
מצגת לשוק ההון

2021לשנת 1רבעון 
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.אחרתצויןאםאלא,2021במרס31ליום,שלהמוחזקותחברותושל,החברהשלהכספייםהדוחותבסיסעלהינםזובמצגתהמוצגיםהנתוניםכימודגש
והדוחהאמוריםהכספייםהדוחותלרבות,לציבורהחברהשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףנועדהולאבלבדונוחותתמציתלשםנערכהזומצגת

.החברהשלהרלבנטייםבדיווחיהלאמורכפוףבוהאמורוכלשלםאינוזובמצגתהכלולהמידע.2020לשנתהחברהשלהתקופתי

מידע.שלהמוחזקותולחברותלחברהביחס,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידע(הפניהשלבדרךלרבות)כוללתזומצגת
בשליטתהואינהודאיתאינההתממשותםשמידת,עתידייםולענייניםלאירועיםהמתייחסים,אחרומידעאומדנים,הערכות,תחזיות,היתרבין,כולל,כאמור

בדיקתבדבר19-ו8בשקפיםהמידע,וברונסוןבחברהוסיומםהפרויקטיםבנייתהתחלתעיתויבדבר13-ו8בשקףהאמורהמידעלרבות,בלבדהחברהשל
בשקףהמידע,ן"נדלללוזוןפעילותלהכנסתהעסקההתממשותבדבר31-ו8בשקףהמידע,דוראדשלהנפקהוביצוע2דוראדהכוחתחנתלהקמתהיתכנות

ביזמותבפרויקטיםמסירותועיתויצפויהרווחיותבדבר32בשקףהמידע,הקרקערכישתוהשלמתמתוכנניםבפרויקטיםצפויותדייוריחידותבדבר12
והערכותציפיותעל,הרלוונטיתהמוחזקתבחברהאו/ובחברההקיימתהאינפורמציהעלבנוסף,מבוססזובמצגתהכלולעתידפניהצופההמידע.החברה
,בעסקיהןהתפתחויות,הכספיותתוצאותיהןלרבות,האמוריםבפרמטריםעתידיותהתפתחויותלגביהרלוונטיתהמוחזקתהחברהאו/והחברהשלנוכחיות
כאמורהתפתחויותשלהשתלבותן,רגולטוריותהחלטותשלהשפעות,בפרויקטיםותקבוליםמכירות,וספקיםלקוחותעםשלהןקיימותהתקשרויותסטטוס

זובמצגתהכלולעתידפניהצופההמידע.2020לשנתהחברהשלהתקופתילדוח'אבחלקהכלוליםהסיכוןלגורמיכפוףוכן,מהותיתבמידה,באלהאלה
פעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמיאיזהמהתממשותכתוצאההוערךאושנצפהמכפישונהבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעלול

בתחומיהקבוצהוחברותהקבוצהעלהמשפיעיםחיצונייםמגורמיםאו/והכלליתבסביבהמהתפתחויותכתוצאהאו/ו,שלהמוחזקותחברותאו/והחברה
.פעילותן

.זובמצגתהכלולהמידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהר,ספקהסרתלשם

.החברהשלערךניירותלרכושהזמנהאוהצעהמשוםזובמצגתלראותאין

מידע צופה פני עתיד
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?מי אנחנו–קבוצת לוזון 

מ "קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע
והחברות המוחזקות שלה עוסקות  

ל וכן בהפעלת "ן בארץ ובחו"ביזמות נדל
תחנת כוח המונעת בגז טבעי

3

,  ביצוע פרויקטים קבלניים בישראל
עבודות גמר ופתרונות לחללים

הפעלת תחנת כוח פרטית לייצור 
חשמל באמצעות חברה כלולה

הקמה  , ייזום
ומכירה של 

פרויקטים 
למגורים בפולין

,  ן"יזמות נדל
בעיקר למגורים 

בישראל



4

הנהלת החברה

שמשון הראל
ר דירקטוריון"יו

אמריקה ישראל ל"מנכ
מ"להשקעות בע

עמוס לוזון
ל ודירקטור"מנכ

בעל שליטה בחברה החל
ר  "ל ויו"מנכ; 2016מינואר 

ן"דירקטוריון לוזון נדל

אלון חבר, ח"רו
ל כספים"סמנכ

ל כספים בקבוצת אפיקים "לשעבר סמנכ
ל  "שירותי תחבורה מתקדמים וסמנכ

כספים בחברת גמלא הראל מזרח אירופה 
וכן בחברות נוספות אחרות
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שימור ושיפור השקעות  

הפחתת
סיכונים

חיזוק  
הון עצמי

פירעון חוב
והורדת מינוף

התמקדות ברווח
ולא במכירות
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הישגים עיקריים  

מעבר לרווחיות
לאחר 2019משנת 

שנים של הפסדים  

הורדת יחס מינוף
בסוף 75%-נטו בסולו השתפר מכCAP-יחס חוב נטו ל

2021, 1בסוף רבעון 54%-לכ2018

(:  2020בדצמבר 31לפי דוחות ליום )נתונים כספיים 
: הכנסות במאוחד

₪מיליארד 1.1-כ
לעומת התקופה  19%-עליה של כ)

(המקבילה אשתקד

שיעור  
:רווח גולמי

17%

:שיפור ברווח הנקי

₪  מיליון 48-כ)₪ מיליון 75

(מיוחס לבעלי המניות

(:  2021במרס 31לפי דוחות ליום )נתונים כספיים 
: הכנסות במאוחד

₪מיליון 241-כ
שיעור  

:רווח גולמי

17%

:רווח נקי

₪  מיליון 10-כ)₪ מיליון 17

(מיוחס לבעלי המניות
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מבנה הקבוצה

.  התרשים כולל חברות פעילות עיקריות בלבד

.63%-בכיחזיק 2022ביולי 1והחל מיום 61%-בכבדילול מלא יחזיק (. 99%)לרבות באמצעות חברה בבעלותו * 

ציבור*עמוס לוזון 

דורי אור יהודה

חברות להקמת  
בפוליןפרוייקטים

יזמות  פרויקטיביצוע 
בישראל

73%*27%

66.7% 50% 100% 69.6% 44%

18.75% 50.1%
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מנועי צמיחה–פעילות הקבוצה 
ן ואנרגיה נקייה"מיקוד השקעות ביזמות נדל

(אין וודאות שיתקבל)או בעלי מניות ואסיפה כללית /נדרש אישור דירקטוריון ו* 

ן"חברת יזמות נדל

פינוי בינוי באור יהודה 
באמצעות חברה 

מוחזקת

צפי סיום  , פרויקט בבניה
2021

יציאה לבניה 
שלב נוסף  /בפרויקט

2022

רום גבס  , שתי חברות
ואינובייט

גידול בצבר  2021בשנת 
הזמנות למרות משבר  

הקורונה

פתרונות גימור ועיצוב  
לחללים מסחריים  

,  מסחר, משרדים )
(בתי מלון ואחרים

כיום פרויקט פינוי בינוי 
וכן שותף  ( לוגאנו)ביהוד 

מממן בפרויקט האמור

לצורך השלמת ההסכם  
ן  "עם טריא לוזון נדל

מתכוונת למכור את  
נכסי החברה

חברה פרטית ליצור חשמל

בדיקת היתכנות להקמת  
*תחנה נוספת

פרעה את  , תזרימיתחברה 
מלוא הלוואות הבעלים 

וחילקה דיבידנדים בשנים  
אין מדיניות  )2020-21

(חלוקה

בדיקת היתכנות  
*להנפקה

א"נסחרת בבורסה בת

נחתם הסכם מותנה 
להכנסת פעילות טריא

ן  "חברת יזמות נדל
מהמובילות בפולין

מיליון  40-רווח נקי של כ
2020זלוטי בשנת 

,  נסחרת בבורסה בוורשה
פולין

הגיעה  רונסון2020בשנת 
לשיא מכירות שנתי

מדיניות דיבידנד קיימת

מיליון  8-רווח נקי של כ
1-2021זלוטי ברבעון 
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2020סקירת אירועים חשובים בשנת 
(למרות משבר הקורונה)

הגדלת אחזקות בדורי אור יהודה  
44%-ל33%-מ

הקצאה  ', ח סדרה ח"הרחבת אג
₪מיליון 26פרטית 

'ח סדרה ו"פירעון מלא של אג

הקצאה  ', ח סדרה ח"הרחבת אג
ביחד  ₪ מיליון 15-פרטית של כ

עם כתבי אופציה באותו סכום  
2020למימוש בדצמבר 

(  הקצאה פרטית)' ח סדרה י"הרחבת אג
ח  וייעוד  "מיליון ש. 12.2בערך נקוב של 

בערך נקוב ' ח סדרה ט"התמורה לרכישת אג
. ₪ מיליון 20של 

₪ מיליון 5.3: תרומת רווח מההחלפה

מגוריטהתקשרות עם חברת 
דירות בפרויקט  30למכירת 

Unik Lifeביהוד
₪מיליון 59.3בסך 

מיליון  15-מימוש כ
כתבי אופציה לאגרות 

'חוב סדרה ח

רכישת חלקה של גזית  
גלוב על ידי עמוס לוזון  

84%-ועליה לכ
גזית גלוב חדלה להיות בעלת  

עניין

,'ח סדרה י"הרחבת אג
₪מיליון 25הנפקה לציבור 

,  ח ברונסון"גיוס אג
מיליון זלוטי100

ביטוי לאמון המשקיעים

ינואר יוני אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

נחתם מזכר הבנות  
מותנה להכנסת  

פעילות טריא ללוזון  
ן"נדל
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סקירת אירועים חשובים
2021שנת 1רבעון 

ינואר פברואר מרץ

ביצוע הנפקה פרטית של חבילת 
45-מניות ואופציות בסך של כ

ח"מיליון ש ביצוע הנפקה פרטית של חבילת 
7-מניות ואופציות בסך של כ

ח"מיליון ש

נחתם הסכם מותנה  
להכנסת פעילות טריא  

ן"ללוזון נדל

אפריל

100, ח ברונסון"גיוס אג
מיליון זלוטי

המשך ביטוי לאמון 
המשקיעים

כניסת בית ההשקעות  
כבעל עניין בחברה" מור"

10



רונסון
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מבט על  -רונסון

כ"סהד למכירה"יחשנמכרוד"יחסטטוס פרויקטים

22843271הסתיימו

9616121,573בהקמה

4,2204,220-בתכנון

*1,1894,8756,064כ"סה

התמקדות  –ל "ן בחו"יזמות נדל
בפרויקטים למגורים למעמד הבינוני

יעד שנתי של הגדלת , בטווח הבינוני
דירות בשנה1,000-המכירות לכ

נסחרת בבורסה בוורשה שבפולין  
(NL0006106007)

נוסדה בשנת  
2000

שלבים בארבע  /פרויקטים13כיום בונה 
(ין'צ'ושצפוזנן, ורוצלב, וורשה)ערים בפולין 

.אשר בשלב זה הינה במסגרת הסכם מקדמי, ד אשר ינבעו מרכישת קרקע בוורשה"יח1,800-לא כולל כ* 
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יחידות דיור בוורשה1,103ר מתוכן "מ88,200יחידות דיור בבנייה בשטח כולל של 1,573
פרויקטים בביצוע לדוגמא

(IIA, IB, IIB) URSUS CENTRALNY

יחידות מסחר20-יחידות דיור ו534: היקף

אורסוס, ורשה: מיקום

ר"מ31,000: ר לבניה"מ

Q4-2022צפי לסיום , Q1-2020התחלה : משך ביצוע

MIASTO MOJE (IV- V)

יחידות דיור346: היקף

ביאלולנקה, ורשה: מיקום

ר"מ17,500: ר לבניה"מ

Q4-2022צפי לסיום , Q4-2019התחלה : משך ביצוע



14

נתונים

343 350
380 387

134 133

208

296

31.12.18 31.12.19 31.12.20 31.03.21

הון עצמי ושווי שוקרונסון
(מיליוני זלוטי)

הון עצמי שווי שוק

אחוזי החזקה  66.7%
משועבד לטובת מחזיקי  

'ח סדרה י"אג

מדיניות חלוקת דיבידנד  
מיליון  10-בסך של כשנתי

מהרווח  50%זלוטי או 
לפי הגבוה, הנקי

רווחיות

רווח נקי של  2020בשנת 
מיליון זלוטי40-כ

רווח של  1-2021ברבעון 
מיליון זלוטי  8-כ

בשווי  גידול משמעותי 
בשנים  רונסוןהשוק של 
2020-21
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שיפור הון עצמי ושווי 
בורסאי

*  הגשת הצעת רכש
לרכישת מלוא מניות 

המיעוט מעידה על  
ברונסוןאמון הבעלים 

שיא מכירות שנתיים 
. 2020בשנת 

הגדלת יעדי מכירה

1ד ברבעון "יח355-נמכרו כ
בתקופה  277לעומת 2021

המקבילה אשתקד

התקשרות בעסקאות לרכישת  
2020-21קרקעות בשנים 11

בינוני/בטווח הקצרלביצוע 

שילוב של הנהלה  
ישראלית ואנשי מקצוע 

מקומיים

15

אסטרטגיית  
צמיחה

.זלוטי למניה1.8הגישה החברה הצעת רכש לרכישת מלוא מניות הציבור במחיר של 2021במאי 26ביום * 



16

תוצאות
1-3/20211-3/2020FYנתונים   2020FY 2019

93167401233(מיליוני זלוטי)הכנסות 

185387966658(יחידות דיור)מסירות 

3602516601,108(יחידות דיור)פרוייקטים בתהליך 

242-5971,123(יחידות דיור)פרוייקטים שהסתיימו 

28%19%27%31%חוב נטו להון  
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17.4

29.4

7.6

1-12.2019 1-12.2020 1-3.2020 1-3.2021

רווח נקי במילוני זלוטי

40.1

(  המשך)תוצאות 

761

918

277
355331

445

126
172

1-12.2019 1-12.2020 1-3.2020 1-3.2021

ד"מספר יח (מיליוני זלוטי)עלות החוזים שנחתמו 

19%
21%

27%

19%

1-12.2019 1-12.2020 1-3.2020 1-3.2021

רווח גולמי מכירות החברה



דוראד
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מבט על–דוראד

הערותשנת סיוםשנת חתימהמהות ההסכם

11.2BCM:היקף20122031גז ממאגר תמראספקת

גז ממאגרי כריש ותניןאספקת
(מ"ישראל בעיאן'אנרג)

התקיימותנאים מתלים20172031

אספקת חשמל  
(אלון גתרכישה –הגדלת המלאי למכירה )

2019
מסמך עקרונות

2024
(2030אופציה עד )

מגה וואט73
דוראד עדיין בוחנת בשיתוף עם אלון גת את  

כדאיות ההסכם ואת הצורך בתיקונו

הפקת חשמל מגז טבעי
(גיבוי על ידי סולר)

בדיקות היתכנות לבניית תחנה נוספת  
(בכפוף לאישורים)ולהנפקה לציבור 

מכירה ללקוחות הקצה ולרשת החשמל  
הארצית

,  תחנת כוח פרטית לייצור חשמל
מגה  860הספק , 2014פועלת משנת 

וואט

חלק מתשתית הולכת הגז 
בישראל
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נתונים

אחוז החזקה  9.4%
18.75%דורי אנרגיה 
אחזקה בדורי אנרגיה50%קבוצת לוזון 

חלוקת דיבידנדים  
₪מיליון 120חלוקת דיבידנד בסך 2020לראשונה בפברואר 

₪מיליון 11-חלקה של קבוצת לוזון כ
₪ מיליון 100חילקה החברה דיבידנד נוסף בסך 2021במאי 

₪מיליון 10-חלקה של קבוצת לוזון כ

הלוואות בעלים  

₪מיליון 608-החזירה הלוואות בעלים בסך של כדוראד

₪מיליון 57-חלקה של קבוצת לוזון כ

EBIDTA

2020FY
₪  מיליון 521

1-3/2021
₪מיליון 121

חוב
₪מילארד2.9

קופת מזומנים
₪מיליון 458

מזומנים מוגבלים
₪מיליון 441

20
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תוצאות
31.03.2021

.ובהתאמה חלה ירידה בהכנסות וברווחי החברה5.7%-ובכ7.9%-הופחתו תעריפי רכיב הייצור הממוצע בכ2021-ו2020במהלך השנים 

1-3/20211-3/2020FY2020FY2019(₪באלפי )נתונים 

513,755678,8182,407,2212,700,766הכנסות

72,952107,142306,943418,517רווח מהפעלת התחנה

14.2%15.7%12.7%15.5%רווח מהפעלת התחנהשיעור

(20,676)(24,926)(6,484)(6,234)הוצאות הנהלה וכלליות

-3,022-1,279אחרותהכנסות

(188,644)(154,372)(14,432)(19,499)נטו, הוצאות מימון

4%2%6%7%(מתוך ההכנסות)נטו , שיעור הוצאות מימון

(47,873)(29,622)(19,823)(11,582)מיסים על הכנסה

38,65966,40399,302161,324רווח נקי

7%10%4%6%(מתוך ההכנסות)שיעור רווח נקי 



קבוצת רום גבס 
הקבוצה מורכבת משתי חברות
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מבט על–רום גבס 

עוסקת כקבלן ראשי וקבלן ממונה במגוון הסגנונות  , 5'בעלת רישיון קבלן ג
פרויקטיבמקביל מבצעת . בדגש על עבודות גמר ומערכות, בתחום הבניה

.עבודות שלד מורכבות וכל הנדרש על פי צורכי הלקוח, תכנון ביצוע

,  מרכזי קניות ומרכזים מסחריים:גדולים ומורכבים כגוןבפרוייקטיםמתמחה 
,  מרכזי ספורט, קליניקות מרפאות ובתי חולים, בתי אבות ודיור מוגן, משרדים

דירות , מכללות ומוסדות לימוד, מבני תעשייה, בטחונייםמוסדות ומתקנים 
.בתי מלון ועוד, בנייני בוטיק, פרויקטים לשימור ומבני ציבור, יוקרה

רום גבס הפרישה את מרבית החוב של  -הקטנת חשיפה לדורי בניה 
.  דורי בניה כלפיה לחובות מסופקים
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פרויקטים נבחרים בביצוע–רום גבס 

(FBC & Co)' ושותפישר בכר חן

₪מיליון 30: היקף כספי| ר "מ9,000: שטח

(HFN)הרצוג פוקס נאמן 

₪מיליון 30: היקף כספי| ר "מ18,000: שטח

בנק לאומי

₪מיליון 60: היקף כספי| ר "מ18,000: שטח
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INNOVATE–מבט על

100%מחזיקה בבעלות 
פולין ומבצעת   MAARSבנציגות

.ב"פרויקטים באירופה וארה

–מפעלים יצרניים בארץ3בעלת 
מפעלי עץ גדולים ומפעל לחיתוך  2

.אלומיניום וזיגוג חלונות

מתמחה באספקה והתקנה של מוצרי  
תחומי  . גמר מתועשים למשרד ולבית

מחיצות -הפעילות העיקריים 
, מחיצות אקוסטיות ניידות, מודולריות
, כסאות, תקרות אקוסטיות, חיפויי קיר

ריהוט ביתי הכולל  , ריהוט משרדי לסוגיו
, דלתות, את כל סוגי מערכות הישיבה

חיפויי רצפה ועבודות נגרות אומן  
.איכותיות על פי תכנון

יצרן  ,MAARSבעלת מניות בחברת
כחלק מקבוצת רכישה  , מחיצות הולנדי

.Herman Millerשל קבוצת

ואולם  שעלביםגדול בקיבוץ ג"מרלו
.ר בכפר סבא"מ1,100-תצוגה כ

שנות פעילות בארץ ובעולם ומעל  20
.פרויקטים מגוונים5,000
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INNOVATE–פרויקטים נבחרים בביצוע

₪מיליון 25: היקף כספי| ר "מ50,000: שטח

מיקרוסופט
מרכז פיתוח חדש ומרשים עבור ענקית הטכנולוגיה  

קומות  8המרכז כולל . בלב הרצליה פיתוח" מיקרוסופט"
גשרי פלדה במשקל , קומות חניון תת קרקעי5, משרדים

ר של קירות  "אלף מ27, טון המקשרים בין האגפים300
,  סיפקה את כלל המחיצות המודולריותאינובייט. מסך

ריהוט רך ונגרות אומן כולל  , מחיצות ניידות, חיפויי הרצפה
הפרויקט נבנה בלוחות זמנים מאתגרים  . חדר יוגה

.ובסטנדרטים הגבוהים ביותר
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קבוצת רום גבס-נתונים 

החזקה100%
ברום גבס

החזקה50.1%
INNOVATE-ב

תזרים
₪  מיליון 11-תזרים של כ

לקבוצת לוזון  2020בשנת 

באמצעות דמי ניהול ודיבידנד

27
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–התמקדות ברווחיות 
כניסה לפרויקטים רק מעל 

אחוז רווח מסוים ושיפור נתון 
זה לאורך זמן

התמחות –יתרון ליוקרה 
בנייני בוטיק, בפרויקטים לשימור

בין החברות המובילות בענף  
הגמר בניה ובעלות ותק וניסיון  

יכולת להיקשר , רב בענף
בפרויקטים מסוגים ומענפים  

שונים ובעלי מורכבות הנדסית

28

קבוצת רום גבס 
אסטרטגיית  

צמיחה
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קבוצת רום גבס
31.03.2021תוצאות 

.₪מיליון * 364צבר הזמנות של –31.03.2021עד , למרות משבר הקורונה שיפרה הקבוצה את צבר ההזמנות

1-3/20211-3/20202020FY2019FYנתונים  

₪מיליון ₪425מיליון ₪437מיליון ₪95  מיליון 98מחזור הכנסות מאוחד

₪מיליון ₪64מיליון ₪63מיליון ₪16מיליון 16רווח גולמי מאוחד

.ח בשנה"מיליון ש15-כולל הסכם מסגרת לביצוע עבודות בהיקפים משתנים אשר צפויים להסתכם לסכום של כ, ₪מיליון 102-התקשרה קבוצת רום גבס בפרויקטים נוספים בהיקף של כ, לאחר תאריך המאזן* 



ן"לוזון נדל
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מבט על–ן "לוזון נדל

חברה ציבורית 
הנסחרת 

א"בבורסה בת

שיעור  
החזקה

70%-כ

31הון עצמי ליום 
:2021במרס 

₪ מיליון 81-כ

25שווי שוק ליום 
:2021במאי 

₪מיליון 143-כ

החברה מחזיקה 31.03.2021נכון ליום •
פינוי לוגאנו)ן ביהוד "בפרויקט נדל50%
יחד עם העמדת הלוואה נושאת  ( בינוי

.ריבית לשותף בפרויקט

חתמה החברה על  2021בחודש פברואר •
הסכם מותנה להכנסת פעילות של חברת  

העוסקת בתחום האשראי החוץ , טריא
בדרך של מיזוג וזאת כנגד העברת  , בנקאי

כך שלאחר המיזוג תחזיק  , השליטה בחברה
מהון החברה 19.08%-קבוצת לוזון כ

.12.23%-הממוזגת ובדילול מלא כ

השליטה בחברה  דבוקתהצטרפות להסכם •
.הממוזגת

בהסכם נקבעו מספר תנאים מתלים  •
בין  , מהותיים שאינם בשליטת לוזון נדל״ן

היתר מכירת מלוא נכסי החברה ואישורים 
.הנדרשים על פי דין

שווי טריא על פי הערכת שווי נקבע על•
.₪מיליון 397
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יזמות מגורים
31.03.2021מבט על ליום 

סטטוספרויקט 
כ "סה
ד"יח

חלק  -ד "יח
החברה

כ נמכר"סה
נותר 

למכירה
*₪במיליוני ( חלק החברה)

אחוז רווח  
מעלות

שיעור 
השלמה

הכנסות  
הפרויקט

הוצאות  
הפרויקט

רווח
גולמי 

-114114-1141901296147%בתכנון8מגרש יהוד 

634824241251052016%65%בהקמהגני תקוה חדש

1771622413831523481כ"סה

אור יהודה
(44%)בינוי פינוי

744271עתודת קרקע

רוקחפרדס
הוד השרון

קרקע עתודת
ר  "אלף מ6.5-כ

חקלאיתקרקע

.הרווח הגולמי הצפוי הוא בנטרול השפעת מרכיב הקומבינציה-8יהוד מגרש *    
. חלק מהרווח הגולמי כבר הוכר בדוחותיה הכספיים של החברה-גני תקווה חדש 
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דיור' יח100' | יהוד שלב אדיור' יח372| וילה דורי נס ציונה דיור' יח266| גני תקווה
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שווי בורסאי של החברה וחברות מוחזקות
31.12.202031.03.202125.05.2021הון עצמי בסולו/שווי בורסאי

שוויהוןשוויהוןשווי

285213467271538(₪מיליוני)קבוצת עמוס לוזון 

213380296387292(מיליוני זלוטי)רונסון

1268212981143(₪מיליוני)ן "לוזון נדל

ח לפדיון"שינוי בשערי מניות ותשואות אג

ח לפדיון"תשואות אג
בטוחות31.12.202031.03.202125.05.2021ח"אג

5.1%3.2%2.2%'ח ז"אג

-2.8%1.2%0.3%'ח ח"אג
חלק הקבוצה במניות דורי  

בדוראדאנרגיה המחזיקה 

6.7%5.8%4.6%'ח ט"אג

ברונסוןמניות קבוצת לוזון 4.6%2.7%2.6%'ח י"אג

34
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–נתונים פיננסיים עיקריים 
מאוחד

הון עצמי

451
₪מיליון 

מזומנים ושווי  
מזומנים

₪מיליון 213

סך מאזן

1.58
₪מיליארד 

נטו  חוב פיננסי 

₪מיליון 342

/ שעור חוב נטו
CAP (סולו)נטו

54%

ח"תקופת הדו

במרס  31
2021

2021Q12020Q12020FY2019FY*

240,816300,6941,098,096922,552הכנסות

41,47467,924188,131189,557רווח גולמי

17%23%17%21%שיעור רווח גולמי

(58,406)(57,273))14,025)(17,023)הוצאות הנהלה וכלליות

(30,338)(17,794((4,177((120)נטו,הוצאות מימון

(17,589))18,347()9,115((3,873)מיסים על הכנסה

16,77840,15075,03078,887נקירווח 

10,07627,31847,61063,642המניותלבעלי רווח נקי 

11,36422,21758,31147,552כוללרווח 

6,46815,51337,58341,857המניותלבעלי רווח כולל 

33-בכובהתאם הרווח הנקי והכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ( ₪מיליון 31-הפסד בסך של כ)המוצגים לעיל אינם כוללים פעילות מופסקת בקשר לדורי בניה 2019נתוני שנת * 
.בהתאמה₪מיליון 11-ח וכ"מיליון ש
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תמצית דוחות כספיים מאוחדים
(₪באלפי )

31/03/202131/03/20202020FY2019FY

1,247,2101,269,6851,290,3441,370,779נכסים שוטפים

332,881331,299326,641332,332נכסים לא שוטפים

1,580,0911,600,9841,616,9851,703,111סך מאזן

656,280748,300750,687883,617התחייבויות שוטפות

472,888490,198478,597479,225התחייבויות לא שוטפות

450,923362,486387,701340,269הון עצמי

590,930521,385539,657487,162הון חוזר

36
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1-3/20211-3/20202020FY2019FYפעילות יזמות
62,24655,992307,031280,683הכנסות המגזר
9,1528,40339,01085,081תוצאות המגזר

תמצית דוחות כספיים  
לפי מגזרי  –מאוחדים 

(  ₪באלפי )פעילות 

1-3/20211-3/20202020FY2019FYפעילות רונסון
80,178149,340353,749216,675הכנסות המגזר
7,92036,15555,27218,757תוצאות המגזר

1-3/20211-3/20202020FY2019FYפעילות דוראד
----הכנסות המגזר
1,8554,6894,1129,758תוצאות המגזר



38

1-3/20211-3/20202020FY2019FYן"פעילות לוזון נדל
----הכנסות המגזר
(3,525)(2,197)(588)(574)תוצאות המגזר  

1-3/20211-3/20202020FY2019FYפעילות רום גבס
98,39295,362437,316425,194הכנסות המגזר
4,8607,31629,25327,006תוצאות המגזר

תמצית דוחות כספיים  
לפי מגזרי  –מאוחדים 

המשך-( ₪באלפי )פעילות 
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ירידה משמעותית בחובות–מינוף החברה 

70.9%

66.5%
64.0%

58.0%

62.9%

58.2%

52.0%

42.7%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

CAP-חוב ל נטו CAP-חוב נטו ל

75.7%

72.0%

68.1%

59%

75.0%

71.5%

67.3%

54.50%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

CAP-חוב ל נטו CAP-חוב נטו ל

מאוחד-CAP-חוב ל סולו-CAP-חוב ל

39
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גורמי סיכון בעלי השפעה גדולה בתחומי הפעילות
של הקבוצה

40

רונסוןפעילות ייזום 
מדיניות הבנק הלאומי ; קשיי מימון-סיכונים ענפיים

;  רישיונות ואישורים; הפולני והמערכת הבנקאית
צורך בגיוסי ; סיכון ריבית-לרונסוןסיכונים מיוחדים 

רונסוןהמשך מחזור אגרות החוב של ; חוב נוספים/הון

קבוצת רום גבס
; עליות בתשומות שכר העבודה-סיכונים ענפיים 

סיכונים ; עליות במחירי חומרי הגלם וזמינותם
סיכונים מיוחדים לקבוצת  ; שינוי באומדנים; פיננסיים
;חשיפות כספיות של רום גבס לדורי בניה-רום גבס

25-ו14.16, 13.18, 12.27, 11.17, 10.13לתיאור גורמי הסיכון על תחומי פעילות החברה ראו סעיפים 
.2020בדוח תקופתי "( תיאור עסקי התאגיד)"' לפרק א
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סיכום

חברת אחזקות עם מגוון  
פעילויות שאינן תלויות זו בזו

מטה מצומצם

מאוזנות  /חברות הקבוצה רווחיות
–המזומנים לתזריםותורמות 
31.03.21נכון ליום 

פוטנציאל השבחה בכל  
חברות הקבוצה

המשך הקטנת היקפי חוב  
ושיפור יחס מינוף

השפעה  היתהלמשבר הקורונה לא 
פיננסית משמעותית על הקבוצה

ח  "תשואות אג
במגמת ירידה

זכאות לדיבידנד ודמי ניהול מחברות  
בסך ( מדוראדלרבות חלק החברה )מוחזקות 

2020בשנת ₪ מיליון 30-של כ



תודה רבה
ל כספים"סמנכ, אלון חבר

Alonh@luzongroup.co.il
09-9705500-טלפון

www.luzongroup.co.il

mailto:AlonH@luzongroup.co.il
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