באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
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  קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ של דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות

 קבוצת א. דורי בע"מ( :)לשעבר
 
 

 מבוא
 

וחברות  (מ"בע דורי. א קבוצת :לשעבר) מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצתסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים  2016 בספטמבר 30ליום  המאזן התמציתי המאוחדהכולל את  הקבוצה(, -בנות )להלן 

חודשים ושלושה  תשעהשל  ות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופרווח או הפסד, רווח כוללהמאוחדים על 
בהתאם לתקן  זות ביניים עריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופבאותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים ל ושהסתיימ

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

 כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
 

 23%-כ מהווים באיחודשל חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים  ציתי לתקופת בינייםהמידע הכספי התמאת  סקרנולא 
מכלל ההכנסות  58% -ו 52%-כ מהוות באיחודוהכנסותיהן הכלולות  2016 ספטמברב 30ליום מכלל הנכסים המאוחדים 

התמציתי לתקופת המידע הכספי תאריך, בהתאמה.  באותושהסתיימו  חודשים ושלושה תשעה לתקופות של המאוחדות
הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא 

 .מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים
 

מה באותו תאריך בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים ולשנה שהסתיי 2015בדצמבר  31הדוחות הכספיים של הקבוצה ליום 
מצבה הכספי של דבר כלל חוות דעת בלתי מסוייגת והפניית תשומת לב ב 2016במרס  29להם מיום ש אשר הדוח

, בדבר התנהלות אל מול נאמנים ומחזיקי אגרות חוב דורי בניה( -)להלן ושל חברת הבת שלה א. דורי בניה בע"מ החברה
 תזרים תחזיתתיאור  תמציתבר סטטוס מסגרות אשראי, הלוואות החברה מתאגידים בנקאיים, בדבר של החברה, בד

בדבר קבלת קו אשראי מבעלת השליטה לשעבר גזית גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ, בדבר הודעת מימוש  ,המזומנים
המידע הכספי התמציתי של . כמו כן, ובדבר בקשות לאישור תובענות כייצוגיות וכנגזרות שהוגשו PUT -אופציית ה

נסקר על ידי אותם  ,תאריך באותושהסתיימו  חודשים ושלושה תשעה לתקופות שלו 2015ספטמבר ב 30הקבוצה ליום 
דבר והפניית תשומת לב ב מסויגתכלל מסקנה בלתי  2015 בנובמבר 29רואי חשבון אחרים אשר הדוח שלהם מיום 

ובדבר בקשות לאישור דורי בניה קווי אשראי שהחברה העמידה ל , בדברדורי בניהושל  מצבה הכספי של החברה
 . תובענות כייצוגיות וכנגזרות שהוגשו

 
 היקף הסקירה

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

מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם  הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של
אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת 
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 

חון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות להשיג ביט
 דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

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

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

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

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



 

 

 
 מסקנתנו הנ"ל:  את לסייג מבלי

 
 של הכספי מצבה בדבר המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות ז.1 -ו ח.1 בבאור לאמורהלב, אנו מפנים את תשומת  .1

 שלילי מזומנים תזרים לקבוצה, 2016 ספטמברב 30בע"מ ליום  בניה דורי. א שלה הבת חברת ושל החברה
 . נמשכים שוטפים הפסדים וכן שוטפת מפעילות

תחזית תזרים המזומנים ולחלופות נוספות אשר  תמצית תיאור בדבר המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות ח.1 לביאור
 יכול ויכללו, בין השאר, מימוש נכסים ו/או קבלת מימון בתמורה לשעבוד נכסים קיימים בכפוף לאישורים הנדרשים.

יכולתה של החברה להמשיך ולפעול בעתיד הנראה לעין כפופה להתממשות תחזית תזרים המזומנים החזוי שלה, 
להמשך חידושן של הלוואות קיימות ולהתממשות חלופות הפעולה הנוספות במידת הצורך. הנהלת החברה 

 .עתיד הנראה לעין ב התיוהדירקטוריון מעריכים בסבירות גבוהה שתוכניותיה יתממשו והיא תעמוד בהתחייבויו
 

בקשות  בדברהמאוחדים  ביניים הכספיים לדוחות 3-ו 2ח.י.3 אוריבב לאמורשומת הלב בנוסף, אנו מפנים את ת .2
 .החברה כנגדשהוגשו, בין היתר,  ייצוגיות ולאישור תביעות נגזרותלאישור תובענות 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל
 רואי חשבון 2016 בנובמבר, 29
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 דורי בע"מ( עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. קבוצת

 על המצב הכספיתמציתי מאוחד דוח 

 2016 בספטמבר 30ליום 

 

 בספטמבר 30ליום  
 ליום

 בדצמבר 31

 2016 2015 2015 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 "חשאלפי  

 

    נכסים

    :שוטפים נכסים

 115,137 92,440 112,436 מזומנים ושווי מזומנים

 87,988 103,111 106,415 קצר לזמן השקעות

 271,082 341,891 256,163 לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה

 21,952 32,269 22,702 חייבים ויתרות חובה

 13,317 13,342 7,440 מוחזקות לחברות הלוואות

 505,895 490,747 355,124 למכירה ודירותמלאי בניינים 

 7,000 7,300 7,000 למכירה מוחזקים נכסים

 867,280 1,081,100 1,022,371 

    

    :שוטפים לא נכסים

 2,421 2,421 2,421 לבניה קרקעות מלאי

 145 163 - בשל הטבות לעובדים  נכסים

 103,136 102,086 104,129 ארוך לזמן חייבים יתרות

 325,428 321,578 291,452 המאזני השווי שיטת לפי המטופלות בחברות השקעה

 34,026 36,987 3,193 נטורכוש קבוע, 

 22,579 22,372 21,440 מוחשיים בלתי ונכסים מוניטין

 29,291 40,703 26,206 נדחים מסים

 448,841 526,310 517,026 

 1,316,121 1,607,410 1,539,397 

    
 

 

 

  2016 בנובמבר 29החברה: תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון 

 

 

 

 

     

 שמשון הראל

   דירקטוריון ר"יו

 לוזון עמוס

 ל"מנכ

 וישנוביצקי רועי 

 כספים ל"סמנכ
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 דורי בע"מ( עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. קבוצת

 על המצב הכספיתמציתי מאוחד דוח 

 2016 בספטמבר 30ליום 

 

 בספטמבר 30ליום  
 ליום

 בדצמבר 31

 2016 2015 2015 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 ש"חאלפי  

 

    התחייבויות והון

    :התחייבויות שוטפות

 162,275  172,766  141,329 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 55,442  55,751  55,354 חוב אגרות בגין שוטפות חלויות

 308,087  321,778  221,029 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 36,623  45,801  43,289 זכאים ויתרות זכות

 18,756  33,602  7,561 להפסדים הפרשה

 100,582  103,640  88,430 מקרקעין רכישת בגין התחייבות

 1,969  1,483  2,016 לשלם שוטפים מסים

 31,329  33,675  20,946  הפרשות

 - - 12,221 הלוואה מבעל שליטה

 326,522  290,681  192,830 דירות ומרוכשימקדמות ממזמיני עבודות 

 785,005  1,059,177  1,041,585 

    :שוטפות לאהתחייבויות 

 10,441  3,164  14,815 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 14,702  -  95,954 ישראל מגזית הלוואה

 230,683  254,101  197,407 אגרות חוב

 6,565  7,065  4,706 התחייבויות בשל הטבות לעובדים 

 312,882  264,330  262,391 

    :המניות לבעלי המיוחסהון 

 257,799  257,799  257,799 הון מניות 

 163,423  163,423  163,423 פרמיה על מניות

 (179,008) (172,539) (190,464) שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות בגין קרן

 73,715  69,820  93,901 עם בעלי שליטה עסקהקרן בגין 

 415,130  415,130  415,130 מגזית ישראל הון שטר

 (452,803) (414,523) (477,525) הפסדיתרת 

 (60,972) (51,326) (65,134) חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 197,130  267,784  217,284 

    

 18,137  16,119  21,104 שליטה מקנות שאינןזכויות 

    

 235,421  283,903  218,234  סה"כ הון

 1,316,121  1,607,410  1,539,397 

 

 

 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.
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 דורי בע"מ( עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. קבוצת

  רווח והפסדדוח תמציתי מאוחד על 

 2016 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 9 של ותלתקופ
 
 

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9 

 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2016 2015 2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 (למניה הפסד)למעט נתוני  אלפי ש"ח 

 

      - הכנסות

 1,159,244  280,870  229,803 948,130  794,489 ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות  הכנסות

      

      - ההכנסות עלות

 1,257,548  329,196  219,959 1,028,120  745,279 מכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו  עלות

      

 (98,304) (48,326) 9,844 (79,990) 49,210 ( גולמיהפסד) רווח

 (300) - - - - להשקעה ן"נדל ערך ירידת

 (6,043) (1,141) (1,592) (4,505) (4,665) ושיווק מכירה הוצאות
 (62,196) (14,875) (10,530) (45,441) (35,932) וכלליות הנהלה הוצאות

 השווי בשיטת המטופלות חברות הפסדי הקבוצה חלק

 11,383  1,359  5,354 2,024  3,604 המאזני

 (155,460) (62,983) 3,076 (127,912) 12,217 הוצאות אחרות( תפעולי לפני הפסד) רווח

 (2,749) (1,098) (3,066) (1,451) (18,384) אחרות הוצאות

 (158,209) (64,081) 10 (129,363) (6,167) תפעולי לאחר הוצאות אחרות (הפסדרווח )

 9,126  2,105  921 6,323  5,164 מימון הכנסות

 (28,222) (6,540) (8,277) (23,900) (23,764) מימון הוצאות

 (177,305) (68,516) (7,346) (146,940) (24,767) הכנסה על מסים לפני הפסד

 17,363 2,454  2,094 5,215  2,207  הכנסה על מיסים

 (194,668) (70,970) (9,440) (152,155) (26,974) הפסד

      

      הפסד מיוחס ל:

 (136,803) (59,780) (10,342) (98,705) (24,680) החברה מניות בעלי

 (57,865) (11,190) 902 (53,450) (2,294) שליטה מקנות שאינן זכויות

 (26,974) (152,155) (9,440) (70,970) (194,668) 

      :()בש"ח החברה מניות לבעלי המיוחס למניה הפסד

 *(0.641) *(0.274) (0.063) *(0.459) (0.162) ומדולל בסיסי הפסד

      
 

 

  .ד. להלן.2* ראה באור 

 

 

 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.
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 דורי בע"מ( עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. קבוצת

  הרווח הכוללדוח תמציתי מאוחד על 

 2016 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 9 של ותלתקופ
 
 

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9 

 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2016 2015 2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

  אלפי ש"ח 

 
 (194,668) (70,970) (9,440) (152,155) (26,974) הפסד

      
      (:המס השפעת לאחר) אחר כולל הפסד

      - הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
 (45) 116  (47) 173  (64) )הפסד( אקטוארי בגין תוכנית להטבה מוגדרת רווח

      
 הפסד או לרווח מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים

      - ספציפיים תנאים בהתקיים
 פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 (20,907) 5,564  754 (11,261) (4,162) חוץ

 (215,620) (65,290) (8,733) (163,243) (31,200) כולל הפסד כ"סה

      
      :ל מיוחס כולל הפסד כ"סה

 (157,761) (54,120) (9,590) (109,836) (28,884) החברה מניות בעלי

 (57,859) (11,170) 857 (53,407) (2,316) שליטה מקנות שאינן זכויות

 (31,200) (163,243) (8,733) (65,290) (215,620) 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.
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 1 -)המשך( 
 דורי בע"מ( יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א.עמוס לוזון  קבוצת

 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

 2016 בספטמבר 30ביום  ההחודשים שהסתיימ 9 של הלתקופ

 

 

  לבעלי מניות החברה  מיוחס 

 
  הון

  מניות
 על פרמיה

 מניות

 הון שטר
ית זמג

 ישראל

 בגין קרן
 עם עסקה

 בעלי
 שליטה

 בגין קרן
 עסקאות

 בעלי עם
 זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

 יתרת
 הפסד

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 "כסה כספיים

שאינן  זכויות
מקנות 
 שליטה 

 "כסה
  הון

 "חש אלפי 

 מבוקר בלתי 

 
 235,421 18,137 217,284 (60,972) (452,803) (179,008) 73,715 415,130 163,423 257,799 )מבוקר( 2016 בינואר 1 ליום יתרה

 החודשים שהסתיימה ביום  9תנועה במהלך 
   :)בלתי מבוקר( 2016 בספטמבר 30

 
       

 (26,974) (2,294) (24,680) - (24,680) - - - - - הפסד
 (4,162) - (4,162) (4,162) - - - - - - חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 (64) (22) (42) - (42) - - - - - להטבה תכנית בגין אקטוארי רווח

 (31,200) (2,316) (28,884) (4,162) (24,722) - - - - - כולל הפסד כ"סה
           

 (1,496) (1,496) - - - - - - - - שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
 20,186 - 20,186 - - - 20,186 - - - הון מעסקאות עם בעל שליטה קרן

 לבעלי שליטה מקנות שאין הזכויות בעלי של הגירעון הקצאת
 - 6,779 (6,779) - - (6,779) - - - - החברה מניות

 (4,677) - (4,677) - - (4,677) - - - - רכישת חלק המיעוט בחברה בת

 218,234 21,104 197,130 (65,134) (477,525) (190,464) 93,901 *415,130 163,423 257,799 )בלתי מבוקר( 2016 בספטמבר 30 ליום יתרה

 

 "ח.ש מיליון 495 של כולל בסך הינו ההון שטרי של הנקוב ערכם* 

 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.
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 2 -)המשך( 
 דורי בע"מ( עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. קבוצת

 השינויים בהוןדוח תמציתי מאוחד על 

 2015 בספטמבר 30ביום  ההחודשים שהסתיימ 9 של הלתקופ

 

 

  לבעלי מניות החברה  מיוחס 

 
  הון

  מניות
 על פרמיה

 מניות

 הון שטר
מגזית 
 ישראל

 בגין קרן
 עם עסקה

 בעלי
 שליטה

 בגין קרן
 עסקאות

 בעלי עם
 זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

 יתרת
 הפסד

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 "כסה כספיים

שאינן  זכויות
מקנות 
 שליטה 

 "כסה
  הון

 "חש אלפי 

 מבוקר בלתי 

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

 החודשים שהסתיימה ביום  9תנועה במהלך 
           :מבוקר( )בלתי 2015 בספטמבר 30

 (152,155) (53,450) (98,705) -  (98,705) - - - - - הפסד
 (11,261) -  (11,261) (11,261) -  - - - - - חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 173  43  130  -  130  - - - - - להטבה תכנית בגין אקטוארי רווח

 (163,243) (53,407) (109,836) (11,261) (98,575) -  -  -  -  -  כולל הפסד"כ סה
           

 (7,487) (7,487) -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
 1,855  117,029  (115,174) -  -  (115,174) -  -  -  -  עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  עסקאות

 197,621  -  197,621  -  -  -  -  197,621  -  -  הנפקת שטר הון 
 44,903  -  44,903  -  -  -  44,903  -  -  -  הון מעסקאות עם בעל שליטה קרן

 לבעלי שליטה מקנות שאין הזכויות בעלי של הגירעון הקצאת
 -  (60,211) 60,211  -  -  60,211  -  -  -  -  החברה מניות

 283,903  16,119  267,784  (51,326) (414,523) (172,539) 69,820  *415,130  163,423  257,799  )בלתי מבוקר( 2015 בספטמבר 30 ליום יתרה

 

 "ח.ש מיליון 495 של כולל בסך הינו ההון שטרי של הנקוב ערכם* 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.



 

10 

 

 3 -)המשך( 
 דורי בע"מ( עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. קבוצת

 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

 2016 בספטמבר 30ביום  ההחודשים שהסתיימ 3 של הלתקופ

 

 

  לבעלי מניות החברה  מיוחס 

 
  הון

  מניות
 על פרמיה

 מניות

 הון שטר
מגזית 
 ישראל

 בגין קרן
 עם עסקה

 בעלי
 שליטה

 בגין קרן
 עסקאות

 בעלי עם
 זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

 יתרת
 הפסד

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 "כסה כספיים

שאינן  זכויות
מקנות 
 שליטה 

 "כסה
  הון

 "חש אלפי 

 מבוקר בלתי 

 
 231,333 19,396 211,937 (65,888) (467,181) (184,936) 93,590 415,130 163,423 257,799 (מבוקרבלתי ) 2016 ביולי 1 ליום יתרה

 החודשים שהסתיימה ביום  3תנועה במהלך 
   :)בלתי מבוקר( 2016 בספטמבר 30

 
       

 (9,440) 902 (10,342) - (10,342) - - - - - הפסד
 754 - 754 754 - - - - - - חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 (47) (45) (2) - (2) - - - - - להטבה תכנית בגין אקטוארי רווח

 (8,733) 857 (9,590) 754 (10,344) - - - - - כולל הפסד כ"סה
           

 (4,677) - (4,677) - - (4,677) - - - - רכישת חלק המיעוט בחברה בת
 311 - 311 - - - 311 - - - שליטה בעל עם מעסקאות הון קרן

 לבעלי שליטה מקנות שאין הזכויות בעלי של הגירעון הקצאת
 - 851 (851) - - (851) - - - - החברה מניות

 218,234 21,104 197,130 (65,134) (477,525) (190,464) 93,901 *415,130 163,423 257,799 )בלתי מבוקר( 2016 בספטמבר 30 ליום יתרה

 

 "ח.ש מיליון 495 של כולל בסך הינו ההון שטרי של הנקוב ערכם* 

 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.
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 4 -)המשך( 
 דורי בע"מ( עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. קבוצת

 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

 2015 בספטמבר 30ביום  ההחודשים שהסתיימ 3 של הלתקופ

 

 

  לבעלי מניות החברה  מיוחס 

 
  הון

  מניות
 על פרמיה

 מניות

 הון שטר
מגזית 
 ישראל

 בגין קרן
 עם עסקה

 בעלי
 שליטה

 בגין קרן
 עסקאות

 בעלי עם
 זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

 יתרת
 הפסד

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 "כסה כספיים

שאינן  זכויות
מקנות 
 שליטה 

 "כסה
  הון

 "חש אלפי 

 מבוקר בלתי 

 
 347,338  15,389  331,949  (56,890) (354,839) (162,494) 69,820  *415,130  163,423  257,799  מבוקר(בלתי ) 2015 ביולי 1 ליום תרהי

 החודשים שהסתיימה ביום  3תנועה במהלך 
           :)בלתי מבוקר( 2015 בספטמבר 30

 (70,970) (11,190) (59,780) -  (59,780) -  -  -  -  -  הפסד
 5,564  -  5,564  5,564  -  -  -  -  -  -  חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 116  20  96  -  96  -  -  -  -  -  להטבה תכנית בגין אקטוארי רווח

 (65,290) (11,170) (54,120) 5,564 (59,684) -  -  -  -  -  כולל (הפסדרווח )"כ סה
           

 לבעלי שליטה מקנות שאין הזכויות בעלי של הגירעון הקצאת
 -  11,900  (11,900) -  -  (11,900) -  -  -  -  החברה מניות

 1,855  -  1,855  -  -  1,855  -  -  -  -  עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה עסקאות

 283,903  16,119  267,784  (51,326) (414,523) (172,539) 69,820  *415,130  163,423  257,799  )בלתי מבוקר( 2015 בספטמבר 30 ליום יתרה

 

 "ח.ש מיליון 495 של כולל בסך הינו ההון שטרי של הנקוב ערכם* 

 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.
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 5 -)סיום( 
 בע"מ( דורי עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. קבוצת

 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

 2015 דצמברב 31ביום  השהסתיימ שנהל

 

 

  לבעלי מניות החברה  מיוחס 

 
  הון

  מניות
 על פרמיה

 מניות

 הון שטר
מגזית 
 ישראל

 בגין קרן
 עם עסקה

 בעלי
 שליטה

 בגין קרן
 עסקאות

 בעלי עם
 זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

 יתרת
 הפסד

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 "כסה כספיים

שאינן  זכויות
מקנות 
 שליטה 

 "כסה
  הון

 "חש אלפי 

 מבוקר 

 

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

           - )מבוקר( 2015בדצמבר  31
 (194,668) (57,865) (136,803) -  (136,803) -  -  - -  -  הפסד

 (20,907) -  (20,907) (20,907) -  -  -  - -  -  חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 (45) 7  (52) -  (52) -  -  - -  -  להטבה תכנית בגין אקטוארי)הפסד(  רווח

 (215,620) (57,858) (157,762) (20,907) (136,855) -  -  - -  -  כולל הפסד"כ סה
           

 (7,487) (7,487) -  -  -  -  -  - -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
 1,855  117,032  (115,177) -  -  (115,177) -  - -  -  עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  עסקאות
 197,621  -  197,621  -  -  -  -  197,621 -  -  (להלן.ד. 1 באור)ראה  מגזית ישראל הון שטר הנפקת

 48,798  -  48,798  -  -  -  48,798  - -  -  הון מעסקאות עם בעל שליטה קרן
 לבעלי שליטה מקנות שאין הזכויות בעלי של הגירעון הקצאת

 -  (53,745) 53,745  -  -  53,745  -  - -  -  (להלן.ג. 2 באור)ראה  החברה מניות

 235,421  18,137  217,284  (60,972) (452,803) (179,008) 73,715  * 415,130 163,423  257,799  )מבוקר( 2015 בדצמבר 31 ליום יתרה

 

 "ח.ש מיליון 495 של כולל בסך הינו ההון שטרי של הנקוב ערכם* 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.
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 עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א.דורי בע"מ( קבוצת

 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

 2016 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 9 של ותלתקופ

 

 

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9 

 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2016 2015 2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

  אלפי ש"ח 

 

      - שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

 (194,668) (70,970) (9,440) (152,155) (26,974) הפסד

      
 מפעילות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות
      :שוטפת

      :והפסד רווח לסעיפי התאמות
 10,601  1,574  691 6,343  19,999 קבוע רכושוהפחתות  פחת
 300  -  - -  - להשקעה"ן נדל של ההוגן בשווי שינוי
הקבוצה רווחי חברות המטופלות לפי שיטת  חלק

 (11,383) (1,359) (5,354) (2,024) (3,604) המאזניהשווי 
 19,096  4,435  7,356 17,577  18,600 נטו, מימון הוצאות

 17,363  2,454  2,094 5,215  2,207 על הכנסה מסים

 780  1,149  (243) 1,568  (1,796) נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי

      

 35,406  28,679 4,544  8,253  36,757 

      :והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
 126,133  21,649  21,159 55,324  27,318 לקבל והכנסות בלקוחות ירידה
 8,491  1,359  2,552 (2,343) 2,248 חובה ויתרות בחייבים)עלייה(  ירידה
 ובניינים דירות, מקרקעין במלאי )עלייה( ירידה

 12,703  27,078  (7,439) 30,680  100,631 למכירה
 (74,306) (8,128) (14,604) (60,904) (86,591) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים ירידה
 הפרשה, זכות ויתרות בזכאים)ירידה(  עלייה

 (27,343) (10,850) 9,076 (1,058) 17,165 להפסד והפרשה  ואחריות לתיקונים
 ומרוכשי)ירידה( במקדמות ממזמיני עבודות  עלייה

 22,630  3,614  (34,004) (13,211) (146,092) דירות

      

 (85,321)  8,488 (23,260)  34,722  68,308 

      
      :עבור התקופה במהלך והתקבלו ששולמו מזומנים
 (31,365) (2,813) (3,364) (21,907) (15,147) ששולמה ריבית
 528  15  111 52  232 שהתקבלה ריבית

 (7,073) (2,307) (2,748) (5,195) (5,824) ששולמו מסים

 (20,739) (27,050) (6,001) (5,105) (37,910) 

 לפעילות ששימשונטו  מזומנים
 (127,513) (33,100) (34,157) (142,038) (97,628) שוטפת

      
 

 

 

 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים. הבאורים
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 עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א.דורי בע"מ( קבוצת

 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

 2016 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 9 של ותלתקופ

 

 

 שהסתיימהשנה  החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9 

 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2016 2015 2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

  אלפי ש"ח 

 

      :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 -  -  11,955 -  12,024 קבוע רכוש ממימוש תמורה
 (3,592) 90  (27) (1,812) (511) מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש רכישת
 6,863  -  - 6,863  -  קומבינציה בעסקת קרקע מבעל הלוואה החזר
המטופלות לפי שיטת השווי  מחברות ותהלווא החזר

 27,720  570  34,175 27,655  40,347 נטו, המאזני

 15,332  (1,235) 1,154 905  (18,646) נטו, ליווי וחשבונות מפקדונות)השקעה( משיכה

)ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות  נטו מזומנים
 46,323  (575) 47,257 33,611  33,214 השקעה

      
      :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד
 (7,487) - - (7,487) (1,497) מאוחדות בחברות

 (192,538) (33,333) (10,791) (170,307) (32,794) אגרות חוב פרעון
 6,906  2,796  2,022 5,840  4,640 ארוך לזמן והתחייבויות הלוואות קבלת
 (10,801) (101) (101) (297) (299) הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך פרעון
 240,000  - - 220,000  100,000 מגזית ישראל הלוואה קבלת

 - - 12,600 - 12,600 קבלת הלוואה מבעל השליטה

 57,665  20,623  675 50,536  (20,937) נטו, ואחרים בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי

)ששימשו לפעילות  מימוןנטו שנבעו מפעילות  מזומנים
 93,745  (10,015) 4,405 98,285  61,713 מימון(

      
 12,555  (43,690) 17,505 (10,142) (2,701) מזומנים ושווי במזומנים (ירידהעלייה )

 102,582  136,130  94,931 102,582  115,137 התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 115,137  92,440  112,436 92,440  112,436 התקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת

      
      : במזומן שלא מהותית פעילות

 197,621  -  - 197,621  - הון שטר מול בנייה לדורי בעלים הלוואת המרת

      
 

 

 

 

 

 

 .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים

 

 

 



 עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ( קבוצת

 לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים םביאורי

 2016 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

15 

 

 
 :כללי  -  1 באור

 
 של ותולתקופ 2016 בספטמבר 30כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  דוחות .א

או הדוחות  דוחות כספיים ביניים מאוחדים -באותו תאריך )להלן והחודשים שהסתיימ 3-ו 9
 (. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליוםהכספיים

, כפי אליהם נלוו אשר ולבאורים תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2015בדצמבר  31
 (.השנתיים הכספיים הדוחות -)להלן 2016 מרסב 29שפורסמו ביום 

 
  :הגדרות .ב

 
 :אלה כספיים בדוחות

 
קבוצת א. דורי  -יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר לוזון עמוס קבוצת  החברה

 .להלן( ח .3-ו( 6.ז .3בע"מ( )ראה באורים 
   

לשעבר  השליטהגלוב ישראל )פיתוח( בע"מ, בעלת -גזית - ישראל גזית
 .בחברה

   
 .גלוב בע"מ, בעלת השליטה בגזית ישראל-גזית - גלובגזית 

   
 .החברה שלבבעלות מלאה  בת חברה"מ, בע בניה דורי. א - בניה דורי

   
 בבעלות פרטית חברה"מ, בע( 1997) וקירוי חיפוי גבס רום - גבס רום

 .החברה של מלאה
   

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

 הדוחות למועד נכון אשר, פרטית חברה"מ, בע אנרגיה דוראד - דוראד
 9.4% -כ( בשיעור של בעקיפין) החברההחזיקה בה  הכספיים

 .המונפק מהונה
   

 .החברה שלז' -ו' ו מסדרות חוב אגרות - אגרות החוב
   

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - חוק החברות
 

 2016 ינואר בחודש בחברה שליטה שינוי .ג
 

 הצעת מפרט, בחברה השליטה בעלת עת אותה, ישראל גזית פרסמה 2015 דצמבר בחודש
 לסך בתמורה, החברות לחוק 366 לסעיף בהתאם החברה של הרגילות למניותיה מלאה רכש
 הרכש הצעת. למניה אגורות 63.5 של לסך מכן לאחר עודכן אשר, למניה אגורות 50 של

 קיבול הודעות בקבלת הותנו במסגרתה הניצעים מניות לרכישת ישראל גזית והתחייבות
 מועד נקבע, הקיבול תקופת תום של הארכות לאחר. מלאה רכש הצעת ביצוע לשם הדרושות

  .2016 בינואר 10 ליום הרכש הצעת של הקיבול
 

 היתה, קיבלה החברה הודעות לפיהן פסגות בית השקעות בע"מ, אשר 2016בינואר  10 ביום
 ,מהון המניות המונפק של החברה )וכן 7.61%-והחזיקה כאותה עת בעלת עניין בחברה 

אחזקות  אדלטקהחזיקה באגרות חוב של החברה(, חדלה מלהיות בעלת עניין בחברה, וכי 
)אשר מחזיק באמצעות חברה בבעלותו  אדלסבורג( בע"מ, חברה בשליטת מר יוסף 2006)

עניין בחברה  תלהיות בעל ה, החלאדלטק( -)להלן (דוראדמהון המניות המונפק של  18.75%
החזקות באגרות חוב של  תבעל ,מהון המניות המונפק של החברה )וכן 7.61%-כ הומחזיק

 ההחזקותשכן שיעור  ,הודיעה גזית ישראל כי הצעת הרכש לא נענתההחברה(. באותו היום 
  מהון המניות המונפק של החברה. 5%-של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה יותר מ
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 :)המשך(כללי   -  1באור 
 

 בהמשך, לפיו ,מיידי דיווח גלוב גזית פרסמה 2016 בינואר 13 ביום, מכן לאחר בסמוך
 לקידום החוק להוראות לב ובשים כאמור החברה למניות רכש הצעת דחיית בדבר להודעה

 ישראל גזית דירקטוריון(, הריכוזיות חוק -)להלן 2013-"דהתשע, הריכוזיות וצמצום התחרות
( ובעקיפין)במישרין  ישראל גזית של זכויותיה מלוא עד למכירת לפעול החלטתו על הודיע

 או בבורסה המסחר במסגרת יבוצעו אשר, עסקאות במספר ובין אחת בעסקה בין, בחברה
 .לו מחוצה

 
 החזקותיה, הודיעה גזית ישראל לחברה על מכירת מלוא 2016בינואר  14, ביום למחרת

כי לאחר המכירה האמורה,  ,במניות החברה במסגרת מכירות בבורסה ומחוץ לבורסה. יצוין
 הוןידי החברה, לרבות בשטר -הון שהונפקו לה על יבשטר להחזיק ממשיכה ישראל גזית

מיליון מניות של החברה )ואשר  95.2-כחלקו לצמית שאינו רשום למסחר, אשר המיר ב
מהון המניות של  28.88%-בהנחת המרה מלאה, לפי הון מונפק נוכחי של החברה, מהוות כ

 את לאחד תפסיקהיא  המכירה בעקבותכי  ,הודיעה גזית גלוב כןהחברה בדילול מלא(. 
כי  וכן, ת גלובשל גזי מגזר פעילות בדוחותיה הכספיים אשר היוותהשל החברה  פעילותה

 . הריכוזיות חוק בהוראות עומדת היא המכירה לאור
 

 במסגרת, החברה ממניות 78.04%-כ רכישת בדבר הודעה החברה קיבלה מכן לאחר בסמוך
, בהתאם(. 99%) בבעלותו חברה באמצעות, לוזון עמוס מרידי -על, לבורסה מחוץ עסקה

בדבר חילופי כהונות של  לפרטים .בחברה השליטה בעל הינו לוזון מר, האמור מהמועד החל
 .להלן .ג .3מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה בעקבות חילופי השליטה, ראה באור 

 
 לדורישהועמדה  גישור אשראי מסגרת; מיליון ש"ח 120בסך  ישראל מגזית אשראי קו .ד

  ופירעון מסגרת אשראי הגישור גבס רום מניות לרכישת מכר אופציית ומימוש בניה
 

 אישרה 2016 מרס בחודש, השנתיים הכספיים לדוחות 10(ב.2.10 בבאור לאמור בהמשך
 מימוש( שלה והדירקטוריון הביקורת ועדת אישור לאחר) בניה דורי של הכללית האסיפה
 ניתנת תהיה אשר, אופציית המכר( -)להלן לחזרה ניתנת ובלתי צדדית חד מכר אופציית
 בניה דורי רשאית תהיה לפיה, 2016 ביוני 30 מיום יאוחר לא עד בניה דורי ידי-על למימוש

 מימוש במחיר, גבס רום במניות החזקותיה מלוא את בניה מדורי לרכוש החברה את לחייב
 נקבע אשר, התנאי הסרתל בבקשה לחברה בניה דורי פנתה ,כן כמו. שהוסכמו כפי ובתנאים
 דורי כלפי גבס רום של התחייבויותיה מלוא הסרת שמשמעו) המכר אופציית תנאי במסגרת

 לטובת גבס רום שהעמידה ערבויות לרבות, בניה לדורי ביחס שלישיים צדדים כלפי או/ו בניה
יצוין כי אותה עת היתה (. השנתיים הכספיים לדוחות 10(ב.2.10 בבאור כאמור, בניה דורי

 .83.46%ידי החברה בשיעור של -דורי בניה חברה ציבורית, שהוחזקה על
 

 להיענות(, הביקורת ועדת אישור לאחר) החברה דירקטוריון החליט 2016 במרס 28 ביום
 ערבה תישאר בניה שדורי לכך כפוף ,האמור תנאיה על ולוותר בניה דורי של לפנייתה

 אופציית של מימושה ביצוע את המאפשר באופן, פיננסיים גופים כלפי גבס רום להתחייבויות
, החברה של מלאה בבעלות לחברה גבס רום תהפוך העסקה השלמת עם, כך שהמכר

 כספי) אשראי מסגרות העמידו אשר פיננסיים גופים שני כלפי בניה דורי לטובת ערבה ותיוותר
 .בניה דורי לטובת (וערבויות

 
 2016 באפריל 11 ביוםנכנסה עסקת רום גבס לתוקפה המחייב ו 2016במרס  28ביום 

 תשלום כנגד לחברה בניה מדורי גבס רום מניות העברת לרבות, גבס רום עסקת הושלמה
  בבאור כמתואר בתנאים והכל) ח"ש מיליון 46 של בסך המימוש תמורת יתרת של בניה לדורי
 הבלתי היתרה(. המימוש תמורת יתרת -להלן ( )השנתיים הכספיים לדוחות. 10(ב.2.10

 60 של בסך, לגישור האשראי מסגרת מכוח החברהידי -על שהועמדו ההלוואות של מסולקת
 עם, ולפיכך, האמורה המכר אופציית מימוש מחיר חשבון על כמקדמה נחשבה"ח, ש מיליון

 עסקת השלמת במסגרת ,כן כמו. כמסולקות אלו הלוואות נחשבות, גבס רום עסקת השלמת
 שהעמידה ח"ש מיליון 5 של בסך ההלוואה את גבס לרום בניה דורי פרעה, כאמור גבס רום
 . האמור בבאור כמתואר בניה לדורי גבס רום

 
 ידי-על לחברה שהועמד האשראי קו מתוך בחברה התקבלה כאמור המימוש תמורת יתרת
( ד.1.ד.29 בבאור כמפורטמיליון ש"ח,  120בסך של , התחייבויותיה מכח, ישראל גזית

 להלן. .לא.3לפרטים נוספים אודות קו אשראי זה ראה באור  .השנתיים הכספיים לדוחות
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 החברה של החוב אגרות ומחזיקי הנאמנים מול אל התנהלות .ה
 

 החליטו 2016 מרסב 14 ביום, השנתיים הכספיים לדוחות.ג. 32 רובבא לאמור בהמשך
 החברה כנגד משפטיים בהליכים לנקוט הנאמנים את להסמיך החוב אגרות מחזיקי אסיפות

 על גבס רום עסקת ביטול עם בקשר, בהווה או בעבר שליטה בעלי/או ו משרה נושאי/או ו
  .השונות השלכותיה

 
הודיעה החברה על סיום תוקפו של כתב ההתחייבות שנמסר  ה,האמור הבעקבות ההחלט

 , נוכח סיומה של תקופת הביניים בהתאם להוראותיו. 2016ידה בחודש פברואר -על
 
שהנאמנים העמידו את נושא נקיטת הליכים משפטיים בעניין עסקת רום גבס כאמור  לאחר

נוספת של מחזיקי אגרות , פורסמו תוצאות הצבעה 2016 מרסב 24להצבעה נוספת, ביום 
הקודמת לנקיטת הליכים משפטיים כאמור  ההחלטהבמסגרתה הוחלט לבטל את  ,החוב

וזאת תוך שמירת כל טענות מחזיקי אגרות החוב ביחס לעסקת רום גבס, לרבות ביחס לאופן 
 '. וכו אישורה

 
 ראה ,ההתנהלות אל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב של החברה אודות נוספים לפרטים

 .להלן .ד .3 באור
 

 החברהמלאה של לחברה פרטית בבעלות  בניה דוריפיכת ההסכם מיזוג משולש הופכי ל .ו
 
 חברה עם( המיזוג הסכם - להלן) מיזוג בהסכם בניה דורי התקשרה 2016 באפריל 13 ביום

 אשר, החברה של( 100%) המלאה בבעלותה לכשתוקם, הקמתה בשלבי היתה אשר פרטית
 ממועד החל אחרת או/ו עסקית פעילות כל בה תתקיים ולא המיזוג לביצוע ייעודי באופן תוקם

 . (. להלןטז .3 באור)כהגדרתו ב ההלוואה והסכםהמיזוג  הסכם לצורך למעט, כאמור הקמתה
 
 מיזוג עסקת בניה דורי של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2016 במאי 19 ביום

 התנאים להתקיימות בכפוף, במסגרתה אשר, החברות לחוק 320 סעיף הוראות פי על
 שכל פרטית בת חברה להיות בניה דורי תהפוך, . להלןטז .3 בבאור המפורטים המתלים
 . החברה ידי על יוחזקו מניותיה

 
דורי בניה נמחקו מן המסחר בבורסה  שלהושלם המיזוג, מניותיה  2016ביולי  24ביום 

לניירות ערך בתל אביב בע"מ והיא חדלה להיות חברה ציבורית והפכה לחברה פרטית, 
( של החברה, וכן, חדלה להיות 100%מלאה ) בבעלותכהגדרת מונחים אלה בחוק החברות, 

 . 1968-תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 

 .להלן.טז. 3 אורב ראה ,נוספים לפרטים
 

 2016 בספטמבר 30 ליום בניה דורי של הכספיות תוצאותיה .ז
 

 תזרים בניה לדורי 2016 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה חודשים תשעה של בתקופה
 תשעה של בתקופה, כן כמו. ח"ש מיליון 101 -כ של בסך שוטפת מפעילות שלילי מזומנים

  של בסך גולמי ברווח בניה דורי הכירה 2016 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה החודשים
 חודשים תשעה של הבתקופ. ח"ש מיליון 34 -כ של בסך בהפסד וכן ח"ש מיליון 23 -כ
מיליון  51 -בניה )סולו( בהפסד בסך של כ דוריהכירה  2016בספטמבר,  30ביום  ההסתיימש

מיליון  16 -כח נובע מהפחתת רכוש קבוע לשוויו ההוגן בסך של הדו בתקופת ההפסד. ש"ח
 דורי. להלן(, מעדכון אומדני הפרויקטים של ד.י3ש"ח עקב מכירת ציוד )לפרטים ראה באור 

בניה ממשיכה במאמציה להקטין את עלויות  דוריוכן מעלויות הנהלה וכלליות ותקורות.  בניה
בניה  דוריעוד יצוין כי ל התקורות שלה ולהתאימן לפעילותה. כמו כן אתההנהלה וכלליות ו

 מיליון ש"ח. 48-בסך של כ 2016בספטמבר  30)סולו( גרעון בהון החוזר ליום 
 

 דירקטוריון כי ,נאמר 2016 בספטמבר 30 ליום בניה דורי של ביניים הכספיים בדוחות
 תזרים צורכי את לנהל תוכל בניה דורי כי גבוהה בסבירות מעריכים בניה דורי והנהלת

 הנראה בעתיד והצפויות הקיימות התחייבויותיה בפירעון לעמוד מנת על וזאת שלה המזומנים
 .לעין
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 2016 בספטמבר 30 ליום החברה של הכספיות תוצאותיה .ח

 
 של בסך חוזר הון לחברה 2016 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה חודשים תשעה של בתקופה

 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה חודשים תשעה של בתקופה, כן כמו. ח"ש מיליון 82 -כ
 לבעלי המיוחס בהפסד ,וכן ח"ש מיליון 49 -כ של בסך גולמי ברווח החברה הכירה, 2016

, המאוחדים הכספיים דוחותיה בסיס על. ח"ש מיליון 25 -כ של בסך החברה של המניות
 חודשים תשעהל ח"ש מיליון 98 -כ של בסכום שוטפת מפעילות שלילי תזרים לחברה

 החברה של המניות לבעלי המיוחס העצמי ההון יתרת. 2016 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו
 30 ליום שוטפת מפעילות השלילי המזומנים תזרים כי ,יצוין. ח"ש מיליון 197 -כ הינה

 30 ליום כי ,יוסף. האמור למועד בניה דורי של מתוצאותיה בעיקר נובע, 2016 בספטמבר
 גירעון לחברה, החברה של הנפרדים ביניים הכספיים לדוחות בהתאם, 2016 בספטמבר

  .ח"ש מיליון 18 -כ של בסך החוזר בהון
 
, לרבות לעניין סטטוס הלוואותיה של החברה זה לעיל 1לגרוע מכל יתר האמור בבאור  מבלי

, התנהלותה של החברה אל מול מחזיקי אגרות החוב להלן .א .3כמפורט בבאור  בבנקים
הדירקטוריון  בדוחכי  ,שלה, הנאמנים והנציגות, ומצבה הפיננסי והתפעולי של דורי בניה, יצוין

נכלל דוח תזרים חזוי של החברה לתקופה של שנתיים כספיים המאוחדים ההנלווה לדוחות 
 ביחס השוטפת ההתנהלותהמשך  עלהמבוסס, בין היתר,  ,2016אוקטובר ב 1החל מיום 
 הליווי להסכמי בהתאם כספים עודפי שחרור המשך לרבות, החברה של הקיימים לפרויקטים
 כפי מבנקים החברה של הקיימות ההלוואות של התקופתי חידושן המשך ועל, הרלוונטיים

 בין, מתבסס האמורה לתקופה החברה של החזוי התזרים ,כן כמו. זו בתקופה שמתבצע
 גיוס הנחת על וכן, מוחזקות מחברות בעלים הלוואות והחזר דיבידנדים לקבלת צפי על, היתר

שבכוונת החברה )לפרטים בדבר תשקיף  2017 בשנת ח"ש מיליון 50 של בסך חדש חוב
 השוטפת התנהלותה המשך. להלן( .כט.3ראה באור לפרסם בסמוך למועד פרסום דוח זה 

עמידתה בהתחייבויותיה הקיימות מבוססים על התזרים החזוי של  והמשך החברה של
כי דוח התזרים החזוי  ,החברה ועל ההנחות העיקריות העומדות בבסיסו כאמור. יובהר

לתקופה האמורה אינו כולל מגוון אפשרויות או חלופות נוספות אשר יכול כי יכללו, בין השאר, 
נכס/ים קיימים, אשר במידת  שלמימוש נכס/ים קיימים ו/או קבלת מימון בתמורה לשעבוד 

לעיל,  הצורך עומדים לרשות החברה כפוף לכל האישורים הנדרשים. מבלי לגרוע מכל האמור
כי החברה תוכל לנהל את צורכי  ,דירקטוריון והנהלת החברה מעריכים בסבירות גבוהה

המזומנים שלה, בהתאם לפעילותה, נכסיה ולחלופות העומדות לרשותה, כדי להמשיך 
 בעתיד הנראה לעין.ולעמוד בפירעון התחייבויותיה הכספיות 
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 :החשבונאית המדיניות עיקרי  -  2 באור

 
 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת .א

 
 לעריכת מקובלים חשבונאיים לכללים בהתאם ערוכים מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות

 כספי"דיווח  - 34 בינלאומי חשבונאות בתקן שנקבעו כפי ביניים לתקופות כספיים דוחות
)דוחות  ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי להוראות בהתאם וכן", ביניים לתקופות

 (.הדוחות תקנות -)להלן 1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים
 

 לזו עקבית מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת יושמה אשר החשבונאית המדיניות
 .המאוחדים השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה

 
קיימים נוספים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר  IFRSחדשים ותיקונים לתקני  IFRSתקני 

במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של  והקבוצה לא בחרה ביישומם המוקדם, פורט
 .2015הקבוצה לשנת 

 
 הוגן שווי - כשירים פיננסייםמ .ב

 
 מכשירים קבוצות של ההוגן והשווי הכספיים בדוחות היתרה את מפרטת שלהלן הטבלה

 :ההוגן שוויםפי -על שלא, הכספיים בדוחות המוצגים, פיננסיים
 

 בספטמבר 30ליום  
 ליום

 בדצמבר 31

 2016 2015 2015 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 "חשאלפי  

 
 287,878 314,401 256,662 (שנצברה ריבית)כולל  חוב אגרות של בספרים יתרה

 296,713 317,822 246,956 (1) חוב אגרותהוגן של  שווי
    
 לתאריך פעיל בשוק מצוטטים מחירים על מבוסס( 1)רמה  חוב אגרות של ההוגן השווי (1)

 .המאזן
 

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

  גבס רום מניות ברכישת חשבונאי טיפול .ג
 

 החברה ידי על גבס רום של מניות הרכישה עסקת נכנסה 2016 במרס 28 ביוםלעיל,  כאמור
 .לתוקף מחייב

 
לקבלת ההטבות הכלכליות הנובעות מהשקעה ברום גבס כמתואר  בניה דורינוכח זכותה של 

קיומה  לרבות, לדוחות הכספיים השנתיים 10.ב.2.10בבאור  כאמור ,בתנאי אופציית המכר
 ,שליטה"" תיוותר בניה דורילדורי בניה, הרי שמבחינה חשבונאית ל callשל אופציית 

בגין ההשקעה ברום גבס אף לאחר השלמת עסקת רום  IFRS 10 כהגדרתה בתקן חשבונאות
לאחד בדוחותיה  בניה דורי ממשיכהוכל עוד הזכות האמורה הינה בתוקף, לפיכך, גבס. 

במסגרת יתרת זכויות  מוצגתהכספיים את ההשקעה ברום גבס, כאשר תמורת המכירה 
וקצה בין החברה לבין יתרת בעלי זכויות משאינן מקנות שליטה. הרווח או הפסד של רום גבס 

  .שאינן מקנות שליטה לפי שיעור ההחזקה בפועל
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 )המשך(: החשבונאית המדיניות עיקרי  -  2 באור

 
 מהותית לא התאמה - למנייה רווח .ד

 
החודשים שהסתיימו באותו  3-ו 9ולתקופות של  2015 בספטמבר 30בדוחות הכספיים ליום 

, בחישוב ההפסד 2015בדצמבר  31תאריך וכן בדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 

לא נלקחה בחשבון הריבית )שתשלומה  בתום לב למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה

מותנה בהחלטה של החברה על ביצוע "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות( בגין שטרי ההון 

וכי ריבית זו מגדילה את ההפסד למניה המיוחס לבעלי  2%בשיעור של פריים בתוספת 

 המניות של החברה כפי שמוצג בדוחות הכספיים.

את מכלול הנסיבות, תוך הפעלת שיקולים כמותיים החברה בחנה את האמור, תוך שבחנה 

ואיכותיים בדבר יכולת הטעות להשפיע על החלטות כלכליות של משתמשי הדוחות הכספיים, 

והגיעה למסקנה, כי מדובר בטעות שאינה עולה לכדי טעות מהותית. לאור זאת, תיקנה 

. 2016 בספטמבר 30 ליום החברה את הטעות האמורה בדוחות כספיים ביניים מאוחדים

כ"השפעה לא מהותית של  הסעיפים בדוחות הכספיים אשר הושפעו מהתיקון האמור סומנו

  מספרי השוואה".

  
 

 :הדיווח בתקופת מהותיים רועיםיא  - 3באור 
 

 בבנקים החברה והלוואות אשראי מסגרות סטטוס .א
 

הפיננסיות של החברה מבנקים מממנים הועמדו לה מעת לעת לזמן קצר  האשראי מסגרות
שהועמדו לה  ,והובאו לחידוש ואישור מדי תקופה. בהתאם, מסגרות אשראי של החברה

)וללא קשר לחילופי  2016הסתיימו על פי תנאיהן המקוריים בתחילת שנת  ,2015בשנת 
ל בהליכי החידוש הנדרשים של השליטה בחברה(. כפי שנהגה, החברה החלה לטפל כמקוב

מסגרות האשראי האמורות אל מול הבנקים הרלוונטיים. עם חילופי השליטה בחברה בחודש 
, קיים בעל השליטה החדש ומנכ"ל החברה פגישות ושיחות עם הבנקים 2016ינואר 

שהעמידו את מסגרות האשראי לחברה, ואשר ממשיכים לפעול בשיתוף פעולה מלא עם 
 החברה. 

 
החברה מאחד הבנקים המממנים  של קיימות הלוואות של תוקפן חודש 2016 במרס 2 ביום

מיליון ש"ח )שאינן כוללות יתרת אשראי בלתי מנוצלת בסכום לא  57-שלה בסך כולל של כ
מהותי במסגרת ספציפית באותו בנק, אשר החברה לא עשתה בה שימוש בפועל ונשאה 

+  פריים של כוללת שנתית בריבית, 2016 במאי 1 ליום עד וזאת(, ההקצאה בגין בעלויות
 בין, הבנק כלפי החברה התחייבה ,האמורות ההלוואות הארכת במסגרת כי ,יוסף. 2.6%
 הסכמת ללא כלשהו שלישי צד לטובת נכסיה כלל על כללי שוטף שיעבוד ליצור שלא, היתר
 מבנה שינוי או( בחברה הנוכחית השליטה)שאינה  שליטה שינוי כי ,וכן(, שלילי)שעבוד  הבנק

 של תנאיהן ביתר שינוי חל לא, לעיל כאמור למעט. הבנק להסכמת כפוף יהיה בחברה
 ביום .אליהן ביחס החלות הפיננסיות המידה אמות לרבות, הבנק מאותו האמורות ההלוואות

 של תוקפן חודש במסגרתם ,מסמכים עלהאמור  הבנק עם החברה חתמה 2016במאי  16
 מיליון 57-כ של כולל סך"ח )חלף ש מיליון 44-כ של כולל בסך החברה של קיימות הלוואות

, בתנאים זהים 2016 באוגוסט 1 ליום עד( החברה ידי על מההלוואות חלק פירעון עקב"ח, ש
, ניתן אישור 2016בחודש אוגוסט לתנאים המפורטים לעיל שנקבעו ביחס להלוואות כאמור. 

 , באותם תנאים.2016בנובמבר  1ההלוואות האמורות עד ליום  הבנק לחדש את תוקף
ניתן אישור עקרוני של הבנק לחידוש תוקף לאחר תאריך המאזן, , 2016בחודש נובמבר 

 , באותם תנאים.2017בפברואר  1ההלוואות האמורות עד ליום 
 

 הלוואותיה של הנדרשים החידוש בהליכי לטפל ממשיכה החברה, כה עד שנהגה כפי
 הלוואותיה של תקופותיהן זה ולמועד, הרלוונטיים הבנקים מול אל שלה האשראי ומסגרות

 .קצרות קצובות לתקופות הרלוונטיים הבנקים ידי על בפועל מוארכות מבנקים החברה של
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 
 

עם צדדים שלישיים, מארגני  התקשרה החברה בהסכם אופציה 2016בינואר  11ביום  .ב
מחזיקי האופציה(, במסגרתו העניקה החברה למחזיקי האופציה זכות  -קבוצות רכישה )להלן

בקריית אריה מ"ר  8,500-בשטח של כחטיבת קרקע לרכוש מהחברה את יתרת זכויותיה ב
, אשר חולק לצרכי הסכם האופציה לשלושה מתחמי "(מתחם "דורי פארקבפתח תקווה )

 1,800אלפי ש"ח בגין אופציה לכל מגרש, וסה"כ  600-משניים, תמורת סכום של כקרקע 
 16תשלום האופציה(. תמורת מחיר מימוש של כל אחד מהמגרשים הינה  -אלפי ש"ח )להלן

מיליון ש"ח, בהתאמה )כאשר  13-מיליון ש"ח ו 13מיליון ש"ח )כולל זכויות בחניות קיימות(, 
חשב כסכום ששולם על חשבון התמורה כאמור(. ימהאופציות י תשלום האופציה בגין כל אחת

כל אופציה תהיה ניתנת למימוש בתקופה של כשלושה חודשים )כפוף להארכה מסוימת 
 9.5בתנאים שהוסכמו(, אשר תחל אחת אחרי האחרת )ולתקופה כוללת שלא תעלה על 

תפקע יכולת חודשים ממועד חתימת הסכם האופציה(. במקרה בו לא תמומש אופציה, 
 המימוש של האופציה/ות הבאה/ות אחריה, ותשלום האופציה/ות יישאר בידי החברה.

 
דרשו ילעניין שיעבוד הקיים על הקרקע האמורה לטובת בנק, ואשר הסרתו ו/או פירעון סכומו י

 . השנתיים הכספיים לדוחות. 1.א.18 באורעם מימוש האופציה, ככל שתמומש, ראה 
 

 600)כולל  ש"ח ליוןימ 16-מומשה האופציה הראשונה תמורת סך של כ 2016מאי ב 5 ביום
"ח שמיליון  2.4-מתוך סך התמורה כאמור, סכום של כ אלפי ש"ח בגין מכירת האופציה(,

 13-. כנגד התמורה נפרעה הלוואה בסך של כהרישום פעולות להשלמת עד בנאמנותהופקד 
 .ח"ש מיליון

 
 ספטמבר בחודש, השנייה האופציה את לממש רצונם על האופציה מחזיקי להודעת בהמשך

 האופציה נשוא השני המגרש למכירת בהסכם האופציה מחזיקי עם החברה התקשרה 2016
 מכירת בגין ח"ש אלפי 600 כולל) ח"ש מיליון 13-כ של סך תמורת, האמורה השניה

 לרבות) העסקה סגירת הליכי להשלמת עד בנאמנות הופקדה האמורה התמורה(. האופציה
 (.בנק לטובת האמורה הקרקע על הקיים השעבוד הסרת

 
 את למממש רצונם על האופציה מחזיקי הודיעו, המאזן תאריך לאחר, 2016 אוקטובר בחודש

 .ג. להלן.5ראה באור נוספים האופציה השלישית. לפרטים 
 

 השליטה חילופי בעקבות בחברה כהונות חילופי .ג
 

ובעקבות שינוי השליטה בחברה, הודיע מר דורי סגל על התפטרותו  2016בינואר  17 ביום
 2015 ביוני 16 ביוםכי מר סגל מונה  ,מכהונתו כדירקטור וכמנכ"ל )זמני( בחברה. יצוין

 אותו עד כיהן)אשר  סופר אהרון מר של להודעתו בהמשך וזאת, החברה של זמני"ל כמנכ
 כיהן סגל מר. גלוב גזית"ל כמנכ מתפקידו פרישה על גלוב לגזית( בחברה זמני"ל כמנכ מועד
 על ונמנה גלוב גזית דירקטוריון"ר ליו פעיל וכסגן בחברה כדירקטור, היתר בין, עת אותה

התפטר מר אריה מינטקביץ  2016בפברואר  8כי ביום  ,. יוסףבה השליטה בעלי קבוצת
 מכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.

 
, מונה מר עמוס לוזון, בעל השליטה בחברה, למנכ"ל החברה )ללא 2016בינואר  21 ביום

אשר סיים  מונה מר גדעון אלטמן ליו"ר דירקטוריון החברה 2016בפברואר  24שכר(. ביום 
מונה מר  2016בחודש ספטמבר  .2016את כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה בחודש אוגוסט 

  ן החברה.שמשון הראל ליו"ר דירקטוריו
 

בפברואר  1.י. להלן בדבר מינוי עו"ד ארז תיק כמנכ"ל בחברה בתוקף מיום 5ראה באור 
, לאחר תאריך המאזן, וכפוף לאישור תנאי כהונתו, וכן בדבר סיום כהונתו של מר עמוס 2017

)כמו כן  לוזון כמנכ"ל החברה במועד האמור ומינויו כיו"ר דירקטוריון החברה החל מאותו מועד
במועד האמור, מר שמשון הראל יסיים את כהונתו כיו"ר דירקטוריון וימונה לסגן יו"ר 

 דירקטוריון החברה(.
 

 .כה. להלן.3-.כד. ו3בחברה ראה באורים בכירה לשינויים נוספים בכהונות נושאי משרה 
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  החברה של החוב אגרות מחזיקי של והנציגות הנאמנים מול אל ההתנהלות עיקרי .ד

 
מחזיקי אגרות  -כונסה אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה )להלן 2016בינואר  18 ביום

החוב(, במסגרתה נערך דיון בנוגע להעברת השליטה בחברה, וכן נערכה סקירה בנוגע 
לאפשרויות לנקיטת הליכים לשם הגנה על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב, הן באשר 

ר לרכישת מניות השליטה בחברה, והן באשר ליכולת למכר מניות השליטה בחברה, הן באש
 החברה לעמוד במלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

 
 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
 ,(בפועל התכנסות)ללא  נוספת החוב אגרות מחזיקי אסיפת נערכה 2016 בינואר 20 ביום

 -)להלן החוב אגרות למחזיקי משותפת נציגות למנות: )א( כדלקמן אושר במסגרתה
 את ייצגו אשר הדין כעורכי לשמש דין עורכי משרדי משותף במינוי למנות)ב(  וכן(; הנציגות
 להם ולהקנות(, הנאמנים -)להלן החוב אגרות למחזיקי הנאמנים ואת החוב אגרות מחזיקי
 .החוב אגרות מחזיקי זכויות על לשמור כדי הדרושים המשפטיים ההליכים בכל לנקוט סמכות

 
 בין שנערכה לפגישה)בהמשך  הנאמנים מאת החברה"כ לב נשלח 2016 בינואר 26 ביום

 הנאמנים דרשו במסגרתו ,מכתב( 2016 בינואר 25 ביום והחברה הנציגות, הנאמנים
 חברות אודות/או ו בה השליטה בעל אודות/או ו החברה אודות שונים נתונים לקבל מהחברה

 החברה פעילות בנושא התחייבות כתב על תחתום החברה כי דרשו וכן, החברה של בנות
בינואר  27 ביום .למכתב שצורף בנוסח, הביניים תקופת למשך ידה על המוחזקים ותאגידים

נשלח על ידי הנאמנים מכתב לב"כ החברה, לחברי הדירקטוריון, ולנושאי המשרה  2016
לו טענות שונות כנגד העברת השליטה בחברה ולגבי אופן המכהנים בה, במסגרתו הע

 26ניהולה, וחזרו על דרישתם לקבל את המידע והנתונים, שהתבקשו במסגרת מכתבם מיום 
 . 2016בינואר 

 
בינואר  27-ו 26השיבו ב"כ החברה לנאמנים למכתביהם מימים  2016בינואר  31 ביום

, כי החברה דוחה את הטענות שהועלו על ידי הנאמנים במסגרת מכתביהם בעניין 2016
העברת השליטה בחברה ואופן ניהולה. למכתב צורף נוסח כתב התחייבות מעודכן, שלעמדת 

מנים, הנציגות והחברה במסגרת הפגישה החברה שיקף את ההבנות שהושגו בין הנא
 . 2016בינואר  25שנערכה בין הצדדים ביום 

 
במסגרתה נמסר למחזיקי  ,כונסה אסיפת מחזיקי אגרות החוב נוספת 2016בפברואר  2 ביום

אגרות החוב דיווח אודות הפעולות והמגעים אשר התקיימו עד למועד האסיפה עם החברה 
דיון והתייעצות בנוגע להליכים ופעולות להגנה על זכויותיהם  ובעל השליטה החדש, וכן נערך

 של מחזיקי אגרות החוב. 
 

 החברה"כ ב בין תכתובות חילופי נערכו, 2016 בפברואר 9 עד 2 הימים של במהלכם
 החברה ידי על שיימסרו והנתונים המידע טיב, ההתחייבות כתב לנוסח בקשר, והנאמנים
 בד וזאת(, סודיות על לשמירה התחייבות כתב)כדוגמת  נלווים מסמכים של ונוסחם, לנאמנים

 התחייבות כתב החברה פרסמה, 2016 בפברואר 9 ביום. הצדדים בין שנערכו לפגישות בבד
 ידי על אושר אשר(, ההתחייבות בכתב)כהגדרתה  הביניים בתקופת החברה פעילות בעניין

 ההתחייבות כתב במסגרת(. בותההתחיי כתב -)להלן ולנציגות לנאמנים והועבר החברה
 חתימת במועד שתחילתו הזמן כפרק הוגדרה)אשר  הביניים בתקופת כי החברה התחייבה

 תכונס בו מועד או; חודשים שלושה של תקופה תום מבין במוקדם וסיומו ההתחייבות כתב
 משפטיים הליכים נקיטת בדבר החלטה תאושר בה החוב אגרות מחזיקי של אסיפה

 הליכים נקיטת מועד או; מיידי לפירעון החברה חוב העמדת או החברה כנגד בערכאות
(: )א( שהוא סוג מכל, החברה כנגד( מהם מי)או  הנאמנים ידי על בערכאות משפטיים

, הנאמנים מטעם מהנדס מינוי)לרבות  הנאמנים עם פעולה ותשתף מידע תמסור החברה
 תבצע לא החברה(; )ב( שהוגדרו ועסקאות ערבויות, פרויקטים יבחן אשר, תוסכם שזהותו
 הלוואות של סילוקין לוחות של לרעה שינוי)לרבות  מוסכמים בנכסים דיספוזיציה פעולות
 לא החברה; )ג( יום 21 של מראש הודעה ללא( קיימות אשראי מסגרות הגדלת או קיימות
 הפרויקטים/או ו בניה דורי כלפי להתחייבויות שלה החשיפה את בעקיפין או במישרין תגדיל
 נובמבר בחודש שהועמדה"ח ש מיליון 106 של בסך להתחייבות בקשר למעט)זאת  שלה

 תפעל החברה(; )ד( כלשהי בדרך פרטית לחברה בניה דורי של להפיכתה בקשר או, 2015
  וכן; מסויימות לערבויות בקשר חשיפות להקטנת
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
 מוקדם לפירעון מהתמורה חלק תשמש מוסכמים נכסים מכירת של במקרה כי התחייבות)ה( 
 שנקבעו בתנאים( חוב אגרות ומחזיקי)בנקים  שלה הפיננסיים לנושים החברה חוב חלק של
 .ההתחייבות בכתב לכך

 
 למחזיקי נמסר: )א( במסגרתה חוב אגרות מחזיקי אסיפת כונסה 2016 בפברואר 10 ביום

 עד התקיימו אשר והמגעים הפעולות בדבר דיווח החברה ונציגי הנאמנים ידי על החוב אגרות
 דיון נערכו)ג(  -ו; ההתחייבות לכתב בקשר והתייעצות דיון נערכו; )ב( האסיפה למועד

 ביום. החוב אגרות מחזיקי זכויות על הגנה לשם משפטיים הליכים לנקיטת בנוגע והתייעצות
 במסגרתה(, בפועל התכנסות)ללא  חוב אגרות מחזיקי אסיפת נערכה 2016 בפברואר 15

 .החברה כנגד משפטיים הליכים לנקוט לנאמנים לאשר ההצבעה נדחתה
 

 כללית אסיפה לזימון בהתייחסשלחו הנאמנים לב"כ החברה מכתב  2016בפברואר  23 ביום
 ביטוח, פטור, שיפוי של בנושאים החלטות אישור לשם החברה של המניות בעלי של מיוחדת
 העלו, זה מכתב במסגרת. בה השליטה בעל לבין החברה בין פעילות לתיחום והסכם

 וביטוח פטור, שיפוי במתן החברה של בהתנהלותה לכאורה כשלים בעניין טענות הנאמנים
 תיחום הסדר כנגד טענות הועלו וכן, השליטה בעל מטעם המכהנים בה המשרה לנושאי

 כי דרישה הנאמנים העלו, בנוסף. החברה לבין בחברה החדש השליטה בעל בין הפעילות
"כ ב השיבו 2016 בפברואר 28 ביום. הכללית האסיפה של כינוסה מועד את תדחה החברה
 נעשתה לעיל האמורים הנושאים עם בקשר החברה של התנהלותה כי לנאמנים החברה
 הכללית האסיפה לדחיית להביא בקשתם את דוחה החברה כי וכן, דין כל להוראות בהתאם

 .החברה של
 

שלחו הנאמנים לחברה מכתב בנושא מסגרות האשראי של  2016בפברואר  24 ביום
החברה, בו הועלו טענות לכאורה, כי מסגרות האשראי של החברה בוטלו עקב שינויי 
השליטה בחברה, וזאת בניגוד למצגים שניתנו לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב על ידי 

החברה דיווח מיידי במסגרתו  פרסמה 2016בפברואר  28החברה. בהמשך לכך, ביום 
הבהירה כי בהתאם לתיאור המובא במסגרת דוחותיה הכספיים השוטפים, מסגרות האשראי 
מועמדות לה מעת לעת על ידי הגורמים המממנים לזמן קצר, ומובאות לחידוש ואישור מדי 

המקוריים  ן, הסתיימו על פי תנאיה2015תקופה. מסגרות האשראי של החברה לשנת 
)מבלי קשר לחילופי השליטה בחברה(, ובהתאם וכפי שנהגה עד  2016חודש ינואר  במהלך

היא החלה לטפל כמקובל בהליכי חידוש המסגרות, כאשר למועד האמור לא חל  ,כה החברה
 בסכומי האשראי שניתנו לחברה על ידי הבנקים המממנים. שיוני 

 
 הדיווח במסגרת האמור על החוזר לנאמנים תגובה מכתב נשלח 2016 בפברואר 28 ביום

, הנאמנים מאת תשובה מכתב נשלח לכך בהמשך. הנאמנים לטענות ומתייחסהאמור  המיידי
 .בנושא הראשוני מהמכתב טענותיהם על החוזר

 
 עסקת שעניינם ,מכתבים לחברה הנאמנים ידי על נשלחו 2016 בפברואר 29-ו 24 בימים

 המכר אופציית עסקת של לביטולה להביא מהחברה דורשים: )א( הם במסגרתם, גבס רום
(; גבס רום עסקת -)להלן גבס רום מניות עם בקשר בניה דורי לבין החברה בין השיעבוד/או ו

 דורשים)ג(  וכן; בעניינה הגילוי והליכי, אישורה אופן, גבס רום עסקת כנגד טענות מעלים)ב( 
 2016 ביוני 3 ביום. גבס רום עסקת במסגרת בניה לדורי שהועברו הכסף סכומי השבת את

 בנוסף. העסקה כנגד הנאמנים טענות את דוחה החברה כי, לנאמנים החברה"כ ב השיבו
 במלוא תעמוד והיא, גבס רום עסקת של לביטולה להביא בכוונתה באין כי ,החברה הבהירה

 .הדין הוראות פי על, לתנאיהן בהתאם שאושרו כפי, בניה דורי כלפי התחייבויותיה
 

 נורסטאר אל הממוען הנאמנים מטעם החברה לידיעת מכתב התקבל 2016 מרסב 2 ביום
( גזית קבוצת -יחד) מטעמן או/ו שלהן משרה נושאי ואל ישראל גזית, גלוב גזית. אינק החזקות
 בהתייחס לעיל הנזכרים כנגד שונות טענות הנאמנים העלו במסגרתו, החברה של בעניינה

 הסטייה לאירוע בקשר לרבות, 2014 משנת בניה דורי ואת החברה את וניהולם לשליטתם
 6 ביום. ב"וכיוצ גבס רום עסקת, בניה ולדורי לחברה בקשר שביצעו פעולות, בניה דורי באומדני

 טענות את וכל מכל הדוחה גזית קבוצת מטעם תגובה החברה לידיעת נשלחה 2016 במרס
 דין פי-על כמתחייב לחברה בקשר פעלה גזית קבוצת כי נאמר ובמסגרתה האמורות הנאמנים

 שלחו 2016 במרס 8 ביום. החברה כלפי זאת ובכלל דין פי-על בהתחייבויותיה ועומדת ועמדה
 . האמורות טענותיהם על חזרו במסגרתו נוסף מכתב גזית קבוצת אל הנאמנים
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
 נגד הטענות כל ונדחו שבו במסגרתו 2016 במרס 13 ביום גזית קבוצת ידי-על נענה זה מכתב
 .גזית קבוצת

 
 דיווח נמסר במסגרתן ,החברה של החוב אגרות מחזיקי אסיפות כונסו 2016 מרסב 3 ביום

 ונערך, הראשונה האסיפה של כינוסה ממועד החברה מול שנוהלו ולמגעים לאירועים בנוגע
. החוב אגרות מחזיקי זכויות על הגנה לשם משפטיים הליכים לנקיטת בנוגע והתייעצות דיון

 במסגרתו, גבס רום עסקת עם בקשר מהנאמנים תשובה מכתב נשלח 2016 מרסב 8 ביום
 מהחברה דורשים וכן, 2016 בפברואר 29-ו 24 מימים מהמכתבים טענותיהם על חוזרים הם

 .העסקה עם בקשר בניה לדורי נוספות הזרמות לבצע שלא
 

התקיימו אסיפות נוספות של מחזיקי אגרות החוב )ללא התכנסות  2016 מרסב 14 ביום
 מרסב 15בפועל( לשם הצבעה בקשר עם נקיטת הליכים משפטיים כנגד החברה. ביום 

פורסמו תוצאות האסיפות האמורות, במסגרתן הוחלט להסמיך את הנאמנים לנקוט  2016
חר התייעצות עם הנציגות ועם ב"כ הנאמנים, בהליכים משפטיים, על פי שיקול דעתם ולא

כנגד החברה ו/או נושאי משרה ו/או בעלי שליטה בעבר או בהווה, בקשר עם ביטול עסקת 
רום גבס על השלכותיה, כגון רכישת רום גבס מדורי בניה, מסגרות האשראי שהועמדו מגזית 

הנ"ל ו/או אופן אישור ישראל, הזרמת סכומים לדורי בניה, לרבות בקשר עם תוקף העסקאות 
העסקאות הנ״ל ו/או אחריות מי מהם לאי עמידה בהוראות הגילוי כנדרש בקשר עם 

 העסקאות הנ״ל )וכן החלטות בקשר לשיפוי של הנאמנים בקשר לפעולות כאמור(. 
 

על סיום תוקפו של  2016 מרסב 15תוצאות האסיפות האמורות, הודיעה החברה ביום  לאור
תאם להגדרת תקופת הביניים במסגרתו, לפיה תקופת הביניים תסתיים כתב ההתחייבות בה

)בין היתר( במועד בו תכונס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב בה תאושר החלטה בדבר 
נקיטת הליכים משפטיים בערכאות כנגד החברה. לאור האמור לעיל, תוקפו של כתב 

מועד כינוסן של אסיפת , 2016 מרסב 14ההתחייבות הסתיים בהתאם להוראותיו ביום 
 פיו. -מחזיקי אגרות החוב האמורה, והחברה אינה מחויבת עוד על

 
 ההתחייבות כתב ביטול בעניין החברה אל נוסף מכתב הנאמנים שלחו 2016 מרסב 16 ביום

 של התנהלותה ונוכח ההתחייבות כתב להוראות בהתאם פעלה לא החברה כי בטענה
 .גבס רום עסקת עם בקשר בה השליטה ובעל החברה

 
שהנאמנים העמידו את נושא נקיטת הליכים משפטיים בעניין עסקת רום גבס כאמור  לאחר

 24, ביום 2016 מרסב 21להצבעה נוספת באסיפות מחזיקי אגרות חוב נוספות שכינסו ליום 
במסגרתה הוחלט  ,פורסמו תוצאות הצבעה נוספת של מחזיקי אגרות החוב 2016 מרסב

הקודמת לנקיטת הליכים משפטיים כאמור וזאת תוך שמירת כל טענות  ההחלטהלבטל את 
 '.כומחזיקי אגרות החוב ביחס לעסקת רום גבס, לרבות ביחס לאופן אישורה ו

 
 ,החברה עסקי מצבבאשר דנו  ,אגרות החוב מחזיקי אסיפותהתכנסו  2016 במאי 2 ביום

 הפיכתו גבס רום עסקת השלמת, של החברה השנתיים הכספיים הדוחות פרסום לאור לרבות
 ('זסדרה ) אגרות חוב מחזיקינפרד לגבי  דיוןכמו כן, התקיים  .לפרטית לחברה בניה דורי

והאפשרויות  2016 ביוני 1ו' שיחול ביום  אגרות חוב סדרהקרן וריבית  מיתשלו עם בקשר
בקשר  (ו' סדרה)אגרות חוב  מחזיקידיון נפרד לגבי  ,זכויותיהם על לשמירה בפניהם מדותהעו

יחליטו על נקיטת  (ז' סדרה)אגרות חוב לאפשרויות העומדות בפניהם במקרה בו מחזיקי 
 .('ו סדרהאגרות חוב )בקשר עם תשלום קרן וריבית  עולותפ
 

( בע"מ, הנאמן למחזיקי 1975התקבלה הודעת הרמטיק נאמנות ) 2016במאי  18ביום 
, בהתאמה(, בדבר קיזוז הנאמן הודעת-ו אמןהנ -אגרות חוב )סדרה ו'( של החברה )להלן 

 2016 ביוני 1ביום  )סדרה ו'( למחזיקי אגרות חובלשלם החברה שאמורה כספים מהתשלום 
לרבות יועציו הכלכליים  ,לצורך תשלום הוצאות הנאמןבגין פירעון קרן וריבית, וזאת 

פי הודעת הנאמן לחברה, מתוך הסך שיועבר על ידי החברה לרישומים בגין  עלוהמשפטיים. 
, 2016 ביוני 1המיועד להשתלם ביום )סדרה ו'( חוב לום הקרן והריבית למחזיקי אגרות תש

חודשים, תעביר החברה לרישומים סך  6והנו תשלום קרן בצירוף ריבית בעבור תקופה של 
בפועל, החברה העבירה את  יוחד על שם הנאמן."ח ישירות לחשבון מש אלפי 660-כ של

 התשלום האמור ישירות לחשבון מיוחד על שם הנאמן.
 



 עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ( קבוצת

 )המשך( לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים םבאורי

 2016 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

25 

 

 
 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
-ביצעה החברה תשלום קרן למחזיקי אגרות חוב )סדרה ו'( בסך של כ 2016 ביוני 1ביום 

, לעיל כמפורט לנאמן התשלום ביצוע בשל .ש"ח וכן ביצעה תשלום ריביתאלפי  21,989
 אלפי 5,822-כ של סך על )סדרה ו'( עמד חוב אגרות למחזיקי שנתי החצי הריבית תשלום

, קרי(, האמור במועד להשתלם אמור שהיה כפי"ח ש אלפי 6,482 של סך"ח )במקום ש
 חצי ריבית שיעור קףיש )סדרה ו'( חוב אגרות למחזיקי ששולם שנתי החצי הריבית שיעור
 שנתי החצי הריבית שיעור)במקום  )סדרה ו'( חוב אגרות של מהקרן 3.31%-כ של שנתי

 התשלום ביצוע לאחר (.האמור במועד להשתלם אמור היה אשר 3.38%-כ של המקורי
 הריבית לתשלום המיועד הסכום ויתרת, דין פי על במקור מס הבורסה חברי ניכו, לנאמן

 על עמד אשר שנתי החצי הקרן בתשלום שינוי אין. )סדרה ו'( חוב אגרות למחזיקי הועברה
  .ח"ש אלפי 21,989-כ של סך
 

 כתשלום ועניין דבר לכל ייחשב הנאמן שם על מיוחד לחשבון"ל הנ הסכום תשלום כי, יודגש
 . )סדרה ו'( חוב אגרות למחזיקי ריבית

 
 הנאמן שדורש, סביר מידה קנה מכל החורגים הגבוהים ההוצאות סכומי על חולקת החברה
 שטר של להוראותיו בהתאם פועלת היא כי מדגישהו(, מכבר זה לנאמן שהובהרה)עמדה 

 .סבירות הוצאות בגין החזר לקבלת זכאי יהא הנאמן לפיהן הנאמנות
 

הודיע הנאמן, כי הוא פועל אל מול החברה להסדרת המחלוקת בנושא  2016 ביוני 15ביום 
אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( לשם  סזה וכי במקרה בו לא תוסדר המחלוקת, תכונ

 קבלת הנחיות ממחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( בעניין זה.
 

זימון לאסיפה פרסם הנאמן לאגרות החוב מסדרה ז' של החברה  2016באוגוסט  25ביום 
, אשר על סדר יומה דיווח 2016בספטמבר  1כללית של מחזיקי אגרות החוב האמורים ליום 

מאת הנציגות בקשר עם מצב החברה וכן דיון בקשר לנקיטת הליכים משפטיים בקשר 
 .לחובות החברה כלפי הנאמן, ב"כ מחזיקי אגרות החוב, הנציגות, היועץ הכלכלי והמפקח

 
הודיע לחברה הנאמן לאגרות החוב מסדרה ז' של  2016ספטמבר ב 18במכתב מיום 

אלף ש"ח מהתשלום שעל החברה היה לבצע למחזיקי אגרות  490החברה על קיזוז סך של 
, וזאת לצורך תשלום שכר טרחת הנאמנן 2016בספטמבר  30החוב האמורות ביום 

אגרות החוב. בהתאם והוצאותיו, לרבות שכר והוצאות יועציו של הנאמן ונציגות מחזיקי 
הודיעה החברה כי מתוך הסכום שעליה להעביר לחברה לרישומים בגין התשלום האמור 

, (למחזיקי אגרות החוב )שהינו תשלום קרן בצירוף ריבית בעבור תקופה של ששה חודשים
אלף ש"ח ישירות לחברות על שם הנאמן האמורה, והדגישה כי  490תעביר החברה סך של 

לחשבון הנאמן כאמור תחשב לכל דבר ועניין כתשלום ריבית למחזיקי העברת התשלום 
 אגרות החוב. 

 
'( בסך זביצעה החברה תשלום קרן למחזיקי אגרות חוב )סדרה  2016בספטמבר  30ביום 
, לעיל כמפורט לנאמן התשלום ביצוע בשל .וכן ביצעה תשלום ריבית אלפי ש"ח 10,791-של כ

 אלפי 1,479-כ של סך על '( עמדז)סדרה  חוב אגרות למחזיקי שנתי החצי הריבית תשלום
, קרי(, האמור במועד להשתלם אמור שהיה כפי"ח ש אלפי 1,969-כ של סך"ח )במקום ש

 חצי ריבית שיעור קףיש '(ז)סדרה  חוב אגרות למחזיקי ששולם שנתי החצי הריבית שיעור
 שנתי החצי הריבית שיעור)במקום  '(ז)סדרה  חוב אגרות של מהקרן 1.37%-כ של שנתי

 התשלום ביצוע לאחר (.האמור במועד להשתלם אמור היה אשר 1.82%-כ של המקורי
 הריבית לתשלום המיועד הסכום ויתרת, דין פי על במקור מס הבורסה חברי ניכו, לנאמן

 על עמד אשר שנתי החצי הקרן בתשלום שינוי אין .'(ז)סדרה  חוב אגרות למחזיקי הועברה
  "ח.ש אלפי 10,791-כ של סך
 

 הנאמן שדורש, סביר מידה קנה מכל החורגים הגבוהים ההוצאות סכומי על חולקת החברה
 שטר של להוראותיו בהתאם פועלת היא כי מדגישהו(, מכבר זה לנאמן שהובהרה)עמדה 

 .סבירות הוצאות בגין החזר לקבלת זכאי יהא הנאמן לפיהן הנאמנות
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
הוגשה בבית  2016בינואר  17 ביוםכי  ,לעיל, לחברה נמסר .ג .1 בבאורלמתואר  בהמשך .ה

המשפט המחוזי בלוד בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית )יחד עם כתב תביעה 
( אדלטק -נדל"ן בע"מ )ביחד אדלטק( בע"מ, 2006אחזקות ) אדלטקבתובענה ייצוגית(, נגד 

"מ בע השקעות בית פסגות וכן גרינברג ואופיר( אדלסבורג -להלן) אדלסבורגה"ה יוסף 
ידי מבקשים שהינם, כנטען בבקשה, -המשיבים(, על -המשיבים יתר עם וביחד, פסגות -להלן)

 218-בעלי מניות בחברה ובדורי בניה. עניינה של הבקשה הינה טענה לנזק בסכום של כ
פי הנטען בבקשה, לבעלי המניות של החברה ושל דורי בניה, בשל -מיליון ש"ח, שנגרם, על

ידי -)הנשלטות, כאמור בבקשה, על לאדלטקידי פסגות -עסקת מכירת מניות החברה על
 לטענת. החברה למניות ישראל גזית שפרסמה מלאה רכש הצעת הכשלת ובשל(, אדלסבורג
, שונות דין הוראות הפרו וכן ברשלנות המשיבים נהגו םובמחדליה בפעולותיהם, המבקשים

 נגד אינה הבקשה כי ,יובהר. לב ובתום מקובלת בדרך לפעול והחובה, ההגינות חובת לרבות
 .בעניינה נוסף מידע לחברה ואין, בחברה הקודמים השליטה בעלי/או ו בניה דורי/או ו החברה

 
כי היא קיבלה בקשה לגילוי ועיון במסמכים אשר  ,גלוב גזית דיווחה 2016 בינואר 18 ביום .ו

ידי בעל מניות של -הוגשה במחלקה לעניינים כלכליים בבית המשפט המחוזי בתל אביב על
גזית גלוב כנגד גזית גלוב וגזית ישראל, וזאת כהליך מקדים להגשת בקשה לאישור תביעה 

ה בקשר עם ההשקעות נגזרת כנגדן וכנגד נושאי המשרה בהן בגין כשלים שנפלו לכאור
דיווחה גזית  2016באוגוסט  11ביום שביצעו בחברה והנזקים שנגרמו לגזית גלוב בגינן. 

לעדכון  גלוב, כי באותו היום החליט בית המשפט לדחות את הבקשה לגילוי ועיון במסמכים.
 .ב. להלן.5בדבר הליך זה לאחר תאריך המאזן, ראה באור 

 
 שם שינוי, ביטוח, פטור, שיפוי - החברה של המניות בעלי של מיוחדת כללית אסיפה .ז

 פעילות ותיחום
 
 -)להלן חברהה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות שלהתקיימה  2016 מרסב 29 יוםב

 :כדלקמן הנושאיםהיו  יומה סדר על אשר(, האסיפה
 

אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה המכהן ו/או שיכהן בחברה  - שיפוי (1
 הםמעת לעת, ולנושאי משרה המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, ואשר 

 להיחשב עשויים בחברה שליטה בעליבחברה ו/או ש שליטה בעליו/או קרוביהם הינם 
 בתוקף פעולותיהם בגין, להם לשיפוי התחייבות כתבי הענקת באישור אישי עניין כבעלי

, החברה של בקשתהפי -על, כהונתם בתוקף פעולותיהם בגין וכן בחברה כהונתם
( בעקיפין או)במישרין  מניות בה מחזיקה החברה אשר, אחרת בחברה משרה כנושאי

 הקיים השיפוי כתב לנוסח זהים ובתנאים בנוסח - וזאת, בה כלשהו עניין שלחברה או
 .בחברה המשרה נושאי ליתר בחברה

 
למנכ"ל החברה המכהן ו/או שיכהן בחברה מעת  מאחריות מראש פטור אישור - פטור (2

שהינם נושאי  לעת מעת בחברה שיכהנולעת, ולנושאי משרה המכהנים בחברה ו/או 
משרה מקרב בעלי השליטה ו/או שבעלי שליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין 

בנוסח ובתנאים זהים לכתב הפטור  -אישי באישור הענקת פטור מאחריות להם, וזאת 
 הקיים בחברה ליתר נושאי המשרה בחברה.

 
חברה אישור התקשרות ה - לדירקטורים)שוטף(  משרה נושאי אחריות ביטוח (3

בפוליסה/ות לביטוח אחריות נושאי משרה שוטפת אשר תכלול, בין היתר, ביטוח 
אחריות לדירקטורים של החברה המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות 
מוחזקות, כפי שתהיינה מעת לעת באותן תקופות )שאינם דירקטורים מקרב בעל 

יין אישי בביטוח אחריותם(, וזאת השליטה או שאינם דירקטורים שלבעל השליטה ענ
 . 2016בינואר  14בגין אירועים שמועד התרחשותם הינו החל מיום 
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
 של לעת מעת הארכה שלההתקשרות בפוליסה כאמור יכול שתיעשה גם בדרך 

 שתוארכנה הפוליסות של בתנאיהן שינוי תוך לרבות, חלקן או כולן, קיימות/ות פוליסה
 המבטח אחריות גבולות של המרבי הכולל שהסך ובלבד(, שתוארכנה)ככל  כאמור

 דולר מיליון 20 של סך על יעלה לא כאמור החברה תתקשר בהן/ות הפוליסה במסגרת
 המבוטחים והדירקטורים המשרה נושאי כלל)עבור  הביטוח ולתקופת למקרה"ב ארה

 השנתיים הביטוח דמי סך(, ערך ניירות בנושא לתביעות ביחס החברה וכן בפוליסה
 משרה נושאי אחריות ביטוח עבור, כלשהי ביטוח שנת בעד החברהידי -על שישולמו
 המשרה נושאי כלל"ב )עבור ארהדולר  אלפי 75 על יעלה לא, הפוליסה במסגרת

, עצמית השתתפות לרבות, הפוליסה תנאי ויתר(, בפוליסה המבוטחים והדירקטורים
 החברה שתקבל לייעוץ בהתאם הרלוונטי במועד מקובלים שיהיו לתנאים בהתאם יהיו

 .ביטוח מיועץ
 

 האסיפהידי -על האמורה ההחלטה לאישור בהמשך כי, יצוין התמונה שלמות למען
 את( שלה התגמול ועדת לאישור)בהמשך  החברה דירקטוריון אישר, להלן כמתואר

/או ו המכהן החברה"ל מנכ לגבי גם זהים בתנאים השוטפת בפוליסה התקשרותה
 עניין יש השליטה שלבעל או השליטה בעל מקרב דירקטורים ולגבי לעת מעת שיכהן
-ו 1א1 לסעיפים בהתאם וזאת, לעת מעת שיכהנו/או ו המכהנים אחריותם בביטוח אישי

 .2000-"סהתש(, ענין בעלי עם בעסקאות)הקלות  החברות לתקנות( 5ב)1
 

אישור התקשרות החברה  – לדירקטורים( run off) משרה נושאי אחריות ביטוח (4
, היתר בין, תכלול אשר" Run Offבפוליסה/ות ביטוח אחריות נושאי משרה מסוג "

 מקרב משרה נושאי שאינם, בחברה המכהנים/או ו שכיהנו לדירקטורים אחריות ביטוח
 אירועים בגין, אחריותם ביטוח באישור אישי עניין אין השליטה שלבעל או השליטה בעל

 מיום החל שנים שבע של ביטוח תקופת למשך, 2016 בינואר 14 יום וכולל עד שאירעו
 ולתקופת למקרה"ב ארה דולר מיליון 20 עד של אחריות בגבול, 2016 בינואר 14

 ובתמורה/ות( בפוליסה המבוטחים והדירקטורים המשרה נושאי כלל)עבור  הביטוח
 המבוטחים המשרה נושאי כלל"ב )עבור ארה דולר אלפי 247-כ של בסך הביטוח מילד

 (.ערך ניירות בנושא לתביעות ביחס והחברה/ות בפוליסה
 

אישור  – שליטה בעלי מקרב משרה לנושאי( run off) משרה נושאי אחריות ביטוח (5
 אשר" Run Offהתקשרות החברה בפוליסה/ות ביטוח אחריות נושאי משרה מסוג "

 עשוי השליטה שלבעל משרה ונושאי לדירקטורים אחריות ביטוח, היתר בין, תכלול
 עד שאירעו אירועים בגין, בחברה שכיהנו, אחריותם ביטוח באישור אישי עניין להיות
 בינואר 14 מיום החל שנים שבע של ביטוח תקופת למשך, 2016 בינואר 14 יום וכולל

)עבור  הביטוח ולתקופת למקרה"ב ארה דולר מיליון 20 עד של אחריות בגבול, 2016
 בסך הביטוח לדמי ובתמורה/ות( בפוליסה המבוטחים והדירקטורים המשרה נושאי כלל
/ות בפוליסה המבוטחים המשרה נושאי כלל"ב )עבור ארה דולר אלפי 247-כ של

 (.ערך ניירות בנושא לתביעות ביחס והחברה
 

לדירקטוריון  ,מר עמוס לוזון ,בהמשך להודעתו של בעל השליטה – החברה שם שינוי (6
במסגרתה התבקש דירקטוריון החברה להביא בפני האסיפה הכללית את  ,החברה

ובא לאישור האסיפה שינוי שמה של השינוי שם החברה נוכח שינוי השליטה בחברה, 
החברות אשר החברה לשם "קבוצת לוזון בע"מ", או לכל שם דומה כפי שיאשר רשם 

ן תקנון החברה ותזכיר החברה באופן שישקפו את שם וקיתון", ויכלול את השם "לוז
 החברה החדש.

 
תיחום  לשם - החברה לבין השליטה בעל בין פעילות לתיחום הסכם עקרונות (7

"בעל השליטה" מר לוזון  –מר עמוס לוזון )לעניין זה  ,הפעילות בין בעל השליטה החדש
לאישור האסיפה עקרונות להסכם בין בעל  וובאהבמישרין או בעקיפין( לבין החברה, 

 בחברה השליטה בעלהשליטה לבין החברה לפיו יתחייבו כי כל עוד בעל השליטה הינו 
 :להלן האמור יחול, בה משרה נושא/או ו

 
 בכל מבצע כקבלן בפעילות לעסוק רשאיות יהיו בשליטתה חברות/או ו החברה א(

 .תחום בכל מבצע כקבלן בפעילות לעסוק שלא מתחייב השליטה בעל ואילו, תחום
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
 בנכסי תשקיע ולא תרכוש)בעצמה ו/או באמצעות חברות בשליטתה( לא  החברה ב(

נדל"ן מניב למשרדים ולמסחר )לרבות קרקע להשקעה ונדל"ן מניב בהקמה 
ומסחר(, וזאת למעט  למשרדיםנדל"ן מניב  נכסי -למשרדים ולמסחר( )ביחד

 זה למועד נכון הקיימים ומסחר למשרדים מניב"ן נדל נכסי( 1) -ל בהתייחס
 מהותי לא ובהיקף הטפלים ומסחר למשרדים מניב"ן נדל נכסי( 2) וכן, בחברה

 זה לעניין. להלן לאמור בהתאם החברה תעסוק שבהם למגורים בפרויקטים
" יבחן ביחס לפרויקט הנדון, אשר במסגרתו שטח נכסי הנדל"ן מהותי לא היקף"

מהשטחים שיבנו בפרויקט או שלא  20%המניב למשרדים ומסחר לא יעלה על 
 וה מביניהם. יעלה על מסחר במלוא קומת הרחוב באותו פרויקט, לפי הגב

 
השליטה לא יעסוק בתחום הנדל"ן היזמי למגורים ובתחום הנדל"ן המניב  בעל ג(

טריטוריית  -)ביחד ובפוליןלמגורים בישראל, בסלובקיה, באוקראינה, בבולגריה 
 זה מונח כהגדרתמסוג "מחיר למשתכן",  לפרויקטים ביחס לרבותהפעילות( )

 לאמור ובכפוף להלן"ק )ד( בס כאמור( למגורים ומניב יזמי"ן נדל -להלן( )ביחד
 .להלן"ק )ה( בס

 
חדש או  נכסכי כל  מתחייב השליטה בעל, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי ד(

 בטריטוריית למגורים ומניב יזמי"ן נדל בתחום לבצע האשר ירצ חדשהעסקה 
הנכס החדש או  -להלןלחברה ) ו/תוצע על ידיוצע לעיל"ק )ג( בס כאמור הפעילות

( הההתחייבות לתיחום פעילות, בהתאמה(, כמפורט בס"ק )-העסקה החדשה ו
 להלן. 

 
הסר ספק הובהר והודגש כי ההתחייבות לתיחום פעילות תחול ממועד  למען

אישור האסיפה ואילך, והיא תחול כל עוד בעל השליטה הינו בעל השליטה 
 בחברה ו/או נושא משרה בה. 

 
ש כי התחייבות בעל השליטה לתיחום פעילות לא תחול על: )א( זה הודג לעניין

פרויקטים יזמיים למגורים על קרקעות הקיימות והמוחזקות נכון למועד זה על ידי 
בעל השליטה )במישרין או בעקיפין באמצעות חברות(; ו/או )ב( נדל"ן יזמי ומניב 

עם צד שלישי  למגורים אשר בעל השליטה )במישרין או בעקיפין( התקשר בגינו
עובר לרכישת השליטה על ידו ומינויו כמנכ"ל החברה )לרבות מכרז בראש העין 
מסוג "מחיר למשתכן" אשר נמסר לחברה כי הצעה לגביו תוגש בימים הקרובים(; 

-ו/או )ג( רכישת קרקע ו/או מבנה ו/או יזום בניה למגורים שנועדו לשימוש עצמי
-עצמי לשימושו ו/או רכישת יחידות דיור פרטי של בעל השליטה ו/או בני משפחת

 בודדות דיורפרטי של בעל השליטה ו/או בני משפחתו; ו/או )ד( רכישת יחידות 
 למשרדים יזמי"ן נדל/או )ה( ו; משפחתו בני/או ו השליטה בעל שללצרכי השקעה 

 ההתחייבות כי יודגש עוד. ומסחר למשרדים מניב"ן נדל נכסי/או )ו( ו; למסחר/או ו
 עוד כל וזאת, בלבד הפעילות בטריטוריית פעילות על תחול פעילות לתיחום
 באמצעות)לרבות  הפעילות בטריטוריית בנכסים מחזיקה/או ו פועלת החברה
 (.בשליטתה חברות

 
תכנית "דיור בהישג יד", כפי שנקבעה בהחלטת מועצת  -"מחיר למשתכן" משמעו 

, וכפי שתעודכן 1442, מספר 2015באוקטובר  27מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 
ו/או תורחב מעת לעת, ככל שתעודכן )"ההחלטה"(, במסגרתה יבוצע שיווק 
במסלול מחיר למשתכן, בהתאם להחלטה, כאשר ככלל, מגרשים המיועדים 
לבנייה רוויה ישווקו במסלול מחיר למשתכן, כאשר המציעים במכרז יתחרו על 

, כלל הדירות המשווקות במסגרת מכרז המחיר הנמוך ביותר למ"ר דירתי וככלל
מחיר למשתכן ישווקו במחיר למשתכן לחסרי דיור ו/או למשפרי דיור, והכל 

 כמפורט בהחלטה. 
 

 כהגדרת חדשה עסקה או/ו חדש נכס לו יוצע בו מקרה בכל כי יתחייב השליטה בעל ה(
 כי בהצעה לחברה יפנה הוא, הפעילות בטריטוריית, לעיל( ד) ק"בס אלה מונחים

 בנכס תשקיע או/ו החדש הנכס את תרכוש או/ו החדש הפרויקט את תיזום היא
 (. ההצעה -להלן) העניין לפי, החדשה בעסקה תתקשר או/ו החדש
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
 ביחס החלטתו את לתת יידרש אשר, החברה לדירקטוריון ראשית תופנה ההצעה
 לדירקטוריון הנדרש והמידע החומר מלוא קבלת ממועד עסקים ימי 7 בתוך להצעה

 ההצעה קבלת בדבר החלטה. ההצעה עם בקשר החלטה לקבל בבואו סביר
, ההצעה קבלת את הדירקטוריון אישר לא. בלבד החברה בדירקטוריון תתקבל

 על החלטתה אשר, הביקורת בועדת לאישור ההצעה דחיית בדבר ההחלטה תובא
 על ההצעה דחיית את הביקורת ועדת אישרה ולא היה. סופית תהיה ההצעה דחיית

 לדיון תועבר וההצעה, ההצעה את לקבל השליטה בעל רשאי יהיה לא, החברה ידי
 במקרה כי יובהר. ההצעה קבלת את לאשר רשאי יהיה אשר, הדירקטוריון של נוסף

 את אישרה לא הביקורת שועדת לאחר, ההצעה את אישר לא החברה שדירקטוריון
 ובין במישרין בין) השליטה בעל יהיה, כאמור החברה ידי על ההצעה דחיית

 החברה מצד הענות העדר של מקרה בכל. ההצעה את לקבל רשאי( בעקיפין
 לדירקטוריון הנדרש והמידע החומר מלוא קבלת ממועד עסקים ימי 7 בתוך להצעה

 כאילו ההצעה תחשב, ההצעה עם בקשר השקעה החלטת לקבל בבואו סביר
 העדר או( כאמור הביקורת ועדת ידי על) ההצעה דחיית של ובמקרה, נדחתה
 את לקבל רשאי( בעקיפין ובין במישרין בין) השליטה בעל יהיה, כאמור היענות
 מסיבות) ישתכלל לא, להצעה החברה הענות אף על בו במקרה גם, בנוסף. ההצעה

 בעסקה או/ו החדש בפרויקט להשקעה הסכם( השליטה בבעל תלויות שאינן
 רשאי יהיה, החברה ידי על החדש הנכס או/ו החדש הפרויקט לרכישת או/ו החדשה

 בכפוף הרכישה או/ו ההשקעה את לבצע( בעקיפין ובין במישרין בין) השליטה בעל
 הסר למען. נוספת פעם יבוצע אשר לעיל זה בסעיף המתואר הסירוב זכות למנגנון

 או ההצעה דחיית לאחר ישתנו ההצעה תנאי בו במקרה כי והודגש הובהר, ספק
 חדשה בהצעה לחברה לפנות השליטה בעל מתחייב, כאמור להצעה היענות העדר
 ההצעה על כאשר(, החדשה ההצעה -להלן) החדשים התנאים את כוללת אשר

 אישורי זה לעניין שידרשו וככל אם, ספק הסר למען. לעיל זה( ה) ק"ס יחול החדשה
 תחול לא אזי החברות לחוק 275 סעיף להוראות בהתאם החברה של אורגנים
  .בדין הקבועים המועדים אלא לעיל הנקובה הזמן מסגרת

 
)ה( לעיל יקרא להלן ביחד: "זכות הסירוב". החברה תפרסם -בס"ק )ד( ו האמור

בדבר החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאחר כל החלטה  דיווח מיידי
 בעניין תיחום הפעילות בהתאם להסכמות המתוארות לעיל. 

 
סירוב לחברה הלעיל ומתן זכות  ההסכמותפעילות במסגרת  לתיחוםהתחייבות הכן נאמר כי 

פוף לרוב רגיל ( לעיל כ6) -( ו4(, )3ההחלטות בנושאים שבס"ק ) אישור ינתנו ללא תמורה.י
( 7)-( ו5(, )2(, )1של בעלי המניות של החברה באסיפה; אישור ההחלטות בנושאים שבס"ק )

 275לעיל כפוף לרוב מיוחד של בעלי המניות של החברה באסיפה בהתאם להוראות סעיף 
 לחוק החברות. 

 
מכתבים שנשלחו לחברה מטעם הנאמנים לאגרות החוב של החברה בהתייחס  לעניין

 .עילל. ד .3 רלאסיפה ולנושאים שעל סדר יומה ראה באו
 

 שהובאו הנושאים כל אושרו במסגרתה ,האמורה האסיפה התקיימה 2016 מרסב 29 ביום
( לעיל( 2)ס"ק  שליטה בעלי מקרה משרה לנושאי פטור כתבי מתן למעט, יומה סדר על

( 7)ס"ק  החדש השליטה בעל לבין החברה בין פעילות לתיחום להסכם עקרונות ואישור
  .אושרו לא אשר(, לעיל

 
, הזהירות למען, החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו 2016 במאי 15 ביוםיצוין כי 

 פרויקטים פיתוח עבור" למשתכן"מחיר  במכרזי החברה של ההתקשרות את דוחה שהחברה
 שלו שותפות הסכם במסגרת אליהם לגשת לוזון למר ותתיר, העין ובראש בגדרה"צ, בראשל

( שנחתם עובר למועד רכישת השליטה על ידי מר דניה סיבוס -"מ )להלןבע סיבוס דניה עם
לוזון. יצוין כי על אף שמדובר בהזדמנות עסקית של מר לוזון מכח התקשרותו עובר לרכישת 
השליטה בחברה בהסכם שותפות עם דניה סיבוס, למען הזהירות, בטרם הגיש מר לוזון יחד 

 החברה.עם דניה סיבוס הצעות למכרזים האמורים, הן הובאו לפתחה של 
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
 לחברה אין, 2016 במאי 15 ליום נכון כי החברה של הביקורת ועדת קבעהבמסגרת נימוקיה, 

 את ולהביא המכרזים בתנאי לעמוד, אחרים באמצעות ולא בעצמה לא, הפיננסית היכולת את
 כדאיות אין, ההחלטה קבלת במועד החברה של במצבה, וכן הנדרש העצמי ההון

 בנוסף וזאת(, 14% עד 11%-)כ יחסית הנמוך רווחיותם שיעור לאור בפרויקטים בהשתתפות
כי במועד ההחלטה  יצויןעוד  .החברה של ולא לוזון מר של היא העסקית שההזדמנות לכך

עדכן מר לוזון את ועדת הביקורת כי הוא מעמיד את חלקו בהון העצמי הנדרש בעצמו. לאור 
האמור, החליטה וועדת הביקורת למען הזהירות לדחות את האפשרות להשתתף במכרזים 

 וועדת המלצת את לאמץ החברה דירקטוריון החליטבמסגרת נימוקיו, שנידונו בפניה. 
 של הפעילות בתחום נמצאים" למשתכן"מחיר  מסוג שפרויקטים לקבוע יש לפיה הביקורת
 את המלווים הבנקים של נכונותם אי לאור, ההחלטה קבלת למועד נכון זאת עם, החברה
 נדרשת החברה כי העובדה ולאור, החברה של האשראי מסגרות את להגדיל החברה פעילות

 אי ולאור, עתידי פיתוח בצבר הנמצאים פרויקטים מימון לטובת"ח ש מיליון 50-כ לגייס
, סיבוס דניה עם העסקה מתווה במסגרת לוזון עמוס של בנעליו להיכנס הכלכלית הכדאיות

 של ההתקשרות את לדחות יש; נמוכה רווחיות של מטעמים לרבות, מימון יכולת והעדר
 כבר העין)ראש  ובגדרה"צ בראשל פרויקטים פיתוח עבור" למשתכן"מחיר  במכרזי החברה

 התקשרותו מכח לוזון מר של עסקית בהזדמנות שמדובר אף על כי שוב יצוין(. בעבר נדחה
 בטרם, הזהירות למען, סיבוס דניה עם שותפות בהסכם בחברה השליטה לרכישת עובר
 .החברה של לפתחה הובאו הן, האמורים למכרזים הצעות סיבוס דניה עם יחד לוזון מר הגיש

 
, הנוכחי לשמה החברה שם לשינוי החברות רשם אישור התקבל 2016 במאי 29 ביום .ח

 ".מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת"
 

 אגרות סדרות דירוג להורדת ביחס 2016 בינואר 14 מיום דרוגימ הודעת אודות לפרטים .ט
 השינוי בעקבות. השנתיים הכספיים לדוחות. ד.16 באור ראה 3Baa לדירוג 3A רוגימד החוב

 עודכן 2016 בינואר 14 ביום, החוב אגרות של הנאמנות שטרי להוראות ובהתאם האמור
 הכספיים לדוחות 3.ג.16-ו 2.ג.16 בבאורים כמפורט, החוב אגרות של הריבית שיעור

לסדרות אגרות  3Baaדרוג על הארכת דירוג יהודיעה מ 2016באפריל  26ביום . השנתיים
 מידרוג ממשיכה אלה בימיםלמיטב ידיעת החברה,  .וודאי לא כיוון עם, החוב של החברה

 .כאמור החברה דירוג את לבחון
 

, הודיעה 2016 מרסב 23 ביוםלדוחות הכספיים השנתיים,  .1.ג(1.10 באורבהמשך לאמור ב .י
 לחברה על מימוש האופציה השניה (אלומיי -להלן) מוגבלת שותפות, נקיה אנרגיהאלומיי 

המוקנית לה לפי הסכם ההשקעה שלה בדורי אנרגיה, לשם הגדלת שיעור החזקתה בדורי 
במאי  15ביום  נוסף, על דרך של הקצאת מניות נוספות של דורי אנרגיה. 1%-אנרגיה ב

 החברה מחזיקות המימוש שלאחר כך, מומשה האופציה, הועברה תמורת המימוש 2016
בוצע תשלום איזון הלוואות בעלים  ,וכן (אחת כל 50%) אנרגיה בדורי שווי בחלקים ואלומיי

חזקה הכך שלאחר המימוש חלק הלוואות הבעלים לדורי אנרגיה הינו בהתאם לשיעור ה
 . לדוחות הכספיים השנתיים. 1.ג(1.10לאחר המימוש. לפרטים נוספים ראה באור 

 
קשה לתיקון בקשה בבעניין לדוחות הכספיים השנתיים  .ד.4(.ג1.10באור בהמשך לאמור ב .יא

, 2016ידי דורי אנרגיה בחודש ינואר -לאישור תביעה נגזרת בשמה של דוראד, שהוגשה על
נעתר בית המשפט לבקשת החברה  2016באפריל  20בדיון אשר התקיים ביום יצוין כי 

רופם להליך של משיבים נוספים, מר אוריה ילתיקון הבקשה לאישור תביעה נגזרת ולצ
כי המועד  ,בית המשפט קבע בע"מ. (2006)אדלקום בע"מ ואדלטק אחזקות אדלסבורג, 

הגישו המשיבים  2016בחודש יולי  .2016ביולי  24האחרון להגשת תגובות לבקשה הינו יום 
 . נגזרת תביעה לאישור המתוקנת לבקשה תגובותיהםבבקשה האמורה את 

 

השופט כבוב להעביר את הדיון בתיק לכב' השופטת רות  'כב החליט 2016 ביולי 25 ביום
החליטה כב' השופטת  2016באוגוסט  1רונן, עקב מניעות להמשך הדיון בתיק בפניו. ביום 

רות רונן, כי היא מנועה מלדון בתיק והעבירה אותו לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב 
טי המחלקה הכלכלית בבית בעקבות קביעותיהם של שופהמותב שידון בו. לשם קביעת 

המשפט המחוזי בתל אביב כי הם מנועים מלדון בתיק זה, העביר נשיא בית המשפט המחוזי 
לנשיאת בית המשפט העליון, אשר הורתה לצדדים להודיע מהו בית המשפט שבו את התיק 

 ראוי לדעתם לנהל את ההליך. 
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
הורתה נשיאת בית המשפט העליון לצדדים לעדכן  2016מחודש ספטמבר בהחלטה נוספת 

 את בית המשפט האם הגיעו להסכמה באשר להעברת המחלוקת בהליך זה לבוררות.
 להלן. .ז.5לפרטים נוספים אודות הליך זה לאחר תאריך המאזן, ראה באור 

 
 PUTלגישור לדורי בניה וכן מימוש אופציית אשראי אודות העמדת מסגרת  לפרטים .יב

עסקת רום  -שהעניקה החברה לדורי בניה בהתייחס לרכישת מלוא מניות רום גבס )להלן
 נכנסה 2016במרס  29ביום  . לדוחות הכספיים השנתיים.10.ב(2.10ראה באור  ,גבס(

ראה באור לפרטים בדבר הטיפול החשבונאי בדבר העסקה  .מחייבעסקת רום גבס לתוקף 
. ד .1 באור ראו, 2016 באפריל 11 ביום גבס רום עסקת השלמת אודות לפרטים. לעיל. ג .2

 .לעיל
 

 החזקות גינדי מקבוצת חברות ובין בניה דורי בין הסכם נחתם 2016 בפברואר 2 ביום .יג
 עבור מבצע קבלן בניה דורי שימשה בהם פרויקטים שני עם בקשר( המזמין -להלןבסעיף זה )

 ,מסחרי לסיכום האמורים הצדדים הגיעו לפיו(, הפרויקטים -להלןבסעיף זה ) המזמין
 במצבם בפרויקטים העבודות את בניה דורי הפסיקה 2016 בפברואר 2 ביום במסגרתו

 המסחרי הסיכום. המזמין ורהה עליו חלופי לקבלן או למזמין אותן מסרהו( AS IS) הנוכחי
 דורי אחריות בגין)למעט  והמזמין בניה דורי בין הדדי תביעות העדר, היתר בין, ללוכ האמור

 .(מסוימות עבודות לטיב בניה
 

 עם בקשר המזמין לטובת בניה דורי העמידה אותן הערבויות של משמעותית הקטנה
 .שנקבעו המסוימות העבודות לטיב בניה דורי אחריות צמצום ,וכן הפרויקטים

 
 במלוא מדועאינו  המזמיןנכון למועד הדוח ולמועד אישור הדוחות הכספיים  כי ,יצוין

, הגישה דורי בניה כנגד 2016באוגוסט  2ביום בהתאם, . האמור ההסכם פי על התחייבויותיו
מיליון ש"ח וכן,  7-המזמין וחברות נוספות בקבוצת המזמין תביעה לסעד כספי בסך של כ

ני לסעדי אכיפה וסעדים הצהרתיים, בין היתר, בטענה להפרות בוטות של ההסכם בקשר לש
שלח המזמין לבנק הרלוונטי דרישה לחילוט ערבויות  2016באוגוסט  3הפרויקטים. ביום 

שני הפרויקטים האמורים, בסכום  במסגרתידי דורי בניה -בנקאיות אשר הועמדו לטובתו על
, בעקבות בקשה, שהגישה דורי בניה לבית 2016באוגוסט  4מיליון ש"ח. ביום  15-כולל של כ

המשפט המחוזי בתל אביב לצו מניעה האוסר על חילוט/מימוש הערבויות האמורות, נתקבלה 
ונות הפקדת בטחהחלטת בית המשפט, לפיה ניתן צו ארעי עד לדיון בבקשה, בכפוף ל

 אלפי ש"ח, אשר הופקדו במלואם במסגרת הזמנים שנקבעו. 35-מתאימים בסך כולל של כ
 

התקבלה החלטת בית המשפט המחוזי מהמועד האמור לפיה בטל  2016בספטמבר  7ביום 
מיליון ש"ח, וביחס ליתרת הערבויות בסך  7.5הצו הארעי ביחס לערבויות בהיקף כולל של 

לתקופה  יתרת הערבויות ניתן צו מניעה זמני האוסר על מימוש/חילוטמיליון ש"ח,  7.7-של כ
עוד צוין בהחלטה כי אין משמעה הצדקה פוזיטיבית לחילוט . ממועד ההחלטה חודשים 9של 

על ההחלטה הערבויות, אלא היא מתייחסת לכללים הנוגעים למניעת חילוט הערבויות. 
יחד עם בקשת רשות הערעור  2016בחודש ספטמבר ידי דורי בניה -האמורה הוגשה על

התקבלו  2016בספטמבר  12בקשה לסעד זמני בערעור למניעת חילוט הערבויות, וביום 
( ניתן צו ארעי למניעת מימוש או 1החלטות בית המשפט העליון בבקשות האמורות, ולפיהן: )

וזאת עד  ,חמיליון ש" 15.2-חילוט כלל הערבויות שהעמידה דורי בניה לטובת המזמין, קרי, כ
( הוחלט שהבקשה לרשות ערעור והבקשה לעיכוב ביצוע מצריכות 2להחלטה אחרת; )

, והמשיבות הגישו תשובתן. המזמין הגיש גם מצידו בקשת רשות ערעור נגד החלטת תשובות
, לאחר תאריך 2016בנובמבר  15בית המשפט האמורה ודורי בניה הגישה תגובתה ביום 

 /או נקבע דיון באיזו מבקשות רשות הערעור הדדיות האמורות. המאזן. טרם נתנה החלטה ו
 

לעמדתה של דורי בניה, אין בסיס משפטי לחילוט הערבויות הבנקאיות האמורות והיא 
 ממשיכה לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה למניעת חילוטן.
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
 בניה ציוד למכירת סיבוס דניה עם בהסכם בניה דורי התקשרה 2016 מרסב 18 ביום .יד

שירותי ניהול בדק  קבלתו בניה דורי של בביצועהפרויקטים ש בשלושה ניהול שירותי ולקבלת
בדק, וזאת מבלי לשנות את היקף האחריות הבכל הפרויקטים שלה המצויים בתקופת 

ודות באותם פרויקטים. לפרטים נוספים ראה כלפי מזמיני העב בניה דוריוההתחייבויות של 
  .השנתיים הכספיים לדוחות.ג. 12.ב(2.10 באור

 
, האמור הניהול שירותי להסכם תוספת על בניה דורי חתמה 2016 באוגוסט 2 ביום

 בפרויקט סיבוס דניה ידי-על שיינתנו השירותים כי, סיבוס דניה לבין בינה הוסכם במסגרתה
 בשני סיבוס דניה ידי-על הניתנים השירותים לתכולת בהתאם יהיו" הארבעה מגדלי"

 מוקדמת הרשאה שתינתן לכך בכפוף אולם, בהסכם שהוסכם כפי ולא, האחרים הפרויקטים
 שירותים נותן או/ו משנה קבלן כל עם סיבוס דניה של התקשרותה לפני בניה מדורי ומפורשת

 בתמורה וזאת, זה לעניין גורם אותו עם להתקשרשל דניה סיבוס  לזכותה כתנאי, כלשהו
 בין הוסכם עוד+(. Cost) 7% בתוספת לעלות השווה בסך, בהסכם שהוסכמה זו על נוספת

 מכירת בגין בניה לדורי תשלם סיבוס שדניה התמורה כי, להסכם התוספת במסגרת הצדדים
 של בדרך וזאת, מ"מע בתוספת, ח"ש מיליון 12 של סך על תעמוד( בהסכם כהגדרתו) הציוד
 מלוא של מלא לקיזוז עד, סיבוס דניה של שוטף חשבון מכל ח"ש מיליון 2 של סך קיזוז

ונכון למועד  2016בספטמבר  30נכון ליום  .סיבוס דניה ידי-על הציוד רכישת בגין התמורה
מיליון ש"ח,  10-ו 6אישור הדוחות הכספיים, קוזזו מתוך הסכום האמור סך כולל של 

סכום תמורת הציוד, כפי שהוסכם בין בהתאמה, מתוך החשבונות השוטפים לדניה סיבוס. 
 16-ך של כה הפסד מירידת ערך ציוד, בסבני דוריהצדדים בתוספת להסכם כאמור, מגלם ל

סעיף הוצאות אחרות בדוח הרווח והפסד  נרשם בתקופת הדוח במסגרתמיליון ש"ח, ואשר 
 . בניה דורישל 

 
בפרויקטים  בניה דורימנגד יצוין, כי בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם, ציוד המשמש את 

כאמור, יושאלו על  סיבוס לדניה, אשר נמכרו סיבוס דניהאותם היא מבצעת שלא באמצעות 
השפעת התוספת להסכם האמורה באה לידי לדורי בניה, ללא תמורה נוספת.  סיבוס דניהידי 

 .בניה דוריביטוי בדוחותיה הכספיים של 
 

 מניות לרכישת 2016 בפברואר 9 ביום החברה שפרסמה נוספת רכש הצעת אודות לפרטים .טו
ידי החברה, אשר -את יתרת ההון המונפק של דורי בניה שאינו מוחזק על המהוות, בניה דורי

 לדוחות.ג. 11.ב(2.10לא נענתה במלואה בהתאם לתנאיה ובהתאם לא הושלמה, ראה באור 
 .השנתיים הכספיים

 

 :לחברה פרטית בבעלות החברה בניה דוריהסכם מיזוג משולש הופכי לצורך הפיכת  .טז
 

 מניות לגבי החברה שפרסמה מלאה רכש הצעת בדבר, לעיל. טו .3 בבאור לאמור בהמשך
 לחברה תהפוך בניה שדורי לכך לפעול החברה רצון ולאור, נענתה לא אשר, בניה דורי

 עם( המיזוג הסכם -להלן) מיזוג בהסכם החברה התקשרה, 2016 באפריל 13 ביום, פרטית
 המלאה בבעלותההיתה חברת יעד )שהיתה מצויה באותה עת בתהליך של הקמה ואשר 

 ולאנשוא הסכם המיזוג  המיזוג לביצוע ייעודי באופן הוקמה אשר, החברה של( 100%)
 הסכם לצורך למעט, כאמור הקמתה ממועד החל אחרת או/ו עסקית פעילות כל בההתקיימה 

לפיו, כפוף , ועם דורי בניה (היעד חברת -להלן) (להלן כהגדרתו, ההלוואה והסכם המיזוג
לתנאים המתלים שנקבעו לשם כך כמתואר להלן, חברת היעד תתמזג עם ולתוך דורי בניה 
בהתאם להוראות הפרק הראשון של החלק השמיני של חוק החברות, באופן שחברת היעד 

כן נקבע חזקות על ידי החברה. תתחסל ודורי בניה תהפוך לחברה פרטית שכל מניותיה מו
כפוף להתקיימות כל התנאים הנדרשים להשלמת המיזוג במסגרת תנאי המיזוג האמור כי 

לפי הסכם המיזוג, בעלי המניות מן הציבור של דורי בניה )שאינם החברה( יקבלו במועד 
ההשלמה של המיזוג בתמורה למניות דורי בניה שבידיהם אשר תועברנה לידי החברה 

ש"ח  0.01ש"ח למניה אחת בת  0.333המניות הנרכשות(, תשלום במזומן בסך של  -להלן)
 כפוף לניכוי מס במקור(.  -אלפי ש"ח )והכל  4,673-ע.נ. של דורי בניה, ובסה"כ כ
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 

כי תמורת המיזוג כמתואר לעיל הינה זהה לתמורה לה היה זכאי בעל מניות מן הציבור  ,יצוין
בפברואר  9של דורי בניה בגין כל מניה במסגרת הצעת הרכש שפרסמה החברה ביום 

, במסגרתה הציעה החברה לרכוש את מלוא מניותיהם של לעיל. טו .3 בבאור, כאמור 2016
ית דורי יבעלי המניות מן הציבור של דורי בניה, אשר נקבעה על בסיס שער הנעילה של מנ

 בניה במועד פרסום הצעת הרכש האמורה. 
 

הסכם  -להלןהחברה עם חברת היעד בהסכם הלוואה ) התקשרהלשם ביצוע הסכם המיזוג, 
ה החברה לחברת היעד סך השווה לסך התמורה שעתידה להיות תלווה(, במסגרתו ההלוואה

משולמת במזומן לבעלי המניות מן הציבור של דורי בניה בתמורה לרכישת המניות הנרכשות, 
 על ידי העברת המניות הנרכשות לחברה.  נפרעהואשר 

 

התנאים המתלים לכניסתו לתוקף של הסכם המיזוג ו/או להשלמת המיזוג על פיו, אשר 
המועד האחרון(, למעט אם הוארך  -להלן) 2016 ביוני 15ליום להתמלא עד היה עליהם 

כדלקמן: )א( אישור ההתקשרות המוצעת על ידי האסיפה הכללית של בעלי  וכאמור להלן, הי
)א( לחוק החברות; )ב( קבלת אישור של 275בוע בסעיף המניות של דורי בניה, ברוב הק

מוסדות פיננסיים מסוימים לביצוע המיזוג, ככל שיידרש; )ג( קליטת הצעת המיזוג אצל רשם 
( לחוק החברות המעידה על 5)323החברות וקבלת תעודה מרשם החברות כאמור בסעיף 

תקיימו כל התנאים המתלים היה ולא הכן נקבע כי ביצוע המיזוג וכן קבלת תעודת מיזוג. 
האמורים עד למועד האחרון והמועד האחרון לא הוארך על ידי כל הצדדים במפורש ובכתב 

כי הצדדים רשאים לעשות כן בהסכמה הדדית(, יהא הסכם המיזוג בטל מעיקרו ולמי  ,)ויובהר
ה ו/או מהצדדים וכן לכל צד שלישי לא תהיה כל עילה הנובעת מהסכם, לרבות עילה ו/או טענ

 זכות תביעה כנגד מי הצדדים להסכם זה.
  

 עסקתאת  בניה דורי של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2016 במאי 19 ביום
 .החברות לחוק 320 סעיף הוראות פי להאמורה ע מיזוגה
 

הושלם המיזוג,  ,האמורים המתלים, לאחר שהתקיימו כל התנאים 2016ביולי  24ביום 
מן המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והיא חדלה של דורי בניה נמחקו מניותיה 

, בבעלות כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות, להיות חברה ציבורית והפכה לחברה פרטית
, וכן, חדלה להיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך( של החברה, 100%מלאה )

 שכיהנו הדירקטורים כל התפטרו 2016 וסטאוג בחודש, כך בעקבות .1968-התשכ"ח
 עמוס לוזון, ליה לוזון וגיל זלצמן ה"ה החברה ידי-על מונו ובמקומם בניה דורי בדירקטוריון

בדבר הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה של דורי לפרטים  .בניה בדורי כדירקטורים לכהן
 לדוחות הכספיים השנתיים.. 13.ב(2.10, ראה באור 2016ידי החברה בחודש ינואר -בניה על

 

 -להלן) פיננסי גורם שאינו קשור לא שלישי צד עם בניה דורי התקשרה 2016 מרסב 29 ביום .יז
 לא, ח"ש מיליון 20 של בסך אשראי מסגרת בניה לדורי המלווה יעמיד לפיו, בהסכם( המלווה
 לניצול ניתנת שתהייה(, האשראי מסגרת -להלן זה בבאור) כלשהו למטבע או למדד צמודה

 סכומים(. האחרון המועד -להלן) 2018במרס  31 ליום עד, חלקה או כולה, בניה דורי ידי על
 קבועה שנתית ריבית ויישאו, האחרון המועד עד ייפרעו האשראי מסגרת מתוך שינוצלו
 אי או, האשראי מסגרת העמדת בגין כי ,יצוין .רבעוניים בתשלומים תשולם אשר 7% בשיעור
, האמור ההסכם פי-על בניה דורי של התחייבויותיה להבטחת. עמלה כל תשולם לא, ניצולה
 יתרת את המלווה לטובת תשעבד בניה דורי, האשראי מסגרת מתוך סכומים למשיכת וכתנאי

 בסכום מוגבל, ויחיד בדרגה ראשון, קבוע בשעבוד דוראד בפרויקט לקבל הכנסותיה
 (.בגינן הריבית לרבות) בניה לדורי שיועמדו ההלוואות

 
 באור ראה ,דוראד פרויקט עם בקשר המתנהלים המשפטיים ההליכים בדבר לפרטים

 כפוף היה האמור השעבוד מתן. להלן( 4.יח.)3ובאור  השנתיים הכספיים לדוחות. 4.ד.18
 . התקבלו אשר, מסוימים פיננסיים מגופים הסכמות לקבלת
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
 מתוך שהועמדו סכומים של מיידי לפירעון להעמדה מקובלות עילות כולל האמור ההסכם
, שנוצלו סכומיםפירעון -אי עילת, ביניהן, מוקדמת התרעה למתן הכפופות, האשראי מסגרת
 עיקולים או מסוימות לפועל הוצאה פעולות, שנקבע זמן בתוך תתוקן שלא הסכם הפרת

 להוות העשוי או המהווה אירוע כל או בניה לדורי נכסים כונס מינוי, בניה דורי כנגד מסוימים
 האמור.  ההסכם פי על המלווה בזכויות מהותית פגיעה

 
 ,2016במהלך חודש ספטמבר  כי, נמסר לחברהו, כלל נוצלה לא האמורה האשראי מסגרת
 ביטלה בניה דורי, האמורה האשראי במסגרת צורך לה אין כי סבורה היתה בניה ודורי מאחר

 . במסגרתו שנרשם עבודהש את והסירה האמור ההסכם את
 

 :משפטיים הליכים .יח
 

להלן עדכונים ביחס להליכים משפטיים שהקבוצה צד להם אשר נפתחו בתקופת הדוח וכן 
 .ד. לדוחות הכספיים השנתיים:18ביחס להליכים משפטיים אשר פורטו בבאור 

 
 נוספת תביעה בדבר, השנתיים הכספיים לדוחות. 3.ד.18 בבאור לאמור בהמשך (1

 לאישור בבקשות הנזכרות לטענות דומות טענות הכוללת, החברה נגד שהוגשה
 הערעור רשות בקשת כי, יעודכן, החברה נגד, היתר בין, שהוגשו, ייצוגיות תובענות

 הליכים לעיכוב המחוזי המשפט בית החלטת על העליון המשפט לבית התובע שהגיש
 נכון, לפיכך. 2016 במאי 4 ביום נדחתה, הייצוגי בהליך להכרעה עד האמורה בתביעה

 .הייצוגי בהליך להכרעה עד מעוכבים האמורה בתביעה ההליכים, הדוח אישור למועד

 
 לאישור בקשות בדבר, השנתיים הכספיים לדוחות. 3.ד.18 בבאור לאמור בהמשך (2

 מועדי. המסמכים גילוי הליך הסתיים 2016 מאי בחודש כי, יעודכן, כנגזרות תובענות
 .2017 ינואר לחודש נקבעו בתיק הוכחות

 
 לאישור בקשות בדבר, השנתיים הכספיים לדוחות. 3.ד.18 בבאור לאמור בהמשך (3

הוגשה לבית המשפט מטעם  2016בחודש אוגוסט  כי, יעודכן, כייצוגיות תובענות
המבקשים בבקשות לאישור התובענות הייצוגיות הודעה ובקשה להמשך בירור הבקשה 
לאישור כתובענה ייצוגית, במסגרתה הודיעו לבית המשפט כי הליך הגישור לא צלח, 
ולפיכך מתבקש בית המשפט ליתן הוראות להמשך בירורה של הבקשה לאישור תובענה 

ולהורות  2015יצוגית וכן להסיר את ההקפאה בבקשה לגילוי מסמכים מחודש דצמבר י
ולאחר קבלת תשובתם לחייב אותם ליתן גילוי ועיון  -למשיבים להגיש תגובתם לבקשה 

הגישו המשיבים )ביניהם החברה( תגובה לבקשת  2016בחודש ספטמבר במסמכים. 
ם לשאלת המשך בירור התובענה גילוי המסמכים, במסגרתה התייחסו בין היתר ג

להורות למבקשים להגיש בקשת הסתלקות ולהשתית עליהם  ת המשפטוביקשו מבי
התיק נקבע לקדם  .הוצאות ושכ"ט בגין בקשת המחיקה והן בגין ההסתלקות מההליך

  .2017משפט להשלמת הליך גילוי מסמכים לחודש ינואר 
 

 משפטיים הליכים בדבר, השנתיים הכספיים לדוחות. 4.ד.18 בבאור לאמור בהמשך (4
 שימש אשר , .GTS Power Solutions, Incלבין בניה ודורי החברה בין המתנהלים

 ר"יו מונה 2016 באפריל 15 ביום כי, יעודכן, דוראד בפרויקט הראשי ההקמה כקבלן
הגיש קבלן ההקמה את  2016בחודש ספטמבר . הקודם הטריבונל ר"יו חלף, טריבונל

תביעה שכנגד וכן כתב תשובה לכתב ההגנה של החברה ודורי בניה, כתב ההגנה ל
בליווי מספר תצהירים. המועד להגשת כתבי הטענות מצד החברה ודורי בניה קבוע 

 .2017שמיעת הראיות קבועים לחודש יולי  מועדי, ו2017לחודש ינואר 
 

. לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר הליכי בוררות 6.ד.18 בבאורלאמור  בהמשך (5
 בניה דורי של בפרויקטהמזמין(  -להלן) עבודה מזמין לבין בניה דוריהמתנהלים בין 

הגיש המזמין בקשה  2016ינואר  בחודשכי  ,הפרויקט(, יעודכן -להלן ) הארץ במרכז
במסגרת הפרויקט,  דורי בניהלחילוט ערבויות בנקאיות אשר הועמדו לטובתו על ידי 

 מיליון ש"ח.  10-בסכום כולל של כ
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ביהמ"ש(  -להלןאביב יפו )-החליט בית המשפט המחוזי בתל 2016באפריל  11 ביום
 עד האמורות הערבויות את לחלט מהמזמין המונע( המניעה צו -להלןצו מניעה ) ליתן

 הערבויות( א: )הבאים לתנאים בכפוף וזאת חלקי או סופי, בוררות פסק למתן
 זה ק"בס האמור בתנאי עמידה אי. חודשים שמונה של לתקופה, לעת מעת, תחודשנה

 המזמין לטובת נוספת ערבות הפקדת( ב; )הערבויות של מיידי חילוט יאפשר לעיל
 המניעה מצו כתוצאה למזמין שייגרם נזק להבטחתדורי בניה ל מהותי שאינו בסכום
 למועד נכון. יפקע המניעה צו, נוספת ערבות בהיעדר(. הנוספת הערבות -להלן) האמור

. ש"ביהמ להוראות בהתאם הופקדה הנוספת והערבות בתוקף הינן הערבויות, הדוח
  .זו החלטה כנגד המשפט לבית ערעור רשות בקשת הגיש המזמין

 
ת החלט כנגד ערעורה רשות בקשתדחה בית המשפט העליון את  2016 ביוני 21ביום 

ולמעשה נקבע בפסד דין  ,חילוט ערבויות הביצועבמסגרתה ביקש המזמין את ביהמ"ש 
 חלוט כי המזמין לא יוכל לחלט את הערבות עד לסיום הליך הבוררות.

 
ידי -על התקבלה במשרדי דורי בניה תביעה נוספת שהוגשה 2016בספטמבר  26ביום 

מיליון  43-המזמין נגד דורי בניה במסגרת הליכי הבוררות האמורים, בסך כולל של כ
ש"ח, במסגרתה נכללו תביעות ודרישות הנדסיות שונות בגין, בין היתר, ליקויים ונזקים 
שונים בדירות הפרויקט וברכוש המשותף, ירידת ערך וטענות לפיצויים שונים. דורי בניה 

טענות המזמין בתביעתו האמורה, והיא תכין, באמצעות יועציה  דוחה מכל וכל את
לומדים את טענותיה ובשל  דורי בניהעורכי הדין של  המשפטיים, את הגנתה בהתאם.

 הדרישה.השלב המקדמי של ההליך טרם ניתן להעריך את סיכויי 
 

 לחוק 197 סעיף לפי לפיצויים ותתביע שתי הוגשו 2016 ומאי 2015 נובמבר יםבחודש (6
 הועדה -להלן) "אפק מצפה" ובניה לתכנון המקומית הועדה כנגד והבניה התכנון

 אישור עקב שונים מקרקעין לבעלי לכאורה שנגרמה ערך לירידת טענה בגין, (המקומית
 התביעות סכום. התכנית בתחום הגובלים מקרקעין בעלי הינם אשר, תקווה בגני תכנית
 מיליון 12.4-כ הינו התובעים כלל ידי על המקומית מהועדה הנתבע הערך ירידת עבור

  .ח"ש
 

 החברה שנתנה שיפוי כתב לאור וזאת, החברה לתגובת נמסרו האמורות התביעות
 שיוגשולטובת הועדה המקומית, לפיו החברה תשפה את הועדה המקומית בגין תביעות 

לחברה על מנת לאפשר לה להתגונן בתביעות  ונמסר ותנגדה בעניין זה. התביע
והכנת חוות דעת שמאית  ותלטענות התביע מטעמה תגובהכמשיבה, לרבות הגשת 

מטעמה בנוגע לכך. למיטב ידיעת החברה, לא נחתמו כתבי שיפוי נוספים בקשר עם 
התכנית ולפיכך במקרה של קבלת התביעה במלואה עשויה החברה לחוב במלוא סכום 

חוות דעת  ליתןבצירוף חוות דעת של השמאי שנשכר על ידי החברה  תגובהההתביעה. 
הוגשה חוות דעת מטעם הוועדה  כן. 2016 באוגוסט 16ביום  הוגשהלעניין ירידת ערך 

 נקבע המקומית הועדהבמשרדי  דיוןלתכנון ובניה, הממליצה לדחות את התביעה. 
 . 2016 נובמבר לחודש

 
לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר מכתב דרישה  .ה.4.ג(1.10בהמשך לאמור בבאור  (7

מהונה המונפק של דוראד;  18.75%ידי אדלקום בע"מ )המחזיקה -שהופנה לדוראד על
 25אדלקום( ומר אוריה אדלסבורג, בקשר עם הסכם יזמות, שנכרת ביום  -להלן 

ה בקשהגישה אדלקום  2016ביולי  25 בין דוראד לבין החברה, ביום 2010בנובמבר 
לאישור תובענה כנגזרת נגד החברה, דוראד, דורי אנרגיה ואלומיי, במסגרתה התבקש 

של  ל סךלאשר לאדלקום להגיש תביעה נגזרת, בשם דוראד, כנגד הנ"ל ע ת המשפטבי
ל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, בגין דמי ייזום בסך הנ"ל ששולמו ע מיליון ש"ח, 49.4

העבירה השופטת רות רונן  2016בחודש אוגוסט . תמכח הסכם היזמו י דוראד לחברהיד
את ההליך לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לצורך קביעת מותב. בהתאם לבקשת 

ידי בית המשפט, על החברה, דורי אנרגיה ואלומיי להגיש -ארכה בהסכמה שאושרה על
 זן,, לאחר תאריך המא2016. בחודש נובמבר 2016את תגובתן עד לסוף חודש דצמבר 

הוגשה בקשה משותפת מטעם אלומיי ודורי אנרגיה, במסגרתה התבקש בית המשפט 
להורות כי על הליך זה להתברר בפני אותו מותב שייקבע בהחלטתה של נשיאת בית 

 . ( להלן8.יח.3.יא. לעיל ובבאור 3 שבבאור כיםהמשפט העליות ביחס להלי
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בתגובתה מסרה דוראד כי היא אינה מביעה עמדה ביחס לטענות אלה ומותירה את 
ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט. על אדלקום להגיב לבקשה האמורה עד 

יחד עם זאת, מבדיקה ראשונית של הבקשה לאישור  2016לקראת סוף חודש נובמבר 
תובענה כנגזרת, לעמדת הנהלת החברה, על פניו, אין בסיס לבקשה. טרם נקבע מועד 

 לדיון.

 
אדלקום כנגד  על ידיתביעה לסעדי עשה והצהרתיים הוגשה  2016ביולי  27ביום  (8

שתי בעלות המניות הנוספות בדוראד, החברה, דורי אנרגיה, אלומיי, דוראד וכן, 
, שנכרת דוראד, כי בסעיף מסוים בהסכם בעלי המניות של אדלקוםטוענת  הבמסגרת

(, נפלו שתי טעויות, שאינן דוראדהסכם בעלי מניות  -להלן ) 2010בחודש נובמבר 
, את הסכמת הצדדים להסכם, וכי החברה, דורי אנרגיה אדלקוםמשקפות, כך לטענת 

התיימרו לנצל ביודעין, שלא כדין ושלא בתום לב, לכאורה, את האופן שבו נוסח  ואלומיי
, הקצאת מניות 2010ושבמסגרתו בוצעה, בשנת  דוראדאותו סעיף בהסכם בעלי מניות 

, שאיננה תואמת, לכאורה, את המנגנון שאוסר על העברת לאלומיישל דורי אנרגיה 
ואת מנגנון זכות הסירוב  דוראדות מניות בתקופת חסימה שנקבעה בהסכם בעלי מני

על החברה, דורי אנרגיה ואלומיי להגיש את הגנתן עד לסוף  שנקבעה באותו הסכם.
הוגשה בקשה  , לאחר תאריך המאזן,2016. בחודש נובמבר 2016חודש נובמבר 

משותפת מטעם אלומיי ודורי אנרגיה, במסגרתה התבקש בית המשפט להורות כי על 
פני אותו מותב שייקבע בהחלטתה של נשיאת בית המשפט העליות הליך זה להתברר ב

( לעיל. בתגובתה מסרה דוראד כי היא אינה 7.יח.3 -.יא. ו3ביחס להליכים שבבאורים 
מביעה עמדה ביחס לטענות אלה ומותירה את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט. 

דוראד נמסר כי  ידי אחת מבעלות המניות האחרות של-בתגובה נוספת שהוגשה על
לשיטתה יש להכריע בבקשה זו רק לאחר מיצוי הליך המשא ומתם לקראת העברת 
ההליך לבוררות. על אדלקום להגיב לבקשה האמורה עד לקראת סוף חודש נובמבר 

יחד עם זאת, מבדיקה ראשונית של התביעה, לעמדת הנהלת החברה, על פניו,  .2016
 ון.אין בסיס לבקשה. טרם נקבע מועד לדי

 
הומצא לדורי בניה כתב תביעה בסדר דין מקוצר, אשר הוגש נגדה  2016ביולי  28 ביום (9

, כי היא אדלטק, במסגרתו טוענת אדלטקידי -לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז על
מכל תשלום שהתקבל ויתקבל בידי דורי בניה  5%זכאית, כביכול, לדמי ייזום בסך של 

 קבלן ההקמה בפרויקט דוראד כקבלן משנה עבורבגין עבודות קבלניות שביצעה 
 העמידה את סכום התביעה על סך של אדלטק. דוראד הכחבמסגרת הקמת תחנת 

ש"ח וכן, ביקשה כי יתאפשר לה לתבוע סכומים נוספים, ככל שיתקבלו מיליון  15.25
בגין עבודתה כקבלן משנה  קבלן ההקמה בידי דורי בניה תשלומים נוספים מאת

על דורי בניה להגיש בקשת רשות להתגונן . דוראד הכחבמסגרת פרויקט הקמת תחנת 
 .2016עד לחודש דצמבר 

 
להטלת עיקולים על מלוא בקשה הגישה אדלטק לבית המשפט  2016בחודש ספטמבר 

בחודש לבקשה האמורה תגובתה דורי בניה הגישה את  סכום התביעה כנגד דורי בניה.
דיון  הגישה אדלטק את תשובתה לתגובה. 2016, ובחודש נובמבר 2016אוקטובר 

 .2017חודש ינואר קבוע ל נושא הבקשה לעיקוליםב
 

 , והיא תכין,האמורה לתביעה בסיס אין, פניו על, בניה דורי לעמדת, ראשונית מבדיקה
לומדים את  בניהדורי עורכי הדין של  באמצעות יועציה המשפטיים, את הגנתה בהתאם.

  .טענותיה ובשל השלב המקדמי של ההליך טרם ניתן להעריך את סיכויי הדרישה
 

. לדוחות הכספיים השנתיים בעניין הפרשות בגין 11.ד.18בהמשך לאמור בבאור  (10
תביעות של חברות קבוצת דורי בניה, להלן סיווג ההתחייבויות התלויות של חברות 

בהתאם לקבוצות בעלות  2016בספטמבר  30נכון ליום קבוצת דורי בניה שבתוקף 
 מאפיינים דומים: 
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סה"כ  מהות תביעות קבוצת תביעות

 תביעות
סכום  ההפרשה

החשיפה 
שדורי 

בניה לא 
צופה 

תשלום 
 בגינה

סכום 
החשיפה 

בגין 
תביעות 

שטרם ניתן 
להעריך את 

 סיכוייהן

 הערות

  במיליון ש"ח 

תביעות של 
 מזמיני עבודה

תביעות מזמיני עבודה 
בגין נזקים לכאורה 

מו בעיקר בעקבות רשנג
איחור במסירה של  

 .פרויקטים

  165 -כ

 

יצוין כי הסכום האמור אינו כולל   
את התביעה של קבלן ההקמה 

כאמור בבאור  בפרויקט דוראד
 .( לעיל4.יח.3

 ת דורי בניהיצוין כי לקבוצ
תביעות כנגד מזמיני עבודה 

מיליון ש"ח )לא  134-בסך של כ
קבלן כולל התביעה נגד 

 בפרויקט דוראד(.ההקמה 

תביעות של 
קבלני משנה 

 וספקים

תביעות של קבלנים 
וספקים בעיקר בגין אי 
 תשלום חשבונות לכאורה

יצוין כי הסכום האמור כולל     36 -כ
תביעות של קבלני משנה 

 23-בסך של כבפרויקט דוראד 
)כמתואר בבאור  מיליון ש"ח

. לדוחות הכספיים 4.ד.18
 .השנתיים(

תביעות של 
 דיירים 

תביעות של דיירים בעיקר 
 בגין ליקויי בניה 

     10 -כ

תביעות של 
 עובדים 

תביעות של עובדי חברות 
קבוצת דורי בניה ו/או 
עובדי כח אדם בגין זכויות 

 סוציאליות

 ,מהסכומים הנתבעיםבגין חלק     5 -כ
דורי בניה זכאית לשיפוי מצד 

 חברות כח האדם.

תביעות של 
 בעלי מניות

בקשה לאישור תובענה 
 כייצוגית 

     75 -כ

תביעות של 

 צדדי ג'

     11 -כ 

  108 -כ 175 -כ 19-כ 302-כ  סה"כ

 30נכון ליום שבתוקף ושל רונסון,  להלן סיווג ההתחייבויות התלויות של החברה (11
 בהתאם לקבוצות בעלות מאפיינים דומים:  2016בספטמבר 

 
קבוצת  הנתבעת

 תביעות
סה"כ סכום  מהות תביעות

 תביעות 
 

סכום  ההפרשה
החשיפה 

שהחברה לא 
צופה תשלום 

 בגינה

סכום 
החשיפה 

בגין תביעות 
שטרם ניתן 
להעריך את 

 סיכוייהן

 הערות

  במיליוני ש"ח במיליוני ש"ח

תביעות  החברה
המוגשות 

במהלך 
העסקים 

הרגיל של 
 החברה

תביעות בגין 
ליקויי בניה ו/או 
 איחורי מסירה 

  6 -כ
 

 

 

בדוחות הכספיים השנתיים של   
 2015בדצמבר  31החברה ליום 

סכום התביעות הנ"ל  היה  בסך 
מיליון ש"ח )ברמת  8.8-של כ

המאוחד( שכן חלק מהתביעות 
מוגשות ו/או רלבנטיות גם לדורי 

כקבלן המבצע בפרויקטים בניה 
 של החברה.

הליך משפטי 
 GTS  מול  

)קבלן ההקמה 
הראשי 

בפרויקט 
 דוראד(

סכסוך משפטי 
עם קבלן ההקמה 

 בפרויקט דוראד

יוסף כי דורי בניה הינה נתבעת      131 -כ
 יחד עם החברה לעניין הליך זה.
לפרטים נוספים ראה באור 

 .( לעיל4.יח.3
 

הליך משפטי 
קבלן מול 

משנה 
בפרויקט 

 דוראד

תביעה לתשלום 
סכומים בגין 
עבודות שבוצעו 

 בפרויקט

יוסף כי דורי בניה הינה נתבעת     15 -כ
יחד עם החברה לעניין הליך זה. 
הסכום אינו כולל תביעות כספיות 
נוספות שהוגשו נגד דורי בניה 
על ידי קבלני משנה שלה 
בפרויקט דוראד בסכום כולל של 

 ש"ח.  מיליון 8.4-כ

בקשה 
מאוחדת 
לאישור 
תובענה 

טענה לנזק כספי 
כתוצאה מפרסום 
דיווחים ודוחות 
כספיים הכוללים 

הבקשה הוגשה גם כנגד      75-למעלה מ
דירקטורים של החברה וכן כנגד 

יה, דירקטורים שלה, דורי בנ
נושאי משרה שלה, רואי החשבון 
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קבוצת  הנתבעת
 תביעות

סה"כ סכום  מהות תביעות
 תביעות 

 

סכום  ההפרשה
החשיפה 

שהחברה לא 
צופה תשלום 

 בגינה

סכום 
החשיפה 

בגין תביעות 
שטרם ניתן 
להעריך את 

 סיכוייהן

 הערות

  במיליוני ש"ח במיליוני ש"ח

לכאורה פרטים  ייצוגית
מטעים בנוגע 
למצבה של דורי 
בניה ובאופן 
"נגרר" ביחס 
למצבה של 

 החברה

וכן כנגד בעלת השליטה הקודמת 
לפרטים נוספים  של החברה.

 ( לעיל. 3.יח.3ראה באור 

תביעה נוספת 
שהוגשה על ידי 
תובע שהינו 
כנטען בעל מניות 

 בחברה

לפרטים נוספים ראה באור     1-עד כ
 ( לעיל.1.יח.3

בקשה 
מיוחדת 

ומתוקנת 
לאישור 

 תביעה נגזרת

טענות בעניין 
השבת דיבידנדים 
שחולקו על ידי 
דורי בניה וכן 
בעניין השבת דמי 

 ניהול לדורי בניה

הבקשה הוגשה גם כנגד דורי     51-כ
בניה, המנכ"ל לשעבר של דורי 
בניה וחברי דירקטוריון מסוימים 

לפרטים נוספים ראה באור  שלה.
 ( לעיל.2.יח.3

תביעות של 
 אחרים

החברה נתנה 
כתב שיפוי 
לטובת הועדה 
המקומית לתכנון 
ובנייה מצפה 
אפק לפיו החברה 
תשפה את 
הוועדה האמורה 
בגין תביעות 
שיוגשו נגדה 

 בעניין זה 

בהליך זה החברה אינה נתבעת.     12.4 -כ
תביעה זו נמסרה לחברה על 
מנת לאפשר לה להתגונן 
כמשיבה עקב כתב שיפוי שנתנה 

לפרטים נוספים מור. החברה כא
 ( לעיל.6.יח.3ראה באור 

החברה נתנה 
בעבר כתבי שיפוי 
לועדה המקומית 
לתכנון ובניה נס 

 ציונה  

בהליך זה החברה אינה נתבעת.     11 -כ
החברה הינה צד הדרוש לבירור 

הליכי ערר  התביעה בשני
ביחס  2007שהוגשו בשנת 

לפרויקט של החברה וזאת עקב 
שנתנה החברה כתבי השיפוי 

לפרטים נוספים ראה  כאמור.
. לדוחות הכספיים 1.ד.18באור 

 השנתיים.
 

בקשה לאישור 
תובענה 
כנגזרת 

שהוגשה על 
ידי אדלקום 
בע"מ )בעלת 

מניות 
-המחזיקה ב

18.75% 
מהונה 

המונפק של 
דוראד 

 "(אדלקום)"

טענות בקשר  
עם דמי ייזום 
ששולמו על ידי 
דוראד לחברה 
מכח הסכם 

ת שבין היזמו
דוראד לבין 

 החברה

הבקשה הוגשה בשמה של     49.4-כ
 דורי אנרגיה דוראד נגד החברה,

. לפרטים נוספים ראה ואלומיי
 ( לעיל.7.יח.3באור 

 
 

תביעה לסעדי 
עשה 

והצהרתיים 
שהוגשה על 

 ידי אדלקום 

טענות ביחס 
לטעויות בסעיף 
מסוים בהסכם 
בעלי המניות של 

 דוראד

התביעה הוגשה כנגד החברה,     -
דורי אנרגיה, אלומיי, דוראד 
ושתי בעלות מניות נוספות 

. לפרטים נוספים ראה בדוראד
 ( לעיל.8.יח.3באור 

 58 -כ 1-כ 352-כ  סה"כ )*( 
 

  293 -כ
 

 

תביעות  רונסון
המוגשות 

במהלך 
העסקים 

 הרגיל 

אל מול לקוחות 
ו/או ספקים ו/או 
נותני שירותים 

 של רונסון

בגין רובן המכריע של התביעות    1-כ 27-כ
קיים לרונסון שיפוי מקבלני 

 הביצוע
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
חלקה של דוראד לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר .ז. 4.ג(1.10 בבאורבהמשך לאמור  .יט

חודש פברואר בערבות הבנקאית לטובת יחידת ניהול המערכת בחברת חשמל, במהלך 
מיליון ש"ח )חלף סך  52עדכנה דוראד את סכום הערבות הבנקאית כאמור לסך של  2016

 שלהוחלפה הערבות  2016יוני  בחודש .(2015בדצמבר  31מיליון ש"ח נכון ליום  70של 
מההחלפה כאמור, גדל  כתוצאההיחסי.  ןמניותיה בהתאם לחלק ותבערבויות של בעל דוראד

 דורי של חלקה הגדלת כנגד"ח. ש מיליון 10-בכבערבות האמורה חלקה של דורי אנרגיה 
 "ח.ש מיליון 5-כ של בסך משועבד פיקדון החברה העמידה, האמורה בערבות אנרגיה

 
 הובאו אסיפה כללית מיוחדת של החברה שעל סדר יומההתקיימה  2016במאי  19 ביום .כ

  הנושאים שלהלן:
 
מינויו של מר מתי דב, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת  (1

 )שלישית ואחרונה(; 
 

ישראל )קסלמן וקסלמן( כמשרד רואה החשבון  PWCמינויו של משרד רואי החשבון  (2
כמשרד רואי אשר כיהן המבקר של החברה, חלף משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, 

 החשבון המבקר של החברה;
 

תנאי העסקתה בחברה של גב' ליה לוזון, בתו של מר עמוס לוזון )מנכ"ל  אישור (3
החברה ובעל השליטה בה(, בתפקיד מנהלת פיתוח עסקי ועוזרת אישית למנכ"ל 

: )א( שכר חודשי קבוע שלהלן לתנאים לוזון' הגב זכאית תהיה במסגרתםהחברה, 
אלפי ש"ח )הכולל תשלום גלובלי עבור שעות נוספות( )עלות  25)ברוטו( בסך של 

אלפי ש"ח(.  30-מעביד חודשית, לרבות התנאים הנלווים שלהלן, מסתכמת לסך של כ
 השכר לא יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. היקף משרה מלאה; 

 
רשה של דמי גמולים ליצרן פנסיוני )או החברה תבצע הפ -)ב( הפרשות פנסיוניות 

ועל פי הוראות הדין  גב' לוזוןלמספר יצרנים( או לסוכן הסדר פנסיוני, לפי בחירתה של 
החל בעניין זה. ההפרשות יבוצעו על פי שכר הבסיס הקבוע כאמור לעיל ולא יכללו 

יזוז רכיבי תגמול אחרים כלשהם. ביצוע הפרשות החברה לביטוח פנסיוני יותנה בק
בהפרשות מתוך שכרה כאמור. כמו כן, החברה תבטח  של גב' לוזון המתאים של חלק

בביטוח אובדן כושר עבודה כחלק מחברותה בקרן פנסיה או כפוליסה  גב' לוזוןאת 
משכרה הקבוע  2.5%נוספת. הפרשות החברה לביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלו על 

לפי דין; )ד( סיום  -מחלה ודמי הבראה  ; )ג( חופשה שנתית, חופשתלוזון' גבשל 
כנסו לתוקפם החל במועד אישורם י' לוזון בחברה יהגבתנאי העסקתה של  -העסקה 

שנים מהמועד האמור. כל אחד מהצדדים יהיה  3ידי האסיפה הכללית ועד לתום -על
יום; )ה( כתב  30רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת הדדית בכתב בת 

' לזוון בתוקף כהונתה בחברה וכן בגין פעולותיה גב שיפוי בגין פעולותיה שלתחייבות לה
פי בקשתה של החברה, כנושאת משרה בחברה אחרת, אשר -בתוקף כהונתה, על

החברה מחזיקה בה מניות )במישרין או בעקיפין( או שלחברה עניין כלשהו בה )וזאת 
בנוסח ובתנאים  -ר(, וזאת ' לוזון כנושאת משרה בחברה אחרת כאמוגבככל שתמונה 

זהים לנוסח כתב השיפוי הקיים בחברה ליתר נושאי המשרה בחברה, והכל בהתאם 
לעיל(; )ו(  (1).ז .3)לפרטים ראו באור  2016 מרסב 29לאישור האסיפה הכללית מיום 

ביטוח אחריות נושאי משרה החל ביחס לכל נושאי המשרה בחברה, הקיים והעתידי כפי 
 לעיל. (5).ז .3שיהיה בחברה מעת לעת בהתאם לתנאים המפורטים בבאור 

 
)קסלמן וקסלמן(,  PWCשל משרד רואי החשבון  ומינויאושר , במסגרת האסיפה האמורה

 רואה חשבון –כרואי החשבון המבקרים של החברה חלף משרד קוסט פורר גבאי את קסירר 
בתפקיד מנהלת פיתוח עסקי  לוזוןהעסקתה בחברה של גב' תנאי כן אושרו , ו( לעיל(2)ס"ק 

את מינויו של מר האמורה לא אישרה . האסיפה ( לעיל(3)ס"ק  ועוזרת אישית למנכ"ל החברה
 כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת )שלישית ואחרונה(.אשר כיהן מתי דב, 

ידי החברה לשם מינוי דירקטור חיצוני נוסף -נוספות שזומנו על לפרטים בדבר אסיפות
 להלן..א. 5בחברה ראה באור 
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
 לבין בניה דורי בין עקרוניות הסכמות הושגו כי, בניה דורי פרסמה 2016 במאי 18 ביום .כא

 בין ההתקשרות סיום בדבר" הצעירים מגדלי" בפרויקט העבודה מזמין שהינה רכישה קבוצת
 הסכם לכדי גובשו טרם כאמור ההסכמות כי ,יצוין. מהאתר בניה דורי ויציאת הצדדים
 להיות צפויה אינה ההסכם השפעת, הדורי בני להערכת. לאמור בנוגע מ"מו מנהלים והצדדים
 .הכספיים לדוחותיה מהותית

 
לדורי בניה דרישת תשלום היטל הפקה בסך של הוציאה רשות המים  2016בחודש אוגוסט 

, בגין הזרמת מי התהום שפרצו 2016ספטמבר מהלך מיליון ש"ח אשר מועדה חל ב 11-כ
הפרויקט האמור. לעמדת דורי בניה, בהתאם לתנאי ההסכם שבינה לבין המזמין  יבאתר

ים אישרה חול על דורי בניה. רשות המלא צפוי לבפרויקט זה, התשלום של ההיטל האמור 
הדין של דורי  עורכי .2016חודש נובמבר סוף ללדורי בניה ארכה להגשת ערר בעניין זה עד 

בניה לומדים את טענותיה ובשל השלב המקדמי של ההליך, טרם ניתן להעריך את סיכויי 
 הדרישה.

 
 העבודה מזמיני עםבדבר התקשרותה  מיידיפרסמה דורי בניה דיווח  2016 ביוני 2 ביום .כב

 מגדלי' ג'חג וקבוצת רכישה קבוצת, הינם אשר( הפרויקט -להלן " )הארבעה מגדלי" בפרויקט
 בין, לפיהןהתוספות להסכמים(,  -להלן ) הפרויקט נשוא להסכמים בתוספות מ"בע הארבעה

 40-כ של בסך להסכמים בתוספות הוגדרו אשר העבודות ביצוע תמורת סכום הוגדל, היתר
 עםבקשר  בניה דורי לבצע עתידה או/ו שביצעה חריגים או/ו נוספות עבודות בגין ח"ש יליוןמ

 מסוימים חלקים מסירת מועד ונידחה הבניה עבודות ביצוע תקופת הוארכה וכן, הפרויקט
 תעמוד לאבניה  שדורי ככל כאשרבתוספות להסכמים,  שנקבעו למועדים עד, בפרויקט
  .מוסכמים פיצויים בתשלומי לשאת תידרש היא, האמורים במועדים

 
בנוסף, הוסכם על ויתור הדדי בלתי חוזר וסופי של רשימת דרישות ו/או טענות ו/או תביעות 
של מי מהצדדים כנגד משנהו, נכון למועד החתימה על התוספות להסכמים, ולמעט בקשר 

 עם טיב ביצוע העבודות והשלמתן בהתאם להוראות התוספות להסכמים.
 

 בפרויקט.  דורי בניהלעיל בכדי לשנות באופן מהותי את תוצאות  אין באמור כייובהר 
 

התקשרות החברה, בדבר ( לדוחות הכספיים השנתיים, 4.)1.א.7בהמשך לאמור בבאור  .כג
למכירת מלוא זכויותיהן בקרקע  2014ביחד עם שותפתה בקרקע, בעסקה מחודש מאי 

  הושלמה העסקה האמורה.  2016במאי  30", יעודכן, כי ביום ביהוד, עליה בנוי מלון "אוויה
 

 משרה נושאי לכהונות ביחסהדוח חלו עדכונים  . לעיל, בתקופתג .3בהמשך לאמור בבאור  .כד
 :להלן כמפורט, החברה שלנוספים 

 
 כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה. כהונתו את שקד יוסף מר סיים 2016 סבמר 2 ביום (1

 
 וזאת, החברה של כספים"ל כסמנכ לכהן וישנוביצקי רועי מר החל 2016 במאי 1 ביום (2

 30 ביום החברה של הכספים"ל כסמנכ כהונתו את סיים אשר, שרון שניר מר חלף
 .2016 באפריל

 
 כהן לכהן כחשב החברה. יהונתן מר מונה 2016 במאי 5 ביום (3

 
החלה גב' ליה לוזון לכהן כמנהלת פיתוח עסקי ועוזרת אישית  2016באפריל  13 ביום (4

 ובעל החברה"ל מנכעמוס לוזון,  מר של בתו הינהלוזון  ליה' גבלמנכ"ל החברה )
, ראו ואישורם בחברה(. לפרטים אודות תנאי העסקתה של גב' ליה לוזון בה השליטה

 .לעיל (3.כ .3באור 
 

 הראל לכהן כדירקטור בחברה. שמשון מר החל 2016 באפריל 13 ביום (5
 

 .בחברה כדירקטור כהונתו את זוזובסקי שרון מר סיים 2016 באפריל 13 ביום (6
 

"ל, יועצת משפטית סמנכ"ד הדר אודלר את כהונתה כעוסיימה  2015באפריל  30 ביום (7
 .החברהומזכירת 
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
)לפרטים  כדירקטור חיצוני בחברהאת כהונתו מר מתי דב סיים  2016במאי  16ביום  (8

 .(לעיל. כ .3 באורנוספים ראה 
 

 מונה מר שמשון הראל כחבר בועדת המאזן של החברה. 2016במאי  19ביום  (9
 

, וזאת בנוסף בחברה כדירקטורית לכהן לוזון ליה' גבהחלה  2016במאי  31 ביום (10
 .החברהלכהונתה כמנהלת פיתוח עסקי ועוזרת אישית למנכ"ל 

 
 משפטית יועצת"ל, כסמנכ בחברה לכהן רוס חגית"ד עו החלה 2016 ביוני 5 ביום (11

 .בחברה כאמורסיימה עו"ד רוס את כהונתה  2016בחודש ספטמבר  .החברה ומזכירת
 

 סיים מר גדעון אלטמן את כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה. 2016באוגוסט  16ביום  (12
 

, בנוסף בחברה נוסף כדירקטור לכהן לוזון עמוס מרמונה  2016 באוגוסט 16 ביום (13
 .לכהונתו כמנכ"ל החברה

 
מר אהוד )אודי( ארז כדירקטור בלתי תלוי בחברה, וכן  מונה 2016בספטמבר  25ביום  (14

כחבר בועדת המאזן של החברה )חלף כהונתו של מר שמשון הראל כחברה בועדה 
שמשון הראל כיו"ר דירקטוריון נה מר ו(, וכן מאשר הסתיימה באותו מועד האמורה
 החברה.

 

להלן בדבר מינוי מר רון אליעזר קליינפלד לדירקטור חיצוני בחברה  .א.5ראה באור  (15
 , לאחר תאריך המאזן.2016בחודש נובמבר 

 

 1 מיום בתוקף בחברה ל"כמנכ תיק ארז ד"עו מינוי בדבר להלן .י.5 באור ראה (16
 סיום בדבר וכן, כהונתו תנאי לאישור וכפוף, המאזן תאריך לאחר, 2017 בפברואר

 דירקטוריון ר"כיו ומינויו האמור במועד החברה ל"כמנכ לוזון עמוס מר של כהונתו
 כהונתו את יסיים הראל שמשון מר, האמור במועד כן כמו) מועד מאותו החל החברה

 .(החברה דירקטוריון ר"יו לסגן וימונה דירקטוריון ר"כיו
 

 של הכספים ל"כסמנכ וישנוביצקי רועי מר של.יא. להלן בדבר סיום כהונתו 5ראה באור  (17
, לאחר תאריך המאזן, ומינויו של רו"ח אלון חבר 2016בדצמבר  30ביום  החברה

 ., לאחר תאריך המאזן2017 בינואר 1 ביוםכסמנכ"ל החברה 
 

 שכיהן מור אסף מר)חלף  בניה דורי"ל כמנכ לכהן לוזון יעקב מר החל 2016 באפריל 15 ביום .כה
(, וזאת חלף כהונתו כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל תפעול זמני המועד לאותו עד בניה דורי"ל כמנכ
 בניה עד לאותו המועד.  בדורי

 
 -החברה אסיפה כללית מיוחדת של החברה )להלן  זימן דירקטוריון 2016 ביוני 14 ביום .כו

 : חיצוני לחברה כדלקמןמינוי דירקטור האסיפה( שעל סדר יומה, 
 

לדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה של שלוש שנים,  קליינפלדשל מר רון אלעזר  מינויו
שתחילתה במועד קבלת אישור האסיפה. ככל שיתקבל הרוב הנדרש למינויו של מר רון 

 כדירקטור חיצוני בחברה, תינעל האסיפה ולא ייספרו קולות המצביעים ביחס קליינפלדאלעזר 
שלא יתקבל הרוב הנדרש  ככל. בלדבהמועמדים הנותרים, מר ישראל סביון וגב' לימור  2-ל

כדירקטור חיצוני בחברה, מוצע לאשר את מינויו של מר  קליינפלדלמינויו של מר רון אלעזר 
ישראל סביון, כדירקטור חיצוני בחברה. ככל שיתקבל הרוב הנדרש למינויו של מר ישראל 

צוני בחברה, תינעל האסיפה ולא ייספרו קולות המצביעים ביחס לגב' לימור סביון כדירקטור חי
שלא יתקבל הרוב הנדרש למינויו של מר ישראל סביון כדירקטור חיצוני בחברה,  ככל. בלדב

 .בחברה חיצונית כדירקטורית, בלדבמוצע לאשר את מינויה של גב' לימור 
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
התקיימה האסיפה האמורה ובמסגרתה לא הושג הרוב הדרוש למינויו  2016ביולי  20ביום 

במסגרת האסיפה . במסגרתהשל איזה משלושת המועמדים שהוצעו לכהונת דירקטור חיצוני 
 לכהונה האמורים המועמדים שלושת מבין אחד כל, אדלטק התנגדה למינוי האמורה

מושג הרוב הדרוש למינויים של כל אחד  היה, ולולא התנגדותה, בחברה חיצוני כדירקטור
ה, ניתן היה למנות את מר רון האמורפי המפורט בדוח זימון האסיפה -שעל באופןמהם, 
  לכהונת דירקטור חיצוני בחברה. קליינפלדאלעזר 

 

החברה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי  הגישה 2016באוגוסט  11לפיכך, ביום 
 של בעטיו כי, נטען, במסגרתה אדלטקהמרצת פתיחה נגד בית המשפט(  -)להלןאביב בתל 

, בשליטתה חברות או/ו החברה לבין, אדלטק נמנית עליה חברות קבוצת בין שנתגלע סכסוך
 של הפרה מהוות ואשר, שלילי אישי עניין מתוך המונעות פעולות של בשורה אדלטק נקטה
 חיצוני דירקטור של מינויו טרפוד אלה ובכלל, עליה המוטלת וההגינות הלב תום חובת

התבקש בית במסגרת המרצת הפתיחה  (.הפתיחה המרצת -להלן) לעיל כמפורט בחברה
כבעלת עניין אישי שלילי ו/או כמי שהפרה את חובת ההגינות  אדלטקהמשפט להכריז על 

פי דין כלפי החברה ובעלי מניותיה, ובהתאם לקבוע שהצבעתה לא תיחשב -המוטלת עליה על
או בכל אסיפה  מורההאבמניין הקולות הדרושים לשם מינוי דירקטור חיצוני בחברה באסיפה 

ך לקבוע כי באסיפת בעלי המניות של אחרת שתתכנס בעניין זה בעתיד, וכפועל יוצא מכ
התקבל הרוב הדרוש למינויו של מר רון כאמור  2016ביולי  20 החברה שהתקיימה ביום

, ומבלי לגרוע מהסעד המבוקש לעיל בקשר בנוסף כדירקטור חיצוני בחברה. קליינפלדאלעזר 
ה, כי מקרהתבקש בית המשפט להצהיר לנוכח הנסיבות המיוחדות של ה, המורהאלאסיפה 

עניין אישי שלילי גם בכל אסיפה אחרת של החברה שתתקיים בעניין זה ו/או  אדלטקל
(. הפתיחה בהמרצתבעניינים אחרים בעתיד כל עוד מתקיים הסכסוך בדוראד )כהגדרתו 

 כל סעד אחר שנכון וצודק בנסיבות העניין. ליתן, התבקש בית המשפט לחילופין
 

 יומה סדר על אשר החברה של מניות בעלי אסיפת לזמן אדלטק דרישת בעקבותבמקביל, 
 2016באוגוסט  17ביום , בחברה חיצוני כדירקטור לכהן נבון יעקב מר של מינויו יועמד

פרסמה החברה זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניותיה אשר על סדר יומה מינוי 
, קליינפלד אלעזר רון ה"ה מבין ידי החברה-דירקטור חיצוני נוסף לחברה אשר הוצע על

)באופן דומה לזימון שנכלל באסיפה הקודמת  ארז( אודי) ואהוד בלדב לימור, סביון ישראל
  .כאמורידי אדלטק -, וכן מינוי דירקטור חיצוני נוסף לחברה אשר הוצע עלהאמורה(

 
)ב( לחוק 88שלחה אדלטק לחברה הודעת עמדה כמשמעה בסעיף  2016בחודש ספטמבר 

הציעה אדלטק לבעלי מניות המיעוט  , בין היתר,ס לאסיפה האמורה, במסגרתההחברות ביח
, ידי אדלטק לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה-להצביע בעד מינויו של המועמד שהוצע על
ידי אדלטק על -ולהעדיף את המועמד שהוצע עללנצל את זכות "הוטו" הנתונה להם לפי דין 

 ליטה בחברה. בעל השידי -שהוצעו עלועמדים פני המ
 

האמורה, פרסם דירקטוריון החברה את תגובתו לפיה, בין היתר, בהתייחס להודעת העמדה 
מציגה תמונה חלקית ומגמתית, בין היתר, היות והיא אינה כוללת כל אזכור הודעת העמדה 

לסכסוך הקיים ו/או להליכים המשפטיים הרבים בהם נוקטת קבוצת אדלסבורג )עליה נמנית 
, וכן ציין הדירקטוריון כלפי החברה ו/או חברות בשליטתה, לרבות המרצת הפתיחהאדלטק( 

ידי החברה לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה -בתגובתו כי כל אחד המועמדים אשר הוצעו על
  .  הינם מועמדים ראויים ובעלי ניסיון מתאים

 
וב הדרוש לא הושג הרהתקיימה האסיפה האמורה במסגרתה  2016בספטמבר  22ביום 

 כלאדלטק התנגדה למינוי , שכן למינויו של איזה מהמועמדים שהוצעו לכהונת דירקטור חיצוני
למינויו של המועמד  ההתנגדבעלת השליטה ידי החברה ו-שהוצעו על המועמדים מבין אחד

 ידי אדלטק. -שהוצע על
 

זימון  בהמרצת הפתיחה ובדבר 2016מחודש אוקטובר לפרטים בדבר החלטת בית המשפט 
במסגרתה אושר מינויו של מר רון אלעזר קליינפלד  ידי החברה-אסיפה כללית נוספת על
 .א. להלן.5, ראה באור לדירקטור חיצוני בחברה
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, בו התקשרה החברה עם בעלי הזכויות 2002בדצמבר  31להסכם קומבינציה מיום  בהמשך .כז

המקרקעין(,  -( במתחם הפיל )רחוב בני אפרים בתל אביב( )להלןהמקרקעין בעלי -)להלן
, המקרקעין בעליבין , שנחתם בין החברה ל2015בספטמבר  1ובהמשך לפרוטוקול מיום 

 236בחלקה  המקרקעין זכויות בעלי במסגרתו התחייבה החברה לרכוש את מלוא
הפרוטוקול, לפי העניין(, ולצורך קיום התחייבויות החברה -ו 236חלקה  -שבמקרקעין )להלן 

בנק הבהתאם לפרוטוקול, ובשל חוסר הסכמה עם  המקרקעין לתשלום התמורה לבעלי
להעמדת הכספים הדרושים לחברה לצורך קיום התחייבויות החברה לתשלום  המלווה

מיליון ש"ח, נעתרה בעלת  12.6בהתאם לפרוטוקול, בסך של  המקרקעין מורה לבעליהת
השליטה בחברה, ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ )חברה בשליטתו של מר עמוס לוזון, 

בעלת השליטה(, לבקשת החברה, להעמיד  -ה הוא מחזיק במניות החברה( )להלןשבאמצעות
בהתאם להוראות הפרוטוקול,  המקרקעין בעלילה הלוואה לצורך תשלום יתרת התמורה ל

חתמה בעלת השליטה  2016האשראי החדש(. בחודש יולי  -מיליון ש"ח )להלן 12.6בסך של 
על המסמכים הנדרשים לשם העמדת האשראי החדש לחברה. לצורך העמדת האשראי 

 בנק, ותעמיד אותו בד בבד,ההחדש לחברה, תיטול בעלת השליטה הלוואה בסכום זהה מ
ובאותם תנאים )גב אל גב( לחברה, מבלי שבעלת השליטה הותירה לעצמה שום רווח 

 ההלוואה להבטחת כבטוחה בתמורה לטרחה ולסיכון הגדולים שהיא נטלה על עצמה.
 בינה חתםנש ההסכם לפי השליטה בעלת זכויות להבטחת ,וכן השליטה לבעלת מהפועלים

החברה  תשעבד ההסכם(, -)להלן לחברה החדש האשראי העמדת עם בקשר החברה לבין
בנק משכנתא ראשונה הלטובת  תרשוםבנק, וכן הלטובת  236בחלקה  האת מלוא זכויותי

 30(, מוגבלת לסך של 236קודמת שהייתה רשומה על חלקה בדרגה )ונוספת על משכנתא 
היה באופן שת הקודמת תתוקן. בנוסף, המשכנתא 236על מלוא הזכויות בחלקה  מיליון ש"ח,

חובות החברה  מלואבטוחה לסילוק המלא והמדויק של כ .מיליון ש"ח 30מוגבלת לסכום של 
מדרגה שניה  קבועהשליטה, בשעבוד  בעלתלזכות  החברה תמשכןו תשעבדלפי ההסכם, 

"ח בתוספת עמלות ההלוואה, את ש מיליון 12.6 של לסך מוגבלים, שניהובמשכנתא מדרגה 
. העסקה האמורה אושרה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר 236 בחלקה החברה זכויותכל 

לעניין הפרויקט האמור  שוועדת הביקורת של החברה קבעה, כי אין מדובר בעסקה חריגה.
  .להלן. לג.3 באור גם ראה

 
 את וזקפה האמורה ההלוואה של ההוגן שוויה את החברה מדדה, לראשונה ההכרה במועד
 לסעיף( מהותי לא בסך שהינו) ההלוואה של ההוגן השווי לבין שהתקבלה התמורה בין הפער

 האמורה בהלוואה הגלומה המשוכללת האפקטיבית הריבית. שליטה בעלי עם מעסקאות קרן
 .7.07% של בשיעור הינה

 
 לאחר, 2016 נובמבר בחודש לחברה השליטה בעלת ידי-על שהועמדה נוספת הלוואה לעניין

 .להלן. יג.5 באור ראה, המאזן תאריך
 

 פרעה 2016 ביולי 17 ביום, לדוחות הכספיים השנתיים .1.(ג.1.10 בבאורבהמשך לאמור  .כח
"ח ש מיליון 146-)כ לבעלי מניותיה הבעלים הלוואות מתוך"ח ש מיליון 350 של סכום דוראד
מיליון ש"ח  66-של דורי אנרגיה בפירעון האמור היה כ הקחל(. הבעלים הלוואות קרן מהווים

 2016ביולי  18ח קרן(. בעקבות פירעון הלוואות הבעלים האמור, ביום "מיליון ש 27-)כ
 החזר הלוואת בעלים.מיליון ש"ח כ 30-כ העבירה דורי אנרגיה לחברה סך של

 
 

 בקשה להגיש ונהכו על הודעה ערך ניירות לרשות החברה הגישה 2016 ביולי 17 ביום .כט
, 2016 שנת של השני לרבעון שלה הכספיים הדוחות בסיס על תשקיף לפרסום היתר לקבלת

 . בדין לכך הקבועים המועדים במסגרת וזאת
 

בקשה לקבלת היתר לרשות ניירות ערך  הגישה החברה 2016בספטמבר  25ביום בהתאם, 
, בצירוף טיוטת 2016שנת לפרסום תשקיף על בסיס דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 

 תשקיף.
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 )המשך(: הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 

 
 תפרסם, ולאחר תאריך המאזן זה דוח פרסום לאחר בסמוך, 2016 בנובמבר 30 ביום

 בצירוף, 2016 שנת של השני לרבעון הכספיים דוחותיה בסיס על להשלמה תשקיף החברה
(, הכולל אפשרות להציע התשקיף -להלן) 2016 בספטמבר 30 ליום הכספיים דוחותיה

לציבור, על פי הודעות משלימות, סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה ח'( של החברה 
של החברה בדורי אנרגיה, וכן, בכפוף לרישומה של  החזקותיהמובטחות בשעבוד על מלוא 

'( למחזיקי אגרות סדרה ח' האמורה למסחר בבורסה, אפשרות להצעת אגרות חוב )סדרה ח
 החוב )סדרה ו'( של החברה בדרך של הצעת רכש חליפין. 

 
פי התשקיף, אם וככל -כי פרסום ההודעה המשלימה כאמור והצעת ניירות הערך על יובהר

 אלומייפי דין, לרבות קבלת הסכמת -שיבוצעו, כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על
 של החברה בדורי אנרגיה. החזקותיהד והסכמת תאגידים בנקאיים מממנים לשעבו

 
-בסך כולל של כ 2015אישרה רונסון חלוקת דיבידנד בגין רווחי שנת  2016בחודש אוגוסט  .ל

חברה מיליון זלוטי(. הדיבידנד האמור התקבל ב 8.68-מיליון זלוטי )חלק החברה כ 21.8
 .2016ספטמבר ב
 

 של בסך אשראי מסגרת בדבר השנתיים הכספיים לדוחות( ד.1.ד.29 בבאור לאמור בהמשך .לא
 המועד ואשר, במלואה החברה ידי-על נוצלה אשר, ישראל גזית ידי-על ח"ש מיליון 120

 בין הוסכם 2016 באוגוסט 16 ביום כי, יעודכן, 2018 בספטמבר 30 הינו לפירעונה שנקבע
 2018 בספטמבר 1 ליום נדחה האמורה המסגרת פירעון מועד כי, החברה לבין ישראל גזית

, הוסכם בין גזית ישראל לבין החברה, כי מועד פירעון המסגרת 2016בנובמבר  27וביום 
 .2019בינואר  19האמורה נדחה ליום 

 

התקשרה בעלת השליטה בהסכם עם עו"ד ארז תיק, העומד בראש  2016באוגוסט  17ביום  .לב
משרד עורכי דין המלווה את מר עמוס לוזון, בעל השליטה בחברה, מזה שנים רבות, למכירת 

ש"ח למניה. בנוסף, במסגרת  0.4מניות של החברה למר תיק, בתמורה לסך של  2,344,998
 1השליטה למר תיק אופציה, הניתנת למימוש עד ליום ההסכם כאמור, העניקה בעלת 

 0.4של החברה, בתמורה לסך של נוספות מניות  2,344,998, לרכישת 2017בספטמבר 
ראה  2017בפברואר  1לעניין מינויו של עו"ד תיק כמנכ"ל החברה, בתוקף מיום  ש"ח למניה.

 .י. להלן.5באור 
 

בעלי הזכויות וסף להסכם הקומבינציה עם חתמה החברה על עדכון נ 2016בחודש ספטמבר  .לג
המיועדים בעלי המקרקעין( ב"מתחם הפיל" ברחוב בני אפרים בתל אביב  -במקרקעין )להלן
, במסגרתו ניתנה לחברה אופציה, הניתנת למימוש לפי הפרויקט( -)להלן להקמת פרויקט

המקרקעין מ (12%-עד להוצאת ההיתר לפרויקט, לרכישת חלקים נוספים )כ דעתהשיקול 
מבעלי הקרקע )בנוסף לאלו שנרכשו בהסכם הקומבינציה המקורי כפי שעודכן במהלך השנים 

ההסכם המקורי((, וכן להמרת חלק מהתשלום שנקבע בהסכם המקורי, עבור חלקים  -להלן)
מסוימים שנרכשו במסגרתו, לעסקת מזומן במקום תשלום עבורם במתן שרותי בניה, והכל 

מיליון ש"ח לבעלי הקרקע. במועד קבלת האופציה האמורה שילמה  20.4בתמורה כוללת של 
ש"ח בלבד )על חשבון תמורת העסקה, אם וככל שתמומש אלפי  400 -החברה סכום של כ

ידי החברה, תשלום מלוא התמורה יבוצע עם ו/או -האופציה(. במקרה בו תמומש האופציה על
הוצאת היתר הבניה לפרויקט והעמדת  בסמוך למועד מימוש האופציה, המיועד להיות מועד

 הליווי הבנקאי לפרויקט )היינו, מועד פתיחת הפרויקט(.
 

 :פעילות מגזרי  -  4 באור
 

 כללי .א
 

 בניינים מכירת - יזמות פעילות תחום :כדלקמן, וחדיו ברי מגזרים ארבעה עלמדווחת  החברה
 תחום; וכן בניה עבודות ביצוע - מבצע כקבלן פעילות תחום; רונסוןפעילות  תחום; וקרקעות
 כלולה. הבאמצעות חבר כוח תחנת הפעלת – דוראדפעילות 
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 :)המשך( פעילות מגזרי  -  4 באור
 

 :פעילות מגזרי בדבר דיווח .ב
 

 

 מכירת
 בניינים

 וקרקעות
 ביצוע

 "כסה התאמות דוראד רונסון עבודות

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 
 שהסתיימה חודשים 9 של לתקופה
       :2016 בספטמבר 30 ביום

 794,489 - - - 537,578 256,911 מחיצוניים הכנסות

 - (51,389) - - 51,389 - מגזריות-בין הכנסות

 794,489 (51,389) - - 588,967 256,911 הכנסות"כ סה

       
)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק

 שיטת לפי המטופלות חברות
 3,604 - 1,111 3,917 - (1,424) המאזני השווי

 19,050 6,490 1,111 3,917 (6,706) 14,238 מגזרי)הפסד(  רווח
 (6,833)      למגזרים הוקצו שלא הוצאות

 (18,384)      נטו, אחרותהוצאות 

       
 (6,167)      תפעולי הפסד

 (18,600)      נטו, מימון הוצאות

 (24,767)      ההכנסה על מסים לפני הפסד

       

 
 

 

 מכירת
 בניינים

 וקרקעות
 ביצוע

 "כסה התאמות דוראד רונסון עבודות

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 
 

 שהסתיימה חודשים 9 של לתקופה
        2015 בספטמבר 30 ביום

 948,130 - - - 719,522 228,608 מחיצוניים הכנסות

 - (58,032) - - 58,032 - מגזריות-בין הכנסות

 948,130 (58,032) - - 777,554 228,608 הכנסות"כ סה

       
)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק

 שיטת לפי המטופלות חברות
 2,024 - 2,208 427 - (611) המאזני השווי

 (119,846) 28,843 2,208 427 (136,946) (14,378) מגזרי)הפסד(  רווח
 (8,066)      למגזרים הוקצו שלא הוצאות

 (1,451)      נטו, אחרות הוצאות

       
 (129,363)      תפעולי הפסד

 (17,577)      נטו, מימון הוצאות

 (146,940)      ההכנסה על מסים לפני הפסד

 
 

  



 עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ( קבוצת

 )המשך( לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים םבאורי

 2016 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

46 

 

 )המשך(: פעילות מגזרי  -  4 באור
 

 

 מכירת
 בניינים

 וקרקעות
 ביצוע

 "כסה התאמות דוראד רונסון עבודות

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 
 שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה
        2016 בספטמבר 30 ביום

 229,803 - - - 185,938 43,865 מחיצוניים הכנסות

 - (17,183) - - 17,183 - מגזריות-בין הכנסות

 229,803 (17,183) - - 203,121 43,865 הכנסות"כ סה

       
)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק

 שיטת לפי המטופלות חברות
 5,354 - 1,942 3,791 - (379) המאזני השווי

 5,807 3,099 1,942 3,791 (3,579) 554 מגזרי)הפסד(  רווח
 (2,731)      למגזרים הוקצו שלא הוצאות

 (3,066)      נטו, אחרותהוצאות 

       
 10      תפעולי רווח

 (7,356)      נטו, מימון הוצאות

 (7,346)      ההכנסה על מסים לפני הפסד

 
 

 

 מכירת
 בניינים

 וקרקעות
 ביצוע

 "כסה התאמות דוראד רונסון עבודות

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 
 שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה
        2015 בספטמבר 30 ביום

 280,870 - - - 222,447 58,423 מחיצוניים הכנסות

 - (17,909) - - 17,909 - מגזריות-בין הכנסות

 280,870 (17,909) - - 240,356 58,423 הכנסות"כ סה

       
)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק

 שיטת לפי המטופלות חברות
 1,359 - 1,955 (200) - (396) המאזני השווי

 (60,456) 17,654 1,955 (200) (67,119) (12,746) מגזרי)הפסד(  רווח
 (2,527)      למגזרים הוקצו שלא הוצאות

 (1,098)      נטו, אחרות הוצאות

       
 (64,081)      תפעולי הפסד

 (4,435)      נטו, מימון הוצאות

 (68,516)      ההכנסה על מסים לפני הפסד
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 )המשך(: פעילות מגזרי  -  4 באור

 

 

 מכירת
 בניינים

 וקרקעות
 ביצוע

 "כסה התאמות דוראד רונסון עבודות

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

       
 31שהסתיימה ביום  לשנה

        2015בדצמבר 
 1,159,244 - - - 922,409 236,835 מחיצוניים הכנסות

 - (75,988) - - 75,988 - מגזריות-בין הכנסות

 1,159,244 (75,988) - - 998,397 236,835 הכנסות"כ סה

       
הקבוצה ברווחי )הפסדי(  חלק

חברות המטופלות לפי שיטת 
 11,383 - 7,263 7,224 - (3,104) המאזניהשווי 

 (144,640) 39,700 7,263 7,224 (168,722) (30,105) מגזרי)הפסד(  רווח
 (10,820)      למגזרים הוקצו שלא הוצאות

 (2,749) 1,480 - - (4,529) 300 נטו, אחרותהוצאות 

       
 (158,209)      תפעולי הפסד

 (19,096)      נטו, מימון הוצאות

 (177,305)      ההכנסה על מסים לפני הפסד

 
 

 :הדיווח תקופת לאחר רועיםיא  -  5 באור
 

יעודכן , ידי החברה נגד אדלטק-בעניין המרצת פתיחה שהוגשה על לעיל .כו.3לבאור  בהמשך .א
 בעניין המרצת הפתיחה 2016באוקטובר  6 המשפט ביוםבמסגרת הדיון שהתקיים בבית כי 

צדדים להסכמה לפיה עוה"ד של החברה בתחום שוק ההון ייפגש עם שניים עד הגיעו ה
שלושה מהגופים המוסדיים בעלי שיעור ההחזקה הגבוה ביותר בחברה, וזאת עד לסוף 

, וכי במסגרת פגישה זו עוה"ד והמוסדיים האמורים 2016השבוע הראשון של חודש נובמבר 
יוצע לדירקטוריון החברה לכהן כדירקטור יגבשו הסכמה בדבר זהות מועמד למינוי אשר 

 . 2016חיצוני בחברה, ואשר מינויו יובא לאישור עד לסוף חודש נובמבר 
 

דן דירקטוריון החברה בנושא מינויו של המועמד  2016בנובמבר  7בהתאם, בישיבתו מיום 
עם )אשר הוצע כמועמד מט אשר ביחס אליו גובשה ההסכמה כאמור, מר רון אלעזר קליינפלד

, והחליט על זימון החברה בזימונים לאסיפה הקודמות בעניין זה כמתואר בבאור האמור(
, שעל סדר )לרבות אסיפה כללית שנתית( אסיפה כללית מיוחדת נוספת של בעלי המניות

יצוין כי בהתאם להחלטת בית  יומה, מינויו של המועמד האמור כדירקטור חיצוני בחברה.
ייבה להצביע בעד מינוי מועמד כאמור כדירקטור חיצוני המשפט האמורה, אדלטק התח

  בחברה.
 

התקיימה האסיפה הכללית האמורה במסגרתה בין היתר אושר  2016בנובמבר  27ביום 
 מינויו של מר קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה.

 
 

בקשה לגילוי ועיון במסמכים אשר הוגשה במחלקה .ו. לעיל בעניין 3לאמור בבאור  בהמשך .ב
ידי בעל מניות של גזית גלוב כנגד -לעניינים כלכליים בבית המשפט המחוזי בתל אביב על

דיווחה גזית גלוב כי המבקש  2016באוקטובר  6ביום יצוין כי , גזית גלוב וגזית ישראל
הגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור ביחס להחלטה של בית האמורה  בבקשה

התקבלה החלטת בית  2016באוקטובר  5אמור וכי ביום המשפט המחוזי הנזכרת בבאור ה
 המשפט העליון על פיה תשיב גזית גלוב לבקשת רשות הערעור. 
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 :)המשך( הדיווח תקופת לאחר אירועים  -  5 באור

 
 רצונם על האופציה מחזיקיין כי בחודש אוקטובר הודיעו .ב. לעיל, יצו3המשך לאמור בבאור ב .ג

התקשרה עם מחזיקי האופציה בהסכם למכירת לישית, והחברה הש האופציה אתגם  לממש
 600 כולל) ח"ש מיליון 13-כ של סך תמורתנשוא האופציה השניה האמורה, לישי המגרש הש

הופקדה בנאמנות עד להשלמת הליכי האמורה התמורה . (האופציה מכירת בגין ח"ש אלפי
  ה לטובת בנק(.סגירת העסקה )לרבות הסרת השעבוד הקיים על הקרקע האמור

 
פרסמה רשות החשמל שימוע בעניין עדכון תעריפים. במסגרת  2016באוקטובר  13ביום  .ד

הפרסום עודכנו תעריפים שונים ובכללם גם תעריף רכיב הייצור המשמש את דוראד כבסיס 
רשות החשמל עשויה לגביה מלקוחותיה, ואשר אליו צמוד מחיר הגז. בהתאם לפרסום, 

. יצוין כי מחיר הגז של דוראד כבר מעודכן 8%-להפחית, בכפוף לשימוע, את רכיב הייצור בכ
 ,למחיר הרצפה המינימלי האפשרי בהתאם להסכם הגז של דוראד. להערכת דוראד

 )ככל שיתקבל השימוע והתעריפים יופחתו בהתאם לפרסום( להפחתת התעריף כאמור
 שלה הרווחיםעל  של דוראד,על תזרימי המזומנים  השפעה שלילית מהותית, תהיה

 מיליון ש"ח( 75 -)להערכת דוראד במקרה כאמור הרווח התפעולי השנתי של דוראד יקטן בכ
 הכיסוי ביחסי לעמודדוראד עשויה שלא  2017 שנתעל יחסי הכיסוי שלה, והחל מתחילת ו

 מהסכמי כמתחייב להפרה הכיסוי ביחסי לעמוד תוכל שלא צופה לא דוראד כי יודגש. לחלוקה
 .מול תאגידים מממנים שלה המימון

 

לחברה נמסר כי המועד להגשת התגובות לשימוע האמור, נכון למועד הדוח, נקבע לתחילת 
)לאחר אורכה(, וכי בכוונת דוראד וגורמים נוספים להגיש תגובות המתנגדות  2016דצמבר 

  לעדכון התעריפים האמור.
 

פרסמה רונסון בבורסה לניירות ערך בוורשה, בפולין, דיווח הכולל  2016בנובמבר  10ביום  .ה
זימון של אסיפה כללית של בעלי המניות של רונסון וזאת לשם אישור עסקה של רונסון, 
במסגרתה, בתמצית, תמכור רונסון את מלוא זכויותיה במישרין ובעקיפין בפרויקט נדל"ן של 

דונם במוקאטוב בורשה )מחוז  17-" )במקרקעין של כNOVAיקט "רונסון הידוע כפרו
הפרויקט, לפי העניין(, -ו המקרקעין -להלןישמינובה(, שרונסון החלה בהקמתו ובשיווקו( )

ברונסון לרונסון עצמה, ובתוספת )כהגדרתה להלן(  ITRוזאת בתמורה למכירת כל מניות 
לרונסון במועד השלמת העסקה  ITRמיליון זלוטי שתשלם  21-תמורה במזומן בסך של כ

העסקה(. העסקה האמורה כפופה בין היתר לאישור בעלי המניות של רונסון  -להלן)יחד 
 ומותלית בתנאים מתלים שונים. 

 
, תאגיד הולנדי בשליטת קבוצת תיאטראות .ITR 2012 B.V -נכון למועד הדוח, החברה ו

מהון המניות  39.8%בהתאמה( מחזיקים בעקיפין, כל אחד,  ת"י,-ו ITR -להלןישראל )
, אשר מקנה להן שליטה ITRהמונפק של רונסון. החברה הינה צד להסכם בעלי מניות עם 

 I.T.R DORIשל  Dמשותפת )בעקיפין( ברונסון. החברה מחזיקה במלוא הון המניות מסוג 

B.V. "(ITR-DORIשהינה חברה שהתאגדה בהולנד, ו ,)"-ITR  מחזיקה במלוא הון המניות
, בחלקים ITRהינה בעלת שליטה משותפת יחד עם  ITR-DORI .ITR-DORIשל  Iמסוג 

מהון המניות של רונסון. כמו כן,  64.2%-שווים, בגוף נוסף הכפוף לדיני הולנד המחזיק כ
 RN DEVELOPMENT HOLDINGבחלקים שווים בהון המניות של  ITR-מחזיקות החברה ו

BV נוספים מהון המניות של רונסון. 15.3%, חברה שהתאגדה בהולנד, המחזיקה בעקיפין 
 

יחידות  8-יח"ד ו 98השלב הראשון של הפרויקט יכלול עד לעניין הפרויקט האמור, יצוין כי 
אלפי מ"ר. הבניה של השלב הראשון בפרויקט החלה  10.6-מסחריות, בשטח כולל של כ

. השלמת 2017מתוכננת להסתיים ברבעון הרביעי של שנת , והשלמתו 2016בחודש יוני 
 .2022הפרויקט במלואו מתוכננת להסתיים בשנת 

 
 רונסוןידי -על ברונסון ITRרכישת מניותיה של  כתוצאה מהעסקה, אם וככל שתושלם, נוכח

כל עוד תיוותרנה  כלשהן, שלא תקנינה זכויות רדומות למניות תהפוכנה כתוצאה מכך)אשר 
מהון המניות  66%-ברונסון לשיעור של כשל החברה  החזקותיהשיעור  יגדל(, רונסון בבעלות

של רונסון והחברה תהיה בעלת השליטה היחידה ברונסון. בהתאמה, יגדל שיעור החזקות 
 מהון המניות של רונסון. 34%-לשיעור של כ 20.4%-הציבור ברונסון מכ
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 :)המשך( הדיווח תקופת לאחר אירועים  -  5 באור

 
 להלן תמצית עיקרי העסקה, כפי שדיווחה רונסון כאמור: 

 
 ITRתמכור לרונסון את מלוא מניות רונסון שבבעלותה, במישרין ובעקיפין )המהוות כ- 

 שלהמניות הנמכרות(, בתמורה לסך  -להלןמהון המניות המונפק של רונסון כאמור( ) 39.8%
 הנחה משקף זה מחיר. למניה זלוטי 1.3 של מחירמיליון זלוטי, המשקף  140.9 -כ
של  בתקופהבבורסה לניירות ערך בוורשה  רונסון שלהממוצע ( על מחיר המניה דיסקאונט)

ידי דירקטוריון רונסון, והנחה על ערכן של -אישור העסקה עללמועד  שקדמוששת החודשים 
במשא ומתן בין . שיעור ההנחה האמור נקבע 2016ביוני  30מניות רונסון בספריה ליום 

 הצדדים. 
 

ידי מכירת מלוא זכויות רונסון במקרקעין -רכישת המניות הנמכרות על ידי רונסון תמומן על
ובפרויקט )וזאת באמצעות מכירת הזכויות בתאגידים המחזיקים בזכויות בפרויקט 

זלוטי )שווי הגבוה  מיליון 161.8 -ובמקרקעין(, אשר שווין לצורך העסקה נקבע בסך של כ
 רונסון של הדירקטוריון ועדתידי -של הזכויות האמורות לפי הערכת שווי שהוזמנה על מהשווי

, אשר העריך את השווי של הזכויות האמורות בלתי תלוי שווי מעריךידי -עללצורך עסקה זו, 
 תשלום השלמת העסקה במועד לרונסון ITR תשלם ולפיכךזלוטי(,  מיליון 147.2 -כבסך של 

  .זלוטי מיליון 21-כ של בסךלרכישת הזכויות במקרקעין ובפרויקט  בתמורהנוסף במזומן 
 

תישא  ITR-תישא בכל המסים ותשלומי החובה בגין מכירת המקרקעין והפרויקט, ו רונסון
תשתתף עם  ITRתשלומי המס הנובעים מההעברה של המניות הנמכרות. כן הוסכם כי  בכל

( מחבות המס רווח ההון/מס החברות/מס ההכנסה, ככל שיהיו, 50%ותישא במחצית ) רונסון
כתוצאה ממכירת הזכויות בפרויקט ובמקרקעין, אשר לא יהיה ניתן בקיזוז מהפסדים הניתנים 

 לניצול.
 

ITR  וכל תאגיד קשור שלה יקנו לרונסון אופציה וכן זכות הצעה ראשונה, בהתאמה, להיכנס
( בכל פרויקט בתחום המגורים שכל תאגיד מקבוצת ת"י יבצע 50%של  כשותפה )בשיעור

בפולין בארבע השנים שתחילתן ממועד השלמת העסקה )אלא אם שיעור החזקותיה של 
 (.50%-החברה ברונסון יפחת מ

 
ITR נובה" לצורך הפרויקט ללא תמורה נוספת. רונסון -תקבל זכות שימוש בשם "רונסון" ו"

תהיה זכות לסיים את ההתקשרות  ITR -ל כאשר, שוק בתנאי, ויקטהפר אתתמשיך לנהל 
 חודשים ממועד השלמת העסקה. 6האמורה בתקופה של 

 
 כן כוללת העסקה היבטים נוספים כדלקמן: 

 
: בטרם תבוצע העסקה, יערך ארגון מחדש ארגון מחדש של מבנה ההחזקות ברונסון (1)

רתו תתבצענה עסקאות להעברת ברונסון, במסג ITR-של מבנה ההחזקות של החברה ו
, לרבות ביטול הסכם ITR-מניות רונסון ומניות חברות אם שלה שבשליטת החברה ו

, ותבוצע הפרדה משפטית וכלכלית של ITRהשליטה המשותפת שבין החברה לבין 
ההחזקות המשותפות של הצדדים בתאגידים הנזכרים לעיל שבאמצעותם מוחזקות 

יצוין כי אף אם לא  הליך ארגון ההחזקות ברונסון(. -להלן) ברונסון ITR-מניות החברה ו
לפעול לביצוע הליך ארגון ההחזקות ברונסון   ITR-תבוצע העסקה, בכוונת החברה ו

 .2016כאמור, עד לתום שנת 
 

: הואיל ומלוא שחרור הזכויות בפרויקט משעבוד לטובת מחזיקי אגרות חוב של רונסון (2)
( שהנפיקה Fזכויות החברה בפרויקט ובמקרקעין משועבדות לטובת אגרות חוב )סדרה 

מיליון זלוטי,  28 -רונסון לציבור, ואשר סך יתרת הערך הנקוב שלהן במועד הדוח הינו כ
מותנית העסקה בשחרור השעבוד האמור, וזאת באמצעות שעבוד נכס חלופי בהתאם 

החוב האמורות או פירעון מוקדם של יתרת החוב למחזיקי להוראות מסמכי אגרות 
לבצע  רונסון(. ככל שתידרש האמורותאגרות החוב האמורות )או שילוב של החלופות 

השעבוד, היא תוכל  פירעון מוקדם של סדרת אגרות החוב האמורה כתנאי לשחרור
לעשות שימוש בתמורה שתתקבל במזומן במסגרת העסקה כאמור. השלמת העסקה 

 מותנית בשחרור השעבוד על זכויות רונסון בפרויקט ובמקרקעין כאמור.
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 :)המשך( הדיווח תקופת לאחר אירועים  -  5 באור
 

: ברונסוןויתור בעלי המניות של רונסון על ביצוע הצעת רכש ליתרת ההחזקות  (3)
למיטב ידיעת החברה, בהתאם להוראות הדין ההולנדי והדין הפולני הרלוונטיים לעסקה 
זו, עשויים הליך ארגון ההחזקות ברונסון והעסקה לחייב ביצוע הצעת רכש מנדטורית 
בקשר ליתרת החזקות רונסון המצויות בציבור, נוכח שינוי השליטה הגלום במהלכים 

שיהיה בעל השליטה "החדש" ברונסון לאחר השלמת  ידי מי-האמורים, וזאת על
המהלכים האמורים )היינו, התאגידים באמצעותם מחזיקה החברה במניות רונסון, 
החברה ובעל השליטה בה(, בשיעורים הרלוונטיים לפי הדין ההולנדי בהחזקה במניות 

יין זה. רונסון. ביצוע הצעת רכש כאמור תידרש להתבצע לפי הוראות הדין הפולני לענ
בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, בעלי המניות של רונסון, שאינם צד לעסקאות 
האמורות או צד קשור של מי מהם, רשאים לוותר על זכויותיהם לביצוע הצעת הרכש 
כאמור, ובלבד שויתור כאמור יאושר באסיפת בעלי המניות של רונסון תוך שלושה 

מזכויות ההצבעה של בעלי  90%את ברוב של חודשים ממועד שינוי השליטה כאמור וז
המניות של רונסון שהשתתפו באסיפה והצביעו כאמור, אשר אינם בעלי השליטה 
הנוכחיים ברונסון ו/או מי שפועל בשיתוף פעולה עימם. בהתאם, השלמת העסקה 

ידי בעלי המניות מקרב המיעוט של רונסון, ונושא זה -מותנית בקבלת הויתור האמור על
 . לעסקה מתלה תנאיבזימון האסיפה הכללית שפרסמה רונסון כאמור ומהווה  נכלל

 
על דרישות הדין הרלוונטיות  הויתור: מלבד לעסקה רונסוןבעלי המניות של  אישור (4)

, לרבות , ברוב רגילרונסוןלביצוע הצעת רכש, כפופה העסקה לאישור בעלי המניות של 
 .הצבעתם של בעלי השליטה ברונסון

 

: בנוסף לאמור לעיל, כפופה השלמת העסקה לקבלת הסכמות תלים נוספיםתנאים מ (5)
נוספות מתאגידים מממנים רלוונטיים )לרבות הבנק המלווה של הפרויקט(, וכן לקיום 

 פרוצדורות שונות שהוסכמו. 
 

 של אישורה לאחר וזאת, רונסוןידי דירקטוריון -, אושרה העסקה על2016בנובמבר  8 ביום
)שהורכבה מדירקטורים בלתי  רונסוןידי דירקטוריון -מיוחדת שמונתה על בוועדה העסקה

בחינת העסקה והמלצה  לשםתלויים, ואשר לוותה ביועצים משפטיים ובמעריך השווי כאמור( 
אישר כי להערכתו העסקה הינה לטובת כל  רונסון דירקטוריון. רונסוןבעניינה לדירקטוריון 

לבין  רונסוןמסמכי העסקה בין  נחתמו בערב 2016בנובמבר  9 ביום. רונסוןבעלי המניות של 
ITR .לשם שלה המניות בעלימיוחדת של  כללית אסיפה שלפרסמה זימון  רונסון, כאמור 

כמתואר לעיל,  מנדטורית רכש הצעת לביצוע הדין דרישות על ויתור ולשם העסקה אישור
התנאים המתלים, העסקה תושלם כפוף לקיומם של כל . 2016בדצמבר  22אשר זומנה ליום 

 .2016בדצמבר  23ביום 
 

אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה במסמכים  2016בנובמבר  7ביום 
ובהסכמים הרלוונטיים לביצוע הליך ארגון ההחזקות ברונסון, וכן אישר את הסכמתה של 

סמכי ההתאגדות של החברה לויתור על זכות סירוב ראשונה הקיימת לה בעניין זה לפי מ
החברות הרלוונטיות והסכם בעלי המניות ברונסון, ועל הצבעתה של החברה לאישור העסקה 

 באסיפה הכללית של בעלי המניות של רונסון כאמור. 
 

חברה בת בשליטה של  רונסוןהעסקה וכפוף להשלמתה, תהיה  בעקבותכמתואר לעיל, 
מיליון זלוטי )לפני מס(  45-שום רווח של כעשויה לר רונסון, רונסון להערכתהחברה בלבד. 

 . 2016 שנת סוף עד שתושלםמהעסקה, אם וככל  כתוצאה
 

בדוחותיה  רונסוןתאחד את דוחותיה הכספיים של  החברה ,וככל שתושלם העסקה אם
ידה, איחוד דוחותיה -הכספיים של רונסון שפורסמו על לנתוניה בהתאם. החברההכספיים של 

יגדיל את סך המאזן של  , בין היתר,החברה של הכספיים בדוחותיהרונסון הכספיים של 
כמו כן, להערכת החברה, יתכן כי . הנדרשות להתאמות כפוףהחברה ואת הונה העצמי, 

רווח חשבונאי כתוצאה בדוחותיה הכספיים כתוצאה מהעסקה האמורה תרשום החברה 
 ברונסון.מהגדלת אחוזי החזקה 
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 :)המשך( הדיווח תקופת לאחר אירועים  -  5 באור

 
, הגישה החברה הצעה ראשונית למועמדותה להתקשרות בהסכם 2016בנובמבר  9ביום  .ו

למתן שירותי ניהול וביצוע פרויקטים עבור חברות מקבוצת "אורתם סהר" ומליבו בניה בע"מ 
נים ידי החברה לנאמ-אורתם(, וזאת במסגרת מכתב כוונות אשר נשלח על -להלן)יחד 

ידי בית המשפט המחוזי -לאגרות החוב של אורתם, לשם העברתו לנאמנים אשר מונו על
ידי -בית המשפט( לעניין זה. יצוין כי מכתב הכוונות האמור הוגש על -להלןאביב יפו )-בתל

  .החברה בלבד, שלא בשיתוף פעולה עם דניה סיבוס או עם כל גורם אחר
 

להתקשרותה בעסקה כאמור הינה הצעה ראשונית לדיון ודגש כי הצעתה של החברה ה
ידי בית המשפט לעניין זה יסכימו לקבלה. -בלבד, והיא כפופה לכך שהנאמנים שמונו על

בנוסף, התקשרות כאמור הינה מותנית באישור בית המשפט, כפופה לגיבוש וחתימה על 
ת, לרבות אישור הסכם מפורט, לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים של החברה להתקשרו

 דירקטוריון החברה, וכן לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים )ככל שיידרש(.
 

במכתב הכוונות, מציעה החברה מתן שירותי ניהול בקשר עם פרויקטים שבאחריות ובביצוע 
של אורתם, אשר החברה תהיה רשאית לתיתם גם באמצעות צד שלישי שיהיה חברה 

שר מראש. כן הוצע במכתב הכוונות, בין היתר, כי תמורת קבלנית מובילה, שזהותה תאו
השירותים הקשורים בביצוע הפרויקטים תיקבע במתכונת של עלות מתן השירותים בפועל 

(COST בתוספת שיעור מסוים ומע"מ, בהתאם להוראות שיקבעו בין הצדדים. כמו כן תהיה )
צאה מביצוע הפרויקטים, החברה זכאית לתמורה נוספת אשר תחושב מהרווח שיוותר כתו

לפי מנגנון שהוצע, וכן לתמורה בגין השבת ערבויות לבנקים )טיב, ביצוע ובדק(. בין היתר 
הודגש כי עבודות הניהול, ההפעלה והביצוע של הפרויקטים האמורים ימומנו באמצעות 
 כספים המצויים בחשבונות אורתם או שיגבו מחובות לקוחות של אורתם, והחברה לא תידרש

 להעמיד מימון כלשהו לצורך מתן השירותים האמורים.
 

 2016בנובמבר  15ידי בית המשפט לעניין זה, ביום -לאחר פגישה עם הנאמנים אשר מונו על
 משכה החברה את הצעתה האמורה.

 
.יא. לעיל בדבר הליך בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של 3באור אמור בבהמשך ל .ז

 ש"ביהמ לנשיאת עדכון הודעה דורי אנרגיה הגישה 2016 אוקטובר בחודשדוראד, יצוין כי 
, לבוררות זה בהליך המחלוקות להעברת באשר הסכמות הושגו טרם כי הודיעה בה העליון
 ויכריע שידון מותב לקבוע ת המשפטבי התבקש הדעות וחילוקי המגעים הימשכות ונוכח

, הודיעו המשיבים שצורפו מטעם אדלטק, 2016בהודעותיהם מחודש אוקטובר ואילו . בהליך
כי המגעים להעברת ההליך לבוררות מצויים בשלבים מתקדמים וכן עדכנו כי נקבעה ישיבה 

 בניסיון להגיע להסדר בוררות מוסכם. 2016בחודש נובמבר שופטת בדימוס בפני נוספת 
הבקשה לקביעת מותב שידון בתיק( הורתה )במסגרת  2016בנובמבר  15בהחלטתה מיום 

המשפט העליון כי הצדדים יעדכנו את בית המשפט בדבר העברת ההליך  נשיאת בית
ים לבקשה המתוקנת ב. המועד להגשת תגובות המשי2016לבוררות עד לתחילת דצמבר 

 . 2016בדצמבר  19רך ליום אלאישור תביעה נגזרת הו
 

המאזן ביחס להליכים משפטיים שונים של החברה ו/או לאחר תאריך לפרטים בדבר עדכונים  .ח
 . לעיל.כא.3-ו (9-(8-(7.יח.3, .יג.3באורים של דורי בניה, ראה 

 

החברה מאחד  של קיימות הלוואותקבלת אישור עקרוני להארכת תקופת לפרטים בדבר  .ט
 לעיל. ..א3ראה באור  2016בחודש נובמבר  הבנקים המממנים שלה

 

אישר דירקטוריון החברה את מינויו של עו"ד ארז תיק למנכ"ל  2016בנובמבר  29ביום  .י
, בכפוף להבאת תנאי התגמול של עו"ד תיק לאישור 2017בפברואר  1החברה, בתוקף מיום 

האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, 
של עו"ד תיק במניות של  החזקותיולעניין  לב לעיל.3באור ולאישורם בהתאם )ראה גם 

החברה(. במועד האמור, וכפוף לכניסתו לתוקף של מינויו של עו"ד תיק למנכ"ל החברה, 
יסיים מר עמוס לוזון את כהונתו כמנכ"ל החברה. בנוסף, אישר דירקטוריון החברה כי כפוף 

ור, במועד האמור תסתיים לכניסתו לתוקף של מינויו של עו"ד תיק למנכ"ל החברה כאמ
כהונתו של מר שמשון הראל כיו"ר דירקטוריון החברה והוא ימשיך לכהן בחברה כסגן יו"ר 

 דירקטוריון ומר עמוס לוזון ימונה כיו"ר דירקטוריון החברה.
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 :)המשך( הדיווח תקופת לאחר אירועים  -  5 באור

 

וישנוביצקי כסמנכ"ל הכספים של תסתיים כהונתו של מר רועי  2016בדצמבר  30ביום  .יא
 .יחל לכהן רו"ח אלון חבר כסמנכ"ל הכספים של החברה 2017בינואר  1החברה, וביום 

 

, בסמוך לאחר 2016בנובמבר  30ביום .כט. לעיל לעניין כוונתה החברה לפרסם 3ראה באור  .יב
, 2016דוח, תשקיף להשלמה על בסיס דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת הפרסום 

 .2016בספטמבר  30בצירוף דוחותיה הכספיים ליום 
 

בדבר הסכם הקומבינציה בו התקשרה החברה עם בעלי .כז. לעיל 3 בהמשך לאמור בבאור .יג
מיליון  12.6-הפרויקט( ובדבר הלוואה בסך של כ -להלןהזכויות במתחם הפיל בתל אביב )

העמידה  2016בנובמבר  29ום ידי בעלת השליטה, יצוין כי בי-ש"ח אשר הועמדה לחברה על
מיליון ש"ח. לצורך העמדת ההלוואה  12 -בעלת השליטה לחברה הלוואה נוספת בסך של כ

הנוספת האמורה תיטול בעלת השליטה הלוואה בסכום זהה מהבנק אשר לטובתו משועבדות 
זכויות החברה בפרויקט, ותעמיד אותו בד בבד, ובאותם תנאים )גב אל גב( לחברה, מבלי 

בעלת השליטה תותיר לעצמה שום רווח בתמורה לטרחה ולסיכון שהיא נוטלת על עצמה. ש
ידי בעלת השליטה תתבצע באותם התנאים לרבות -העמדת ההלוואה לחברה כאמור על

הבטוחות )שיעבוד על הקרקע בפרויקט( כפי שהועמדה ההלוואה המתוארת בבאור האמור. 
, לאחר שוועדת 2016בנובמבר  29החברה ביום העסקה האמורה אושרה על ידי דירקטוריון 

 .הביקורת של החברה קבעה כי אין מדובר בעסקה חריגה
 

 מידע כספי תמציתי של חברות כלולות מהותיות  - 6 באור

 

 בספטמבר 30מצורפים לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  ודוראד רונסוןהכספיים של  דוחותיהן

 :כאמור המצורפים הדוחות מתוך תמציתי כספי מידע להלן. 2016

 

 (100% -מידע כספי תמציתי של רונסון )כמוצג בדוחותיה של רונסון  .א
 

 מידע כספי תמציתי על המצב הכספי:

 בספטמבר 30ליום  
 ליום

 בדצמבר 31

 2016 2015 2015 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 "חשאלפי  

 825,672 889,985 831,551 נכסים שוטפים

 46,198 53,543 30,868 נכסים לא שוטפים 

 (191,816) (237,231) (272,013) התחייבויות שוטפות

 (222,195) (235,473) (152,684) התחייבויות לא שוטפות 

 457,859 470,824 437,722 נטו ,נכסים

 
 מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל:

 

 

 החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9

שנה 

 שהסתיימה

 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2016 2015 2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

  אלפי ש"ח 

 290,139 69,860 89,517 169,613 199,256 הכנסות

 52,845 7,327 20,769 25,070 40,374 רווח גולמי

 19,421 4,470 4,368 13,881 14,026 הוצאות הנהלה וכלליות

 1,398 25 1,738 (403) 1,831  (הטבת מסמסים על הכנסה )

 19,565 (481) 10,166 1,888 11,255 רווח )הפסד( כולל
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 )המשך(:מידע כספי תמציתי של חברות כלולות מהותיות  - 6 באור

 
 :התאמת הנכסים נטו ליתרת ההשקעה של הקבוצה ברונסון .ב

 

 בספטמבר 30ליום  
 ליום

 בדצמבר 31

 2016 2015 2015 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 "חשאלפי  

 457,859  470,824 437,722 נכסים נטו ברונסון

 (1,717) (1,916) (2,265) נטרול זכויות שאינן מקנות שליטה ואופציות לעובדים ברונסון

 456,142  468,908 435,457 נכסים נטו

 39.8% 39.8% 39.8% שיעור החזקה ברונסון

    

 181,545  186,625 173,312 חלק הקבוצה בנכסים נטו של רונסון

 I.T.R. DORI B.V. 138 (3,461)  114-התאמות לנכסים נטו בגין השקעת החברה ב

 181,659  183,164 173,450 יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים

 

הינו הזלוטי הפולני. להלן שערי החליפין בין  רונסוןההצגה בדוחות הכספיים של  מטבע

 "ח לתקופות הדוח:השהזלוטי לבין 

  

 בספטמבר 30ליום  
 ליום

 בדצמבר 31

 2016 2015 2015 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 "חשאלפי  

 0.9966 1.039 0.9747 שע"ח לסוף תקופה

 1.0312 1.043 0.9836 שע"ח ממוצע לתקופה 
 

 

 

 (100% -דוראד )כמוצג בדוחותיה של דוראד מידע כספי תמציתי של  .ג
 

 מידע כספי תמציתי על המצב הכספי:

 

 בספטמבר 30ליום  
 ליום

 בדצמבר 31

 2016 2015 2015 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 "חשאלפי  

 393,001 791,803 460,092 נכסים שוטפים

 4,777,365 4,753,252 4,693,755 נכסים לא שוטפים 

 (564,757) (946,770) (584,760) התחייבויות שוטפות

 (3,809,211) (3,865,130) (3,728,306) התחייבויות לא שוטפות 

 796,398 733,155 840,781 נטו ,נכסים
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 )המשך(:מידע כספי תמציתי של חברות כלולות מהותיות  - 6 באור

 

 מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל:

 

 שנה שהסתיימה שהסתיימוהחודשים  3 החודשים שהסתיימו 9 

 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2016 2015 2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

 2,356,832 673,378 613,233 1,840,706 1,739,691 הכנסות

 382,435 114,690 119,058 245,225 246,552 רווח גולמי

 25,681 4,279 4,867 17,084 13,612 וכלליותהוצאות הנהלה 

 356,754 110,411 114,191 228,141 232,940 רווח תפעולי

 216,332 69,877 71,731 173,647 178,337 הוצאות מימון, נטו

 (37,607) (10,741) (10,627) (14,922) (10,220) מיסים על הכנסה 

 102,815 29,793 31,833 39,572 44,383 רווח כולל

 

 :התאמת הנכסים נטו בדוראד ליתרת ההשקעה של החברה בדורי אנרגיה .ד
 

 בספטמבר 30ליום  
 ליום

 בדצמבר 31

 2016 2015 2015 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 "חשאלפי  

 796,398  733,155 840,781 נטו בדוראד  ,נכסים

 9.56% 9.56% 9.375% שיעור ההחזקה של החברה בדוראד בעקיפין

 76,136  70,108 78,823 הקבוצה בנכסים נטו מתואמים חלק

 52,098  51,296 20,889 חלק החברה בהלוואות שנתנה דורי אנרגיה לדוראד

 28,140  28,503 26,532 המיוחסים לתחנת הכח -עודפי עלות

 (6,421)  (5,932) (4,119) התאמה לנכסים נטו בגין ההשקעה 

 149,953  143,975 122,125 יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים

 
 

 

 

 



  

   
 

 דוראד אנרגיה בע"מ
 

 תמצית דוחות כספיים ביניים
 2016 בספטמבר 30ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(
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 דוראד אנרגיה בע"מ

 
 2016 בספטמבר 30תמצית דוחות כספיים ביניים ליום 

 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 
 

 3 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים
 
 

 )בלתי מבוקרים( 2016בספטמבר  30וחות כספיים ביניים ליום דתמצית 
 
 

 4 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים
 
 

 5 תמצית דוחות רווח והפסד ביניים
 
 

 6 ביניים על השינויים בהוןדוחות  תמצית
 
 

 7 ביניים על תזרימי המזומניםתמצית דוחות 
 
 

 8-13 ביניים הכספייםדוחות תמצית הביאורים ל
 



 קדרון ושות' רואי חשבון                                      
 
 
 
 

 9רחוב המסגר                                                        סומך חייקין
 67776תל אביב                                      KPMGמגדל המילניום 

 03-6370606טלפון                        609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 03-6370600פקסימיליה                                           6100601תל אביב 

8000  684  03 
 
 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י צמא ע ת  ו רמ י פ ת  של  ו גד ו  המא

KPMG -ב  International  Cooperative ("KPMG International") .3 ישות שוויצרית 

  המניות לבעלי קריםהמב החשבון רואי של סקירה דוח
 אנרגיה בע"מ דוראד של

 
 מבוא

על המצב  חהכולל את הדו ,אנרגיה בע"מ דוראדחברת  של המצורף הכספי המידע את סקרנו
הרווח והפסד,  על יםהתמציתי ותהדוח ואת 2016 בספטמבר 30ליום התמציתי הכספי 

 באותו והסתיימש חודשים שלושהתשעה ו של ותלתקופ המזומנים ותזרימישינויים בהון 
 אלהביניים  תולתקופ כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון. תאריך

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34 בינלאומיבהתאם לתקן חשבונאות 
לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  אלהת ביניים ולעריכת מידע כספי לתקופ

 אלהביניים  תולתקופ כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו. 1970-"להתש(, ומיידיים
 בהתבסס על סקירתנו.

 
 הסקירה היקף
 מידע של סקירה" בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מידע של הסקיר". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות כספי
 הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי

 בהיקפה מצומצמת הינה סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,והחשבונאיים
 אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה

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

 
 מסקנה

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

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

 .1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 קדרון ושות'            חייקין סומך
 רואי חשבון            רואי חשבון

 
 2016 בנובמבר 21
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 דוראד אנרגיה בע"מ

 
 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים ליום

 
 
 בדצמבר 31 בספטמבר  30 בספטמבר  30  
  2016 2015 2015 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
    כסיםנ

 51,894 423,144  215,072  מזומנים ושווי מזומנים
 278,982 319,863  227,405  לקוחות

 31,994 19,312  17,615  חייבים ויתרות חובה
 29,485 29,484  -  פיקדונות משועבדים

 646 -  -  מכשירים פיננסיים נגזרים
 393,001 791,803  460,092  נכסים שוטפים סה"כ

      
 335,085 270,074  408,043  פקדונות מוגבלים

 46,918 47,420  45,502  הוצאות מראש
 4,386,971 4,427,658  4,231,913  רכוש קבוע

 8,391 8,100  8,297  רכוש בלתי מוחשי
 4,777,365  4,753,252  4,693,755  נכסים שאינם שוטפים סה"כ

      
 5,170,366 5,545,055  5,153,847  נכסים סה"כ

      
      התחייבויות

 170,722 214,713  234,680  חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 130,000 130,000  70,000  חלויות שוטפות של הלוואות מצדדים קשורים

 247,129 555,979  267,688  ספקים
 16,906 45,310  10,818  זכאים ויתרות זכות

 - 768  1,574  פיננסיים נגזריםמכשירים 
 564,757 946,770  584,760  התחייבויות שוטפות סה"כ

      
 3,316,740 3,409,930  3,464,531  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 396,259 387,888  156,946  הלוואות מצדדים קשורים
 35,170 29,001  35,567  הפרשה לפירוק ושיקום

 60,882 38,197  71,102  , נטונדחיםהתחייבויות מיסים 
 160 114  160  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

 3,809,211 3,865,130  3,728,306  התחייבויות שאינן שוטפות סה"כ
      

      הון
 11 11  11  הון מניות

 642,199 642,199  642,199  פרמיה על מניות
 3,748 3,748  3,748  מניות יקרן הון בגין פעולות עם בעל

 150,440 87,197  194,823  יתרת עודפים
 796,398 733,155  840,781  ההון  סה"כ

      
 5,170,366 5,545,055  5,153,847  התחייבויות והון  סה"כ

 

 

 2016 בנובמבר 21      
 דוד ביטון,

 מנהל הכספים
 

 אלי אסולין, 
 מנכ"ל

 

 ,ארז כלפון 
 טוריוןיו"ר הדירק

 תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 
 
 
 

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

 
 תמצית דוחות רווח והפסד ביניים

 
 

 לשנה     
 שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של תשעה חודשים 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר  30שהסתיימה ביום  ר בספטמב 30שהסתיימה ביום  
 2016 2015 2016 2015 2015 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 2,356,832 673,378  613,233  1,840,706  1,739,691  הכנסות

          
          :הכחהפעלת תחנת  עלות

 613,689 186,420  134,223  482,598  419,033  עלויות אנרגיה
 1,000,947 272,953  269,846  841,539  813,480  רכישות חשמל ושירותי תשתית

 209,953 53,160  52,480  158,364  157,811  פחת והפחתות
 149,808 46,155  37,626  112,980  102,815  עלויות הפעלה אחרות

          
 1,974,397 558,688  494,175  1,595,481  1,493,139  סה"כ עלות הפעלת תחנת הכח

          
 382,435 114,690  119,058  245,225  246,552  רווח מהפעלת תחנת הכח

          
 25,681 4,279  4,867  17,084  13,612  הוצאות הנהלה וכלליות

          
 356,754 110,411  114,191  228,141  232,940  רווח תפעולי

          
 476 (598) (768) 3,415  1,429  מימון הכנסות

 (216,808) (69,279) (70,963) (177,062) (179,766) הוצאות מימון
 (216,332) (69,877) (71,731) (173,647) (178,337) הוצאות מימון, נטו

          
 140,422 40,534  42,460  54,494  54,603  לפני מסים על הכנסהרווח 

          
 (37,607) (10,741) (10,627) (14,922) (10,220) מיסים על הכנסה

          
 102,815 29,793  31,833  39,572  44,383  לתקופהנקי רווח 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים

 
 

   קרן הון בגין   
  יתרת פעולות עם  פרמיה על   
 סה"כ עודפים מניותבעלי  מניות הון מניות 

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

 
      יימה חודשים שהסת תשעהלתקופה של 

      )בלתי מבוקר( 2016 בספטמבר 30 ביום 
      

 796,398  150,440  3,748  642,199  11  )מבוקר( 2016בינואר  1יתרה ליום 
      

 44,383  44,383  -  -  -  לתקופהנקי   רווח
      

 840,781  194,823  3,748  642,199  11  )בלתי מבוקר( 2016 בספטמבר 30יתרה ליום 
      

      חודשים שהסתיימה  תשעהלתקופה של 
      )בלתי מבוקר( 2015 בספטמבר 30 ביום 

      
 693,583  47,625  3,748  642,199  11  )מבוקר( 2015בינואר  1יתרה ליום 

      
 39,572  39,572  -  -  -  לתקופהנקי  רווח

      
 733,155  87,197  3,748  642,199  11  בלתי מבוקר() 2015 בספטמבר 30יתרה ליום 

      
      לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 

      )בלתי מבוקר( 2016 בספטמבר 30ביום  
      

 808,948  162,990  3,748  642,199  11  )בלתי מבוקר( 2016 ביולי 1יתרה ליום 
      

 31,833  31,833  -  -  -  לתקופהנקי  רווח
      

 840,781  194,823  3,748  642,199  11  )בלתי מבוקר( 2016 בספטמבר 30יתרה ליום 
      

      לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
      )בלתי מבוקר( 2015 בספטמבר 30ביום  

      
 703,362  57,404  3,748  642,199  11  )בלתי מבוקר( 2015 ביולי 1יתרה ליום 

      
 29,793  29,793  -  -  -  לתקופהנקי   רווח

      
 733,155  87,197  3,748  642,199  11  )בלתי מבוקר( 2015 בספטמבר 30יתרה ליום 

      
      2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

      )מבוקר( 
      

 693,583  47,625  3,748  642,199  11  )מבוקר( 2015בינואר  1יתרה ליום 
      

 102,815  102,815  -  -  -  רווח נקי לשנה
      

 796,398  150,440  3,748  642,199  11  )מבוקר( 2015בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 ע"מדוראד אנרגיה ב     

 
 תמצית דוחות ביניים על תזרימי המזומנים

 
 לשנה     
  שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של תשעה חודשים 
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר  30שהסתיימה ביום  בספטמבר  30שהסתיימה ביום  
 2016 2015 2016 2015 2015 
 )מבוקר( וקר()בלתי מב )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 102,815 29,793  31,833  39,572  44,383  לתקופהרווח 
          

          התאמות:
 237,295 73,634  57,862  179,190  171,941  פחת, הפחתות וצריכת סולר

 37,607 10,741  10,627  14,922  10,220  כנסהמיסים על ה
 216,332 69,878  71,731  173,647  178,337  הוצאות מימון, נטו

  360,498  367,759  140,220  154,253 491,234 
          

 49,693 (101,282) 49,219  8,811  52,185  שינוי בלקוחות 
 (20,876) (10,534) 776  (8,194) 14,379  שינוי בחייבים ויתרות חובה 

 (129,385) 164,470  (57,262) 179,464  23,566  שינוי בספקים
 (6,842) (15,804) 1,553  4,892  1,714  ויתרות זכותזכאים בשינוי 

 55 -  -  8  -  שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו
  91,844  184,981 (5,714)  36,850 (107,355) 
          

 486,694 220,896  166,339  592,312  496,725  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
          

          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
          מכשירים בגין סילוק ( )תשלוםתקבול 

 9,609 626  (1,305) 10,651  (2,670) נגזריםפיננסיים  
 38,679 -  29,486  38,679  29,486  משועבד ןפירעון פיקדו

 (135,000) -  (103,500) (70,000) (143,891) בפיקדונות מוגבלים לזמן ארוךהשקעה 
 -  -  -  -  70,000  שחרור פיקדונות מוגבלים לזמן ארוך

 -  -  -  -  (90) ארוךת מראש לזמן והוצא
 (447,338) (11,911) (5,442) (414,269) (21,221) השקעה ברכוש קבוע

 (1,767) (659) (110) (987) (1,864) השקעה ברכוש בלתי מוחשי
 115 14  75  100  196  ריבית שהתקבלה

      לפעילות (שימשושנבעו )מזומנים נטו 
 (535,702) (11,930) (80,796) (435,826) (70,054) השקעה 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 23,208 -  16,689  23,208  16,689  קבלת הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים
           מתאגידים קבלת הלוואות לזמן ארוך 

 318,100 -  242,772  318,100  242,772  בנקאיים 
 -  -  (147,219) -  (147,219) פירעון הלוואות מצדדים קשורים

 (105,121) -  -  (44,495) (73,460) רעון הלוואות מתאגידים בנקאייםיפ
 (206,032) (938) (199,997) (100,753) (302,676) ריבית ששולמה

      )שימשו מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 30,155 (938) (87,755) 196,060  (263,894) מימוןלפעילות(  

      
 (18,853) 208,028  (2,212) 352,546  162,777  נטו במזומנים ושווי מזומנים)קיטון(  גידול

          
          השפעת תנודות בשע"ח על יתרות 

 (1,031) (1,139) 69  (1,180) 401  מזומנים ושווי מזומנים 
          

          יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
 71,778 216,255  217,215  71,778  51,894  התקופה 

          
          מזומנים ושווי מזומנים לסוףיתרת 

 51,894 423,144  215,072  423,144  215,072  התקופה 

 
 

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



 

 8 

 כללי  - 1באור 
 

 הישות המדווחת א.
 

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

 החברה מוחזקת על ידי:
  37.5% -"שתא"א"(  –אשקלון בע"מ )להלן  –שירותי תשתיות אילת 
 Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S ( )25% -"זורלו"(  -)להלן חברה זרה 
  18.75% -י"( ר"א. דו -)להלן א.דורי תשתיות אנרגיה בע"מ 
  18.75% -"אדלקום"(  -)להלן אדלקום בע"מ 
 

 רישיונות ומסגרת חוקתית ב.
 

-1965 ה"התשכ והבניה התכנון לחוק 1 בסעיף כמשמעו "לאומית תשתית" כפרויקט הוכרז הכוח תחנת הקמת פרויקט
 של ולבנייה כנוןלת הארצית הוועדה של הרישוי רשות אישרה 2009 ביולי .הפנים ושר האוצר שר ,הממשלה ראש י"ע

 (.2-01-2008  מספר בנייה רישיון) הכוח תחנת להקמת הבנייה היתר את לאומיות תשתיות
 

ייצור  רישיון קבלת לאחר 2014 במאי 19 ביום החלה המסחרית והפעילות 2014 אפריל בחודש הסתיימה התחנה הקמת
בעלת  הינה הכוח תחנת ת.נוספו שנים 19-ב בהמשך שהוארך שנה של לתקופה אספקה ורישיון שנה 20 של לתקופה

 .וואט-מגה 850 -כ של הספק
 
 עדכון תעריפי ייצור החשמל .ג
 

פירסמה רשות החשמל שימוע בעניין עדכון תעריפים. במסגרת הפרסום  2016באוקטובר  13לאחר מועד הדוח, ביום 
לגבייה מלקוחותיה ואשר אליו צמוד  עודכנו תעריפים שונים ובכללם גם תעריף רכיב הייצור המשמש את החברה כבסיס

. יצוין כי, מחיר הגז 8% -רשות החשמל להפחית, בכפוף לשימוע, את רכיב הייצור בכ עשויהמחיר הגז. בהתאם לפרסום 
של החברה כבר מעודכן למחיר הרצפה המינימלי האפשרי בהתאם להסכם הגז של החברה. להערכת החברה, להפחתת 

הרווחים , של החברה לילית מהותית על תזרימי המזומניםהשפעה ש ככל שיתקבל השימוע,, התעריף כאמור לעיל תהיה
יודגש כי החברה לא צופה . היא עשויה שלא לעמוד ביחסי הכיסוי לחלוקה 2017ויחסי הכיסוי שלה והחל מתחילת  שלה

 שלא תוכל לעמוד ביחסי הכיסוי להפרה כמתחייב מהסכמי המימון שלה.
 
 
 

 עריכת הדוחות הכספייםבסיס  - 2באור 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.
 

, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל המידע IAS 34 -הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל תמצית
 31ימה ביום שנה שהסתיהנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ול

)להלן: "הדוחות השנתיים"(. כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך  2015בדצמבר 
 .1970 –"ל התש(, ומיידיים)דוחות תקופתיים 

 .2016בנובמבר  21 ביום החברה דירקטוריון ידי על אושרה ביניים הכספיים הדוחות תמצית
 

 קול דעתשימוש באומדנים ושי .ב
 

דעת, בהערכות,  בשיקול להשתמש החברה תנדרשת הנהלIFRS  -לכספיים הביניים בהתאם הדוחות ה תמצית בעריכת
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 

 .אלהשהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 
 הכרוכות בהערכות ששימשו העיקריות וההנחות החברה של החשבונאית המדיניות יישום בעת ההנהלה של דעת קולשי

 .השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו אלו עם עקביים הינם וודאות באי
 
 החשבונאית המדיניות עיקרי ג.
 

נה המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, הי
 השנתיים.

 
 עונתיות - 3 באור
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הביקוש לחשמל מצד לקוחות החברה הינו עונתי והוא מושפע, בין היתר, מהאקלים השורר באותה עונה. חודשי השנה 
ואר ופברואר; החודשים דצמבר, ינ -החודשים יולי ואוגוסט; עונת החורף  -מתפלגים לשלוש עונות כדלקמן: עונת הקיץ 

)אביב וסתיו(, החודשים מרץ עד יוני והחודשים ספטמבר עד נובמבר. הביקושים לחשמל גבוהים יותר  -ועונות המעבר 
בעונות החורף והקיץ וצריכת החשמל הממוצעת בעונות אלו גבוהה מזו שבעונת המעבר ואף מתאפיינת בימים של שיאי 

חום. כמו כן, הכנסות החברה בעונות השונות מושפעות מהשינוי בתעריפי  ביקוש עקב תנאי אקלים קיצוניים של קור או
תעו"ז )תעריף עומס וזמן הוא תעריף חשמל המשתנה בהתאם לעונות השנה ובהתאם למקבצי שעות ביקוש במהלך 

 היממה( שכן תעריפי התעו"ז גבוהים יותר בממוצע בעונת הקיץ לעומת תעריפי התעו"ז בעונות המעבר והחורף.
 
 
 

 ומידע נוסף החברה להתקשרויות בקשר עדכונים - 4באור 

 :בתקופהלהלן פירוט של השינויים המהותיים שחלו 
 

 , זורלו אנרג'י ואדלקוםתביעת חברת א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ (1)
 

התקיים דיון בבית המשפט שהתמקד  2016אפריל ב 20ביום ( לדוחות השנתיים, 11א' ) 13בהמשך לאמור בביאור 
בסיומו קיבל  )"דורי אנרגיה"(בקשה לתיקון התביעה הנגזרת שהוגשה ע"י נציגי חברת א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ ב

בית המשפט את הבקשה לתיקון התביעה הנגזרת כך שכעת עומדת על סדר היום הבקשה המתוקנת לאישור התביעה 
 הנגזרת. 

לפיהן  לבקשה המתוקנת לאישור תביעה נגזרתתגובותיהם  את לבית המשפט  , הגישו המשיבים 2016סוף חודש יולי ב
כל עוולה  ביצעוכופרים לחלוטין בטענות נשוא הבקשה המתוקנת לאישור תביעה נגזרת ולשיטתם הם לא  המשיבים 

כלפי החברה וממילא לחברה אין כל עילת תביעה נגדם. בכל הנוגע לתגובת החברה לבקשה המתוקנת לאישור תביעה 
בדיקה שאושר ע"י דירקטוריון מנגנון  לגביציין שהחברה אינה משיבה לטענות גופן אלא מפרטת בהרחבה נגזרת יש ל

וימליץ ההדדיות בין בעלי המניות בחברה לפיו ימונה בודק חיצוני שיבדוק את כל הטענות החברה ובעלי המניות בחברה, 
 לחברה כיצד לנהוג ביחס אליהן.

חלק מהמשיבים כי משא ומתן המתקיים מול המבקשים להעברת המחלוקת להליך , הודיעו 2016באוקטובר  26ביום 
של בוררות מצוי בשלבים מתקדמים אשר צפוי לייתר את ההליך בבית המשפט. לעומתם, הודיעו המבקשים באותו היום 

 בעניין.כי המשא ומתן לא צלח וכי יש לקבוע מותב אשר ינהל את ההליך המשפטי. טרם ניתנה החלטת בית המשפט 
ביקשו המבקשים מבית המשפט להורות על צירוף של שתי הבקשות הנוספות של חברת אדלקום  2016בנובמבר  8ביום 

 .2016בנובמבר  21 -המפורטות להלן לבקשה זו. על הצדדים להגיש תגובתם לבקשה זאת עד ל
 

הגישה אדלקום בקשה לאישור , 2016 ביולי 25ביום בנוסף ובהמשך לאמור באותו ביאור בדבר פניית אדלקום לחברה, 
אנרגיה ואלומיי, על  תביעה נגזרת בשם החברה כנגד קבוצת דורי )כיום קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ(, דורי

מיום ששילמה החברה סכום זה, ועד למועד  7%של  שנתי ש"ח, בתוספת הצמדה וריבית בשיעורמיליון  49.4סך של 
בבקשתם לתביעה נגזרת, טענו אדלקום  כי הנתבעים  ביעה נגזרת"(.ת אדלקום לתועל )"בקשתשלום הסכום לחברה בפ

 10% -הפרו את הוראות הסכם היזמות שנכרת בין החברה ובין קבוצת דורי בכך שלכאורה, ירדה קבוצת דורי מתחת ל
הערכת החברה, בהתבסס על לבשיעור החזקתה בחברה בעקיפין ולפיכך, עליה להחזיר לחברה את דמי הייזום שקיבלה. 

חוות דעת יועציה המשפטיים בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך בצורה מושכלת את הסיכוי לקבלת הבקשה לאישור 
 התביעה הנגזרת.

 
, בגין ביצוע העברת )"הנתבעות"( הגישה אדלקום תביעה כנגד קבוצת דורי, דורי אנרגיה ואלומיי, 2016ביולי  27ביום 

)"הסכם בעלי  2010בנובמבר  25גוד להסכם בעלי המניות שנחתם בין החברה ובעלי מניותיה ביום מניות בחברה בני
כאשר התקשרו הוראות הסכם בעלי המניות שלא כדין ושלא בתום לב את פירשו לטענת אדלקום, הנתבעות  המניות"(.

ת ניות, אשר עומד בבסיס בקשבהסכם השקעה במסגרתו בוצעה הקצאת מניות בניגוד למנגנון שנקבע בהסכם בעלי המ
  מפורטת לעיל.הלתביעה נגזרת  אדלקום

 ,סעד אופרטיבי הכולל אכיפת הסנקציות הקבועות בהסכם בעלי המניותוכן, עותרת לסעדים הצהרתיים שונים אדלקום 
בות מתן צו המופנה לחברה ומורה לה לעכב כל תשלום המגיע לדורי אנרגיה מכוח מעמדה כבעלת מניות בחברה, לר

כדיבידנד או החזר הלוואת בעלים, וכן צו המופנה לחברה ומורה לה להשעות את מר מנחם רפאל מתפקידו כדירקטור 
להערכת החברה, . בחברה מטעם דורי אנרגיה ולאסור על מר רפאל להיות נוכח או להצביע בישיבות דירקטוריון החברה

 .הבקשהי יא ניתן להעריך בצורה מושכלת את סיכובהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים בשלב מקדמי זה ל
 
 ערבויות בנקאיות (2)

 
עדכנה החברה את  2016 פברוארב' בדוחות השנתיים בדבר ערבויות בנקאיות, במהלך חודש  13 רבהמשך לאמור בביאו

עמד  2015בדצמבר  31)ליום מיליון ש"ח  52 -לבנקאית לטובת יחידת ניהול המערכת בחברת החשמל הערבות סכום ה
הוחלפה הערבות האמורה בערבויות של בעלי המניות בהתאם  2016מיליון ש"ח(. בחודש יוני  70סכום הערבות על סך 

 לחלקם היחסי. 
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 ומידע נוסף )המשך( החברה להתקשרויות בקשר עדכונים - 4באור 

 
 שינוי בשיעור מס החברות (3)
 

, אשר קבע, 2016-(, התשע"ו216קודת מס הכנסה )מס' אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פ 2016בינואר  4ביום 
 .25%כך שיעמוד על  1.5%ואילך בשיעור של  2016בינואר  1בין היתר, הפחתת שיעור מס החברות, מיום 

 
חושבו בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבע בחוק לתיקון  2016 ספטמברב 30יתרות המיסים הנדחים ליום 

 ספטמברב 30ור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. השפעת השינוי על הדוחות הכספיים ליום פקודת מס הכנסה, לפי שיע
בדוח על הרווח  על ההכנסהמיסים וקיטון בהוצאות ביתרת התחייבויות המיסים הנדחים  נטו מתבטאת בקיטון 2016

 אלפי ש"ח. 3,446והפסד לתקופה בסך 
 
 הסכמי מימון (4)

 
משיכה אחרונה החברה , ביצעה 2016חודש יולי ות השנתיים של החברה, במהלך ( בדוח1א' )13בהמשך לאמור בבאור 

מיליון ש"ח וזאת לצורך מימון עלויות  287 -בסך כולל של כמצדדים קשורים וכן פרויקט הקמת תחנת הכח ממסגרות 
וואות אלו זהים . תנאי הפירעון והריבית של הלהקמה ומילוי קרנות רזרבה אשר נכללו במסגרות האשראי של הפרויקט

 לאלו המפורטים בדוחות השנתיים של החברה.
 
 הלוואות מצדדים קשורים (5)

 
בהתאם להסכמי המימון, בתום שנתיים ממועד ההפעלה,  בדוחות השנתיים של החברה, 11בהמשך לאמור בבאור 

החזר הלוואת ובכפוף לעמידת החברה באמות מידה פיננסיות ובמחויבויות נוספות כמפורט בהסכם יתאפשר ביצוע 
שנים ממועד הסגירה הפיננסית, ביצעה החברה החזר ראשון של הלוואות  5.5 -, לאחר כ2016בחודש יולי הבעלים. 

מיליון ש"ח עבור  204 -)מתוכם כאשר אושרו מיליון ש"ח  350 מיליון ש"ח מתוך סכום של 346 -כ הבעלים בסך כולל של
 מיליון ש"ח עבור החזר חלקי של קרן ההלוואה(.  146 -החזר של ריבית והפרשי הצמדה והיתרה בסך כ

 
 O&M -הסכם ה (6)

 
וזאת בהתאם למנגנון  O&M -של מחירי חלק מהסעיפים הנכללים בהסכם הבוצע עדכון  2016במהלך חודש אוגוסט 
 .2016רטרואקטיבית לתחילת שנת חל . יצוין כי העדכון O&M -עדכון הקיים בהסכם ה

 
 

 סייםפיננ מכשירים - 5באור 

 בלבד גילוי לצרכי הוגן בשווי שנמדדים פיננסיים מכשירים .א
 

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות 
זכאים  ספקיםהלוואות מצדדים קשורים, מכשירים פיננסיים נגזרים, מוגבלים,  תפיקדונומשועבד,  ןחובה, פיקדו

 ויתרות זכות, תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

 השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, הינם כדלקמן:
 בספטמבר 30ליום   

  2016 2015 

 שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים  באלפי ש"ח
 

     :שוטפות שאינן התחייבויות
 4,339,136  3,624,643  4,626,842  3,699,211  )*( ארוך לזמן מבנקים הלוואות

 
 2015בדצמבר  31ליום     

 שווי הוגן הערך בספרים   באלפי ש"ח

 
   שאינן שוטפות: התחייבויות

 4,234,799 3,487,462 )*( מבנקים לזמן ארוך הלוואות

 
 שוטפות חלויות כולל )*(
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 )המשך( פיננסיים כשיריםמ - 5באור 
 
 היררכיית שווי הוגן .ב
 

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

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

 
 2016 בספטמבר 30ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  באלפי ש"ח

 

 
 2015 בספטמבר 30ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1 רמה באלפי ש"ח

 

 

 

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

 .נגזרים המשמשים לתמחור בעקומי ריבית מתאימים לפדיון, תוך שימוש התקופה של החוזה עד יתרת

     נגזרים:
     

 (1,574) -  (1,574) -  )*( חוזי אקדמה על שער החליפין

     נגזרים:
     

 (768) -  (768) -  )*( חוזי אקדמה על שער החליפין

 2015 בדצמבר 31ליום  

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

     נגזרים:
     

 646  -  646  -  )*( חוזי אקדמה על שער החליפין
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 חשבונאות המקובלים בישראל כללילהתאמות  - 6באור 
 

 מאזן א.

 

  ליום  

  2016 בספטמבר 30  

 חשבונאות כללי השפעת המעבר  
 IFRS מקובלים בישראלה תקינה ישראליתל 

 אלפי ש"ח 

 
    נכסים

 215,072  -  215,072  מזומנים ושווי מזומנים
 227,405  -  227,405  לקוחות

 17,615  -  17,615  חייבים ויתרות חובה
 460,092  -  460,092  נכסים שוטפים סה"כ

    
 408,043  -  408,043  מוגבליםפקדונות 

 45,502  -  45,502  הוצאות מראש
 4,247,662  15,749  4,231,913  רכוש קבוע

 8,297  -  8,297  רכוש בלתי מוחשי
 4,709,504  15,749  4,693,755  נכסים שאינם שוטפים סה"כ

    
 5,169,596  15,749  5,153,847  נכסים סה"כ

    
    התחייבויות

 234,680  -  234,680  הלוואות מתאגידים בנקאיים חלויות שוטפות של 
 70,000  -  70,000  חלויות שוטפות של הלוואות מצדדים קשורים

 267,688  -  267,688  ספקים
 10,818  -  10,818  זכאים ויתרות זכות

 1,574  -  1,574  מכשירים פיננסיים נגזרים
 584,760  -  584,760  התחייבויות שוטפות סה"כ

    
 3,464,531  -  3,464,531  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 156,946  -  156,946  הלוואות מצדדים קשורים 
 35,567  -  35,567  הפרשה לפירוק ושיקום

 71,102  -  71,102  התחייבויות מיסים נדחים
 160  -  160  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

 3,728,306  -  3,728,306  נן שוטפותהתחייבויות שאי סה"כ
    
    
    

 856,530  15,749  840,781  הון 
    

 5,169,596  15,749  5,153,847  והון התחייבויות סה"כ
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 )המשך( חשבונאות המקובלים בישראל כללילהתאמות  - 6באור 

 
 רווח והפסדדוח  ב.

 
 שה חודשיםלולתקופה של ש חודשים תשעה של לתקופה 
 2016בספטמבר  30שהסתיימה ביום  2016בספטמבר  30שהסתיימה ביום  

 כללי השפעת  כללי השפעת  
 חשבונאות המעבר  חשבונאות המעבר  
 המקובלים לתקינה  המקובלים לתקינה  

 IFRS בישראל ישראלית IFRS בישראל ישראלית 

 אלפי ש"ח 

 
 613,233  -  613,233  1,739,691  -  1,739,691  הכנסות

       
       עלות הפעלת תחנת הכח:

 134,223  -  134,223  419,033  -  419,033  עלויות אנרגיה
 269,846  -  269,846  813,480  -  813,480  רכישות חשמל ושירותי תשתית

 52,654  174  52,480  158,333  522  157,811  פחת והפחתות
 37,626  -  37,626  102,815  -  102,815  ותעלויות הפעלה אחר

       
 494,349  174  494,175  1,493,661  522  1,493,139  סה"כ עלות הפעלת תחנת הכח

       
 118,884  (174) 119,058  246,030  (522) 246,552  רווח מהפעלת תחנת הכח

       
 4,867  -  4,867  13,612  -  13,612  הוצאות הנהלה וכלליות

       
       

 114,017  (174) 114,191  232,418  (522) 232,940  רווח תפעולי
       

 (768) -  (768) 1,429  -  1,429  הכנסות מימון
 (70,963) -  (70,963) (179,766) -  (179,766) הוצאות מימון

       
 (71,731) -  (71,731) (178,337) -  (178,337) הוצאות מימון, נטו

       
 42,286  (174) 42,460  54,081  (522) 54,603  לפני מיסים על הכנסה)הפסד( רווח 

       
 (10,627) -  (10,627) (10,220) -  (10,220) מיסים על הכנסה

       
 31,659  (174) 31,833  43,861  (522) 44,383  לתקופהנקי )הפסד( רווח 

 
על בעסקאות אקדמה  נובעות מהטיפול החשבונאי 2016בספטמבר  30ת לתקינה הישראלית במאזן ליום התאמו ג.

לדוחות הכספיים השנתיים. ההתאמות מופחתות על פני אורך  7סיכוני המטבע שביצעה החברה כמפורט בבאור 
קדמה על שער חוזי הא 2016בספטמבר  30החיים של תחנת הכח החל ממועד ההפעלה המסחרית. נכון ליום 
 החליפין משמשים לגידור כלכלי ומוצגים במאזן על פי שווים ההוגן.
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Directors’ Report 
 
General 
Introduction  

Ronson Europe N.V. (‘the Company’) is a Dutch public company with its statutory seat in Rotterdam, the Netherlands, 
and was incorporated on 18 June 2007.  

The Company (together with its Polish subsidiaries, ‘the Group’) is active in the development and sale of residential 
units, primarily apartments, in multi-family residential real-estate projects to individual customers in Poland. For 
information about companies in the Group whose financial data are included in the Condensed Consolidated Financial 
Statements see Note 7 of the Condensed Consolidated Financial Statements.   

The shares of the Company are traded on the Warsaw Stock Exchange since 5 November 2007. As at 30 September 
2016, 39.78% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V., which is an indirect subsidiary of Global 
City Holdings N.V. (‘ITR 2012’) (32.11% through a jointly controlled partnership formed under Dutch law between 
ITR 2012 and ITR Dori B.V. and 7.67% through a jointly controlled company formed under Dutch law between ITR 
2012 and Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. (‘A. Luzon Group’), (formerly ‘U. Dori Group Ltd.’) and 
39.78% of the outstanding shares are controlled by A. Luzon Group (32.11% through a jointly controlled partnership 
formed under Dutch law between ITR 2012 and ITR Dori B.V. (of which it holds 50% of the shares) and 7.67% 
through a jointly controlled company formed under Dutch law between ITR 2012 and A. Luzon Group). The remaining 
20.44% of the outstanding shares are held by other investors including Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny holding 
between 3% and 5% and Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny holding between 5% and 10% of the 
outstanding shares as of the date of this report.  For major shareholders of the Company reference is made to page 21. 
On 14 November 2016, the market price was PLN 1.33 per share giving the Company a market capitalization of 
PLN 362.2 million. 

On 9 November 2016, the Company concluded an agreement with ITR 2012, under which the Company agreed to 
acquire (in order to subsequently redeem) 108,349,187 of its shares held by ITR 2012. For additional information see 
note 19 of the Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the nine months ended 30 September 2016. 
 
Company overview 

The Company is an experienced, fast-growing and dynamic residential real estate developer expanding its geographic 
reach to major metropolitan areas across Poland. Leveraging upon its large portfolio of secured sites, the Company 
believes it is well positioned to maintain its position as a leading residential development company throughout Poland. 

The Company aims to maximize value for its shareholders by a selective geographical expansion in Poland as well as 
by creation of a portfolio of real estate development properties. Management believes the Company has positioned itself 
strongly to navigate the volatile economic environment the Company has found itself in over the past several years. On 
the one hand, the Polish economy appears to remain stable, which potentially bodes well for the Company’s prospects. 
On the other hand, the tenuous European recovery, exacerbated in the last year by Middle East refugee crisis and results 
of the EU referendum in the United Kingdom which will lead to exit of the UK from European Union, may continue to 
have a negative impact on the Polish economy and the Company’s overall prospects. As a result, the Company 
continues to adhere to a development strategy that allows it to adjust quickly to these uncertain conditions by spreading 
risks through (i) closely monitoring its projects, (ii) potentially modifying the number of projects and their quality and 
sizes and (iii) maintaining its conservative financial policy.  

As at 30 September 2016, the Group has 1,256 units available for sale in fifteen locations, of which 1,110 units are 
available for sale in ten projects that are ongoing as at 30 September 2016, and the remaining 146 units are in completed 
projects. The ten ongoing projects comprise a total of 1,856 units, with a total area of 104,600 m2. The construction of 
473 units with a total area of 28,400 m2 is expected to be completed during the remainder of 2016, while 1,383 units, 
with a total area of 76,200 m2 are expected to be completed during 2017 and 2018.  

In addition, the Group has a pipeline of 16 projects in different stages of preparation, representing approximately 4,495 
units with a total area of approximately 302,500 m2 for future development in Warsaw, Poznań, Wrocław and Szczecin.  

During the nine months ended 30 September 2016, the Company realized sales of 546 units with the total value 
PLN 236.5 million which compares to sales of 658 units with the total value PLN 246.6 million during the nine months 
ended 30 September 2015. 
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Market overview 

The Polish economy has proven to be strong even in the recent turbulent times throughout Europe, which in 
combination with the general paucity of dwellings in Poland (in comparison to all other European countries) creates, 
what management believes to be, solid long term prospects for further development of the residential real estate market 
in spite of the volatility that has characterized the market for the past nine years. Management believes the Company is 
well positioned to adapt to changing market conditions. The Company’s sales results during the past years (even despite 
weaken dynamics during last three quarters, which the Management believes to be a temporary) seem to confirm that 
the Company has consistently adapted appropriately to volatile market environment.  

After rapid changes in the real estate markets in 2008-2009 the activities of residential developers slowed down until 
2013, when the development of only 128,000 units was commenced in the Polish market during that year. The market 
conditions started improving already during 2013 and since 2014 the scale of residential activities has been constantly 
increasing. The number of units commenced to be developed during 2015 reached 168,000, which was 14% higher than 
2014 (and even by 31% higher than 2013). It is important to note that the number of newly opened projects built by 
developers increased during 2015 by 24% after a 36% increase during 2014, while the activity of individual investors 
increased only by 6% and 2%, respectively. The number of units introduced for construction furtherly increased during 
the first three quarters of 2016 but only by 4% (where the number of houses commenced by private individuals 
increased by 6% and the number of apartments commenced by developers increased by only 0.5%). 

Meanwhile, a number of external factors have contributed to recent market growth. First, a governmental program that 
subsidized young couples purchasing their first apartments, called “Rodzina na Swoim” (“Family on its own”) that 
expired at the end of 2012 was replaced with a new governmental program called “Mieszkanie dla Młodych” 
(Hereinafter “MDM”) that came into effect in the beginning of 2014 and supports the residential market in those cities 
where the maximum price of apartment qualifying to subsidies is close to the market price (including for instance cities 
such as Gdańsk, Łódź or Poznań). Second, in the last few years, the National Bank of Poland has kept interest rates at 
record low levels (2.5% from July 2013 through September 2014 and 2.0% from October 2014 until March 2015, when 
the rate was further decreased to 1.5%). These historically low interest rates since 2013 positively impacted the 
residential market for two reasons. First, mortgage loans became more affordable to potential residential purchasers and 
second, more customers are purchasing apartments for cash, as they consider real estate investment as an attractive 
alternative to the very low interest earned on banking deposits. 

Taking into consideration all these factors, the increase in demand for residential units noted in 2013, 2014 and 2015 
has caught up with supply. The improving market environment has encouraged developers to expand their residential 
development activities. According to REAS (real estate agency analyzing the Polish residential market) developers 
introduced during 2014 more new apartments in major Polish metropolitan areas to their offer than they were able to 
sell in this period (47,500 new apartments in six major Polish metropolitan areas, including Warsaw, were added on 
offer by developers during 2014 which compares to total sales of 43,000 apartments during 2014). Despite the number 
of new apartments introduced to these markets increased to nearly 52,000 during 2015, the total offer of developers as 
end of year nearly has not changed as similar number of apartments were sold during that period. The total number of 
new apartments sold in Warsaw during 2015 amounted to 19,300 which was 14% higher than during 2014. Also, the 
number of new apartments sold in the five major Polish metropolitan areas (other than Warsaw) significantly increased 
in 2015 compared to 2014, i.e. by 25% (from 26,100 to 32,500). Despite sales results having reached relatively high 
levels compared with previous years, such robust sales have not translated into any increase in the overall price of 
apartments as the concomitant increase in development activity has resulted in supply balancing with demand. 
Moreover, the price limits imposed by the governmental program MdM plays a role as an incentive to many developers 
to shape their development activity to offer apartments at relatively low prices to allow purchasers to qualify for the 
government subsidies. 
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Market overview (cont’d) 

The overall residential real estate market’s first three quarters of 2016 activity reflected the general positive industry 
trends that have continued since 2014. The pre-sales volume at six major Polish metropolitan areas amounted to 43,600 
units during the first three quarters of 2016, which was by 23% higher than for the same period last year. The number of 
units added on offer during the same period was 45,800 which resulted in the overall offer of developers being very 
stable. The total number of units offered for sale in the six largest Polish cities amounted to 51,300 at the end of 
September 2016 compared to 48,700 at the end of December 2015 and to 47,000 at the end of December 2014. This 
confirms that developers are adjusting their activities to market dynamics and are expanding their supply on a measured 
basis.  

An anticipated continuation of stability of interest rates at relatively low levels in the next quarters, as well as the 
continuation in Poland of a stable economy may be still supportive to the positive situation in residential markets, even 
though the government is not going to support buyers of first apartments in such way as it used to through programs 
such as Rodzina na Swoim or MdM (which is to expire in 2017). The recently announced new program “Mieszkanie 
Plus” will be addressed to those young people, who do not qualify for mortgage loans due to insufficient income. 
Moreover, new residential projects are planned by the government (at least in initial phase of this program) in the 
medium sized and small towns, i.e. in those markets which are not interesting to the largest residential developers. It 
seems therefore that on the one hand the new governmental program will not support those individuals interested in 
buying their first apartment in leading Polish agglomerations, but on the other hand shall not be a source (especially 
during the coming few years) of direct competition for the leading market players.  

Another source of potential uncertainty in the residential real estate market is related to other plans of the Polish 
government with respect to contemplated new regulations potentially affecting, among others, construction legislation 
and regulations related to perpetual usufruct. Despite announced good faith aimed at increased simplicity of the 
construction process in Poland, the introduction of new regulations may result – especially temporary – in turbulences 
and delays in commencing new projects by all developers. 

Notwithstanding the above, Management continues to believe that considering all the above factors, it is likely that a 
continuous strengthening in the Polish residential market is foreseen for at least the following several quarters. 
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Business highlights during the nine months ended 30 September 2016 
 
A. Projects completed 

The table below presents information on the projects that were completed (i.e. completing all construction works and 
receiving occupancy permit) during nine months ended 30 September 2016:  

Project name Location Number of units Area of units (m2) 

Espresso II (*) Warsaw 151 7,600 

Moko I (*) Warsaw 178 11,200 

Panoramika II (*)  Szczecin 107 5,900 

Kamienica Jeżyce I (*) Poznań 144 7,800 

Total   580 32,500 

(*)  For additional information see section ‘B. Results breakdown by project’ below. 

 
B. Results breakdown by project 

Revenue from the sale of residential units is recognized upon the transfer to the buyer of significant risks and rewards of 
the ownership of the residential unit, i.e. upon signing of the protocol of technical acceptance and the transfer of the key 
to the buyer of the residential unit. Total revenue of the Group recognized during the nine months ended 30 September 
2016 amounted to PLN 202.6 million, whereas cost of sales amounted to PLN 161.5 million, which resulted in a gross 
profit amounting to PLN 41.1 million (and a gross margin of 20.3%).  

The following table specifies revenue, cost of sales, gross profit and gross margin during the nine months ended 
30 September 2016 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)  % 

Espresso II  138  6,943  48,569  24.0%  39,425  24.4%  9,144  18.8% 

Moko I  147  8,610  71,257  35.2%  47,784  29.5%  23,473  32.9% 

Panoramika II  67  3,251  14,466  7.1%  14,325  8.9%  141  1.0% 

Kamienica Jeżyce I  8  434  2,603  1.3%  2,439  1.5%  164  6.3% 

Młody Grunwald I & II 81  4,704  26,403  13.0%  25,930  16.1%  473  1.8% 

Impressio  22  1,515  9,557  4.7%  9,779  6.1%  (222)  -2.3% 

Sakura  15  879  6,434  3.2%  5,651  3.5%  783  12.2% 

Tamka  13  1,002  12,473  6.2%  8,120  5.0%  4,353  34.9% 

Verdis  2  148  1,716  0.8%  1,362  0.8%  354  20.6% 

Naturalis I, II & III  16  1,032  5,423  2.7%  4,932  3.1%  491  9.1% 

Other  1  260  3,664  1.8%  1,774  1.1%  1,890  51.6% 

Total / Average  510  28,778  202,565  100.0%  161,521  100.0%  41,044  20.3% 

  

(*)   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. 

 
Espresso II 
The construction of the Espresso II project was completed in May 2016. The second phase of this project was 
developed on a land strip of 4,500 m2 located in Wola district in Warsaw at Jana Kazimierza Street and is a continuation 
of Espresso I, which was completed in February 2014. The Espresso II project comprises 2 seven-and-eight-storey, 
multi-family residential buildings with a total of 141 apartments and 10 commercial units and an aggregate floor space 
of 7,600 m2.
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Business highlights during the nine months ended 30 September 2016 (cont’d) 

B. Results breakdown by project (cont’d) 

Moko I 
The construction of the Moko I project was completed in June 2016. The first phase of this project was developed on a 
land strip of 5,500 m2 located in Mokotów district in Warsaw at Magazynowa Street. The Moko I project comprises 
2 seven and eight-storey, multi-family residential buildings with a total of 166 apartments and 12 commercial units and 
an aggregate floor space of 11,200 m2. 

Panoramika II 
The construction of the second stage of the Panoramika project was completed in July 2016. The second phase of this 
project was developed on a part of land strip of 4,800 m2 located in Szczecin at Duńska Street, and is a continuation of 
the Panoramika I project. The project comprises 1 nine-storey, multi-family residential building with a total of 107 
apartments and an aggregate floor space of 5,900 m2.  

Kamienica Jeżyce I  
The construction of the first stage of the Kamienica Jeżyce project was completed in September 2016. The first phase of 
this project was developed on a land strip of 5,400 m2 located in Jeżyce district in Poznań at Kościelna Street. The 
Kamienica Jeżyce I project comprises 4 five and six-storey, multi-family residential buildings with a total of 139 
apartments and 5 commercial units with an aggregate floor space of 7,800 m2. 

Młody Grunwald I & II  
The construction of the Młody Grunwald I project and the Młody Grunwald II project were completed in May 2014 and 
November 2015, respectively. The Młody Grunwald I and II projects were developed on a land strip of 10,600 m2 
located in Grunwald district in Poznań at Jeleniogórska Street. The Młody Grunwald I project comprises 3 six-storey, 
multi-family residential buildings with a total of 136 apartments and 12 commercial units and an aggregate floor space 
of 8,500 m2. The Młody Grunwald II project comprises 3 six-storey, multi-family residential buildings with a total of 
132 apartments and 5 commercial units and an aggregate floor space of 8,200 m2. 

Impressio 
The construction of the last stage of Impressio project was completed in July 2015. The project was developed on a land 
strip of 14,500 m2 located in the Grabiszyn district in Wrocław at Rymarska Street. The project comprises 8 four-storey, 
multi-family residential buildings with a total of 202 apartments and 4 commercial units and an aggregate floor space of 
12,900 m2. 

Sakura 
The construction of the last stage of Sakura project was completed in July 2015. The project was developed on a land 
strip of 21,000 m2 located in Warsaw at Kłobucka Street. The project comprises 4 six-storey up to eleven-storey, multi-
family residential buildings with a total of 488 apartments and 27 commercial units and an aggregate floor space of 
30,300 m2.  

Tamka 
The construction of the Tamka project was completed in September 2015. The Tamka project was developed on a land 
strip of 2,500 m2 located in the Śródmieście district in Warsaw at Tamka Street (Warsaw city center). The Tamka 
project comprises 1 eight-storey, multi-family residential building with a total of 60 apartments and 5 commercial units 
with an aggregate floor space of 5,500 m2. 

Verdis 
The construction of the last stage of Verdis project was completed in October 2015. The project was developed on a 
land strip of 16,400 m2 located in the Wola district in Warsaw at Sowińskiego Street. The project comprises 8 seven-
storey up to eleven-storey, multi-family residential buildings with a total of 418 apartments and 23 commercial units 
and an aggregate floor space of 26,100 m2. 
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Business highlights during the nine months ended 30 September 2016 (cont’d) 
 
B. Results breakdown by project (cont’d) 

Naturalis I, II & III 
The construction of the Naturalis I, II and III projects was completed in December 2012, August 2012 and August 2013, 
respectively. The Naturalis I, II and III projects were developed on a land strip of 11,800 m2 located in Łomianki near 
Warsaw. The Naturalis I, II and III projects comprise 1 four-storey, multi-family residential building with a total of 
52 apartments and an aggregate floor space of 2,900 m2 and 2 four-storey, multi-family residential buildings, each with 
a total of 60 apartments and an aggregate floor space of 3,400 m2. 

Other 
Other revenues are mainly associated with rental revenues and fee income for management services provided to joint 
ventures and delivering one house in the Constans project, as well as sales of parking places and storages in other 
projects that were completed in previous years. 

C. Units sold during the period  

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 nine months ended 30 September 2016:  

 

Project name Location  
Units sold until  

31 December 2015 

Units sold during  
the 9 months ended  
30 September 2016 

Units for sale as at  
30 September 2016 Total 

Verdis (*) Warsaw 428 2 11 441 

Sakura (*) Warsaw 486 10 19 515 

Naturalis I, II & III (*)  Warsaw 158 9 5 172 

Impressio (*) Wrocław 185 14 7 206 

Panoramika  II (*) Szczecin  60 25 22 107 

Panoramika III  (**)  Szczecin  - 7 115 122 

Espresso II (*) Warsaw 139 7 5 151 

Espresso III (**)  Warsaw 65 64 26 155 

Espresso IV (**)  Warsaw - 45 101 146 

Młody Grunwald I & II (*)  Poznań 227 24 34 285 

Młody Grunwald III (**)  Poznań - 20 88 108 

Tamka (*) Warsaw 49 8 8 65 

Moko I (*) Warsaw 124 30 24 178 

Moko II (**)  Warsaw 89 22 56 167 

Kamienica Jeżyce I (*) Poznań 122 14 8 144 

Kamienica Jeżyce II (**)  Poznań 68 54 29 151 

City Link I (**)/(***)  Warsaw 122 107 94 323 

City Link II (**)/(***)  Warsaw - 48 141 189 

Vitalia I (**)  Wrocław - 5 134 139 

Chilli IV (**)  Poznań - 4 41 45 

Nova Królikarnia I-V (**)  Warsaw - 26 80 106 

Miasto Moje I (**)  Warsaw - - 205 205 

Other (old) projects  - 1 3 4 

Total   2,322 546 1,256 4,124 

 (*) For information on the completed projects see “Business highlights during the nine months ended 30 September 2016 – B. Results breakdown by project” 
(pages 4 to 6). 

(**) For information on current projects under construction, see “Outlook for the remainder of 2016– B. Current projects under construction” (pages 16 to 19). 

(***) The project presented in the Condensed Consolidated Financial Statements under investment in joint ventures; the Company’s share is 50%. 
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Business highlights during the nine months ended 30 September 2016 (cont’d) 
 

C. Units sold during the period (cont’d) 

The table below presents further information on the units sold (i.e. total number of units for which the Company signed 
the preliminary sale agreements with the clients), including net saleable area (in m2) of the units sold and net value 
(exclusive of VAT) of the preliminary sales agreements (including also parking places and storages) executed by the 
Company, during the nine months ended 30 September 2016:   

Project name Location 

Sold during the 9 months ended 30 September 2016 

Number of 
units 

Net saleable 
 area (m2) 

Value of the 
preliminary sales 

agreements  
(in PLN thousands) 

Verdis (*) Warsaw 2 195 1,423 

Sakura (*) Warsaw 10 664 5,030 

Naturalis I, II & III (*)  Warsaw 9 575 3,027 

Impressio (*) Wrocław 14 1,163 7,490 

Panoramika  II (*) Szczecin  25 1,433 6,458 

Panoramika III  (**)  Szczecin  7 332 1,500 

Espresso II (*) Warsaw 7 396 3,037 

Espresso III (**)  Warsaw 64 3,022 21,475 

Espresso IV (**)  Warsaw 45 2,354 17,946 

Młody Grunwald I & II (*)  Poznań 24 1,619 9,159 

Młody Grunwald III (**)  Poznań 20 1,215 7,061 

Tamka (*) Warsaw 8 722 9,783 

Moko I (*) Warsaw 30 2,131 16,991 

Moko II (**)  Warsaw 22 1,740 13,513 

Kamienica Jeżyce I (*) Poznań 14 884 5,355 

Kamienica Jeżyce II (**)  Poznań 54 2,547 15,361 

City Link I (**)/(***)  Warsaw 107 4,718 40,772 

City Link II (**)/(***)  Warsaw 48 2,205 22,657 

Vitalia I (**)  Wrocław 5 318 1,706 

Chilli IV (**)  Poznań 4 240 980 

Nova Królikarnia I-V (**)  Warsaw 26 2,482 24,602 

Miasto Moje I (**)  Warsaw - - - 

Other (old) projects 1 90 1,114 

Total   546 31,045 236,440 

(*) For information on the completed projects see “Business highlights during the nine months ended 30 September 2016 – B. Results breakdown by project” (pages 4  
to 6). 

(**) For information on current projects under construction, see “Outlook for the remainder of 2016– B. Current projects under construction” (pages 16 to 19). 

(***) The project presented in the Condensed Consolidated Financial Statements under investment in joint ventures; the Company’s share is 50%. 
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Business highlights during the nine months ended 30 September 2016 (cont’d) 
 

D.  Commencements of new projects   

The table below presents information on the projects for which the construction and/or sales process commenced during 
the nine months ended 30 September 2016: 

Project name Location Number of units Area of units (m2) 

Espresso IV (*) Warsaw 146 8,100 

Młody Grunwald III (*)  Poznań 108 7,100 

Chilli IV  (*) Poznań 45 2,900 

Panoramika III  (*)  Szczecin  122 5,800 

City Link II  (*)/(**)  Warsaw 189 8,800 

Nova Królikarnia I-V  (*) Warsaw 106 10,700 

Miasto Moje I  (*) Warsaw 205 10,900 

Total   921 54,300 

(*)  For information on current projects under construction and/or on sale, see “Outlook for the remainder of 2016 – B. Current projects under construction and/or on 
sale” (pages 16-19).  

(**) The project presented in the Condensed Consolidated Financial Statements under investment in joint ventures; the Company’s share is 50%. 

 
E. Land purchase 

In May 2016, the Company completed the acquisition of all rights to a plot of land at Marywilska Street in the Białołęka 
district in Warsaw with a size of 76,300 m2. According to the valid zoning conditions, the plot is dedicated for a 
development of a residential multifamily project. The total purchase price amounted to PLN 36.1 million (net of VAT). 

In August 2016, the Company completed the acquisition of another part of plot at Jaśminowa Street in Warsaw for its 
project Nova Królikarnia. Pursuant to a preliminary purchase agreement entered into with the Sellers of the property at 
Jaśminowa Street in Warsaw in June 2012 (the “Sellers”), the Company had the right to purchase properties with a total 
area up to 118,400 m2 (“Real Properties”), provided that the Sellers fulfil a number of conditions precedent, which 
included concluding a court dispute between the Sellers and third parties concerning some of the properties covered by 
the preliminary purchase agreement (the “Disputed Real Properties”). Due to the fact that the above mentioned court 
dispute had not been concluded until May 2014, the agreements signed with the Sellers on that date did not include the 
Disputed Real Properties (and the total area of land initially purchased by the Company in 2014 amounted to 
82,000 m2). Following a positive final outcome of the disputes concerning the Disputed Real Properties, the Company 
purchased also the outstanding plots of land (i.e. Disputed Real Properties) in August 2016, based on the same 
conditions that were already agreed with the Sellers in 2012. The total purchase price for the undisputed Real Properties 
that was settled by the Company until May 2014 was PLN 65.6 million and the price paid for the remaining plots, 
i.e. the Disputed Real Properties, in August 2016 amounted to PLN 17.4 million. 
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Overview of results 
The net profit attributable to the equity holders of the parent company for the nine months ended 30 September 2016 
was PLN 10,825 thousand and can be summarized as follows: 
 For the nine months ended 
 30 September 
 2016 2015 

PLN 
(thousands, except per share data) 

  
Revenue 202,565  162,597 
Cost of sales (161,521)  (138,564) 

Gross profit 41,044  24,033 
   

Selling and marketing expenses (5,831)  (5,024) 
Administrative expenses (14,259)  (13,307) 
Share of profit/(loss) of associates (903)  (327) 
Other expense (2,341)  (1,343) 
Other income 657  2,384 

Result from operating activities 18,367  6,416 
   

Finance income 1,523  1,281 
Finance expense (6,587)  (5,501) 

Net finance income/(expense) (5,064)  (4,220) 

    

Profit/(loss) before taxation 13,303  2,196 
   

Income tax benefit/(expense) (1,861)  (386) 

Net profit/(loss) for the period before non-controlling interests 11,442  1,810 
   

Non-controlling interests loss/(profit) (617)  255 
Net profit/(loss) for the period  
attributable to the equity holders of the parent 10,825  2,065 
 
Earnings per share attributable to the  
equity holders of the parent (basic and diluted) 0.040  0.008 
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Overview of results (cont’d) 
 
Revenue 

Total revenue increased by PLN 40.0 million (24.6%) from PLN 162.6 million during the nine months ended 
30 September 2015 to PLN 202.6 million during the nine months ended 30 September 2016, which is primarily 
explained by an increase in apartments delivered to 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 23.0 million (16.6%) from PLN 138.6 million during the nine months ended 
30 September 2015 to PLN 161.5 million during the nine months ended 30 September 2016, which is primarily 
explained by an increase in apartments delivered to the customers in terms of area size (in m2). 
 

Gross margin 

The gross margin during the nine months ended 30 September 2016 was 20.3% which compares to a gross margin 
during the nine months ended 30 September 2015 of 14.8%, which increase reflects a higher dynamics of revenues than 
costs as mentioned above.  
 
Selling and marketing expenses 

Selling and marketing expenses increased by PLN 0.8 million (16.1%) from PLN 5.0 million during the nine months 
ended 30 September 2015 to PLN 5.8 million during the nine months ended 30 September 2016, which is primarily 
explained by the commencement of 7 new projects/stages with a total of 921 units during the nine months ended 
30 September 2016 compared to 5 new projects/stages with a total of 786 units commenced during the nine months 
ended 30 September 2015. 
 
Administrative expenses  

Administrative expenses increased by PLN 1.0 million (7.2%) from PLN 13.3 million during the nine months ended 
30 September 2015 to PLN 14.3 million during the nine months ended 30 September 2016. The increase is primarily 
explained by the increase in the Management Board bonus which is calculated in proportion to the profit before tax. 
 

Other income  

Other income decreased by PLN 1.7 million from PLN 2.4 million during the nine months ended 30 September 2015 to 
PLN 0.7 million during the nine months ended 30 September 2016, which is primarily explained by reversal costs 
during the nine months ended 30 September 2015 that were expensed in previous periods with respect to reparation of 
defects in one of the Company’s completed projects, whereas during the nine months ended 30 September 2016 no such 
reversal took place. 

 
Result from operating activities  

As a result of the factors described above, the Company’s operating result increased by PLN 12.0 million, from an 
operating profit of PLN 6.4 million for the nine months ended 30 September 2015 to an operating profit of PLN 18.4 
million for the nine months ended 30 September 2016. 
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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 nine months ended 30 September 2016 

  PLN (thousands) 

  Total amount   
Amount 

capitalized   
Recognized  

as profit or loss  
       

Finance income  1,523  -  1,523 

Finance expense  (11,908)  5,321  (6,587) 

Net finance income/(expense)  (10,385)  5,321  (5,064) 

 

 
 
 For the nine months ended 30 September 2015 

  PLN (thousands) 

  Total amount   
Amount 

capitalized   
Recognized  

as profit or loss  

       

Finance income  1,281  -  1,281 

Finance expense  (12,851)  7,350  (5,501) 

Net finance income/(expense)  (11,570)  7,350  (4,220) 
 

Net finance expenses before capitalization decreased by PLN 1.2 million (10.2%) from PLN 11.6 million during the 
nine months ended 30 September 2015 to PLN 10.4 million during the nine months ended 30 September 2016.  
Simultaneously, the average net debt position decreased from PLN 183.4 million during the nine months ended 
30 September 2015 to PLN 132.5 million during the nine months ended 30 September 2016. 

 
Income tax benefit/(expenses) 

During the nine months ended 30 September 2016, the income tax expenses amounted to PLN 1,861 thousand in 
comparison to a tax expense of PLN 386 thousand during the nine months ended 30 September 2015.  

 
Non-controlling interests 

Non-controlling interests comprise the share of minority shareholders in profit and losses from subsidiary that is not 
100% owned by the Company. During the nine months ended 30 September 2016 the minority shareholders’ share in 
the profit amounted to PLN 617 thousand (negatively impacting equity attributable to the holders of the parent), as 
compared to a share in loss amounting to PLN 255 thousand (positive impact) during the nine months ended 
30 September 2015. The change in the non-controlling interest is explained by revenue and income recognized from the 
Espresso II project that was completed in May 2016. 
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Overview of selected details from the Interim Condensed Consolidated 
Statement of Financial Position  
 
The following table presents selected details from the Interim Condensed Consolidated Statement of Financial Position 
in which material changes had occurred.  
 
  As at  

30 September  
2016 

 As at  
31 December 

2015    
  PLN (thousands) 
     
Inventory   719,849  701,287 

     
Advances received  145,287  116,881 

     
Loans and borrowings   234,885  250,110 

 
 

Inventory 

The balance of inventory is PLN 719.8 million as of 30 September 2016 compared to PLN 701.3 million as of 
31 December 2015. The increase in inventory is primarily explained by the Group’s investments associated with direct 
construction costs for a total amount of PLN 109.9 million and increase in land and related expenses for a total amount 
of PLN 56.7 million. The increase is offset in part by cost of sales recognized for a total amount of PLN 161.0 million.   
 
Advances received  

The balance of advances received is PLN 145.3 million as of 30 September 2016 compared to PLN 116.9 million as of 
31 December 2015. The increase is a result of advances received from clients regarding sales of residential units for a 
total amount PLN 231.0 million and is offset in part by revenues recognized from the sale of residential units for a total 
amount of PLN 202.6 million. 
 
Loans and borrowings 

The total of short-term and long-term loans and borrowings is PLN 234.9 million as of 30 September 2016 compared to 
PLN 250.1 million as of 31 December 2015. The decrease in loans and borrowings is primarily explained by the effect 
of repayment of bank loans for a total amount of PLN 92.0 million and repayment of bond loans for a total amount of 
PLN 17.8 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 36.3 million and proceeds from bond loans, net of issue costs for a total amount of PLN 53.9 million. 
Of the mentioned PLN 234.9 million, an amount of PLN 89.7 million comprises facilities maturing no later than 
30 September 2017. 

The maturity structure of the loans and borrowings reflects the Company’s recent activities related to bonds issued from 
2013 through the nine months ended 30 September 2016 as well as the maturity of the banking loans that were obtained 
by the Company to finance construction costs of the projects developed by the Company.  

The balance of loans and borrowings may be split into three categories: 1) floating rate bond loans, 2) banking loans 
related to residential projects which are completed or under construction, 3) loans from third parties.  

Floating rate bond loans as at 30 September 2016 amounted to PLN 229.9 million comprising a loan principal amount 
of PLN 228.5 million plus accrued interest of PLN 3.6 million minus one-time costs directly attributed to the bond 
issuances which are amortized based on the effective interest method (PLN 2.2 million). For additional information see 
Note 10 of the Interim Condensed Consolidated Financial Statements.   

The bank loans supporting completed projects or projects under construction are tailored to the pace of construction 
works and of sales. As at 30 September 2016, loans in this category amounted to PLN 1.9 million. 

Loans from third parties as at 30 September 2016 amounted to PLN 3.0 million.  
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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 nine months ended  

30 September 
 2016  2015 
 PLN (thousands) 
    
Cash flow from/(used in) operating activities  35,168  (14,926) 

    
Cash flow from/(used in) investing activities  (324)  (6,245) 

    
Cash flow from/(used in) financing activities  (41,353)  24,788 

 
 

Cash flow from/(used in) operating activities 

The Company’s net cash inflow from operating activities for the nine months ended 30 September 2016 amounted to 
PLN 35.2 million which compares to a net cash outflow used in operating activities during the nine months ended 
30 September 2015 amounting to PLN 14.9 million. The increase is principally explained by: 

- a net cash outflow used in inventory amounting to PLN 13.2 million during the nine months ended 
30 September 2016 as compared to a net cash outflow used in inventory amounting to PLN 43.9 million during 
the nine months ended 30 September 2015; 

- a net cash inflow from advances received from clients regarding sales of residential units amounting to 
PLN 231.0 million during the nine months ended 30 September 2016, which was in part offset by revenue 
recognized for a total amount of PLN 202.6 million, in comparison to a cash inflow from advances received in 
the amount of PLN 201.1 million during the nine months ended 30 September 2015, which was in part offset 
by revenue recognized for a total amount of PLN 162.6 million. 

 
Cash flow from/(used in) investing activities 

The Company’s net cash outflow used in investing activities amounting to PLN 0.3 million during the nine months 
ended 30 September 2016 compared to a net cash outflow used in investing activities totaling PLN 6.2 million during 
the nine months ended 30 September 2015. The increase is primarily explained by: 

- a net cash inflow from collateralized short-term bank deposits amounting to PLN 34 thousand during the nine 
months ended 30 September 2016 compared to a net cash outflow used in collateralized short-term bank 
deposits of PLN 2.1 million during the nine months ended 30 September 2015;  

- a cash inflow from investments in joint ventures amounting to PLN 0.4 million during the nine months ended 
30 September 2016 compared to a cash outflow used in investments in joint ventures amounting to PLN 4.8 
million during the nine months ended 30 September 2015. 
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Overview of cash flow results (cont’d) 
 

Cash flow from/(used in) financing activities 

The Company’s net cash outflow used in financing activities amounted to PLN 41.4 million during the nine months 
ended 30 September 2016 compared to a net cash inflow from financing activities amounted to PLN 24.8 million in the 
nine months ended 30 September 2015. The decrease is primarily due to: 

- proceeds from bank loans net of bank charges amounting to PLN 36.3 million during the nine months ended 
30 September 2016 compared to proceeds from bank loans net of bank charges amounting to PLN 102.3 
million during the nine months ended 30 September 2015; 

- a repayment of bond loans amounting to PLN 17.8 million during the nine months ended 30 September 2016 
compared to a repayment of bond loans amounting to PLN nil during the nine months ended 30 September 
2015; 

- a payment of dividend amounting to PLN 21.8 million during the during the nine months ended 30 September 
2016 compared to PLN nil during the nine months ended 30 September 2015. 

The above mentioned effects were offset in part by: 
- a repayment of secured bank loans amounting to PLN 92.0 million during the nine months ended 30 September 

2016 compared to a repayment of secured bank loans amounting to PLN 106.9 million during the nine months 
ended 30 September 2015; 

- proceeds from the issuance of new bond loans amounting to PLN 53.9 million (net of issue costs) during the 
nine months ended 30 September 2016 compared to PLN 29.4 million (net of issue costs) during the nine 
months ended 30 September 2015. 

 

 
Quarterly reporting by the Company 
 
As a result of requirements (indirectly) pertaining to I.T.R. Dori B.V., one of the Company’s larger shareholders, whose 
ultimate parent company is listed on the Tel Aviv stock exchange, the first quarter reports, semi-annual reports and 
third quarter reports are subject to a full scope review by the Company’s auditors. For the Company itself, being 
domiciled in the Netherlands and listed on the Warsaw stock exchange, only the semi-annual report is subject to a 
review. The Company has agreed with the ultimate parent company of I.T.R. Dori B.V. that the costs for the first and 
third quarter review will be fully reimbursed to the Company. The Company considers having its first and third quarter 
report provided with a review report a benefit to all of its shareholders.     

 

Financial information 
 
The Interim Condensed Consolidated Financial Statements as included in this Interim Financial Report on pages 23 
through 50 have been prepared in accordance with IAS 34 “Interim financial reporting”.  
The Interim Condensed Consolidated Financial Statements do not include all the information and disclosures required 
in annual consolidated financial statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as 
endorsed by the European Union (“IFRS”) and should be read in conjunction with the Group’s annual consolidated 
financial statements for the year ended 31 December 2015 which have been prepared in accordance with IFRS. At the 
date of authorization of these Interim Condensed Consolidated Financial Statements, in light of the nature of the 
Group’s activities, the IFRSs applied by the Group are not different from the IFRS endorsed by the European Union. 
IFRS comprise standards and interpretations accepted by the International Accounting Standards Board (“IASB”) and 
the International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”). For additional information, see Note 3 of 
the Interim Condensed Consolidated Financial Statements. 
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Selected financial data 
 Exchange rate of Polish Zloty versus Euro 

 Average Minimum Maximum Period end 
PLN/EUR exchange rate exchange rate exchange rate exchange rate 
2016 (9 months) 4.359 4.236 4.499 4.312 
2015 (9 months) 4.158 3.982 4.334 4.239 
Source: National Bank of Poland (“NBP”)     

 
Selected financial data EUR*  PLN 

 (thousands, except per share data and number of shares) 
 For the nine months ended 30 September or as at 30 September 
 2016  2015  2016  2015 
        
Revenues  46,471  39,105  202,565  162,597 
        
Gross profit 9,416  5,780  41,044  24,033 
        
Profit before taxation 3,052  528  13,303  2,196 
        
Net profit for the period attributable to the equity 
holders of the parent 2,483  497  10,825  2,065 
        
Cash flows from/(used in) operating activities 8,068  (3,590)  35,168  (14,926) 
        
Cash flows from/(used in) investing activities (74)  (1,502)  (324)  (6,245) 
        
Cash flows from/(used in) financing activities (9,487)  5,962  (41,353)  24,788 
        
Increase/(decrease) in cash and cash equivalents (1,493)  870  (6,509)  3,617 
        
Inventory 166,941  178,714  719,849  757,567 
        
Total assets 205,191  214,228  884,785  908,111 
        
Advances received 33,694  32,431  145,287  137,476 
        
Long term liabilities 36,327  53,464  156,644  226,634 
        
Short term liabilities (including advances received) 64,719  53,863  279,067  228,326 
        
Equity attributable to the equity holders of the parent 103,603  106,465  446,734  451,307 
        
Share capital 5,054  5,054  20,762  20,762 
        
Average number of equivalent shares (basic) 272,360,000  272,360,000  272,360,000  272,360,000 
        
Net earnings per share (basic and diluted) 0.009  0.002  0.040  0.008 
        
 
* 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 2015 to 30 September 2016, 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 2016  
 
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 2016 and 2017:  

Project name Location 

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

to be delivered (*) 

Total 
project 

Until 31 
December 

2015 

During the 
nine months 

ended 30 
September 

2016 

Total 
units 

delivered   

Sold until 
30 

September 
2016 

Units for 
sale at  

30 
September 

2016 

Total units 
expected  

to be 
delivered 

Espresso II (**)  Warsaw - 138 138  8 5 13 151 

Moko I (**)  Warsaw - 147 147  7 24 31 178 

Panoramika II (**)  Szczecin  - 67 67  18 22 40 107 

Kamienica Jeżyce I (**)  Poznań - 8 8  128 8 136 144 

Młody Grunwald I-II (**)  Poznań 166 81 247  4 34 38 285 

Naturalis I,II & III (**)  Warsaw 150 16 166  1 5 6 172 

Sakura (**)  Warsaw 479 15 494  2 19 21 515 

Verdis (**)  Warsaw 423 2 425  5 11 16 441 

Tamka (**)  Warsaw 42 13 55  2 8 10 65 

Impressio (**)  Wrocław 172 22 194  5 7 12 206 

Other (old) projects  - 1 1  2 3 5 6 

Total   
         

1,432  
                         

510  
              

1,942    
                                          

182  
                     

146           328  
      

2,270  

(*)  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 nine months ended 30 September 2016 – B. Results breakdown by project” (pages 4-6). 

 
B. Current projects under construction and/or on sale  

The table below presents information on projects for which completion is scheduled in the remainder of 2016, 2017 and 
2018. The Company has obtained construction permits for all projects/stages and has commenced construction. 

Project name Location 

Units sold 
until 30 

September 
2016 

Units for sale 
as at 30 

September 
2016 

Total 
units 

Total 
area of 

units (m2) 

Expected 
completion of 
construction 

Espresso III Warsaw 129 26 155 8,500 2016 

Moko II Warsaw 111 56 167 12,500 2016 

Kamienica Jeżyce II Poznań 122 29 151 7,400 2016 

City Link I (*)  Warsaw 229 94 323 14,700 2017 

Vitalia I Wrocław 5 134 139 7,200 2017 

Chilli IV Poznań 4 41 45 2,900 2017 

Młody Grunwald III Poznań 20 88 108 7,100 2017 

Espresso IV Warsaw 45 101 146 8,100 2017 

Panoramika  III Szczecin  7 115 122 5,800 2017 

Nova Królikarnia I-V Warsaw 26 80 106 10,700 2017 

City Link II (*)  Warsaw 48 141 189 8,800 2018 

Miasto Moje I Warsaw - 205 205 10,900 2018 

Total 
                        

746  
                     

1,110  
              

1,856  
       

104,600    

(*)   The project is presented in the Consolidated Financial Statements under Investment in joint ventures, the Company’s share in the project is 50%. 
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Outlook for the remainder of 2016 (cont’d) 
 
 
B. Current projects under construction and/or on sale (cont’d)   
 

Espresso III and IV 

Description of project 

The third and the fourth (and last) phases of the Espresso project are being developed on a land strip of 7,500 m2 located 
in Wola district in Warsaw at Jana Kazimierza Street, and are a continuation of Espresso I and II projects which were 
completed in 2014 and in May 2016, respectively. The third and the fourth phase of this project will comprise a six-
seven-and-eight-storey, multi-family residential building with a total of 147 apartments and 8 commercial units and an 
aggregate floor space of 8,500 m2 and a six-eight-storey, multi-family residential building with a total of 135 apartments 
and 11 commercial units and an aggregate floor space of 8,100 m2, respectively. 

Stage of development 

The construction of the Espresso III project commenced in February 2015, while completion is expected in the fourth 
quarter of 2016. The construction of the Espresso IV project commenced in March 2016, while completion is expected 
in the fourth quarter of 2017.  

Moko II 

Description of project 

The second (and last) phase of the Moko project is being developed on a land strip of 6,500 m2 located in Mokotów 
district in Warsaw at Magazynowa Street and is a continuation of the Moko I project which was completed in June 
2016. The second phase of this project will comprise 2 seven and eight-storey, multi-family residential buildings with a 
total of 160 apartments and 7 commercial units and an aggregate floor space of 12,500 m2. 

Stage of development 

The construction of the Moko II project commenced in February 2015, while completion is expected in the fourth 
quarter of 2016. 

Kamienica Jeżyce II 

Description of project 

The second (and last) phase of the Kamienica Jeżyce project is being developed on a land strip of 4,200 m2 located in 
Jeżyce district in Poznań at Kościelna Street and is a continuation of the Kamienica Jeżyce I project which was 
completed in September 2016. The second phase of this project will comprise 5 five and six-storey, multi-family 
residential buildings with a total of 151 apartments with an aggregate floor space of 7,400 m2. 

Stage of development 

The construction of the Kamienica Jeżyce II project commenced in May 2015, while completion is expected in the 
fourth quarter of 2016. 
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Outlook for the remainder of 2016 (cont’d) 
 
B. Current projects under construction and/or on sale (cont’d)   

City Link I and II  

Description of project 

The first and second phases (and last) of this project are being developed on a land strip of 8,900 m2 located in the Wola 
district in Warsaw at Skierniewicka street. The first and second phase of this project will comprise 1 six to ten-storey, 
multi-family residential building with a total of 301 apartments and 22 commercial units with an aggregate floor space 
of 14,700 m2 and 1 seventeen-storey, multi-family residential building with a total of 184 apartments and 5 commercial 
units with an aggregate floor space of 8,800 m2   

Stage of development 

The construction of the City Link I project commenced in April 2015, while completion is expected in the second 
quarter of 2017. The pre-sales of the City Link II project commenced in April 2016, while the construction commenced 
in November 2016. Completion of the City Link II project is expected in the second quarter of 2018. 

Vitalia I 

Description of project 

The first phase of this project will be developed in phases on a part of land strip of 18,500 m2 located in Krzyki district 
in Wrocław at Jutrzenki Street. The first phase of this project will comprise 2 three to four-storey, multi-family 
residential buildings with a total of 139 apartments with an aggregate floor space of 7,200 m2. 

Stage of development 

The construction of the Vitalia I project commenced in December 2015, while completion is expected in the second 
quarter of 2017. 

Młody Grunwald III  

Description of project 

The third and last phase of the Młody Grunwald project is being developed on a part of land strip of 4,800 m2 located in 
Grunwald district in Poznań at Jeleniogórska Street, and is a continuation of the Młody Grunwald I and II projects, 
which were completed in 2014 and 2015, respectively. The third phase of this project will comprise 3 six-storey, multi-
family residential buildings with a total of 104 apartments and 4 commercial units with an aggregate floor space of 
7,100 m2. 

Stage of development 
The construction of the Młody Grunwald III project commenced in March 2016, while completion is expected in the 
third quarter of 2017. 

Chilli IV  

Description of project 

The fourth phase of the Chilli project is being developed on a part of land strip of 5,500 m2 located in Tulce near 
Poznań, and is a continuation of the Chilli I, II and III projects, which were completed in 2012, 2013 and 2014, 
respectively. The fourth phase of this project will comprise 45 apartments units with an aggregate floor space of 
2,900 m2. 

Stage of development 

The construction of the Chilli IV project commenced in June 2016, while completion is expected in the third quarter of 
2017. 
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Outlook for the remainder of 2016 (cont’d) 
 
B. Current projects under construction and/or on sale (cont’d)   

Panoramika III 

Description of project 

The third phase of the Panoramika project is being developed on a part of land strip of 5,800 m2 located in Szczecin at 
Duńska Street, and is a continuation of the Panoramika I and II projects, which were completed in 2012 and in July 
2016, respectively. The third phase of this project will comprise 1 nine-storey, multi-family residential building with a 
total of 122 apartments and an aggregate floor space of 5,800 m2. 

Stage of development 

The construction of the Panoramika III project commenced in May 2016, while completion is expected in the fourth 
quarter of 2017. 

Nova Królikarnia I 

Description of project 

The first stage of the Nova Królikarnia project is being developed on a land strip of 17,100 m2 located in the Mokotów 
district in Warsaw at Jaśminowa Street. The first stage of this project will comprise up to 98 apartments and 8 
commercial units with an aggregate floor space of 10,700 m2, which will be developed in smaller sections that may be 
completed separately.  

Stage of development 

The construction of the Nova Królikarnia I project (including 5 sub stages) commenced in June 2016 and the sales 
progress commenced in July 2016, while the completion of the first stage expected in the fourth quarter of 2017.  

Miasto Moje I (previously named Marywilska) 

Description of project 

The first stage of the Miasto Moje project is being developed on a land strip of 12,700 m2 located in the Białołęka 
district in Warsaw at Marywilska Street. In May 2016, the Company completed the acquisition of all rights to the land 
following a waiver to the pre-emption right by the municipality, the city of Warsaw. The first stage of this project will 
comprise 191 apartments and 14 commercial units with an aggregate floor space of 10,900 m2.  

Stage of development 

The construction of the Miasto Moje I project commenced in June 2016 and the sales progress commenced in 
September 2016, while completion is expected in the first quarter of 2018. 
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Outlook for the remainder of 2016 (cont’d) 
 
C.  Value of the preliminary sales agreements signed with clients for which revenue has not 

been recognized in the Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 

The current volume and value of the preliminary sales agreements signed with the clients do not impact the Condensed 
Consolidated Statement of Comprehensive Income account immediately but only after final settlement of the contracts 
with the customers (for more details see under “A – Completed projects” above on page 16). The table below presents 
the value of the preliminary sales agreements executed with the Company’s clients in particular for units that have not 
been recognized in the Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income:  

Project name Location 

Value of the preliminary sales 
agreements signed with clients in 

thousands of PLN  
 Completed / expected 

completion of construction 

Moko I (*) Warsaw 3,709 Completed 

Espresso II (*) Warsaw 2,515 Completed 

Tamka (*) Warsaw 2,911 Completed 

Impressio (*) Wrocław 3,682 Completed 

Verdis (*) Warsaw 2,327 Completed 

Sakura (*) Warsaw 1,950 Completed 

Młody Grunwald I, II (*)  Poznań 1,701 Completed 

Naturalis I, III & III (*) Warsaw 391 Completed 

Kamienica Jeżyce I (*) Poznań 38,798 Completed 

Panoramika II (*)  Szczecin  4,695 Completed 

Other (old) projects 1,690 Completed 

Subtotal completed projects   64,369   

Espresso III (**)  Warsaw 46,407 2016 

Moko II (**)  Warsaw 51,331 2016 

Kamienica Jeżyce II (**)  Poznań 31,669 2016 

Młody Grunwald III (**)  Poznań 7,062 2017 

Espresso IV (**)  Warsaw 17,965 2017 

Panoramika  III (**)  Szczecin  1,500 2017 

Vitalia I (**)  Wrocław 1,706 2017 

Chilli IV (**)  Poznań 980 2017 

Nova Królikarnia I-V  (**)  Warsaw 24,603 2017 

Subtotal ongoing projects                    183,223    

City Link I (**)/(***)  Warsaw 84,046 2017 

City Link II (**)/(***)  Warsaw 22,657 2018 

Subtotal project held by joint venture                   106,703    

Total                   354,295    

 (*)  For information on the completed projects see “Business highlights during the nine months ended 30 September 2016 – B. Results breakdown by project” (pages 4-6). 

(**)  For information on current projects under construction and/or on sale, see under “B” above (pages 16-19). 

(***) This project is presented in the Consolidated Financial Statements under Investment in joint ventures, the Company’s share in this project is 50%. 

 
D.  Main risks and uncertainties during the remainder of 2016 

While the improving market in 2014, 2015 and the first nine months of 2016 potentially bodes well for the Company for 
the remainder of 2016 and for 2017, the overall economic and geopolitical situation in Europe and in Poland make it 
very difficult to predict with precision the anticipated results for the remainder of 2016. The level of development of the 
Polish economy, the performance of the banking industry, consumers’ interest in new housing projects, increasing 
competition in the market and the changes in construction law contemplated by the Polish government are considered to 
be the most significant uncertainties for the remainder of the financial year ending 31 December 2016.  
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Outlook for the remainder of 2016 (cont’d) 
 
Additional information to the report 
To the best of the Company’s knowledge, as of the date of preparation of this short report for the nine months ended 30 
September 2016 (14 November 2016), the following shareholders are entitled to exercise over 3% of the voting rights at 
the General Meeting of Shareholders in the Company: 

Shares 

 

As of  
14 November 2016 
Number of shares /  

% of shares  

Change in 
number of 

shares  

As of  
30 September 2016  
Number of shares / 

% of shares  

Change in 
number  
of shares  

As of  
31 December 2015 
Number of shares /  

% of shares 
          
Shares issued 272,360,000  -  272,360,000  -  272,360,000 
          
Major shareholders:          

I.T.R. 2012 B.V. (1) 
87,449,187  -  87,449,187   -  87,449,187 

32.1%    32.1%    32.1% 

I.T.R. Dori B.V. (1) 
87,449,187  -  87,449,187  -  87,449,187 

32.1%    32.1%    32.1% 

RN Residential B.V. (2) 
41,800,000  -  41,800,000  -  41,800,000 

15.3%    15.3%    15.3% 

Metlife Otwarty Fundusz  
Emerytalny (3) 

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

Between 3%-5%.    Between 3%-5%.    Between 3%-5%. 
Nationale Nederlanden 
Otwarty Fundusz 
Emerytalny (4) 

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

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

(1)  In December 2012, I.T.R. 2012 B.V. and I.T.R. Dori B.V. entered into a partnership formed under Dutch law, which holds the voting rights 
attached to 174,898,374 shares in the Company representing 64.2% of the total number of shares in the Company, which were previously held 
by I.T.R. Dori B.V.  I.T.R. 2012 B.V. is an indirect subsidiary of Global City Holdings N.V.  and I.T.R. Dori B.V. is a subsidiary of A. Luzon 
Group (formerly U. Dori Group Ltd). 

 (2)
  

On 14 November 2013, the shares in RN Residential B.V. (formerly GE Real Estate CE Residential B.V.) were (indirectly, through the 
acquisition of the shares of RN Development Holding B.V.) acquired by I.T.R. 2012 B.V. and A. Luzon Group, which due to this transaction 
increased indirect shareholding in Ronson by 7.67% each. As a result of this transaction Global City Holdings N.V.  indirectly controls 39.78% 
of the Company’s shares and A. Luzon Group. indirectly controls 39.78% of the Company’s shares. 

(3)
 

Formerly Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny.
 

(4)  Formerly ING Otwarty Fundusz Emerytalny. 
 
On 9 November 2016, the Company concluded an agreement with I.T.R. 2012 B.V. under which the Company agreed 
to acquire (in order to subsequently redeem) 108,349,187 of its shares held by I.T.R. 2012 B.V. For additional 
information see note 19 of the Interim Condensed Consolidated Financial Statements. 
 
Changes in the Management Board in the nine months ended 30 September 2016 and until the date of 
publication of this report 

The Annual General Meeting of Shareholders held on 20 April 2016 approved the appointment of Mr Roy Vishnovizki 
as member of the Management Board and managing director B for a term of four years. His appointment came into 
force as of the day of the adoption of the resolution. Mr Vishnovizki replaced Mr Yosef Shaked, who stepped down as 
managing director B effective on the day of the Annual General Meeting of Shareholders (20 April 2016). 
 
Changes in the Supervisory Board in the nine months ended 30 September 2016 and until the date of 
publication of this report 

The Annual General Meeting of Shareholders held on 20 April 2016 approved the appointment of Mr Amos Luzon as 
member of the Supervisory Board for a term of four years. His appointment came into force as of the day of the 
adoption of the resolution. Mr Luzon replaced Mr Arie Mientkavich, who stepped down as Supervisory Board director 
effective on the day of the Annual General Meeting of Shareholders (20 April 2016).   
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Additional information to the report (cont’d) 
 
Changes in ownership of shares and rights to shares by Supervisory Board members in the nine months 
ended 30 September 2016 and until the date of publication of this report 

As at 30 September 2016 and as at the day of publishing this report Mr Amos Luzon held 78.04% of the shares and 
voting rights in A. Luzon Group and as a result, thus indirectly held a 31.05% interest in the Company.  
 
Changes in ownership of shares and rights to shares by Management Board members in the nine months 
ended 30 September 2016 and until the date of publication of this report 

None  
  
Other 

As of 30 September 2016, the Company has issued guarantees for bank loans granted to subsidiaries amounting to 
a total of PLN 4.1 million.  
 
As of 30 September 2016, the Group had no litigations for claims or liabilities that in total would exceed 10% of the 
Group’s equity. 
 

Responsibility statement  

The Management Board confirms that, to the best of its knowledge, these Interim Condensed Consolidated Financial 
Statements have been prepared in accordance with IAS 34 “Interim financial reporting”. At the date of authorization of 
these Interim Condensed Consolidated Financial Statements, in light of the current process of IFRS endorsement in the 
European Union and the nature of the Group’s activities, there is no difference between the IFRS applied by the Group 
and the IFRS endorsed by the European Union. IFRS comprise standards and interpretations accepted by the 
International Accounting Standards Board (“IASB”) and the International Financial Reporting Interpretations 
Committee (“IFRIC”). The Interim Condensed Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the state 
of affairs of the Group at 30 September 2016 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 nine 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 nine 
months management board report gives a true and fair view of the important events of the past nine-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 
 
 
_________________   _________________    
Erez Yoskovitz   Roy Vishnovizki   
 
Rotterdam, 14 November 2016
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Interim Condensed Consolidated Statement of Financial Position 
 
As at  30 September 

2016  
(Reviewed/ 
Unaudited) 

31 December 2015  
(Audited)  

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Note 

Assets   

  

Property and equipment               9,037  8,872 
Investment property              8,743  8,743 
Investment in joint ventures 18             1,354  17,438 
Deferred tax assets            12,535  11,303 
Total non-current assets            31,669  46,356 
    
Inventory 9         719,849  701,287 
Trade and other receivables and prepayments              9,343  18,493 
Income tax receivable                  488  428 
Short-term bank deposits - collateralized              4,059  4,093 
Loans granted to third parties                   495  458 
Loans granted to joint ventures 18           15,140  - 
Other current financial assets            10,720  4,198 
Cash and cash equivalents            93,022  99,531 
Total current assets          853,116  828,488 
Total assets          884,785  874,844 

Equity  
  

Share capital            20,762  20,762 
Share premium           282,873  282,873 
Retained earnings          143,099  154,063 
Equity attributable to equity holders of the parent          446,734  457,698 
Non-controlling interests              2,340  1,723 
Total equity          449,074  459,421 
    
Liabilities     
Floating rate bond loans 10         143,237          171,538  
Secured bank loans 11             1,928            42,099  
Loans from third parties                    45                  906  
Share based payment liabilities 12                 735                  630  
Deferred tax liability            10,699              7,780  
Total non-current liabilities          156,644          222,953  
Trade and other payables and accrued expenses            42,566            38,574  
Floating rate bond loans 10           86,682            18,759  
Secured bank loans 11                    -             14,803  
Loans from third parties              2,993              2,005  
Advances received          145,287          116,881  
Income tax payable                  136                      7  
Provisions              1,403              1,441  
Total current liabilities          279,067          192,470  
Total liabilities          435,711          415,423  
Total equity and liabilities  884,785 874,844 
  

The notes included on pages 28 to 50 are an integral part of these interim condensed consolidated financial statements 
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Interim Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 
 
  For the 9 

months 
ended 30 

September 

For the 3 
months 

ended 30 
September 

For the 9 
months 

ended 30 
September 

For the 3 
months 

ended 30 
September 

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

2016 2016 2015 2015 

Note 
(Reviewed) / 
(unaudited) 

(Reviewed) / 
(unaudited) 

(Reviewed) / 
(unaudited) 

(Reviewed) / 
(unaudited) 

Revenue 202,565 91,337 162,597 68,383 
Cost of sales   (161,521) (70,162) (138,564) (61,211) 

Gross profit 41,044 21,175 24,033 7,172 
    

Selling and marketing expenses (5,831) (1,743) (5,024) (1,483) 
Administrative expenses (14,259) (4,744) (13,307) (4,375) 
Share of profit/(loss) in joint ventures (903) (271) (327) (84) 
Other expenses (2,341) (681) (1,343) (315) 
Other income 657 284 2,384 196 

Result from operating activities   18,367 14,020 6,416 1,111 
    

Finance income 1,523 460 1,281 473 
Finance expense (6,587) (2,375) (5,501) (2,079) 

Net finance income/(expense)   (5,064) (1,915) (4,220) (1,606) 
    

Profit/(loss) before taxation 13,303 12,105 2,196 (495) 
Income tax benefit/(expense) 13 (1,861) (1,767) (386) 24 

Profit/(loss) for the period   11,442 10,338 1,810 (471) 
    

Other comprehensive income   - - - - 

Total comprehensive income for the period, net of tax  11,442 10,338 1,810 (471) 
    

Total profit/(loss) for the period attributable to:      
equity holders of the parent 10,825 10,102 2,065 (375) 
Non-controlling interests   617 236 (255) (96) 

Total profit/(loss) for the period, net of tax    11,442 10,338 1,810 (471) 
    

Total comprehensive income attributable to:     
equity holders of the parent 10,825 10,102 2,065 (375) 
Non-controlling interests   617 236 (255) (96) 

Total comprehensive income for the period, net of tax  11,442 10,338 1,810 (471) 

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

In Polish Zlotys (PLN) 

Net earnings per share attributable to the equity 
holders of the parent (basic and diluted)   

                 
0.040  

                 
0.037  0.008 (0.001) 

 
 

 
 

The notes included on pages 28 to 50 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 2016  20,762 282,873 154,063 457,698 1,723 459,421 

Comprehensive income: 
Profit for the nine months ended  
30 September 2016 - - 10,825 10,825 617 11,442 

Other comprehensive income - - - - - - 

Total comprehensive income - - 10,825 10,825 617 11,442 
       
Dividend paid (see Note 18) - - (21,789) (21,789) - (21,789) 

    
Balance at 30 September 2016 
(Reviewed/ Unaudited) 20,762 282,873 143,099 446,734 2,340 449,074 

Attributable to the Equity holders of parent 

 
In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

Share  
capital 

Share 
premium 

Retained 
earnings Total 

Non-
controlling 

interests 
Total 

equity 

Balance at 1 January 2015 20,762 282,873 145,607 449,242 2,099 451,341 
       
Comprehensive income: 
Profit for the nine months ended  
30 September 2015 - - 2,065 2,065 (255) 1,810 

Other comprehensive income 
                     

-   
                      

-   - - - - 

Total comprehensive income - - 2,065 2,065 (255) 1,810 

Balance at 30 September 2015 
(Reviewed/ Unaudited) 20,762 282,873 147,672 451,307 1,844 453,151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The notes included on pages 28 to 50 are an integral part of these interim condensed consolidated financial statements 
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Interim Condensed Consolidated Statement of Cash Flows 
 
  For the 9 

months ended  
30 September 

2016 

For the 9 
months ended  
30 September 

2015 
  

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

(Reviewed/ 
Unaudited) 

Cash flows from/(used in) operating activities 
 
Profit for the period 11,442 1,810 

Adjustments to reconcile profit for the period to net cash used in 
operating activities   
Depreciation  674 526 
Write-down of inventory 9 - 226 
Finance expense  6,587 5,501 
Finance income  (1,523) (1,281) 
Profit on sale of property and equipment  (69) (28) 
Share of loss/(profit) from joint ventures   903 327 
Share-based payment 12 105 (162) 
Income tax (benefit)/expense   1,861 386 

Subtotal  19,980 7,305 
  

Decrease/(increase) in inventory (13,241) (43,942) 
Decrease/(increase) in trade and other receivables and prepayments 9,150 (6,404) 
Decrease/(increase) in other current financial assets  (6,522) (1,789) 
Increase/(decrease) in trade and other payables and accrued expenses 3,992 (694) 
Increase/(decrease) in provisions (38) (83) 
Increase/(decrease) in advances received   28,406 38,463 

Subtotal 41,727 (7,144) 
  

Interest paid (7,568) (8,748) 
Interest received 1,114 987 
Income tax received/(paid) (105) (21) 

Net cash from/(used in) operating activities   35,168 (14,926) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The notes included on pages 28 to 50 are an integral part of these interim condensed consolidated financial statements 
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Interim Condensed Consolidated Statement of Cash Flows (cont’d) 
 
  For the 9 

months ended  
30 September 

2016 

For the 9 
months ended  
30 September 

2015 
  

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

(Reviewed/ 
Unaudited) 

Cash flows from/(used in) investing activities  
 
Acquisition of property and equipment (922) (154) 
Proceeds from loans granted to third parties - 754 
Investment in joint ventures and loans granted to joint ventures 412 (4,811) 
Short-term bank deposits – collateralized 34 (2,062) 
Proceeds from sale of property and equipment 152 28 

Net cash from/(used in) investing activities   (324) (6,245) 
  

Cash flows from/(used in) financing activities   
    
Proceeds from bond loans, net of issue costs 10 53,939 29,403 
Repayment of bond loans 10 (17,800) - 
Proceeds from bank loans, net of bank charges 11 36,329 102,302 
Repayment of bank loans 11 (92,032) (106,917) 
Dividends paid to equity holders of the parent 18 (21,789) - 

Net cash from/(used in) financing activities   (41,353) 24,788 

      

Net change in cash and cash equivalents (6,509) 3,617 
 
Cash and cash equivalents at beginning of period 99,531 70,590 
 
Cash and cash equivalents at end of period   93,022 74,207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The notes included on pages 28 to 50 are an integral part of these interim condensed consolidated financial statements 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 1 – General and principal activities 
 
Ronson Europe N.V. (hereinafter “the Company”), a Dutch public company with its registered office located in 
Rotterdam, the Netherlands, was incorporated on 18 June 2007. The Company (together with its Polish subsidiaries, 
“the Group”) is active in the development and sale of residential units, primarily apartments, in multi-family residential 
real-estate projects to individual customers in Poland. Moreover, the Group leases real estate to third parties.  
 

The shares of the Company are traded on the Warsaw Stock Exchange since 5 November 2007. As at 30 September 
2016, 39.78% of the outstanding shares are controlled by I.T.R. 2012 B.V., which is an indirect subsidiary of Global 
City Holdings N.V. (‘ITR 2012’) (32.11% through a jointly controlled partnership formed under Dutch law between 
ITR 2012 and ITR Dori B.V. and 7.67% through a jointly controlled company formed under Dutch law between ITR 
2012 and Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. (‘A. Luzon Group’), (formerly ‘U. Dori Group Ltd.’)) and 
39.78% of the outstanding shares are controlled by A. Luzon Group Ltd (32.11% through a jointly controlled 
partnership formed under Dutch law between ITR 2012 and ITR Dori B.V. (of which it holds 50% of the shares) and 
7.67% through a jointly controlled company formed under Dutch law between ITR 2012 and A. Luzon Group). The 
remaining 20.44% of the outstanding shares are held by other investors including Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny 
holding between 3% and 5% and Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny holding between 5% and 10% of 
the outstanding shares. The number of shares held by the investors is equal to the number of votes, as there are no 
privileged shares issued by the Company.  

On 9 November 2016, the Company concluded an agreement with ITR 2012, under which the Company agreed to 
acquire (in order to subsequently redeem) 108,349,187 of its shares held by ITR 2012. For additional information see 
note 19. 

The Interim Condensed Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared for the nine and three 
months ended 30 September 2016 and contain comparative data for the nine and three months ended 30 September 
2015 and as at 31 December 2015. The Interim Condensed Consolidated Financial Statements of the Company for the 
nine months ended 30 September 2016 with all its comparative data have been reviewed by the Company’s external 
auditors.  

As at 30 September 2016, the Groups' market capitalization was below the value of net assets. Management took 
appropriate steps to review the accounts in respect if there is any additional impairment required and found no basis for 
it. The Management verified that the forecast margin potential in respect of the inventory is significantly positive. 

The information about the companies from which the financial data are included in these Interim Condensed 
Consolidated Financial Statements and the extent of ownership and control are presented in Note 7.  

The Interim Condensed Consolidated Financial Statements for the nine months ended 30 September 2016 were 
authorized for issuance by the Management Board on 14 November 2016. 

 
Note 2 – Basis of preparation of Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
These Interim Condensed Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with IAS 34 “Interim 
financial reporting”.  
 
The Interim Condensed Consolidated Financial Statements do not include all the information and disclosures required 
in annual consolidated financial statements, and should be read in conjunction with the Group’s annual consolidated 
financial statements as at 31 December 2015 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
(“IFRS”) as endorsed by the European Union. At the date of authorization of these Interim Condensed Consolidated 
Financial Statements, in light of the nature of the Group’s activities, the IFRS applied by the Group are not different 
from the IFRS endorsed by the European Union. IFRS comprise standards and interpretations accepted by the 
International Accounting Standards Board (“IASB”) and the International Financial Reporting Interpretations 
Committee (“IFRIC”). The Consolidated Financial Statements of the Group for the year ended 31 December 2015 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  
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 2 – Basis of preparation of Interim Condensed Consolidated Financial Statements (cont’d) 
 
On the basis of the option provided under Annual Improvements to IAS 34, disclosures of information 
related to income statement positions have been included in the Directors Report. 
 
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.  
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 2015. 
The following standards and amendments became effective as of 1 January 2016: 
 

• Amendments to IAS 27: Equity Method in Separate Financial Statements (issued on 12 August 2014) 
• Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation 

(issued on 12 May 2014) 
• Amendments to IFRS 11: Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (issued on 6 May 2014) 
• Amendments to IAS 16 and IAS 41: Bearer Plants (issued on 30 September 2014) 

 
The above amendments and improvements to IFRS do not impact the annual consolidated financial statements of the 
Group or the interim condensed consolidated financial statements of the Group.  
 
Note 4 – The use of estimates and judgments 
 
The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires management to make judgments, estimates 
and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the 
disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of income 
and expenses during the reporting period. Actual results may differ from these estimates. 
In preparing these Interim Condensed Consolidated Financial Statements, the significant judgments made by the 
Management Board in applying the Group’s accounting policies and the key sources of estimation uncertainty were the 
same as those applied to the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2015.  
 
Note 5 – Functional and reporting currency 
 
Items included in the financial statements of each entity in the Group are measured using the currency of the primary 
economic environment in which the entity operates (the “functional currency”). The consolidated financial statements 
are presented in thousands of Polish Zloty (“PLN”), which is the Group’s functional and presentation currency.  
Transactions in currencies other than the functional currency are accounted for at the exchange rates prevailing at the 
date of the transactions. Gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation of 
monetary assets and liabilities denominated in currencies other than the functional currency are recognized in the 
statement of comprehensive income. 
 
Note 6 – Seasonality 
 
The Group’s activities are not of a seasonal nature. Therefore, the results presented by the Group do not fluctuate 
significantly during the year due to the seasonality.  
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 7 – Composition of the Group  
 
The details of the Polish companies whose financial statements have been included in these Consolidated Financial 
Statements, the year of incorporation and the percentage of ownership and voting rights directly held or indirectly by 
the Company as at 30 September 2016, are presented below and on the following page.  
 

Entity name 
Year of 

incorporation 

Share of ownership & voting 
rights  

at the end of 

  

 30 September  
2016 

31 December 
2015 

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. Apartments Projekt Sp. z o.o. (previously Ronson Development Apartments Sp. z o.o.) 2003 100.0% 100.0% 
8. Ronson Development Enterprise Sp. z o.o. 2004 100.0% 100.0% 
9. Ronson Development Company Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 

10. Ronson Development Creations Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 
11. Ronson Development Buildings Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 
12. Ronson Development Structure Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 
13. Ronson Development Poznań Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 
14. E.E.E. Development Sp. z o.o. 2005 100.0% 100.0% 
15. Ronson Development Innovation Sp. z o.o.  2006 100.0% 100.0% 
16. Ronson Development Wrocław Sp. z o.o. 2006 100.0% 100.0% 
17. Ronson Development Capital Sp. z o.o. 2006 100.0% 100.0% 
18. Ronson Development Sp. z o.o.   2006 100.0% 100.0% 
19. Ronson Development Construction Sp. z o.o. 2006 100.0% 100.0% 
20. City 2015 Sp. z o.o. (previously named Ronson Development City Sp. z o.o.) 2006 100.0% 100.0% 
21. Ronson Development Village Sp. z o.o. (*) 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. Continental Development Sp. z o.o. (previously Ronson Development Continental Sp. z o.o.) 2007 100.0% 100.0% 
26. Ronson Development Universal Sp. z o.o. (*) 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 Partner 5 Sp. z o.o. (previously Ronson Development West Sp. z o.o.) 2007 100.0% 100.0% 
30. Ronson Development Partner 4 Sp. z o.o. (previously named Ronson Development East Sp. z o.o.) 2007 100.0% 100.0% 
31. Ronson Development North Sp. z o.o. 2007 100.0% 100.0% 
32. Ronson Development Providence Sp. z o.o.  2007 100.0% 100.0% 
33. Ronson Development Finco Sp. z o.o. 2009 100.0% 100.0% 
34. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. 2010 100.0% 100.0% 
35. Ronson Development Skyline 2010 Sp. z o.o. w likwidacji 2010 100.0% 100.0% 
36. Ronson Development Partner 3 Sp. z o.o. 2012 100.0% 100.0% 
b. held indirectly by the Company:    

37. AGRT Sp. z o.o.  2007 100.0% 100.0% 
38. Ronson Development Partner 4 Sp. z o.o. (previously named  Panoramika Sp.k,) 2007 100.0% 100.0% 
39. Ronson Development Sp z o.o. - Estate Sp.k. 2007 100.0% 100.0% 
40. Ronson Development Sp. z o.o. - Home Sp.k. 2007 100.0% 100.0% 
41. Ronson Development Sp z o.o. - Horizon Sp.k. 2007 100.0% 100.0% 
42. Ronson Development Partner 3 Sp. z o.o. - Sakura Sp.k.  2007 100.0% 100.0% 
43. Ronson Development Sp z o.o. -Town Sp.k.  2007 100.0% 100.0% 
44. Destiny Sp. z o.o. (previously named Ronson Development Destiny Sp. z o.o.) 2007 100.0% 100.0% 
45. Ronson Development Millenium Sp. z o.o.  2007 100.0% 100.0% 
46. Ronson Development Sp. z o.o. - EEE 2011 Sp.k.  2009 100.0% 100.0% 
47. Ronson Development Sp. z o.o. - Apartments 2011 Sp.k. 2009 100.0% 100.0% 

 
(*) 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 

   30 September 
2016 

31 December 
2015 

b. held indirectly by the Company (cont’d):    
48. Ronson Development Sp. z o.o. - Idea Sp.k.  2009 100.0% 100.0% 
49. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. –Destiny 2011 Sp.k.  

(previously named Ronson Development Sp. z o.o. - Destiny 2011) Sp.k.)  
 

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 Partner 5 Sp. z o.o. - Vitalia Sp.k. 

 (previously named Ronson Development Sp. z o.o. - Wrocław 2011 Sp.k.) 
 

2009 100.0% 100.0% 
53. Ronson Development Sp. z o.o. - 2011 Sp.k. 2009 100.0% 100.0% 
54. Ronson Development Sp. z o.o. - Gemini 2 Sp.k. 2009 100.0% 100.0% 
55. Ronson Development Sp. z o.o. - Verdis Sp.k. 2009 100.0% 100.0% 
56. Ronson Espresso Sp. z o.o. 2006 82% 82% 
57. Ronson Development Apartments 2010 Sp. z o.o.  2010 100.0% 100.0% 
58. RD 2010 Sp. z o.o. (previously named Ronson Development 2010 Sp. z o.o.) 2010 100.0% 100.0% 
59. Retreat Sp. z o.o. (previously named Ronson Development Retreat 2010 Sp. z o.o.) 2010 100.0% 100.0% 
60. Enterprise 2010 Sp. z o.o. (previously Ronson Development Enterprise 2010 Sp. z o.o.) 2010 100.0% 100.0% 
61. Wrocław 2010 Sp. z o.o.  (previously Ronson Development Wrocław 2010 Sp. z o.o.) 2010 100.0% 100.0% 
62. E.E.E.  Development 2010 Sp. z o.o.  2010 100.0% 100.0% 
63. Ronson Development Nautica 2010 Sp. z o.o.  2010 100.0% 100.0% 
64. Gemini 2010 Sp. z o.o. (previously named Ronson Development Gemini 2010 Sp. z o.o.) 2010 100.0% 100.0% 
65. Ronson Development Sp. z o.o. -  Naturalis Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
66. Ronson Development Sp. z o.o. -  Impressio Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
67. Ronson Development Sp. z o.o. -  Continental 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
68. Ronson Development Sp. z o.o. -  Providence 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
69. Ronson Development Partner 2 Sp. z o.o. - Capital 2011 Sp. k. 2011 100.0% 100.0% 
70. Ronson Development Sp. z o.o. -  Architecture 2011 Sp.k. 2011 100.0% 100.0% 
71. Ronson Development Sp. z o.o. -  City 1 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 
72. Ronson Development Sp. z o.o. -  City 2 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 
73. Ronson Development Sp. z o.o. -  City 3 Sp.k. 2012 100.0% 100.0% 
74. District 20 Sp. z o.o. 2015 100.0% 100.0% 
75. Królikarnia 2015 Sp. z o.o. 2015 100.0% 100.0% 
76. Pod Skocznią Projekt Sp. z o.o. 2015 100.0% 100.0% 
77. Tras Sp. z o.o. 2015 100.0% 100.0% 
78. Arkadia Development Sp.  z o.o. 

 
2015 100.0% 100.0% 

79. E.E.E. Development 2016 Sp. z o.o. 2016 100.0% 100.0% 
80. Wrocław 2016 Sp. z o.o. 2016 100.0% 100.0% 
81. Enterprise 2016 Sp. z o.o. 2016 100.0% 100.0% 
82. Ronson Development Sp. z o.o.-City 4 Sp.k. 2016 100.0% 100.0% 
83. Ronson Development Sp. z o.o.-City 5 Sp.k. 2016 100.0% 100.0% 
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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 two particular assets the reporting was based on type of income: rental income from investment property.    

According to the Management Board’s assessment, the operating segments identified have similar economic 
characteristics. Aggregation based on the type of development within the geographical location has been applied since 
primarily the location and the type of development determine the average margin that can be realized on each project 
and the project’s risk factors. Considering the fact that the production process for apartments is different from that for 
houses and considering the fact that the characteristics of customers buying apartments slightly differ from those of 
customers interested in buying houses, aggregation by type of development within the geographical location has been 
used for segment reporting and disclosure purposes. 

Segment results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be 
allocated indirectly based on reasonable criteria. The unallocated result (loss) comprises mainly head office expenses. 
Unallocated assets comprise mainly unallocated cash and cash equivalents and income tax assets. Unallocated liabilities 
comprise mainly income tax liabilities and floating rate bond loans. 
Data presented in the table below are aggregated by type of development within the geographical location: 
 
In thousands of Polish Zlotys (PLN) As at 30 September 2016 (Reviewed)/(unaudited) 

 Warsaw   Poznań    Wrocław    Szczecin  Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

             

Segment assets 478,551 31,782 8,743  147,813 -  84,005 2,599  70,093 7,727 - 831,313 

Unallocated assets - - -  - -  - -  - - 53,472 53,472 

Total assets 478,551 31,782 8,743   147,813 -   84,005 2,599   70,093 7,727 53,472 884,785 

               

               

Segment liabilities 111,725 831 -  67,165 -  4,438 -  7,211 - - 191,370 
Unallocated 
liabilities - - -  - -  - -  - - 244,341 244,341 

Total liabilities 111,725 831 -   67,165 -   4,438 -   7,211 - 244,341 435,711 

 
 
In thousands of Polish Zlotys (PLN) As at 31 December 2015 (Audited)  

 Warsaw   Poznań    Wrocław    Szczecin  Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Segment assets 456,454 33,357 8,743  136,475 -  73,065 2,607  71,173 7,736 - 789,610 
Unallocated 
assets - - -  - -  - -  - - 85,234 85,234 

Total assets 456,454 33,357 8,743   136,475 -   73,065 2,607   71,173 7,736 85,234 874,844 

               

               
Segment 
liabilities 152,459 1,014 -  44,660 -  4,064 -  10,262 - - 212,459 
Unallocated 
liabilities - - -  - -  - -  - - 202,964 202,964 

Total liabilities 152,459 1,014 -   44,660 -   4,064 -   10,262 - 202,964 415,423 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 

Note 8 - Segment reporting (cont’d) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
* Results from operating activities including share of loss in joint ventures (which are developing apartments project in Warsaw), that amounted to PLN 903 thousands 

(expenses) during the nine months ended 30 September 2016 and PLN 327 thousands (expenses) during the nine months ended 30 September 2015. 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the nine months ended 30 September 2016 (Reviewed)/(unaudited) 
 Warsaw   Poznań   Wrocław   Szczecin Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Revenue  147,520 1,331 685  29,006 -  9,557 -  14,466 - - 202,565 

               

Segment result 33,916 (64) 437  (629) -  (898) (3)  (71) (4) - 32,684 

Unallocated result - - -   - -   - -   - - (14,317) (14,317) 
Result from 
Operating activities*  33,916 (64) 437  (629) -  (898) (3)  (71) (4) (14,317) 18,367 

               
Net finance 
income/(expense) (17) (2) -   38 -   81 -   (1) (1) (5,162) (5,064) 
Profit/(loss) before 
taxation 33,899 (66) 437  (591) -  (817) (3)  (72) (5) (19,479) 13,303 

               

Income tax expense              (1,861) 

Profit for the period              11,442 

               

Capital expenditure - 730 -  - -  38 -  - - 154 922 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the nine months ended 30 September 2015 (Reviewed)/(unaudited) 
 Warsaw   Poznań   Wrocław   Szczecin Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Revenue  128,435 - 577  9,737 -  23,816 -  32 - - 162,597 

               

Segment result 19,042 (256) 361  1,040 -  (431) (8)  (180) (9) - 19,559 

Unallocated result - - -   - -   - -   - - (13,143) (13,143) 
Result from 
operating activities * 19,042 (256) 361  1,040 -  (431) (8)  (180) (9) (13,143) 6,416 

               
Net finance 
income/(expense) (256) (4) -   (4) -   (214) -   21 - (3,763) (4,220) 
Profit/(loss) before 
taxation 18,786 (260) 361  1,036 -  (645) (8)  (159) (9) (16,906) 2,196 

               

Income tax expense              (386) 

Profit for the period              1,810 

               

Capital expenditure - - -  - -  - -  - - 154 154 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 8 - Segment reporting (cont’d) 
 

 
 

 
 

* Results from operating activities including share of loss in joint ventures (which are developing apartments project in Warsaw), that amounted to PLN 271 thousands 

(expenses) during the three months ended 30 September 2016 and PLN 84 thousands (expenses) during the three months ended 30 September 2015. 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the three months ended 30 September 2016 (Reviewed)/(unaudited) 
 Warsaw   Poznań   Wrocław   Szczecin Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Revenue  70,637 - 230  4,367 -  1,637 -  14,466 - - 91,337 

               

Segment result 19,054 (20) 140  (279) -  (290) (1)  74 (1) - 18,677 

Unallocated result - - -   - -   - -   - - (4,657) (4,657) 
Result from operating 
activities *  19,054 (20) 140  (279) -  (290) (1)  74 (1) (4,657) 14,020 

               
Net finance 
income/(expense) 23 - -   6 -   35 -   8 (1) (1,986) (1,915) 
Profit/(loss) before 
taxation 19,077 (20) 140  (273) -  (255) (1)  82 (2) (6,643) 12,105 

               

Income tax expense              (1,767) 

Profit for the period              10,338 

               

Capital expenditure - 730 -  - -  38 -  - - 154 922 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) For the three months ended 30 September 2015 (Reviewed)/(unaudited)  
 Warsaw   Poznań   Wrocław   Szczecin Unallocated Total 

 Apartments Houses Rental  Apartments Houses  Apartments Houses  Apartments Houses   

               

Revenue  42,470 - 201  1,900 -  23,812 -  - - - 68,383 

               

Segment result 5,663 (28) 143  (137) -  (183) (2)  (86) (3) - 5,367 

Unallocated result - - -   - -   - -   - - (4,256) (4,256) 
Result from operating 
activities *  5,663 (28) 143  (137) -  (183) (2)  (86) (3) (4,256) 1,111 

               
Net finance 
income/(expense) (57) (1) -   16 -   (184) -   - - (1,380) (1,606) 
Profit/(loss) before 
taxation 5,606 (29) 143  (121) -  (367) (2)  (86) (3) (5,636) (495) 

               

Income tax expense              24 

Profit for the period              (471) 

               

Capital expenditure - - -  - -  - -  - - 90 90 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 9 – Inventory 
 
Movements in Inventory during the nine months ended 30 September 2016 were as follows:  

 

Opening balance 
1 January 2016 

Transferred to 
finished goods Additions 

Closing balance 
30 September 

2016  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 
 

Land and related expense 342,699 (32,277) 56,672 367,094 
 

Construction costs  154,067 (122,492) 109,948 141,523 
 

Planning and permits 22,629 (5,906) 4,288 21,011 
 

Borrowing costs (1) 65,533 (14,371) 5,321 56,483 
 

Other 5,261 (2,512) 2,344 5,093 
 

Work in progress 590,189 (177,558) 178,573 591,204 
 

 

Opening balance 
1 January 2016 

Transferred from 
work in progress 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive income 

Closing balance 
30 September 

2016  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 

Finished goods 122,511 177,558 (161,029) 139,040 
    
 

Opening balance 
1 January 2016 

Revaluation write down recognized in 
statement of comprehensive income Closing balance 

30 September 
2016 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Increase Utilization  
 

Write-down (11,413) - 1,018 (10,395) 
 

  
 

Total inventories at the lower of cost 
or net realizable value 701,287     719,849 

 
 

(1) Borrowing costs are capitalized to the value of inventory with 6.64% 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 2015 were as follows:  
 

Opening 
balance  

1 January 2015 
Transferred to 

finished units Additions 
Closing balance  

31 December 2015  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 
 

Land and related expense 393,499 (75,985) 25,185 342,699 
 

Construction costs  155,134 (181,220) 180,153 154,067 
 

Planning and permits 27,317 (10,195) 5,507 22,629 
 

Borrowing costs (1) 82,639 (26,517) 9,411 65,533 
 

Other 5,381 (3,695) 3,575 5,261 
 

Work in progress 663,970 (297,612) 223,831 590,189 
 

 

Opening 
balance  

1 January 2015 
Transferred from 
work in progress 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive income 
Closing balance  

31 December 2015  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 

Finished goods 55,209 297,612 (230,310) 122,511 
 

 

Opening 
balance  

1 January 2015 

Revaluation write down recognized in 
statement of comprehensive income 

Closing balance  
31 December 2015 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Increase Utilization  
 

Write-down (12,678) (226) 1,491 (11,413) 
 

 
Total inventories at the lower of 
cost or net realizable value 706,501     701,287 

 
 
 
(1) Borrowing costs were capitalized to the value of inventory with 6.38% 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 nine months ended 30 September 2015 were as follows:  

Opening balance 
1 January 2015 

Transferred to 
finished goods Additions 

Closing balance 
30 September 

2015  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 
 

Land and related expense 393,499 (59,083) 24,741 359,157 
 

Construction costs  155,134 (138,723) 150,017 166,428 
 

Planning and permits 27,317 (7,978) 4,216 23,555 
 

Borrowing costs (1) 82,639 (20,255) 7,350 69,734 
 

Other 5,381 (2,861) 2,619 5,139 
 

Work in progress 663,970 (228,900) 188,943 624,013 
 

 

Opening balance 
1 January 2015 

Transferred from 
work in progress 

Recognized in the 
statement of 

comprehensive income 

Closing balance 
30 September 

2015  In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 

Finished goods 55,209 228,900 (138,666) 145,443 
 

 

Opening balance 
1 January 2015 

Revaluation write down recognized in 
statement of comprehensive income Closing balance 

30 September 
2015 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) Increase Utilization  
 

Write-down (12,678) (226) 1,015 (11,889) 
 

  
 

Total inventories at the lower of cost 
or net realizable value 706,501     757,567 

 
 

(1) Borrowing costs are capitalized to the value of inventory with 6.47% 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 nine months ended 30 September 2016, 
during the year ended 31 December 2015 and during the nine months ended 30 September 2015: 
 

 

For the nine 
months ended  
30 September 

2016 

For the year 
ended 31 

December 2015 

For the nine 
months ended  
30 September 

2015 

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

(Audited) (Reviewed/ 
Unaudited) 

  

Opening balance 190,297 159,749 159,749 
Repayment of bond loans  (17,800) (15,000) - 
Proceeds from bond loans  55,000 45,000 30,000 
Issue cost (1,061) (757) (597) 
Issue cost amortization 977 1,157 857 
Accrued interest 8,751 10,611 7,886 
Interest repayment (6,245) (10,463) (5,426) 

Total closing balance  229,919 190,297 192,469 
     

Closing balance includes:   
Current liabilities 86,682 18,759 36,011 
Non-current liabilities 143,237 171,538 156,458 

Total closing balance 229,919 190,297 192,469 
 
New Floating rate bond loans issued during the nine months ended 30 September 2016: 

On 25 February 2016, the Company issued 10,000 series M bonds with a total nominal value of PLN 10,000 thousand. 
The nominal value of one bond amounts to PLN 1,000 and is equal to its issue price. The series M bonds shall be 
redeemed on 25 February 2020. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus 
3.65% margin. Interest is payable semi-annually in February and August until redemption date.  

On 17 March 2016, the Company issued 10,000 series N bonds with a total nominal value of PLN 10,000 thousand. The 
nominal value of one bond amounts to PLN 1,000 and is equal to its issue price. The series N bonds shall be redeemed 
on 14 September 2019. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus 3.60% 
margin. Interest is payable semi-annually in March and September until redemption date. 

On 8 April 2016, the Company issued 10,000 series O bonds with a total nominal value of PLN 10,000 thousand. The 
nominal value of one bond amounts to PLN 1,000 and is equal to its issue price. The series O bonds shall be redeemed 
on 8 April 2019. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus 3.50% margin. 
Interest is payable semi-annually in April and October until redemption date.  

On 29 July 2016, the Company issued 15,000 series Q bonds with a total nominal value of PLN 15,000 thousand. The 
nominal value of one bond amounts to PLN 1,000 and is equal to its issue price. The series Q bonds shall be redeemed 
on 29 July 2020. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus 3.50% margin. 
Interest is payable semi-annually in July and January until redemption date. 

On 18 August 2016, the Company issued 10,000 series P bonds with a total nominal value of PLN 10,000 thousand. 
The nominal value of one bond amounts to PLN 1,000 and is equal to its issue price. The series P bonds shall be 
redeemed on 18 August 2020. The bonds carry an interest rate of 5.25%. Interest is payable quarterly in February, May, 
August and November until redemption date. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 10 – Floating rate bond loans (cont’d) 
 

New Floating rate bond loans issued during the nine months ended 30 September 2016 (cont’d) 

The terms and conditions of the issuance of the series M, N, O, P and Q bonds include provisions regarding early 
redemption at a bondholder’s request to be made prior to 25 February 2020, 14 September 2019, 8 April 2019, 
18 August 2020 and 29 July 2020, respectively, in case of the occurrence of certain events covering a number of 
obligations and restrictions applicable to the Company, including the obligation to maintain its financial ratios at certain 
levels and restrictions on related party transactions. 
 
The series M, N, O, P and Q bonds are not secured. 
 
Floating rate bond loans repaid during the nine months ended 30 September 2016: 

On 14 June 2016, the Company repaid all outstanding bonds series D (15,550 bonds with total nominal value of 
PLN 15,550 thousand) in date of their maturity. Following this repayment, the total number of outstanding bonds 
series D amounted to nil. 

On 15 July 2016, at the date of their maturity, the Company repaid all outstanding bonds series E (2,250 bonds with 
total nominal value of PLN 2,250 thousand). Following this repayment, the total number of outstanding bonds series E 
amounted to nil. 

 
Floating rate bond loans issued before 31 December 2015: 

The maturity dates and the conditions of the floating rate bonds loans series C, F, G, H, I, J, K and L have been 
presented in the annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 2015. 
 
The series G, H, I, J, K and L bonds are not secured. The series C bonds are secured by joint mortgage up to 
PLN 100,200 thousand established by the Company’s Polish subsidiaries. Moreover, the ratio between the value of the 
pledged properties and the total nominal value of the Bonds issued shall not decrease below 90%. The series F bonds 
are secured by a mortgage up to PLN 42,000 thousand established by one of the Company’s Polish subsidiaries on the 
plots situated in Warsaw at Jaśminowa Street. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 

Note 10 – Floating rate bond loans (cont’d) 
 

Financial ratio covenants for series C: 

Based on the bonds conditions, in each reporting period the Company shall test the ratio between Net debt to Equity 
(hereinafter “Ratio” or “Net Indebtedness Ratio”). The Ratio shall not exceed 60% however if during the Reporting 
Period the Company paid dividend or performed any buy-out of its treasury shares then the Ratio shall not exceed 50%. 
 
The Net Indebtedness Ratio is Non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas provided below: 

Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of loans and borrowings (as well as guarantees of 
payment) less the consolidated value of cash and cash equivalents and short-term bank deposits - collateralized. 
Equity - shall mean the consolidated balance sheet value of the equity attributable to equity holders of the parent, less 
the value of the intangible assets (excluding any financial assets and receivables), including specifically (i) the 
intangible and legal assets, goodwill and (ii) the assets constituting deferred income tax decreased by the value of the 
provisions created on account of the deferred income tax, however, assuming that the balance of those two values is 
positive. If the balance of assets and provisions on account of deferred income tax is negative, the adjustment referred to 
in item (ii) above shall be zero. 
Reporting period - shall mean the quarterly reporting period with respect to which the Group Net Indebtedness Ratio 
will be tested, while a “Reporting period” shall mean a single reporting period, i.e. each calendar quarter. 
 

The table presenting the Net Indebtedness Ratio as at the end of the Reporting period: 
 
 As at 30 September 

2016 
(Reviewed/ 
Unaudited) 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 Net debt 141,878 
 Equity 444,898 
  
 Net Indebtedness Ratio 31.9% 

  
Financial ratio covenants for series F and H: 

Based on the conditions of bonds F and H in each reporting period the Company shall test the ratio of Net debt to 
Equity (hereinafter “Net Indebtedness Ratio”). The Ratio shall not exceed 80% on the Check Date. 
The Net Indebtedness Ratio is Non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas provided below: 

Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of all interest bearing liabilities (as well as guarantees of 
payment) less the consolidated value of cash and cash equivalents. 
Equity - shall mean the consolidated balance sheet value of the equity.  
Check date – last day of each calendar quarter. 

The table presenting the Net Indebtedness Ratio as at the end of the Reporting period: 
 
 As at 30 September 

2016 
(Reviewed/ 
Unaudited) 

 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 Net debt 145,937 
 Equity 449,074 
  
 Net Indebtedness Ratio 32.5% 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 10 – Floating rate bond loans (cont’d) 

 
Financial ratio covenants (cont’d): 

Financial ratio covenants for series G, I, J, K, L, M, N, O, P and Q: 

Based on the conditions of bonds G, I, J, K, L, M, N, O, P and Q in each reporting period the Company shall test the 
ratio of Net debt to Equity (hereinafter “Net Indebtedness Ratio”). The Ratio shall not exceed 80% on the Check Date. 
 
The Net Indebtedness Ratio is Non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas provided below: 
Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of all interest bearing liabilities (as well as guarantees of 
payment) less the consolidated value of cash and cash equivalents and less cash paid by Company’s clients blocked 
temporarily on the escrow accounts servicing ongoing projects that are under construction (presented in the Company’s 
consolidated balance sheet under Other current financial assets). 
Equity - shall mean the consolidated balance sheet value of the equity. 
Check date – last day of each calendar quarter. 

 
The table presenting the Net Indebtedness Ratio as at the end of the Reporting period: 
 
 As at 30 September 

2016 
(Reviewed/ 
Unaudited) 

 
In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 Net debt 135,217 
 Equity 449,074 
  
 Net Indebtedness Ratio 30.1% 
 
In addition to the above, based on the conditions of bonds G, in each reporting period the Company shall test the Net 
debt to Inventory Ratio (hereinafter “Net Debt to Inventory Ratio”). The Ratio shall not exceed 50% on the Check Date. 
 
The Net Debt to Inventory Ratio is Non-GAAP Financial Measure and is calculated according to formulas provided 
below: 

Net debt - shall mean the total consolidated balance sheet value of all interest bearing liabilities (as well as guarantees of 
payment) less the consolidated value of cash and cash paid by Company’s clients blocked temporarily on the escrow 
accounts servicing ongoing projects that are under construction (presented in the Company’s consolidated balance sheet 
under Other current financial assets). 
Inventory - shall mean the consolidated balance sheet value of the inventory of the Company less advances received 
from the customers. 
Check date – last day of each calendar quarter. 

The table presenting the Net Debt to Inventory Ratio as at the end of the Reporting period: 
 
 As at 30 September 

2016 
(Reviewed/ 
Unaudited) 

 
In thousands of Polish Zlotys (PLN) 

 Net debt 135,217 
 Inventory 574,562 
  
 Net Debt to Inventory Ratio 23.5% 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 11 – Secured bank loans 
 
The following non-current and current Secured bank loans were issued and repaid during the nine months ended 
30 September 2016, during the year ended 31 December 2015 and during the nine months ended 30 September 2015: 
 
 

For the nine 
months ended 30 
September 2016 

For the year 
ended 31 

December 2015 

For the nine 
months ended 30 
September 2015 

In thousands of Polish Zloty (PLN) 
(Reviewed/ 
Unaudited) 

(Audited) (Reviewed/ 
Unaudited) 

Opening balance 56,902 73,704 73,704 
New bank loan drawdown 37,318 133,383 103,142 
Bank loans repayments (92,032) (150,125) (106,917) 
Bank charges  (989) (930) (840) 
Bank charges amortization 734 870 659 
Accrued interest/(interest repayment) on bank loans, net (5) - (3) 
Total closing balance  1,928 56,902 69,745 
        

Closing balance includes:    
Current liabilities - 14,803 10,803 
Non-current liabilities 1,928 42,099 58,942 

Total Closing balance 1,928 56,902 69,745 
 
 
The maturity dates of the loans have been presented in the annual consolidated financial statements for the year ended 
31 December 2015. For more details, see Note 18 Events during the period (Bank Loans) and Note 19 Subsequent 
events (Bank Loans). 
 
As at 30 September 2016, 31 December 2015 and 30 September 2015, the Company has not breached any loan 
covenant, which would expose the Company for risk of obligatory and immediate repayment of any loan and has been 
able to extend all expiring loan facilities. 
 
Note 12 – Share based payments under the Company’s employee incentive plan  

In February 2014 the Company implemented a long-term incentive plan (the ‘Plan’), addressed to selected key 
employees, which is based on the price performance of the Company’s shares (the “Phantom Stock Plan”). The 
Phantom Stock Plan, which does not assume any new issue of shares and which will not result in any new shares supply 
is based on the following key assumptions and includes the settlement mechanism. For additional information see 
note 35 of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2015. 

On 24 March 2016, the Company executed annexes to the Phantom Stock Plan as approved by the Remuneration 
Committee of the Company’s Supervisory Board. The annexes comprised the following changes: 

i. the exercise price of one option originally assumed the conditions of the Phantom Stock Plan in the amount of 
PLN 1.60 shall be adjusted by dividends paid out by the Company during vesting and exercise periods. The 
adjustment mechanism applies only to options that are not exercised as of date of dividend payment (being the 
basis for adjustment) and applies until the last day of exercise period; 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 12 – Share based payments under the Company’s employee incentive plan (cont’d) 

ii. in addition to the options vested by employees until the end of 2015, additional new options shall be offered, 
which may be vested at the end of 2016. The number of the additional options is equal to 25% of the options 
vested until the end of 2015 (resulting in an increase of the total number of options from 2,705,000 to 3,381,250); 
each of the employees received the same proportion of the new options, i.e. 25% of the options that were vested by 
such employee based on the original agreement; 

iii. all options granted within the Phantom Stock Plan – both the ones that have been vested until the end of 2015 
as well as the new options that may be vested by the end of 2016 – expire as of the end of June 2019 or within 18 
months since the departure of the employee, depending which occurs first. 

Out of the total 676,250 new options added to the plan, 237,500 were allocated to Tomasz Łapiński and 168,750 were 
allocated to Andrzej Gutowski, while 270,000 options were allocated to other key employees of the Company (who 
joined the incentive plan in February 2014). 

As at 30 September 2016, the total number of options granted is 3,381,250, the weighted average fair value of these 
options using the Black-Scholes valuation model is approximately PLN 0.23 per option. The significant inputs into the 
model were a weighted average share price of PLN 1.39, the exercise price of PLN 1.45, a volatility of 38%, dividend 
yield of 3%, an option life of 1.25 years and an annual risk free rate of 6%.  

The fair value of these options, as at 30 September 2016 and 31 December 2015, amounting to PLN 735 thousand and 
PLN 630 thousands, respectively, has been included in the Company’s consolidated balance sheet under Share based 
payment liabilities. The change in fair value for the nine months ended 30 September 2016 and 30 September 2015, 
resulting from vesting of the subsequent tranches as well as changes in the inputs into the Black-Scholes valuation 
model, amounting to PLN 105 thousand (negative) and PLN 162 thousand (negative), respectively, is recognized in 
employee benefits expense. 

As of 30 September 2016, no options have been exercised.     

  
Note 13 – Income tax  

 

For the 9 
months ended  
30 September  

For the 3 
months ended  
30 September  

For the 9 
months ended  
30 September  

For the 3 
months ended  
30 September  

 2016 2016 2015 2015 

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

(Reviewed/ 
Unaudited) 

(Reviewed/ 
Unaudited) 

(Reviewed/ 
Unaudited) 

     
Current tax expense/(benefit) 174 40 116 54 
     
Deferred tax expense/(benefit)     
Origination and reversal of temporary differences 3,001 2,409 1,185 (513) 
Expense/(benefit) of tax losses recognized (1,314) (682) (915) 435 

Total deferred tax expense/(benefit) 1,687 1,727 270 (78) 

     

Total income tax expense/(benefit) 1,861 1,767 386 (24) 

 

The low effective tax rate during the nine months ended 30 September 2016 and 30 September 2015 explained by the 
recognition of tax assets. The recognition of the tax assets took place after an organizational restructuring of the Group, 
which allowed the Company to utilize certain tax losses that in prior periods were deemed not to be usable. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 14 – Investment commitments, Contracted proceeds not yet received and Contingencies 
 
(i) Investment commitments: 

The amounts in the table below present uncharged investment commitments of the Group in respect of construction 
services to be rendered by the general contractors:  

 
  

As at 30  
September 2016 

As at 31 
December 2015 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 (Reviewed/ 

Unaudited) 
(Audited) 

Moko I 
 

- 8,115 

Moko II  1,878 16,293 

Kamienica Jeżyce I  - 15,461 

Kamienica Jeżyce II  7,786 20,004 

Panoramika II  - 9,466 

Panoramika III  14,610 - 

Chilli IV  7,561 - 

Nova Królikarnia I  37,794 - 

Miasto Moje I (*)  37,971 - 

Vitalia I  14,811 25,350 

Espresso II  - 3,409 

Espresso III  7,278 22,890 

Espresso IV  25,469 - 

Młody Grunwald III  17,846 - 

Total   173,004 120,988 

(*) The Company signed a construction agreement with a general contractor for the Miasto Moje II project for a total amount of PLN 26,507 thousand. 
The construction of this project is planned to commence during the first quarter of 2017. 

 
(ii) Contingent commitments: 
 
The Company provided financial support to Ronson IS (JV in which the Company holds 50%) in its performance of the 
project (City Link) to the amount equal to value of secured receivables (i.e. the Bank’s receivables with respect to 
Ronson IS under the Loan Facility Agreement between Ronson IS sp. z o.o. sp.k. and Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
assuming a loan facility in total amount of no more than PLN 86.2 million). As at end of September 2016, the balance 
of the loan supported by the mentioned guarantee amounts to PLN 4.1 million. 

 
 
(iii) Unutilized construction loans: 

The table below presents the list of the construction loan facilities, which the Company arranged for in conjunction with 
entering into loan agreements with the banks in order to secure financing of the construction and other outstanding costs 
of the ongoing projects. The amounts presented in the table below include the unutilized part of the construction loans 
available to the Company:  
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 14 – Investment commitments, Contracted proceeds not yet received and Contingencies (cont’d) 
 
(iii) Unutilized construction loans (cont’d): 

 
  

As at 30  
September 2016 

As at 31 
December 2015 

In thousands of Polish Zlotys (PLN) 
 (Reviewed/ 

Unaudited) 
(Audited) 

Nova Królikarnia I-V  61,880 - 

Miasto Moje I  36,252 - 

Espresso II  - 9,615 

Espresso III  - 20,374 

Espresso IV  39,270 - 

Młody Grunwald II  - 7,450 

Młody Grunwald III  23,130 - 

Moko I-II  - 6,391 

Kamienica Jeżyce I  - 22,026 

Kamienica Jeżyce II  - 24,938 

Panoramika II  - 12,703 

Vitalia I  27,949 - 

Total   188,481 103,497 

 
 (iv) Contracted proceeds not yet received: 

The table below presents amounts to be received from the customers having bought apartments from the Group and 
which are based on the value of the sale and purchase agreements signed with the clients until 30 September 2016 after 
deduction of payments received at the reporting date (such payments being presented in the Interim Consolidated 
Statement of Financial Position as Advances received): 
 

  
As at 30  

September 2016 
As at 31 

December 2015 

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

(Audited) 
 

Moko I  1,595 24,404 
Tamka  2,577 4,251 
Kamienica Jeżyce I  6,474 18,270 
Kamienica Jeżyce II  11,179 11,665 
Espresso II  1,855 28,847 
Sakura  1,472 2,436 
Verdis  1,832 948 
Moko II  12,655 24,869 
Impressio I,II  3,046 3,271 
Młody Grunwald II  1,460 5,981 

Młody Grunwald III  5,854 - 
Panoramika II  366 8,176 
Panoramika III  1,157 - 
Espresso III  10,821 19,110 
Espresso IV  14,624 - 
Młody Grunwald I  3 1,448 
Naturalis I, II & III  347 2,502 
Vitalia  1,413 - 
Cilli IV  921 - 
Nova Królikarnia I-V  21,932 - 
Other (old) projects  1,445 1,728 

Total   103,028 157,906 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 15 – Financial risk management  
 
(i) Financial risk factors 
The Group’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including real estate market risk and fair 
value interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Interim Condensed Consolidated Financial Statements do not 
include all financial risk management information and disclosures required in the annual financial statements, and 
should be read in conjunction with the group’s annual financial statements as at 31 December 2015 (Note 40). There 
have been no changes in the risk management department since year end or in any risk management policies. 
 
(ii) Liquidity risk 
Compared to year end, there was no material change in the contractual undiscounted cash outflows for financial 
liabilities, except for the assumption of new loans and redemption of existing loans during the nine months period ended 
30 September 2016 as described in Notes 10 and 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 nine months period ended 30 September 2016.  
 
(iv) Fair value estimation   
The Investment property is valued at fair value determined by the Management.  
During the nine months ended 30 September 2016 there were no significant changes in the business or economic 
circumstances that affect the fair value of the group’s financial assets, investment property and financial liabilities.  
 
(v) Interest rate risk 
All the loans and borrowings of the Group are bearing variable interest rate, which creates an exposure to a risk of 
changes in cash flows due to changes in interest rates.   
 
 
Note 16 – Related party transactions 
 
There were no transactions and balances with related parties during nine months ended 30 September 2016 other than 
remuneration of Management Board, share based payment (for reference please refer to note 12), loans granted to and 
received from related parties and reimbursement of audit review costs. All these transactions were already disclosed in 
the 2015 annual accounts.  
 
 
Note 17 – Impairment losses and provisions 
 
During the nine months ended 30 September 2016 and 30 September 2015, the Group did not recognize any 
impairment, nor created any significant provision. 

 
 

Note 18 – Events during the period  
Investment in joint ventures 

As at 30 September 2016, from the total amount of loans granted to joint ventures (amounting in total to PLN 21,720 
thousand) loans in the aggregate amount of PLN 15,140 thousand are maturing no later than 30 September 2017. The 
short term loans granted to joint ventures cannot be regarded as a part of the investment in joint ventures and are 
presented in the Interim Condensed Consolidated Statement of the Financial Statement under current assets as Loans 
granted to joint ventures. 
This change is a non-cash item and has no impact on the presentation in the Interim Condensed Consolidated Statement 
of Cash Flow. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 18 – Events during the period (cont’d) 

Bonds loans  

On 25 February 2016, the Company issued 10,000 series M bonds with a total nominal value of PLN 10,000 thousand. 
The nominal value of one bond amounts to PLN 1,000 and is equal to its issue price. The series M bonds shall be 
redeemed on 25 February 2020. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus 
3.65% margin. Interest is payable semi-annually in February and August until redemption date.     

On 17 March 2016, the Company issued 10,000 series N bonds with a total nominal value of PLN 10,000 thousand. The 
nominal value of one bond amounts to PLN 1,000 and is equal to its issue price. The series N bonds shall be redeemed 
on 14 September 2019. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus 3.60% 
margin. Interest is payable semi-annually in March and September until redemption date.  

On 8 April 2016, the Company issued 10,000 series O bonds with a total nominal value of PLN 10,000 thousand. The 
nominal value of one bond amounts to PLN 1,000 and is equal to its issue price. The series O bonds shall be redeemed 
on 8 April 2019. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus 3.50% margin. 
Interest is payable semi-annually in April and October until redemption date.  

On 15 July 2016, at the date of their maturity, the Company repaid all outstanding bonds series E (2,250 bonds with 
total nominal value of PLN 2,250 thousand). Following this repayment, the total number of outstanding bonds series E 
amounted to nil. 

On 29 July 2016, the Company issued 15,000 series Q bonds with a total nominal value of PLN 15,000 thousand. The 
nominal value of one bond amounts to PLN 1,000 and is equal to its issue price. The series Q bonds shall be redeemed 
on 29 July 2020. The bonds carry an interest rate composed of a base rate equal to 6 months Wibor plus 3.50% margin. 
Interest is payable semi-annually in July and January until redemption date. 

On 18 August 2016, the Company issued 10,000 series P bonds with a total nominal value of PLN 10,000 thousand. 
The nominal value of one bond amounts to PLN 1,000 and is equal to its issue price. The series P bonds shall be 
redeemed on 18 August 2020. The bonds carry fixed interest rate equal to 5.25% p.a. Interest is payable quarterly in 
February, May, August and in November until redemption date. 

Bank loans 
During the nine months ended 30 September 2016, the Company redeemed bank loans for a total amount of 
PLN 92 million.  

In March 2016, the Company executed a loan agreement with Alior Bank S.A. related to the first phase of the Vitalia 
project in Wrocław. Under this loan agreement Alior Bank is to provide financing to cover the costs of construction up 
to a total amount of PLN 27.9 million. Under the loan agreement, the final repayment date of the loan facility is March 
2019.  

In July 2016, the Company executed a loan agreement with Alior Bank S.A. related to the fourth phase of the Espresso 
project in Warsaw. Under this loan agreement Alior Bank is to provide financing to cover the costs of construction up to 
a total amount of PLN 39.3 million. Under the loan agreement, the final repayment date of the loan facility is December 
2018. 

In August 2016, the Company executed a loan agreement with Bank BZWBK S.A. related to the third phase of the 
Mlody Grunwald project in Poznań. Under this loan agreement BZWBK is to provide financing to cover the costs of 
construction up to a total amount of PLN 23.1 million. Under the loan agreement, the final repayment date of the loan 
facility is August 2019. 

In September 2016, the Company’s subsidiaries executed loan agreements with Alior Bank S.A. related to the first 
stages of the Nova Królikarnia project in Warsaw. Under these loan agreements Alior Bank is to provide financing to 
cover the costs of construction up to a total amount of PLN 61.9 million. Under the loan agreements, the final 
repayment date of the loan facilities is December 2018. 

In September 2016, the Company executed a loan agreement with Bank BZWBK S.A. related to the first phase of the 
Miasto Moje project in Warsaw. Under this loan agreement BZWBK is to provide financing to cover the costs of 
construction up to a total amount of PLN 36.3 million. Under the loan agreement, the final repayment date of the loan 
facility is October 2019. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 18 – Events during the period (cont’d) 

Commencements of new projects  

In March 2016, the Company commenced the construction work and pre-sales of the Espresso IV project, which will 
comprise 146 units with an aggregate floor space of 8,100 m2. 

In March 2016, the Company commenced the construction work and pre-sales of the Młody Grunwald III project, 
which will comprise 108 units with an aggregate floor space of 7,100 m2. 

In May 2016, the Company commenced the construction work and pre-sales of the Panoramika III project, which will 
comprise 122 units with an aggregate floor space of 5,800 m2.  

In June 2016, the Company commenced pre-sales of the City Link II project, which will comprise 189 units with an 
aggregate floor space of 8,800 m2.  

In June 2016, the Company commenced the construction work and pre-sales of the Chilli IV project, which will 
comprise 45 units with an aggregate floor space of 2,900 m2. 

In June 2016, the Company commenced the construction work of the Nova Królikarnia I-IV project, which will 
comprise 106 units with an aggregate floor space of 10,700 m2. The sales for this project were commenced in July 2016. 

In June 2016, the Company commenced the construction work of the Miasto Moje I project, which will comprise 205 
units with an aggregate floor space of 10,900 m2. The Company commenced sales for this project in September 2016. 

Completions of projects  

In May 2016, the Company completed the construction of the Espresso II project comprising 151 units with a total area 
of 7,600 m2. 

In June 2016, the Company completed the construction of the Moko I project comprising 178 units with a total area of 
11,200 m2. 

In July 2016, the Company completed the construction of the Panoramika II project comprising 107 units with a total 
area of 5,900 m2. 

In September 2016, the Company completed the construction of the Kamienica Jeżyce I project comprising 144 units 
with a total area of 7,800 m2. 
 

Land purchase 

In May 2016, the Company completed the acquisition of all rights to a plot of land at Marywilska Street in the Białołęka 
district in Warsaw with a size of 76,300 m2. According to the valid zoning conditions, the plot is dedicated for 
development of a residential multifamily project. The total purchase price amounted to PLN 36.1 million (net of VAT). 

In August 2016, the Company completed the acquisition of another part of plot at Jaśminowa Street in Warsaw for its 
project Nova Królikarnia. Pursuant to a preliminary purchase agreement entered into with the Sellers of the property at 
Jaśminowa Street in Warsaw in June 2012 (the “Sellers”), the Company had the right to purchase properties with a total 
area up to 118,400 m2 (“Real Properties”), provided that the Sellers fulfil a number of conditions precedent, which 
included concluding a court dispute between the Sellers and third parties concerning some of the properties covered by 
the preliminary purchase agreement (the “Disputed Real Properties”). Due to the fact that the above mentioned court 
dispute had not been concluded until May 2014, the agreements signed with the Sellers on that date did not include the 
Disputed Real Properties (and the total area of land initially purchased by the Company in 2014 amounted to 
82,000 m2). Following a positive final outcome of the disputes concerning the Disputed Real Properties, the Company 
purchased also the outstanding plots of land (i.e. Disputed Real Properties) in August 2016, based on the same 
conditions that were already agreed with the Sellers in 2012. The total purchase price for the undisputed Real Properties 
that was settled by the Company until May 2014 was PLN 65.6 million and the price paid for the remaining plots, 
i.e. the Disputed Real Properties, in August 2016 amounted to PLN 17.4 million. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 18 – Events during the period (cont’d) 

Dividends  
On 10 August 2016, during an extra-ordinary General Meeting of Shareholders, the shareholders of the Company 
accepted distribution of dividends as proposed by the Board of Managing Directors and the Board of Supervisory 
Directors. The dividend in a total amount of PLN 21,788,800 or PLN 0.08 per ordinary share, was declared and paid on 
24 August 2016.  

 
Note 19 – Subsequent events  

 
Bond loans  

Since 30 September 2016, the Company has not issued nor repurchased any new bonds. 

 

Bank loans 

Since 30 September 2016, neither the Company, nor any its subsidiary has entered into any new loan agreement. 

 

Commencements of new projects  

In November 2016, the Company commenced construction works of the City Link II project, in which the pre-sales 
commenced earlier this year in June. 

 

Completions of projects  

In October 2016, the Company completed the construction of the Moko II project comprising 167 units with a total area 
of 12,500 m2. 

 

Land purchase 

In October 2016, the Company entered into a final agreement concerning the sale of the right of perpetual usufruct of an 
undeveloped property located in the Grunwald district in Poznań. The Seller has obtained the final planning permit 
(decyzja o warunkach zabudowy) issued by the mayor of the City of Poznań, which sets out the terms and detailed land 
development conditions for this property and refers to an investment involving the construction of a building with 
residential, commercial and office space, an underground parking garage and the necessary technical infrastructure. The 
Company intends to build nearly 300 apartments on this property. The price of the disposal of the right of perpetual 
usufruct to the property has been fixed at PLN 9.5 million and has been increased by applicable VAT. According to the 
agreement, the full price has been paid within three working days. 
 
In October 2016, the Company entered into a final agreement concerning the sale of the right of perpetual usufruct of an 
developed property located in the Ursus district in Warsaw. The territory of this property is covered by a binding zoning 
master plan. The property concerned is a part of greater area, which is planned to be purchased by the Company for the 
development of a multifamily residential project with necessary infrastructure. In the entire project, after purchasing all 
real properties that the Company is interested in, the Company intends to build over 150 apartments. The price of the 
disposal of the right of perpetual usufruct to the property has been fixed at PLN 1.2 million to be increased by 
applicable VAT. The full price was paid by the Company on the date of conclusion of the mentioned agreement. 
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Notes to the Interim Condensed Consolidated Financial Statements 
 
Note 19 – Subsequent events  

 
Other 

On 9 November 2016, the Company concluded an agreement with one of its principal shareholders, I.T.R 2012 B.V. 
(“ITR 2012”), under which the Company agreed to acquire (in order to subsequently redeem) 108,349,187 of its shares 
held by ITR 2012, which constitute 39.78% of the share capital and carry the right to exercise a corresponding 
percentage of the votes at the Company’s general shareholders’ meeting, for PLN 1.30 per share and the total price of 
PLN 140.8 million. In return, the Company will sell to ITR 2012 certain shares in project companies and properties 
constituting the Nova Królikarnia project for the price of approximately PLN 161.8 million The abovementioned 
transaction (the “Transaction”) will involve the Company receiving a surplus payment in cash representing a part of the 
costs incurred in connection with the execution of the Nova Królikarnia project that should amount to approximately 
PLN 21 million.  

The completion of the Transaction is conditional – among others - on the adoption by the Company’s general meeting 
of shareholders of the resolutions authorizing the Company to buy back the shares held by ITR 2012 and waiving the 
obligation of Luzon Group to make a public takeover bid as a result of the Transaction. For more information please see 
the Company’s current reports no. 32 and 33 of 2016. 
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Review report 
 

To: the board of directors, the supervisory board and shareholders of Ronson Europe N.V. 

Introduction 

We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated financial statements of Ronson Europe 
N.V., with its registered seat in Rotterdam (the Company) as at 30 September 2016, which comprise the 
interim consolidated statement of financial position as at 30 September 2016 and the related interim 
consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the nine months 
period then ended and the notes, comprising a summary of the significant accounting policies and other 
explanatory information. 

Management is responsible for the preparation and presentation of these consolidated interim financial 
information in accordance with IAS 34, ‘Interim Financial Reporting’ as adopted by the European Union. 
Our responsibility is to express a conclusion on this interim consolidated financial information based on our 
review. 

Scope 
We conducted our review in accordance with Dutch law including standard 2410, “Review of Interim 
Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. A review of interim financial 
information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting 
matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an 
audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and consequently does not enable us 
to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an 
audit. Accordingly, we do not express an audit opinion. 

Conclusion 
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying 
interim condensed consolidated financial information for the nine months period ended 30 September 2016 
are not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34, Interim Financial Reporting, as adopted 
by the European Union. 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 14 November 2016 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
 
 
M. Rooks 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 בע"מ  עמוס לוזון יזמות ואנרגיה קבוצת
 דורי בע"מ( )לשעבר: קבוצת א.

 )"החברה"(

 

  דיווח כספי לתקופת ביניים

 2016 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקר(
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 1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 2016 בספטמבר 30ליום 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 

 עמוד  

 2-3  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

   

   (:ח"ש) חדשים בשקלים כספיים נתונים

    המאוחדים התמציתיים הכספיים בדוחות הכלולים והתחייבויות נכסים
 4-5  אם כחברה עצמה לחברה המיוחסים

    המאוחדים התמציתיים הכספיים בדוחות הכולל ההפסד על דוח
 6  אם כחברת עצמה לחברה המיוחס

    המאוחדים התמציתיים הכספיים בדוחות הכלולים מזומנים תזרימי
 7-8  אם כחברה עצמה לחברה המיוחסים

 9-11  הנפרד ביניים הכספי למידע נוסף ומידע נבחרים ביאורים
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 לכבוד

 בעלי המניות של

 )לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ( קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

 

 א.נ.ג.,

 

 

 ד' לתקנות ניירות ערך38של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה הנדון: דוח מיוחד 
  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 30החברה(, ליום  -)להלן  (בע"מ דורי. א קבוצת לשעבר:) מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצתשל  1970-התש"ל

. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באותו תאריך וחודשים שהסתיימושלושה  תשעהשל  ותלתקופו 2016, ספטמברב
הנפרד לתקופות באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים 

 ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 
לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי 

ואשר חלקה של  2016, בספטמבר 30אלפי ש"ח ליום  95,190 -ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ
 חודשים ושלושה תשעה של לתקופותאלפי ש"ח  246-וכ 1,481 -הנ"ל הסתכם לסך של כהחברה ברווחי החברות 

הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם . בהתאמה, תאריך באותו שהסתיימו
הסקירה של רואי  הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות

 חשבון האחרים.
 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים  2015בדצמבר  31ליום  חברההדוחות הכספיים של ה
כלל חוות דעת בלתי מסוייגת והפניית תשומת לב בדבר מצבה הכספי של  2016במרס  29אשר הדוח שלהם מיום 

נים ומחזיקי אגרות חוב של החברה, בדבר סטטוס מסגרות אשראי, הלוואות החברה, בדבר התנהלות אל מול נאמ
החברה מתאגידים בנקאיים, בדבר תמצית תיאור תחזית תזרים המזומנים, בדבר קבלת קו אשראי מבעלת השליטה 

ייצוגיות ובדבר בקשות לאישור תובענות כ PUT -לשעבר גזית גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ, בדבר הודעת מימוש אופציית ה
 ושלושה תשעה לתקופות שלו 2015בספטמבר  30. כמו כן, המידע הכספי התמציתי של החברה ליום וכנגזרות שהוגשו

כלל  2015 בנובמבר 29נסקר על ידי אותם רואי חשבון אחרים אשר הדוח שלהם מיום  תאריך באותושהסתיימו  חודשים
ובדבר בקשות לאישור תובענות כייצוגיות  מסקנה בלתי מסויגת והפניית תשומת לב בדבר מצבה הכספי של החברה

 . וכנגזרות שהוגשו

 
 היקף הסקירה

 

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

אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו  בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

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

 

 מסקנה

 

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

ד' לתקנות ניירות ערך 38הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 סקנתנו הנ"ל: מ את לסייג מבלי
 

למידע הכספי הנפרד בדבר תוצאותיה הכספיות של החברה ליום  2אנו מפנים את תשומת הלב, לאמור בבאור  .1
 , לחברה גרעון בהון החוזר וכן הפסדים שוטפים נמשכים.2016 ספטמברב 30

השאר, מימוש  בדבר תמצית תיאור תחזית תזרים המזומנים ולחלופות נוספות אשר יכול ויכללו, בין 2לביאור 
 נכסים ו/או קבלת מימון בתמורה לשעבוד נכסים קיימים בכפוף לאישורים הנדרשים.

יכולתה של החברה להמשיך ולפעול בעתיד הנראה לעין כפופה להתממשות תחזית תזרים המזומנים החזוי 
הנהלת שלה, להמשך חידושן של הלוואות קיימות ולהתממשות חלופות הפעולה הנוספות במידת הצורך. 

החברה והדירקטוריון מעריכים בסבירות גבוהה שתוכניותיה יתממשו והיא תעמוד בהתחייבויותיה בעתיד 
 הנראה לעין.

 
הנפרד בדבר בקשות לאישור תובענות  למידע הכספי ב.14בביאור  לאמורבנוסף, אנו מפנים את תשומת הלב  .2

 .חברהייצוגיות ולאישור תביעות נגזרות שהוגשו, בין היתר, כנגד ה
 
 

 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל
 רואי חשבון 2016בנובמבר  29

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
 

 

 



 "מ(בע דורי. א קבוצת -"מ )לשעבר בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת

 1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
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 בדצמבר 31 בספטמבר 30 

  2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

 

    נכסים

    

    :שוטפים נכסים

 4,191 4,225 10,699 מזומנים ושווי מזומנים

 67,895 73,034 84,602 השקעות לזמן קצר

 1,625 3,647 15,887 לקוחות והכנסות לקבל 

 5,580 5,316 6,667 חייבים ויתרות חובה

 33,217 43,156 27,173 מוחזקות לחברות הלוואות

 370,408 351,454 206,765 למכירה ודירותמלאי בניינים 

 7,000 7,300 7,000 למכירה מוחזקים נכסים

 358,793 488,132 489,916 

    :נכסים לא שוטפים

 87,015 87,483 83,803 ארוך לזמן חייבים יתרות

 478,435 493,760 478,541 נטו, מוחזקות לחברות והלוואות השקעות

 145 163 35 נכסים בשל הטבות לעובדים

 2,421 2,421 2,421 לבניה קרקעות מלאי

 1,065 1,131 906 רכוש קבוע 

 26,792 37,875 24,001 מסים נדחים

 589,707 622,833 595,873 

 948,500 1,110,965 1,085,789 

    

 
 

 .2016 בנובמבר 29: החברה דירקטוריון ידי על הכספיים הנתונים אישור תאריך

 
 
 

     

 שמשון הראל

  דירקטוריון ר"יו

 עמוס לוזון

 מנכ"ל 

 רועי וישנוביצקי 

 סמנכ"ל כספים
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 בדצמבר 31 בספטמבר 30 

  2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

 

    התחייבויות

    

    :שוטפות התחייבויות

 129,269  121,029  116,275 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 55,442  55,751  55,354 חוב אגרות של שוטפות חלויות

 14,276  12,818  13,112 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 11,157  16,146  13,630 זכאים ויתרות זכות

 - - 12,221 הלוואה מבעל שליטה

 66,045  69,103  53,893 מקרקעין רכישת בגין התחייבות

 262,332  229,098  112,231 דירות ומרוכשיממזמיני עבודות  מקדמות

 376,716  503,945  538,521 

    

    :שוטפות לא התחייבויות

 81,533  81,971  78,524 שירותים ולנותני לספקים התחייבויות

 3,066  3,164  2,769 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 14,702  -  95,954 מגזית ישראל הלוואה

 230,683  254,101  197,407 אגרות חוב

 374,654  339,236  329,984 

     הון

 257,799  257,799  257,799 מניות  הון

 163,423  163,423  163,423 מניות על פרמיה

 73,715  69,820  93,901 שליטה בעלי עם עסקה בגין קרן

 (179,008) (172,539) (190,464) שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות בגין קרן

 415,130  415,130  415,130 מגזית ישראל הון שטר

 (452,803) (414,523) (477,525) הפסד יתרת

 (60,972) (51,326) (65,134) כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 217,284  267,784  197,130 "כ הון סה

 948,500  1,110,965  1,085,789 

    

 

 

 

 

 

 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

 

 



 קבוצת א. דורי בע"מ( -קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר 

 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  ד'38נפרד המובא לפי תקנה  ביניים מידע כספי 

 המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אםהתמציתיים הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים 
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 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9 

 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2016 2015 2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

 

      - הכנסות

 218,788  42,210 43,865 212,408 256,911 עבודות ומביצוע קרקעות, בניינים ממכירת הכנסות

      

      :ההכנסות עלות

 105,202  23,629 17,284 103,282 121,447  עבודות ומביצוע קרקעות, בניינים מכירת עלות

 102,023  13,700 19,080 98,626 96,545 מוחזקת מחברה בניה שירותי מתן עלות

 217,992 201,908 36,364 37,329  207,225 

      

 11,563  4,881 7,501 10,500 38,919 גולמי רווח

 (300) - - - - להשקעה ן"נדל ערך ירידת

 (2,661) (406) (392) (1,970) (1,158) ושיווק מכירה הוצאות

 (14,706) (3,547) (2,589) (10,938) (8,574) וכלליות הנהלה הוצאות

 (133,694) (57,584) (8,545) (109,190) (43,784) מוחזקות חברות בהפסדי החברה חלק

      

 (139,798) (56,656) (4,025) (111,598) (14,597) אחרות הוצאות לפני תפעולי הפסד

      

 1,363   138 569  897  2,114 נטו, אחרות הכנסות

      

 (138,435) (56,518) (3,456) (110,701) (12,483) אחרות( הוצאות) הכנסות לאחר תפעולי הפסד

      

 175  24 1 195 5 מימון הכנסות

 (24,726) (5,932) (8,897) (20,988) (22,865) מימון הוצאות

 35,981  2,904 2,028 32,904 6,847 מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות הכנסות

      

 (127,005) (59,522) (10,324) (98,590) (28,496) ההכנסה על מסים לפני הפסד

 (9,798) (258) (18) (115) 3,816 ( על הכנסה מסים) הטבת מס

      

 (136,803) (59,780) (10,342) (98,705) (24,680)  לחברה המיוחס הפסד

      

      (:המס השפעת לאחר) לחברה המיוחס אחר כולל הפסד

 הפסד או לרווח מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים

      - ספציפיים תנאים בהתקיים

 (20,907) 5,564 754 (11,261) (4,162) הנובעות מתרגום דוחות כספיים  התאמות

      

       הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים

  מוגדרת להטבה תכנית בגין אקטוארי )הפסד( רווח

 (51) 96 (2) 130 (42)            בחברה מוחזקת

      

 (157,761) (54,120) (9,590) (109,836) (28,884) לחברה המיוחס כולל הפסד כ"סה

      
 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

 



 קבוצת א. דורי בע"מ( -קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר 

 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה  

 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
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 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9 

 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2016 2015 2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

 

      - החברה של שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

 (136,803) (59,780) (10,342) (98,705) (24,680) הפסד המיוחס לחברה

 מפעילות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות

       - החברה של שוטפת

      :החברה של והפסד רווח לסעיפי התאמות

 320  77 56 250 183 פחת והפחתות

 (11,430) 3,004 6,868 (12,111) 16,013 נטו, מימון( הכנסות) הוצאות

 67  76 (20) 49 110 נטו, לעובדים הטבות בשל בנכסים שינוי

 9,798  258 18 115 (3,816) )הטבת מס(  ההכנסה על מסים

 300  - - - - למכירה מוחזקים נכסיםבשווי ההוגן של  ירידה

 133,694  57,584 8,545 109,190 43,784 מוחזקות חברות בהפסדי החברה חלק

 56,274 97,493 15,467 60,999  132,749 

      

      :החברה של והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים

 1,594  828 (432) (428) (1,862) והכנסות לקבלירידה )עלייה( בלקוחות 

 (16,735) (17,295) 2,204 (16,939) 7,113 ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 32,697  11,450 1,112 52,296 114,825 נטובניינים למכירה, ו דירות, מקרקעיןבמלאי  ירידה

 עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני 

 13,829  15,878 (1,933) 12,809 (4,173) שירותים

 (1,567) (16,940) 13,382 2,134 33,046 עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

 (3,143) (471) (5,383) (2,452) (549) נטו, מוחזקות חברות עם שוטפות ביתרות שינוי

  ורוכשיממזמיני עבודות  מקדמותעלייה )ירידה( ב

 10,233  4,692 (35,805) (23,001) (162,501) דירות

 (14,101) 24,419 (26,855) (1,858)  36,908 

 בחברה התקופה במהלך והתקבלו ששולמו מזומנים

      :עבור

 (24,433) (2,986) (3,168) (16,168) (14,113) ששולמה ריבית

 5,481  3 - 5,480 - שהתקבלה ריבית

 (135) (24) - (135) - ששולמו מיסים

 (14,113) (10,823) (3,168) (3,007) (19,087) 

      

 13,767  (3,646) (24,898) 12,384 3,380 שנבעו מפעילות שוטפת של החברה נטו מזומנים

      

 
 
 
 

 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

 
  



 קבוצת א. דורי בע"מ( -קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר 

 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה  

 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
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 שנה שהסתיימה שהסתיימוהחודשים  3 החודשים שהסתיימו 9 

 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2016 2015 2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

 

      :החברה של השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

 (106) (15) (16) (102) (24) רכישת רכוש קבוע 

 (247,089) (954) 32,912 (234,628) (46,656)  נטו, הלוואות לחברות מוחזקות מתן

 6,863  - - 6,863 - קומבינציה בעסקת קרקע מבעלהלוואה 

 20,219  13,451 (1,331) 15,080 (16,707) בתאגידים בנקאיים, נטו קדונותיפ)הפקדת(  גביית

 (220,113) 12,482 31,565 (212,787) (63,387) החברההשקעה של  לפעילות ששימשונטו  מזומנים

      

       :מזומנים מפעילות מימון של החברה תזרימי

 (111,088) (33,333) (10,791) (88,856) (32,794) אגרות חוב רעוןיפ

 240,000  - - 220,000 100,000 מגזית ישראל הלוואה קבלת

 - - 12,600 - 12,600 קבלת הלוואה מבעל שליטה

 (396) (101) (99) (297) (297) הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך רעוןיפ

 69,076  26,011 (201) 60,836 (12,994) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 197,592  (7,423) 1,509 191,683 66,515 החברה של מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

      

 (8,754) 1,413 8,176 (8,720) 6,508 מזומנים ושווי במזומנים)ירידה(  עליה

 12,945  2,812 2,523 12,945 4,191 התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 4,191  4,225 10,699 4,225 10,699 התקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת

      

      : במזומן שלא מהותית פעילות

 יתרת תשלום בגין השלמת עסקת רום גבס 

 - - - - - להלן( 4)ראה באור 

 197,621  - - 197,621  - הון שטר מול בנייה לדורי בעלים הלוואת המרת

      

 



 קבוצת א. דורי בע"מ( -קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

 1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 

9 

 
 

 כללי .1
 

ד' לתקנות ניירות ערך 38כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה  מידע
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על 1970-"להתש(, ומיידיים)דוחות כספיים 

אשר  ולבאוריםולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2015בדצמבר  31הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
הדוחות הכספיים השנתיים( ולבאורים אשר בדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של  -)להלן  נלוו אליהם

 .הדוחות הכספיים המאוחדים( -)להלן  2016 בספטמבר 30החברה ליום 
 

 2016 בספטמבר 30הכספיות של החברה ליום  תוצאותיה .2
 

מיליון ש"ח בהון החוזר. כמו כן, לתקופה של  18-לחברה גירעון בסך של כ 2016 בספטמבר 30 ליום
 מליון 39-ברווח גולמי בסך של כ הכירה החברה 2016 בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעה

מיליון ש"ח, שנבע, בין היתר, מחלק החברה בהפסדיה של חברה בת  25-בסך של כ בהפסדו ש"ח
נוספים בדבר  לפרטים "ח.ש מיליון 51-כל דורי בניה(, בסך ש -מוחזקת, א. דורי בניה בע"מ )להלן

. לדוחות ז.1-ו. ח.1 יםתוצאותיה הכספיות של החברה ותוצאותיה הכספיות של דורי בניה ראה באור
לדוחות הכספיים המאוחדים,  1 בבאורהכספיים המאוחדים, בהתאמה. מבלי לגרוע מכל האמור 

כי החברה תוכל לנהל את צורכי המזומנים שלה,  ,דירקטוריון והנהלת החברה מעריכים בסבירות גבוהה
בהתאם לפעילותה, נכסיה ולחלופות העומדות לרשותה, כדי להמשיך ולעמוד בפירעון התחייבויותיה 

 בעתיד הנראה לעין.הכספיות 
 

גלוב ישראל )פיתוח( בע"מ )באמצעות חברות -גזיתמצויה החברה בשליטת  היתה 2011 משנת החל
גלוב בע"מ. ביום -גזית ישראל(, אשר הינה חברה פרטית בשליטת גזית -בת פרטיות שבשליטתה( )להלן

במניות החברה, בעסקאות בבורסה ומחוצה  החזקותיהמכרה גזית ישראל את מלוא  2016בינואר  14
את השליטה  ן )באמצעות חברה פרטית בבעלותו(עמוס לוזורכש מר  2016בינואר  14 יוםהחל מלה. 

 מהון 77.04%המהוות מניות של החברה מר לוזון  מחזיקבחברה מגזית ישראל, ונכון למועד הדוח 
 לדוחות.ג. 1 באור ראה בחברה השליטה נוישי אודות נוספים לפרטים. החברה של המונפק המניות

 .המאוחדים הכספיים
 

.ג. לדוחות הכספיים 3בחברה בעקבות חילופי השליטה ראה באור כהונות חילופי  בדבר לפרטים
 המאוחדים.

 
 

 לדורישהועמדה  גישור אשראי מסגרת, מיליון ש"ח 120בסך של  ישראל מגזית אשראי קו בדבר לפרטים .3
רום גבס( ופירעון  -( בע"מ )להלן1997חיפוי וקירוי ) גבס רום מניות לרכישת מכר אופציית ומימוש בניה

 לדוחות הכספיים המאוחדים. .לא. 3-ו.יב. 3 .,ד.1 יםבאור ראהמסגרת אשראי הגישור האמורה, 
 

 .ד.3 באור ראה החברה של החוב אגרות ומחזיקי הנאמנים מול אל החברה התנהלות בדבר לפרטים .4
 . המאוחדים הכספיים לדוחות

 
 הכספיים לדוחות ..א3 באור ראה בבנקים החברה והלוואות אשראי מסגרותבדבר סטטוס  לפרטים .5

  .המאוחדים

 
התקשרה החברה בהסכם אופציה עם צדדים שלישיים, מארגני קבוצות רכישה  2016בינואר  11ביום  .6

יתרת מחזיקי האופציה(, במסגרתו העניקה החברה למחזיקי האופציה זכות לרכוש מהחברה את  -)להלן
, שחולקה לצרכי בקריית אריה בפתח תקווהמ"ר  8,500-בשטח של כחטיבת קרקע זכויותיה ב

בעניין ההסכם האמור והודעות המימוש שקיבלה החברה לפרטים  .התקשרות זו לשלושה מגרשים
.ג. 5-ו.ב. 3 יםראה באורממחזיקי האופציה למימוש האופציה בהתייחס לשלושת המגרשים האמורים 

 .המאוחדים כספייםה לדוחות

 
, בניה דורי מניות לרכישת 2016 בפברואר 9 ביום החברה שפרסמה נוספת רכש הצעת אודות לפרטים .7

ידי החברה, אשר לא נענתה במלואה -את יתרת ההון המונפק של דורי בניה שאינו מוחזק על המהוות
 .השנתיים הכספיים לדוחות.ג. 11.ב(2.10 בהתאם לתנאיה ובהתאם לא הושלמה, ראה באור

 
 

 

 



 קבוצת א. דורי בע"מ( -קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

 1970 -ומיידיים(, התש"ל 
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, 2016שהתקיימה בחודש מרס  אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברהלפרטים בדבר  .8

בין החברה לבין  תיחום פעילותעקרונות הסכם לשיפוי, פטור, ביטוח, שינוי שם ו אשר על סדר יומה

.ז. לדוחות הכספיים 3ראה באור  ,בעל השליטה בה לרבות לעניין תוצאות האסיפה האמורה

 המאוחדים.

 

 לשמה החברה שם לשינוי החברות רשם אישור התקבל 2016 במאי 29 ביום: החברה שם שינוי  .9
 ".מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת, "הנוכחי

 

 של החוב אגרות סדרות דירוג להורדת ביחס 2016 בינואר 14 מיום מדרוג הודעת אודות לפרטים .10
אודות הודעת מדרוג על הארכת הדירוג האמור עם כיוון לא ודאי ו 3Baaלדירוג  3A מדרוג החברה

 .המאוחדים הכספיים לדוחות. .ט3, ראו באור 2016באפריל  26יום מ
 

דורי אנרגיה א. -ב אלומייבדבר מימוש האופציה השנייה לשם הגדלת שיעור החזקתה של  לפרטים .11
, נוספות של דורי אנרגיה מניות הקצאת של דרך עלנוסף  1%-בדורי אנרגיה(  -תשתיות בע"מ )להלן

 . המאוחדים הכספיים לדוחות. י.3 באור ראה
 

מלאה  בבעלות פרטית לחברה בניה דוריבמסגרתו הפכה  הופכי משולש מיזוג הסכם בדבר לפרטים .12
 . המאוחדים הכספיים לדוחות.טז. 3 באור ראה החברהשל 

 
 :משפטיים הליכים .13
 

 הכספיים לדוחות .ד18 באור ראה, להם צד שהקבוצה המשפטיים ההליכים פירוט בדבר .א

 .השנתייםהמאוחדים 

 

 ,החברה כנגד, היתר בין, שהוגשו נגזרות תביעות ולאישור ייצוגיות תובענות לאישור בקשות בדבר .ב

( לדוחות הכספיים 3)-(1.יח.)3ובאור  השנתייםהמאוחדים  הכספיים לדוחות 3ד..18 באור ראה

 .המאוחדים

 
שהקבוצה צד להם, אשר נפתחו בתקופת הדוח וכן, עדכונים ביחס נוספים בדבר הליכים משפטיים  .ג

.יח. לדוחות 3.ד. לדוחות הכספיים השנתיים, ראה באור 18להליכים משפטיים, אשר פורטו בבאור 

 .הכספיים המאוחדים

 
אשר  ,השנתיים הכספיים לדוחות. ד.18 בבאור פורטו אשר, משפטייםעדכונים להליכים  בדבר .ד

. א.5לאחר תאריך המאזן, וכן, הליכים משפטיים שנפתחו לאחר תאריך המאזן, ראה באור  רעויא

 לדוחות הכספיים המאוחדים.

 
התקיימה בחודש מאי , אשר לפרטים בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה .14

סדר יומה מינוי דירקטור חיצוני, מינוי רואה חשבון מבקר לחברה ואישור תנאי העסקה של על  2016
 . לדוחות הכספיים המאוחדים.כ.3ראה באור  ,ותוצאות האסיפה קרובה של בעל השליטה

 

 .המאוחדים הכספיים. לדוחות ד.כ3, ראה באור החברה של משרה נושאי לכהונות ביחס לעדכונים .15
 
.כג. לדוחות הכספיים 3ראה ביאור  " ביהודאוויה"מלון  עסקת מכירת הזכויותלפרטים בדבר השלמת  .16

 המאוחדים
 

מינוי  ן, אשר על סדר יומת של בעלי המניות של החברהות מיוחדוכללי ותאסיפ לפרטים בדבר .17
לרבות בעניין זה, הגשת המרצת פתיחה מועמדים שהוצעו, לרבות דירקטור חיצוני לחברה מבין 

 לדוחות הכספיים המאוחדים..א. 5-ו. וכ.3 יםאורתוצאותיהן, ראה ב
 

לחברה על ידי בעלת השליטה בה לצורך רכישת שהועמדה  הלוואהחתימת הסכם לפרטים בדבר  .18
. לדוחות הכספיים כז.3בגדרה, ראה באור שיועמדו , ובטחונות בתל אביב מקרקעין במתחם הפיל

 המאוחדים.
 

מדורי אנרגיה בעקבות פירעון הלוואות  2016בחודש יולי לפרטים בדבר כספים שהועברו לחברה  .19
 . לדוחות הכספיים המאוחדים.כח.3, ראה באור אנרגיה בע"מ בעלים שהועמדו לדוראד

 



 קבוצת א. דורי בע"מ( -קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
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בו התקשרה לרכישת מניות נוספות ומתן אופציה של החברה לפרטים אודות הסכם למכירת מניות  .20
.לב. לדוחות הכספיים 3ראה באור  2016ו"ד ארז תיק בחודש אוגוסט בעלת השליטה עם ע

 המאוחדים.
 

בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף על בסיס הדוחות הכספיים שלה לרבעון השני לפרטים בדבר  .21
.כט. 3 , ראה באור2016בחודש ספטמבר  החברה לרשות ניירות ערךשהגישה  2016של שנת 

 לדוחות הכספיים המאוחדים.
 

לדוחות הכספיים .ל. 3 ראה באור 2016בחודש אוגוסט  לחלוקת דיבידנד, שאושרה על ידי רונסון .22
 המאוחדים.

 

לפרטים בדבר עדכון להסכם הקומבינציה עם בעלי הזכויות במקרקעין במתחם הפיל בתל אביב, בו  .23
 .לג. לדוחות הכספיים המאוחדים.3, ראה באור 2016התקשרה החברה בחודש ספטמבר 

 

ים בדבר אישור מינויו של עו"ד ארז תיק למנכ"ל החברה וסיום כהונתו של מר עמוס לוזון כמנכ"ל לפרט .24
 .י. לדוחות הכספיים המאוחדים5החברה, ראה באור 

 

תסתיים כהונתו של מר רועי וישנוביצקי כסמנכ"ל הכספים של החברה, וביום  2016בדצמבר  30ביום  .25
 .כסמנכ"ל הכספים של החברה יחל לכהן רו"ח אלון חבר 2017בינואר  1

 
. א.5ראה באור  כדירקטור חיצוני בחברהרון אליעזר קליינפלד מר לפרטים בדבר אישור מינויו של  .26

 לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 

 
*  *  * 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 הבקרה הפנימיתאפקטיביות בדבר  רבעונידוח 

 )א( ג38לפי תקנה  על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוירבעוני מצורף בזאת דוח 

 :1970-, התש"ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ג)א(38 לפי תקנה

 

 

 (בע"מ דורי א. קבוצת -עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר קבוצתההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי "התאגיד")

 .בתאגיד

  

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ימנהל כלל ,עמוס לוזוןמר  .1

 כספיםסמנכ"ל , רועי וישנוביצקימר  .2

 

 הבקרה הפנימית

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל 

בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את ביותר בכיר המשרה ההכללי ונושא 

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס וירקטוריון התאגיד, התפקידים האמורים, בפיקוח ד

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. 

 

ימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו הבקרה הפנ

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, 

 לדרישת הגילוי. בהתייחס

 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

 

י רבעונהאשר צורף לדוח  על הדיווח הכספי ועל הגילוי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית יהרבעונ בדוח

נמצאה הבקרה "(, בדבר הבקרה הפנימית האחרון ירבעונההדוח )" 2016 ביוני 30 סתיימה ביוםקופה שנלת

 הפנימית כאפקטיבית.

 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 

 בדבר הבקרה הפנימית האחרון. רבעוניההאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח 

 

בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא  ירבעונהבדוח האמור למועד הדוח, בהתבסס על 

 לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

 



 הצהרת מנהלים
 (1ג)ד()38לפי תקנה  הצהרת מנהל כללי

 
 , מצהיר כי:זוןעמוס לואני, 

 

 דורי א.קבוצת  -)לשעבר עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ קבוצתשל הרבעוני הדוח בחנתי את  (1)
 "(;הדוחות") 2016של שנת  השלישילרבעון ( "התאגיד") (בע"מ

 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  (2)
די שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא כהנחוץ עובדה מהותית 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 ים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;לתאריכ

 

לבחינת הדוחות הכספיים , לוועדה גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון (4)
לגבי הבקרה ביותר , בהתבסס על הערכתי העדכנית של התאגיד הביקורת תולוועד בתאגיד

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 
 

והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיים  (א)
לרעה על יכולתו של  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 
 -; וכןבהתאם להוראות הדיןבמהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

שכפוף לו  ית, שבה מעורב המנהל הכללי או מיכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהות (ב)
בבקרה הפנימית על דים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי במישרין או מעורבים עוב
 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 אני לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)
 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים המיועדים להבטיח  (א)
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

בא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד , מו2010-"עערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש
 -ההכנה של הדוחות; וכן בפרט במהלך תקופתובחברות המאוחדות, 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הרבעוני שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין (ג)
האחרון לבין מועד 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 אין באמור 
 
 
 

   אריך:ת

 2016 נובמברב 29
 עמוס לוזון 

 מנהל כללי

 
 
 
 



 הצהרת מנהלים
 (2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 
 , מצהיר כי:רועי וישנוביצקיאני, 

 

הכספיים המאוחדים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הו ביניים הדוחות הכספייםבחנתי את  (1)
 (בע"מ דורי קבוצת א. -)לשעבר קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ של לתקופת הביניים

 (;"הדוחות לתקופת הבינייםאו " "הדוחות") 2016של שנת  השלישילרבעון ( "התאגיד")
 

אינם  לתקופת הבינייםוהמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  לתקופת הבינייםלפי ידיעתי, הדוחות  (2)
ובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי כוללים כל מצג לא נכון של ע

בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס הנסיבות שהמצגים שנכללו בהם, לאור 
 לתקופת הדוחות;

 

ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  הכספייםהדוחות לפי ידיעתי,  (3)
, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכספי

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

לבחינת הדוחות הכספיים לוועדה , לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריוןגיליתי  (4)
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה של התאגידולוועדת הביקורת  בתאגיד

 ווח הכספי ועל הגילוי:הפנימית על הדי
 

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 יכולתו של התאגיד ל בדוחות, העלולים באופן ולהאחר הכהכספי 
, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח , לעבדףלאסו

 -הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכןהכספי והכנת הדוחות 

כל תרמית בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  (ב)
הפנימית על במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: ,אני (5)

 

, יקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוח (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

ככל שהוא רלוונטי , 2010-ם(, התש"עדוחות כספיים שנתייכהגדרתן בתקנות ניירות ערך )
מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, 

 -ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  (ב)

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המיועדים להבטיח 
 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הרבעוני במהלך התקופה שבין מועד הדוח  לא הובא לידיעתי כל אירוע ו/או עניין שחל (ג)
כלול המתייחס לדוחות הכספיים ולכל מידע כספי אחר ה האחרון לבין מועד דוח זה,

להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע  כדי לשנות ואשר יש ב בדוחות,
 . של התאגיד אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויל

 
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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