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  8201ביוי  30סתיימה ביום הדוח הדירקטוריון לתקופה ש

מתכבד להגיש בזה את הדוחות הכספיים ") החברהקבוצת עמוס לוזון יזמות וארגיה בע"מ ("דירקטוריון 
 תקופתאו " "התקופה(" 2018 ביוי 30 סתיימה ביוםהחודשים שששה ל ששל החברה לתקופה  המאוחדים

  .")תקות הדיווח(" 1970-התש"ל ,דיים)ית ערך (דוחות תקופתיים ומי), על פי תקות יירו"הדוח

הסקירה שתובא להלן היה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושיויים שחלו במצב עייי החברה 
ה שסתיימה ביום לששל החברה  הדוח התקופתי עם יחדבבתקופת הדוח, אשר השפעתם מהותית, ויש לעיין בה 

, אשר פורסם ביום 2017בדצמבר  31, הכולל את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 2017בדצמבר  31
  .", בהתאמה)הדוחות הכספיים השתיים"-" והדוח התקופתי(" )2018-01-026145(אסמכתא מס'  2018במרס  28

 מבוקריםהבלתי  ביייםהתוים המופיעים בדוח הדירקטוריון הים על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים כל 
  . , אלא אם צוין אחרת2018ביוי  30 יוםל של החברה

 למועד וסמוך הכספיים הדוחות תאריך לאחר הים אשר אירועים הסוקרים פרטים מובאים מסוימים במקרים
 של מבטה מקודת בחה זה בדוח הכלול המידע מהותיות וכן פרטים וספים ברמת החברה בלבד. הדוח פרסום
תמוה מקיפה של הושא  לתתכדי  יםומפורט פיםוס ותוים יםתיאור יםית מהמקרים חלקב. החברה

 2באור  הרא, וספים לפרטים. IFRS - הבילאומיים החשבואות כללי פי על ערוכים הכספיים הדוחות המתואר.
  לדוחות הכספיים.

  בדוח דירקטוריון זה:

  ;2018ביוי  30של החברה ליום בייים הדוחות הכספיים המאוחדים   -  "הדוחות הכספיים"

  ;2018של שת השי דוח רבעוי זה של החברה לרבעון   -  "הדוח"

  א. דורי ביה בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה;  -  "דורי ביה"

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

, חברה בשליטת ) .Ronson Europe N.V- (בשמה הקודם  Ronson Development SE  -  "רוסון"
אשר היה חברה  ,מהוה המופק 66% -ידה בשיעור של כ-המוחזקת עלהחברה, 
יירות הערך שלה סחרים  אירופאית המאוגדת תחת דיי הולד ואשרציבורית 

  ; ורשה, פוליןובבורסה ליירות ערך ב

ידי החברה (בעקיפין) בשיעור של -רגיה בע"מ, חברה פרטית המוחזקת עלדוראד א  -  "דוראד"
  ;המופק מהוה 9.4%-כ

ידי החברה בשיעור של -, חברה פרטית המוחזקת על"מבע ארגיה תשתיות דורי. א  -  "ארגיה"דורי 
  ;המופק מהוה 50%

, חברה ציבורית בשליטת )ממלוות בע" ץע. לוזון דל"ן ופיסים בע"מ (לשעבר:   -  "לוזון דל"ן"
  ;מהוה המופק 70% -ידה בשיעור של כ-החברה, המוחזקת על

 ;2018ביוי  30  -  "מועד הדוח"

  הדוח. פרסוםמועד הסמוך למועד   -  "הדוח אישור"מועד 

  

  ליתר המוחים להלן תהא המשמעות הודעת להם בחלק א' לדוח התקופתי, אלא אם צוין במפורש אחרת.
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 כללי .1

יזמות דל"ן  של בפעילות), "הקבוצה"באמצעות חברות בות ו/או קשורות (ועוסקת, במישרין  חברהה
 פרויקטים של ביצוע תיובפעילועוסקת  וכן, רוסוןבאמצעות  בפולין וכן ובסלובקיהבישראל  למגורים
- ת המוחזקת עלבע"מ (חברה פרטי ואיובייט רום גבס ,ביה דורי באמצעות בישראלגמר  ועבודות קבליים

פרטית  חברהשל דוראד,  מההון 9.4%(בעקיפין)  מחזיקה החברה, בוסף. )50.1%ידי רום גבס בשיעור של 
החברה היה  2017החל מחודש דצמבר . באשקלון תחת כוח פרטית לייצור חשמל ומפעילה הקימה אשר

      יקט בתחום הדל"ן.מממת בפרו-כשותפהאשר פועלת חברה ציבורית , לוזון דל"ןבעלת שליטה ב

   הפעילות של החברה מגזרי .2

  של החברה בהתאם לדוחות הכספיים: עיקרייםהפעילות ה להלן מגזרי

פרויקט אחד ו, פיתוח, הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום הדל"ן, בעיקר בישראל ייזום - יזמות פעילות  .א
 בסלובקיה.

 . )66%-כ( החברה בשליטה חברה, רוסוןידי -עללין וביצוע פרויקטים למגורים בפו ייזום - רוסון פעילות  .ב

 בתחומי ביה עבודות ןכגו, בישראל קבליים פרויקטיםעבודות ביה ב של ביצועיהול ו - דורי ביהפעילות   .ג
 31יום יצוין כי עד ל ., באמצעות דורי ביהוכדומה מסחריים מרכזים, משרדים, למגורים םלימגד, המגורים

החל אשר , במגזר זה גם את פעילותה של רום גבס והחברות המוחזקות שלה עילותפהכללה  2018במרס 
בהתאם לדרש הוצג המגזר האמור כמגזר פרד בדוחות  .להלן כמובא פרדהופרדה למגזר  2018אפריל מ

 .2018ביואר  1הכספיים החל מיום 

ומערכות וכן בביצוע מר ג דותעבו ביצוערום גבס היה חברה קבלית המתמחה ב - קבוצת רום גבס פעילות  .ד
בחברת  50.1%. רום גבס מחזיקה םאקסקלוסיבייעבודות ביה הכוללות את שלב השלד בפרויקטים 

והתקת מוצרי גמר לכסים עסקיים ופרטיים בע"מ, חברה פרטית העוסקת בתכון, אספקה  איובייט
כקבלן מבצע, הפעילות תחום במסגרת מגזר כללה פעילות זו  2018במרס  31יום יצוין כי עד ל"). איובייט("

הרכש שהוקתה לדורי עם סיום תקופתה של אופציית , 2018, והחל מאפריל יחד עם פעילותה של דורי ביה
 4באור לפרטים וספים ראה  .למגזר פרדהופרדה פעילות קבוצת רום גבס , ביה במסגרת עסקת רום גבס

ביואר  1זר האמור כמגזר פרד בדוחות הכספיים החל מיום בהתאם לדרש הוצג המג הכספיים. לדוחות
2018. 

 אשרדוראד,  שלהמופק  ןהוהמ 9.4%- כ) ארגיה דורי באמצעות, החברה מחזיקה (בעקיפין - דוראד פעילות  .ה
ייצור מכסימלי של  כושר בעלתעל בסיס גז טבעי,  בעיקרתחת כוח פרטית לייצור חשמל,  ומפעילה הקימה

 , באזור אשקלון.מגוואט 860-כ

, לוזון דל"ןמההון המופק של  70% -מחזיקה החברה כ 2017מחודש דצמבר  החל - לוזון דל"ןפעילות   .ו
 2018במרס  31עד ליום מממת בפרויקט בתחום הדל"ן. -חברה ציבורית אשר למועד הדוח פועלת כשותפה

 2018אחרים", והחל מחודש אפריל כללה פעילות זו (לפי השלמת עסקת לוגאו, ראה להלן) במסגרת "
בהתאם לדרש הוצג המגזר האמור  הכספיים. לדוחות 4באור לפרטים וספים ראה מוצגת כמגזר פרד. 

 .2018ביואר  1כמגזר פרד בדוחות הכספיים החל מיום 

 פועלת הקבוצה בהשכרה של דל"ן לשימושים עסקיים אשר למועד הדוח היה בהיקף לא בוסף, - אחרים  .ז
  מהותי ביחס לפעילות הכוללת שלה. 
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 :מועד אישור הדוחמבה החזקות של הקבוצה (חברות עיקריות) ל .3

  

  התרשים כולל חברות פעילות עיקריות בלבד.  *  
  ).99%באמצעות חברה בבעלותו (  **  

  בעיקר בסלובקיה; ללא פולין.  ***  
גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ בחברה, אשר החלה להיות בעלת עיין בחברה בחודש דצמבר -תשיעור החזקות הציבור כולל את החזקתה של גזי  ****

, מהון המיות המופק של החברה (וכן מחזיקה יירות ערך וספים של החברה 18%מחזיקה  , למיטב ידיעת החברה,דוחהולמועד  2017
  ).היתים למימוש או המרה, על פי העיין, למיות של החברה

 

  

 עדכון תיאור עסקי התאגיד -' חלק א
, להלן פירוט השיויים או 1970- א לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל39בהתאם לתקה 

 - יחד , לרבות החברות המאוחדות, הבות והקשורות שלה (החברההחידושים המהותיים אשר אירעו בעסקי 
ואשר אים כלולים (לפי העיין) פרסום הדוח התקופתי מאז או ) 2018ביואר  1תקופת הדוח ("), מאז הקבוצה"

  ' לדוח התקופתי. בחלק א' לדוח התקופתי, בכל עיין שיש לתארו בחלק א

 התפתחויות עיקריות בעסקי החברה בתקופת הדוח .4

 ביצוע הפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה י') לפי דוח הצעת מדף  .א

ש"ח ע.. של אגרות חוב (סדרה י') של  42,610,000פקה לציבור של , השלימה החברה ה2018במאי  24ביום 
, שפורסם מכוח תשקיף המדף של 2018במאי  22החברה, וזאת על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 

, התחייבות 2018ביולי  3החל מיום . 2017בובמבר   ,29ושא תאריך 2017בובמבר  28החברה שפורסם ביום 
רות החוב מובטחת בשעבוד לטובת האמן עבור מחזיקי אגרות החוב האמורות על כלל החברה לפירעון אג

מיות רוסון המוחזקות, כון למועד הדוח, בשרשור סופי על ידי החברה (באמצעות חברות ההחזקה 
  .הכספיים לדוחות יד..3ר ההולדיות). לפרטים וספים ראה באו

   ביהוהתפעולי של דורי  , התזרימימצבה הפיסי  .ב

 באור ראה, 2018ביוי  30תוצאות פעילותה ליום בדבר ו של דורי ביה והתזרימי בדבר מצבה הפיסי לפרטים
 הכספיים לדוחותיה ביה דורי של המבקרים החשבון רואי של הסקירה בדוח כי יוסףהכספיים.  . לדוחותד.1

  .ביה וריד של הפיסי למצבה לב תשומת הפיית כללה 2018 ביוי 30 ליום

- על 2018שהועמדה לדורי ביה בחודש אוגוסט מיליון ש"ח  30וספת בסך של מסגרת אשראי לפרטים בדבר 
בתקבולים שעבוד קבוע וראשון בדרגה על חלקה ואשר להבטחתה תיצור דורי ביה  ידי גוף שאיו פיסי,

לדוחות  .י.5באור ראה , אדשיתקבלו מהליך הבוררות המתהל בלודון גד קבלן ההקמה בפרויקט דור
, ראה סעיף 2018ביולי  1בתקופה של שתיים מיום  צרכיה התזרימיים של דורי ביהבדבר  . לפרטיםהכספיים
  .להלן 18.3.8.2
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כלפי תאגידים החלות עליה במסגרת התחייבויותיה  עמידתה של דורי ביה באמות מידה פיסיותאי עיין ל
ראה סעיף  ,שקיבלה דורי ביה לעיין זה מחלק מהתאגידים המממיםם אישוריוכתב ויתור ומממים 

  להלן. .ה.18.3.9

 שהתקבלהחלקי לרבות פסק הבוררות  ,לפרטים בדבר סטטוס ההליכים המשפטיים בהם מעורבת דורי ביה
 6.טז.3 באורראה במסגרת ההליך המתהל בלודון אל מול קבלן ההקמה בפרויקט דוראד,  2018בחודש יולי 

החברה לדוחות הכספיים לעיין בחיה שמבצעות . .ה1 באורהכספיים. בין היתר, בהקשר זה ראה גם לדוחות 
האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותה של דורי ביה בהתמודדות אל מול כל המכשולים בדבר ודורי ביה 

   .והאתגרים היצבים בפיה

, 2018באפריל  11 רי ביה במסגרת עסקת רום גבס, ביוםעם סיום תקופתה של אופציית הרכש שהוקתה לדו
מאחדת פסיקה דורי ביה לאחד בדוחותיה הכספיים את דוחותיה הכספיים של קבוצת רום גבס, והחברה ה

 4ור את דוחותיה הכספיים המאוחדים של רום גבס ישירות בדוחותיה הכספיים. לפרטים וספים ראה בא
  . להלן 10לדוחות הכספיים וסעיף 

  חילופי מכ"ל ויו"ר דירקטוריון בחברה  .ג

(עם סיום כהותו של מר ארז תיק  מר עמוס לוזון לכהן כמכ"ל החברה שב 2018במאי  16יום החל מ
שב מר שמשון הראל לכהן כיו"ר . כמו כן החל מאותו מועד לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, וחדל כמכ"ל)

הלן לעיין זימון אסיפה כללית של בעלי המיות של החברה לאישור .ג. ל13ראה גם סעיף  דירקטוריון החברה.

  תאי כהותו של מר לוזון כמכ"ל החברה.

 ועד למועד אישור הדוח בתקופת הדוח השקעות בהון החברה ועסקאות במיותיה .5

מכר מר ארז תיק, עת כיהן כמכ"ל החברה ובסמוך להודעתו בדבר סיום כהותו  2018אפריל בחודש 
מהון המיות המופק של החברה, למר עמוס לוזון  0.82% -ה, את מיותיו בחברה, בשיעור של כבחבר

"), בעסקה מחוץ לבורסה. כן בוטלה, בהסכמת הצדדים ע. לוזון)) ("99%(באמצעות חברה בבעלותו (
וספים ידי ע. לוזון לרכישת מיות וספות של החברה. לפרטים -האמורים, אופציה שהועקה למר תיק על
-2018-01; 2018-01-038848(אסמכתאות מס'  2018באפריל  17ראה דיווחים מיידים של החברה מיום 

טרם  ,בהתאם לתאי כהותו בחברה ,ידי החברה-עליצוין כי האופציות שהועקו למר תיק עוד  ).038854
   .ועל כן פקעו הבשילו למועד סיום כהותו

אגרות  382,406על רכישת  מכ"ל ודירקטור בחברה,בעל השליטה וון, מר עמוס לוז הודיע, 2018בחודש יולי 
בעסקה בבורסה. לפרטים וספים ראה דיווח מיידי של (באמצעות ע. לוזון)  ידו-על חוב (סדרה ז') של החברה

 ).2018-01-065836(אסמכתא מס'  2018ביולי  10החברה מיום 

  .הכספיים דוחותל 4 רבאוראה  2018ביוי  30ום ליהקבוצה של פעילות תחומי הלפרטים בדבר תוצאות  .6

  יזמותה בתחום החברה פעילות -  התקופתי לדוח' א לחלק 10 לסעיף עדכון .7

  מיליון ש"ח. 53 -, סך הפיקדוות במאוחד במסגרת ליווי בקאי של החברה היו כ2018 ביוי 30כון ליום   .א

  : 2018 ביוי 30קיימת פעילות שיווק ליום להלן עדכון ביחס לפרויקטים שאים מהותיים מאוד, בהם   .ב

  2 רבעון    הפרויקט שם  

2018  

 1רבעון 

2018  

  2017 שת

פרויקטים  

   בביצוע

 גי תקווה  
  (שלב א') 

  9  1  -  מספר חוזים שחתמו בתקופה 

  1,184  209  -  בתקופה (מ"ר), שטחים שחתמו לגביהם הסכמים 

) (באלפי ש"ח מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו 

  ללא מע"מ
-  19.20  17.4  

'לסקה דבורי פטרז 

  (סלובקיה) 
  27  4 8  מספר חוזים שחתמו בתקופה 

  1,382  186  449  בתקופה (מ"ר), שטחים שחתמו לגביהם הסכמים

(באלפי ש"ח)  מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו

  ללא מע"מ
8.1  8.3  7.8  

 גילוי לגבי פרויקטים מהותיים מאוד: –וח התקופתי א' לד לחלק 10.12 ולסעיף 10.11לסעיף  עדכון להלן  .ג

My Unik - י(שלב ב') תקווה ג –   

   .הפרויקט של זה לשלב הביה היתרתקבל ה ,2018 מאי בחודש - קבלת היתר ביה
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התקשרה החברה עם דורי ביה בהסכם ביה במסגרתו תבצע  2018בחודש יולי  - התקשרות בהסכם ביצוע

מיליון  118.5 - פאושלי, בהיקף כולל של כ של שלב זה של הפרויקט. הסכם הביה היו דורי ביה את ההקמה

ש"ח (בתוספת מע"מ), צמוד למדד תשומות הביה, והוא כולל את עלות עבודות החפירה והדיפון בפרויקט 

 במסגרת הצדדים בין תומחרו כה עד ואשר, 2017-2018 שתידי דורי ביה במהלך -אשר כבר בוצעו על

). לפרטים וספים ראה +cost( בשוק מקובל בשיעור מרווח בצירוף עלות של בתאים, פרטיים הסכמים

  ).2018-01-065434(אסמכתא מס'  2018ביולי  9של החברה מיום  מיידידיווח 

   - לחלק א' לדוח התקופתי בדבר עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט 10.11.1 לסעיף עדכון להלן

  2 רבעון    

2018  

  1 רבעון

2018  

 2 רבעון  2017 שת

2017  
 עלויות

  שהושקעו

(באלפי 

  "ח)ש

  - 1,502 1,208    קרקע בגין בתקופה מצטברות עלויות

  166 204 2,134  8,036  ואגרות מסים, פיתוח בגין בתקופה מצטברות עלויות

  - - 2,179  7,879  ביה בגין בתקופה מצטברות עלויות

  - - 179  -  )שהווו( מימון יןבג בתקופה מצטברות עלויות

  29 1,900 405  2,785  אחרות עלויות

  195 3,605 6,105  18,701  לתקופה מצטברת עלות"כ סה

  -  -  -  )9,211(  התאמה בגין עלויות שהוכרו ברווח והפסד

  5,505 8,651 14,756  24,246  בספרים מצטברת עלות"כ סה

  
  2 רבעון    

2018  

 1 רבעון

2018  
  2017 שת

 עלויות

 שטרם

 הושקעו

(באלפי 

"ח) ש

 ושיעור

  השלמה

 1,402   194 -  (אומדן) הושקעו שטרם קרקע בגין עלויות

 9,789  7,655 419  (אומדן) הושקעו שטרם ואגרות מסים, פיתוח בגין עלויות

 120,846   118,667 108,960  (אומדן) הושקעו שטרם ביה בגין עלויות

 בעתיד מהווות להיות צפויותש מימון בגין מצטברות עלויות

  (אומדן)
-  -  - 

 26,637   26,232 22,294  הושקעו שטרם אחרות עלויות

 158,674   152,748 131,673  להשלמה שותרה עלות"כ סה

 5%  9% 18%  ) (%)קרקע כולל(לא  השלמה שיעור

 2020  2020 2020  צפוי ביה השלמת מועד

  

  - לדוח התקופתי בדבר שיווק הפרויקט לחלק א' 10.11.1 לסעיף עדכון להלן

  

  2 רבעון  

2018 (*)  

 1 רבעון

2018  

   שת

2017 *)*(  

 שחתמו חוזים

  השוטפת בתקופה

 2 8  10  דיור יחידות
 301 1,209  1,356  (מ"ר) דיור יחידות

 16.5  16.1  16.5  "ח)ש"ר (אלפי למ ממוצע מחיר
 עד מצטברים חוזים

  התקופה לסוף

 2  10  20  דיור יחידות
 301  1,510  3,167  (מ"ר) דיור יחידות

 16.5 16.2  16.3  "ח)ש"ר (אלפי למ ממוצע מחיר
 של השיווק שיעור

  הפרויקט

 193,922  195,983  196,948  "ח)ש(אלפי  הפרויקט מכל צפויות הכסות"כ סה
 במצטבר שחתמו מחוזים צפויות הכסות"כ סה

  "ח)ש(אלפי 
46,879  24,409  4,964 

 3%  12.5%  23.8%  (%) התקופה של האחרון ליום יווקש שיעור
 חתמו שטרם שטחים

  חוזים לגביהם

 84 76  66  דיור יחידות
 11,805  10,596  9,239  (מ"ר) דיור יחידות

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

  "ח)שאלפי ב( הכספי המצב על בדוח מחייבים חוזים לגביהם
24,246  12,918  8,430  

  3  1  הדוח תאריך ועד התקופה מתום שחתמו חוזים מספר

  344  149  מ"ר חוזים שחתמו מתום התקפה ועד תאריך הדוח  שטח  

  17.2  16.9  ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו מתום התקופה ועד תאריך הדוח  מחיר

  .2017 שת ותוי 2018 1 רבעון תויעודכו גם  התאםמעודכן ובחושבו התוים לעיל בהתבסס על תחשיב שטחים , 2018 2 מרבעון החל  (**) 

  .2017החלו ברבעון הרביעי של שת  המכירות  (*) 
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התקשרה החברה בהסכם ליווי בקאי לפרויקט, במסגרתו  2018בחודש אפריל  -  התקשרות בהסכם ליווי

וכשי הדירות בפרויקט כגד לר מכר חוקערבויות  העמדתהועמד לטובת החברה ליווי בקאי לשם מימון 

תשלומי תמורת הדירות וכן למימון העמדת ערבויות ביצוע לבעלי המקרקעין, והכולל גם מסגרת אשראי 

  פיסי. 

  

  להלן עיקרי פרטי הסכם הליווי האמור:

   - יהוד -פרויקט ביוי פיוי 

בהתייחס לשי המגרשים הכלולים בפרויקט. כון למועד הדוח יובהר כי התוים ביחס לפרויקט זה מוצגים 

  החלה פעילות הביצוע באחד מן המגרשים ובהתאם עיקר העלויות המוצגות להלן מתייחסות למגרש האמור.

  .פרויקטבהתייחס לחלק משטח ה הביה היתרתקבל ה ,2018 אוגוסט בחודש - קבלת היתר ביה

  לדוח התקופתי בדבר עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט:  לחלק א' 10.11.2להלן עדכון לסעיף 

  2רבעון     

2018  

 1רבעון 

2018  
שת 

2017  
 2רבעון 

2017  
עלויות 

  שהושקעו

(באלפי 

  ש"ח)

  )28( 75  -  1,700  בגין קרקעבתקופה עלויות מצטברות 

  32 51  29  2,737  בגין פיתוח, מסים ואגרותבתקופה עלויות מצטברות 

  - -  717  1,799  בגין ביהבתקופה ות עלויות מצטבר

  - -  115  -  בגין מימון (שהווו)בתקופה עלויות מצטברות 

  632 4,580  136  2,014  עלויות אחרות

  466 4,706  997  8,251  לתקופה מצטברת עלות"כ סה

  -  -  -  )6,309(  התאמה בגין עלויות שהוכרו ברווח והפסד

  4,199 7,463  8,460  10,402  בספרים מצטברת עלות"כ סה

  
  2רבעון     

2018  

 1רבעון 

2018  
שת 

2017  
 2רבעון 

2017  
עלויות 

שטרם 

הושקעו 

(באלפי 

 7,885 4,496  4,596 3,289  עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)
  15,801 15,803  15,773 12,555  אומדן)(עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו 

  160,451 160,450  172,623 173,104  עלויות בגין ביה שטרם הושקעו (אומדן)

  6,750 -  - -עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהווות בעתיד 

  מימון ספציפי שלקח לפרויקט

 בק לאומי לישראל בע"מ  מוסד מלווה:
תאריך אישור הלוואה/מסגרת ותאריך 

  ילת הלוואהט

 2018אפריל 

לרוכשי הדירות בפרויקט כגד תשלומי תמורת הדירות  מכר חוקערבויות  העמדת מסגרת לשם  סה"כ מסגרת:

וכן למימון העמדת ערבויות ביצוע לבעלי המקרקעין, וזאת עד לסך היקף הכסות (ללא מע"מ) 

 מיליון ש"ח 322 -מות בכהמתוכן לפרויקט (בתוספת ערבויות הביצוע לבעלי המקרקעין) שמסתכ

 ."חש מיליון 15 של בסך פיסיאשראי  מסגרתכוללת ; וכן "ח)ש מיליון 112 -(מתוכה וצל כ
מיליון  15הכוללת יתרת מסגרת הערבויות לעיין יצול מתוך מסגרת הערבויות ראה לעיל; מלוא   מתוכה, יתרה שטרם וצלה:

 טרם וצלה. ש"ח אשראי פיסי
    .כפי שיוסכם עם הבק מעת לעת  :הריבית וציון הריבית תקביע מגון

 .3.5% עד 2.5% של בטווח היו הריבית שיעור הדוח אישור למועד
 אין  :וריבית קרן פירעון מועדי

עמידה בתאים מוקדמים למימון הפרויקט הכוללים בעיקר העמדת הון עצמי מיימלי לפרויקט   פיסיות מרכזיות: תיות

 .מות מכירות מיימליתעמידה בכו
 --  מרכזיות אחרות: תיות

מרכזיות או  תיותהאם הופרו  ציון

אמות מידה אחרות לתום שת 

  הדיווח:

 לא

 non-recourse   Recourseמסוג  האם
 מחשבון עודפים לשחרור תאים

 התקיימו האם ציון לרבות, הליווי

  :התאים

ט מותה בשיעורי התקדמות הביצוע ובשיעורי שחרור כספי עודפים מחשבון הליווי של הפרויק

התאים לשחרור התקיימו . למועד הדוח מכירת הדירות, בהתאם להסכמות שבהסכם הליווי

 מחשבון הליווי.
 לטובת הבק. ותפרויקט משועבדב החברה זכויותכל   :בטחוות
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  2רבעון     

2018  

 1רבעון 

2018  
שת 

2017  
 2רבעון 

2017  
ש"ח) 

ושיעור 

  השלמה

  (אומדן)
  55,948 49,655  41,541 40,137  עלויות אחרות שטרם הושקעו

  246,835 230,404  234,533 229,085   להשלמה שותרה עלות"כ סה

  2% 3%  3% 4%  שיעור השלמה (לא כולל קרקע) (%)

  2019-2020 2020  2020 2020-2021  מועד השלמת ביה צפוי

  

  לחלק א' לדוח התקופתי בדבר שיווק הפרויקט: 10.11.2להלן עדכון לסעיף 

  2רבעון   

2018  

 1רבעון 

2018  

שת 

2017  

 2רבעון 

2017  

חוזים שחתמו בתקופה 

  השוטפת

  - -  - -  יוריחידות ד

  - -  - -  יחידות דיור (מ"ר)

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

חוזים מצטברים עד 

  לסוף התקופה

 - -  - -  יחידות דיור

  - -  - -  יחידות דיור (מ"ר)

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

שיעור השיווק של 

  הפרויקט

סה"כ הכסות צפויות מכל הפרויקט (אלפי 

  ח)ש"
291,859  281,314  281,314 281,314  

סה"כ הכסות צפויות מחוזים שחתמו 

  במצטבר (אלפי ש"ח)
-  -  - -  

  - -  -  -  שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)

שטחים שטרם חתמו 

  לגביהם חוזים

  169 169  169  169  יחידות דיור

  19,170 19,170  19,170  21,010   יחידות דיור (מ"ר)

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

  "ח)שאלפי ב( לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי
10,401  8,460  7,463  4,199 

  

 בו החלו וטרם ליווי/או ו(למעט חפירה ודיפון)  ביצוע הסכמי האמור הפרויקט בגין חתמו טרם הדוח למועד

  .מכירות/או ו שיווק

  

   -  מתחם הפיל תל אביב - peal By DoriApפרויקט 

  שקעו בפרויקט: טרם הולחלק א' לדוח התקופתי בדבר עלויות שהושקעו וש 10.12להלן עדכון לסעיף 

  2רבעון     

2018  

 1רבעון 

2018  
 2רבעון   2017שת 

2017  
עלויות 

  שהושקעו

(באלפי 

  ש"ח)

  25 12,931  -  -  בגין קרקעבתקופה עלויות מצטברות 

  - 156  - 1  בגין פיתוח, מסים ואגרותבתקופה מצטברות עלויות 

  - -  -  -  בגין ביהבתקופה עלויות מצטברות 

  - -  289  -  בגין מימון (שהווו)בתקופה עלויות מצטברות 

  91 815  111  146  עלויות אחרות

  116 13,902  400  147  לתקופהמצטברת סה"כ עלות 

  21,231 21,421  21,821  21,968  בספרים מצטברת עלות"כ סה

  
  2רבעון     

2018  

 1רבעון 

2018  
  2017שת 

עלויות 

שטרם 

הושקעו 

(באלפי 

ש"ח) 

ושיעור 

  השלמה

 21,116  21,116  21,116  עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו 

  (אומדן)
8,314  8,314  8,314 

 114,512  114,512  114,512  ושקעו (אומדן)עלויות בגין ביה שטרם ה
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהווות 

  בעתיד (אומדן)
-  -  - 

 34,509  34,371  34,224   עלויות אחרות שטרם הושקעו
 178,451  178,313  178,167  סה"כ עלות שותרה להשלמה

 2%  2%  2%  שיעור השלמה (לא כולל קרקע) (%)
 2021  2021  2021  השלמת ביה צפוימועד 
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  לחלק א' לדוח התקופתי בדבר שיווק הפרויקט: 10.12להלן עדכון לסעיף 

  2רבעון   

2018  

 1רבעון 

2018  

  2017שת 

חוזים שחתמו בתקופה 

  השוטפת

 -  - -  יחידות דיור
 -  - -  יחידות דיור (מ"ר)

 -  - -  מחיר ממוצע למ"ר (אלפי ש"ח)
ד חוזים מצטברים ע

  לסוף התקופה

 -  - -  יחידות דיור

 -  - -  יחידות דיור (מ"ר)
 -  - -  מחיר ממוצע למ"ר (אלפי ש"ח)

שיעור השיווק של 

  הפרויקט

סה"כ הכסות צפויות מכל הפרויקט 

  (אלפי ש"ח)
269,587  269,587  269,587 

סה"כ הכסות צפויות מחוזים שחתמו 

  במצטבר (אלפי ש"ח)
-  -  - 

ליום האחרון של התקופה  שיעור שיווק

(%)  
-  -  - 

שטחים שטרם חתמו 

  לגביהם חוזים

 73-כ  73-כ  73-כ  יחידות דיור

 -  -  -  יחידות דיור (מ"ר)
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם 

  "ח)שאלפי ב( חתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי
21,968  21,821  21,421  

   .מכירות/או ו שיווק בו החלו וטרם ליווי/או ו ביצוע הסכמי האמור הפרויקט בגין חתמו טרם חהדו למועד

 פרויקט וסף בגי תקווה   .ד

, התקשרה החברה בעסקה לרכישת זכויות במקרקעין בגי תקווה יחד עם עסקת 2018מרס  בחודש
 לדוחות.ה. 3פים ראה באור לפרטים וס .קומביציה לצורך ביצוע פרויקט דל"ן יזמי למגורים וסף

למועד הדוח שילמה החברה את עיקר התשלומים החלים עליה בהתאם לעסקה האמורה (טרם  .הכספיים
  בוצעו מלוא התשלומים בהתאם לתאי ההתקשרות).

מועד   מיקום

  התקשרות

עלויות הקשורות בעתודות הקרקע ליום האחרון של שת 

  הדיווח

חלק 

התאגיד 

האפקטיבי 

(%)  

שטח 

דלת פל

  למגורים

  מ"ר

  זכויות ביה

עלות 

  מקורית

  (א)

עלויות 

מימון 

שהווו 

  לקרקע

  (ב)

עלויות 

תכון 

  ואחרות

  (ג)

ירידות 

ערך 

שרשמו 

  במצטבר

  (ד)

עלות 

וכחית 

בספרים 

ליום 

30.6.18  

 (א)+(ב)+

  (ד) - (ג)

מצב תכוי וכחי 

  (לפי שימושים)

  מצב תכוי מבוקש/מתוכן

  (לפי שימושים)

  יח"ד/

ייעוד 

  אחר

מ"ר 

ממוצע 

  ליח"ד/

ייעוד 

  אחר

  יח"ד/

  ייעוד אחר

מ"ר 

ממוצע 

  ליח"ד/

ייעוד 

  אחר

סטטוס 

הליך 

  תכוי

גי 

  תקווה 

ראה באור   132  63  --  --  8,330  76%-כ  14,617  --  124  --  14,493  2018

.ה. 3

לדוחות 

  הכספיים

  

התוים אים כוללים ם בפרויקט למועד הדוח. זכויות הביה המתוארות בטבלה הין לפי כווות השותפי
, יובהר כי למועד אישור הדוח טרם הוגשו בקשות לקבלת היתרי ביה בגין הפרויקטאת מרכיב הקומביציה. 

  .מכירות/או ו שיווק בו החלו וטרם ליווי/או ו ביצוע הסכמי האמור הפרויקט בגין חתמו טרם

  רוסון תחום פעילות - י לחלק א' לדוח התקופת 11לסעיף  עדכון  .8

המאוגדת  הפכה רוסון לחברה אירופאית , לאחר אישור אסיפת בעלי המיות של רוסון2018בחודש אפריל   .א

, ועדכה את Ronson Development SE -שיתה רוסון את שמה לשמה הוכחי  ובהתאם תחת דיי הולד,

משרדה הרשום מהולד לפולין במהלך  העברת כמו כן בכוות רוסון לפעול לשם תקון ההתאגדות שלה.

(והחלטה בעיין זה תובא לאישור האסיפה  כך שתהא חברה אירופאית המאוגדת תחת דיי פולין 2018שת 
 . )2018הכללית של בעלי המיות של רוסון שתתקיים בספטמבר 

סכמים מותים לרכישת לחלק א' לדוח התקופתי בעיין התקשרות רוסון בה 11.4.1בהמשך לאמור בסעיף   .ב

יחידות דיור למגורים, יעודכן כי בחודש מרס  1,600 -המיועדת לביה של כ) Ursus(במחוז קרקע בוורשה 
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הושלם ביצועם של חלק מההסכמים לרכישת חלק מהקרקעות האמורות, וההסכמים בהתייחס ליתרת  2018

 יתרת 2018 שת של הראשון הרבעון לךבמה כי יובהר. 2019הקרקעות מתוכים להיחתם עד לחודש דצמבר 

 רוסון של הכספיים בדוחות למלאי סווגה, זלוטי מיליון 83 -כ של בסך, האמור הפרויקט בגין המקדמות
  .2018 במרס 31 ליום

לחלק א' לדוח התקופתי בעיין סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על  11.4.2בהמשך למתואר בסעיף   .ג

משכת המגמה בעליה בעלויות הביה של הפרויקטים ובעליה במחירי  2018כן כי בשת תחום הפעילות, יעוד
 הקרקעות, בעיקר בוורשה, המתבטאות, חלקית, בעליה מסוימת במחירי הדירות. 

 Global City, הודיעה רוסון כי התקשרה בהסכם עם2018במרס  29ביום  - עסקת רכישת פרויקט ובה  .ד

Holdings B.V. (“GCH”)  ) חברה מקבוצת תיאטראות ישראל; יוסף כי קבוצת תיאטראות ישראל החזיקה

ממיות רוסון, והיתה צד להסכם בעלי מיות עם החברה בקשר  39.8% -כ 2016בדצמבר  23עד ליום 

מיות של  GCH -מידי רוסון -לשם רכישה עללהחזקותיהן (בעקיפין) ושליטתן ברוסון עד אותו מועד), 

, Nova Królikarniaויקט, אשר הין הבעלים של כסים מסוימים המצויים בפרויקט הדל"ן מספר חברות פר

לחברות הפרויקט  GCHמלוא ההלוואות שיתו על ידי לרבות ), "פרויקט ובה"הממוקם בוורשה בפולין (

ההתקשרות) מיליון ש"ח במועד  81.9 -מיליון זלוטי (המהווה כ 83.8 -האמורות, וזאת תמורת סך כולל של כ

שלוש אופציות לרכישה של מיות של שמוה חברות פרויקט וספות , וכן לשם קבלת )"הסכם הרכש"(

המחזיקות בחלקים וספים של פרויקט ובה, אשר מצאים בשלבי תכון מתקדמים ואשר מיועדים לתחילת 

סון על השלמת העסקה דיווחה רו 2018באפריל  10ביום  )."האופציה מיהסכ"הקמה בשתיים הקרובות (

חשבון התמורה לפי הסכם הרכש בסך של -לפי הסכם הרכש, במסגרתה בין היתר בוצע התשלום הראשון על

ידי החברה לטובת העסקה -, לרבות ערבות שהועמדה עלזלוטי, הועמדו הערבויות והבטוחות שהוסכמו 23.8

עיקרי תאי העסקה ם וספים בדבר . לפרטיוכן חתמו הסכמי האופציה כאמור שקבעו,האמורה בתאים 

למועד הדוח רוסון שוקלת מימוש של אופציות בהתאם להסכמי  .לדוחות הכספיים .י.3 באורהאמורה ראה 
 האופציה.

 יחידות 6,783 - כבהיקף של  היו בפולין רוסון שלפרויקטים הקרקעות וה, צבר 2018 ביוי 30ליום  כון  .ה

 יחידות 877(אשר מתוכן  ויקטים שהקמתם הסתיימה ופרויקטים בתכוןדיור, לרבות פרויקטים בהקמה, פר
   .דיור מכרו וטרם מסרו)

לדוח הצעת המדף ספח ג' ראה  2017בדצמבר  31של רוסון ליום  פרויקטיםהמצרפיים לגבי  תויםלעיין   .ו

 ).2018-01-050320(אסמכתא מס'  2018במאי  22שפרסמה החברה ביום 

ידי רוסון (בוסחו באגלית), ראה -שפורסם על, כפי 2018 ביוי 30עוי של רוסון ליום לעיין הדוח הרב  .ז
 ).2018-01-074020(אסמכתא מס'  2018 באוגוסט 8דיווח מיידי של החברה מיום 

, בהם קיימת פעילות שיווק ליום מאוד מהותיים פרויקטים שאים, רוסוןעדכון ביחס לפרויקטים של  הלןל  .ח

 : 1,2(התוים הכספיים מוצגים באלפי זלוטי)  2018 ביוי 30

מספר חוזים שחתמו בתקופת  שם הפרויקט  
 הדוח

שטחים שחתמו לגביהם 
 הסכמים בתקופת הדוח (מ"ר)

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו, 
 ללא מע"מ 

רבעון 
2  

2018 

רבעון 
1  

2018 

כון לשה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 

רבעון 
2  

2018 

רבעון 
1  

2018 

כון לשה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 

  רבעון
 2  

2018 

  רבעון
 1  

2018 

כון לשה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 

פרויקטים 
שהקמתם 
סתיימה 

ושמכירתם 

Espresso II, III   & IV 1 1 97 71 64 6,016 9,178 9,047 7,260 

Miasto Moje I (2) 20 20 115 1,022 924 5,821 6,097 5,966 5,732 

Młody Grunwald I - III 8 13 64 733 960 4,069 5,731 5,789 5,852 

                                                      
 31 ליום; ש"ח 1.009, לתקופה שהסתיימה באותו יום היה שער הזלוטי הממוצע "חש 0.976 הזלוטי שער היה 2018ביוי  30 ליום   1

 ש"ח. 0.9535"ח, לתקופה שהסתיימה באותו יום היה שער הזלוטי הממוצע ש 0.996 וטיהיה שער הזל 2017בדצמבר 
 של השי לרבעוןספיים של רוסון הכ בדוחותיהבהתייחס לפרויקטים של רוסון הים על בסיס המידע הכלול מוצגים ה התוים   2

 .2018 שת
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מספר חוזים שחתמו בתקופת  שם הפרויקט  
 הדוח

שטחים שחתמו לגביהם 
 הסכמים בתקופת הדוח (מ"ר)

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו, 
 ללא מע"מ 

רבעון 
2  

2018 

רבעון 
1  

2018 

כון לשה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 

רבעון 
2  

2018 

רבעון 
1  

2018 

כון לשה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 

  רבעון
 2  

2018 

  רבעון
 1  

2018 

כון לשה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 

טרם 
הושלמה 
 במלואה

Vitalia I 4 4 99 428 335 4,741 5,372 5,200 5,468 

Chilli IV 2 3 10 119 205 610 4,046 4,102 3,961 

Panoramika II, III 6 17 94 421 873 4,520 4,944 5,289 4,588 

Moko 4 8 41 340 916 4,503 8,780 8,533 7,963 

Verdis 1 - 2 38 - 137 10,445 - 8,289 

Impressio - )1( 2 - )125( 237 - - 6,932 

Nova Królikarnia 1a  & 1d 
(2) 

3 - - 395 - - 10,734 - - 

City Link I  (1) - 3 52 - 220 2,524 9,173 8,409 9,192 

Other (old) projects 1 - 1 - - 70 - - 3,886 

פרויקטים 
 בהקמה

Miasto Moje II 44 24 8 2,084 1,088 636 5,956 5,858 5,689 

City Link III 38 51 91 1,740 2,169 3,845 9,977 9,739 9,631 

Marina Miasto 18 3 15 560 46 562 8,295 13,304 7,571 

Vitalia II 14 28 6 801 1,490 324 5,808 5,752 5,679 

Grunwald2 (3) 44 - - 1,936 - - 6,314 - - 

Panoramika IV 11 3 2 467 142 104 5,172 5,169 5,097 

Nova Królikarnia 1b 1 - - 156 - - 9,462 - - 

Nova Królikarnia 1c 2 - - 314 - - 9,831 - - 

Nova Królikarnia 2a 17 - - 1,213 - - 10,218 - - 

Nova Królikarnia 2b (3) 9 - - 575 - - 10,746 - - 

City Link II (1) 0 11 83 0 717 3,908 9,134 9,100 9,465 

  ).Joint venture) פרויקטים המוצגים בדוחות הכספיים של רוסון כהשקעה משותפת (1(

  ) פרויקטים שהושלמו במהלך התקופה.2(

   ) פרויקטים שבייתם החלה במהלך התקופה.3(

  

 פרויקטהיו ש, רוסוןשל  City Link III ביחס לפרויקטלחלק א' לדוח התקופתי  11.7לסעיף עדכון  הלןל  .ט

 : 1(התוים הכספיים מוצגים באלפי זלוטי) 2018 ביוי 30ליום  ,ודמא מהותי

  להלן עדכון בדבר עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט: 

  2רבעון     

2018  

 1רבעון 

2018  
  2017 1רבעון   2017שת 

עלויות 

  שהושקעו

(באלפי 

  ש"ח)

 - - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה
 253 1,376 181  178 ן פיתוח, מסים ואגרותעלויות מצטברות בגי

 729 1,724 15  124 עלויות מצטברות בגין תכון

 - 10,117 5,829  6,103 עלויות מצטברות בגין ביה
 175 863 273  280 עלויות מצטברות בגין מימון (שהווו)

 18 154 64  169 עלויות אחרות

 1,175 14,234 6,362  6,854 סה"כ עלות מצטברת בתקופה

 26,059 39,118 45,480  52,334 סה"כ עלות מצטברת בספרים

  
  
  
  

                                                      
 של השי לרבעוןהכספיים של רוסון  בדוחותיהבהתייחס לפרויקטים של רוסון הים על בסיס המידע הכלול מוצגים ה התוים   1

 .2018 שת
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  2רבעון     

2018  

 1רבעון 

2018  
 1רבעון   2017שת 

2017  
עלויות 

שטרם 

הושקעו 

(באלפי 

ש"ח) 

ושיעור 

  השלמה

 - - - - עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו 

 מדן)(או

  

1,612  

  

1,791 
  

1,971 - 

 - 549 540  451 עלויות בגין תכון שטרם הושקעו (אומדן)
 - 72,536 66,877  60,765 עלויות בגין ביה שטרם הושקעו (אומדן)

עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהווות 

 בעתיד (אומדן)

  
1,006  

  

1,321 
  

1,426 - 

 - 2,922 2,709  2,617  ועלויות בלתי צפויות ועלויות אחרות שטרם הושקע
 - 79,404 73,238  66,451 סה"כ עלות שותרה להשלמה

 - 12% 19%  30% שיעור השלמה (כספי) (לא כולל קרקע) (%)
 - 2019 2019  2019 מועד השלמת ביה צפוי

  

  להלן עדכון בדבר שיווק הפרויקט:

  2רבעון   

2018  

 1רבעון 

2018  

 1עון רב  2017שת 

2017  

חוזים שחתמו בתקופה 

  השוטפת

 - 91 51  38  יחידות דיור
 - 3,845 2,170  1,740  יחידות דיור (מ"ר)

 - 9.6 9.7  10.3  מחיר ממוצע למ"ר (אלפי ש"ח)
חוזים מצטברים עד 

  לסוף התקופה

 - 91 142  180  יחידות דיור
 - 3,845 6,014  7,754  יחידות דיור (מ"ר)

 - 9.6 9.7  9.8  "ר (אלפי ש"ח)מחיר ממוצע למ
שיעור השיווק של 

  הפרויקט

סה"כ הכסות צפויות מכל הפרויקט 

  (אלפי ש"ח)
187,439  186,181 183,121 - 

סה"כ הכסות צפויות מחוזים 

  שחתמו במצטבר (אלפי ש"ח)
76,032  58,157 37,032 - 

שיעור שיווק ליום האחרון של 

  התקופה (%)
41%  31% 20% - 

ם שטרם חתמו שטחי

  לגביהם חוזים

 - 277 226  188  יחידות דיור
 - 14,870 12,700  10,961  יחידות דיור (מ"ר)

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

(אלפי  חתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי

 זלוטי)

31,105  31,274 
   

    12  9 אריך הדוחמספר חוזים שחתמו מתום התקופה ועד ת
    485  435 שטח מ"ר חוזים שחתמו מתום התקפה ועד תאריך הדוח

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שחתמו מתום התקופה ועד תאריך 

 הדוח 
10.5  10.4 

   

  

), בערך קוב של Tהשלימה רוסון הפקה לציבור של אגרות חוב מסדרה וספת (סדרה  2018בחודש מאי   .י

"). החוב אגרות"ח) ("ש מיליון 51 -(כ זלוטימיליון  50כוללת (ברוטו) של , ובתמורה זלוטי כל אחת 1,000

בצירוף ּ  wibor six-monthsשתית חצי ריבית יישאו החוב אגרות .בפולין בבורסה למסחררשמו  החוב אגרות

מועד . הסדרה איה מובטחת בשעבודים והיא תפרע במלואה לאחר ארבע שים מ3.5%מרווח בשיעור של 

ההפקה. אמות המידה הפיסיות החלות על הסדרה האמורה כוללות: יחס חוב טו להון עצמי שלא יעלה 

מיליון זלוטי  1עם צדדים קשורים בסכום מצטבר כולל שלא יעלה על  ומגבלה על ביצוע עסקאות 80%על 

 בשה.

 , בהתאם לתאיהן.F -ו Hבתקופת הדוח פרעה רוסון את יתרת אגרות החוב שהיתה במחזור מסדרות 

 9.6דיבידד בסך של לחלק  רוסון שלוהדירקטוריון המפקח הדירקטוריון המהל  והחליט, 2018 יולי בחודש  .יא

חלוקת הדיבידד כאמור מיליון ש"ח).  6.4 - בחלוקה האמורה  החברהמיליון ש"ח לבעלי מיותיה (חלקה של 

בוסף הוחלט לעדכן את  .2018לחודש ספטמבר  אשר זומה כפופה לאישור האסיפה הכללית של רוסון

 מיידידיווח .ב. לדוחות הכספיים וכן 5באור לפרטים וספים ראה מדייות חלוקת הדיבידד של רוסון. 
  .)2018-01-063012(מס' אסמכתא:  2018ביולי  12ום ישפרסמה החברה ב
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עלויות ביה והוצאות של אחד התקשרה רוסון בהסכם הלוואה עם בק לשם מימון  2018מרס  בחודש  .יב

התקשרה רוסון בהסכם  2018בחודש אפריל ; מיליון זלוטי 20.5 - מהפרויקטים שלה, בסכום של עד כ

 29 -הלוואה עם בק לשם מימון עלויות ביה והוצאות של אחד מהפרויקטים שלה בוורשה, בסכום של עד כ

עלויות  שלהלוואה עם בק לשם מימון  מיהסכ שיהתקשרה רוסון ב 2018 אוגוסט חודש; במיליון זלוטי
 .זלוטימיליון  25 -של עד ככולל חד מהפרויקטים שלה, בסכום והוצאות המיסים של א ופיתוח ביה

 דורי ביה פעילות  -לחלק א' לדוח התקופתי  12עדכוים לסעיף  .9

של דורי ביה ראה סעיף  מיהתזרימצבה  לעיין; .ב. לעיל4מצבה הפיסי של דורי ביה ראה סעיף  לעיין  .א

 . להלן 18.3.8.2

גי תקווה פרויקט של החברה ב מבצעת דורי ביהמועד אישור הדוח, לועד  2018לשת  השי הרבעוןבמהלך   .ב

. יהודשל החברה ב וסף בפרויקט, וכן מבצעת חפירה ודיפון הכספיים) דוחות.ה. ל5 באור(שלב ב') (ראה 

 -כל 97% - כ ביןביצוע סופיים בשלושה פרויקטים וספים, בשיעורי ביצוע של מצויה בשלבי  דורי ביהבוסף, 
 ידה בעיקר עבור החברה. -ערכת לשם ביצוע פרויקטים וספים על דורי ביה. 99%

בתחום זה גם את פעילותה של רום גבס והחברות המוחזקות  פעילותהכללה  2018במרס  31יום יצוין כי עד ל  .ג

כמובא להלן. בהתאם, העדכוים הכלולים בסעיף זה  הופרדה למגזר פרד 2018אפריל החל מאשר , שלה
 לחלק א' לדוח התקופתי מתייחסים לעדכוים בקשר לדורי ביה בלבד. 12בהתייחס לסעיף 

לדוחות  .טז.3 באור ראה, להם צד היה ביה שדורי משפטיים בהליכים שחלו עדכוים אודות לפרטים  .ד

 הכספיים.

התקשרה דורי ביה עם איובייט בהסכם מכר במסגרתו מכרה דורי ביה לאיובייט כס  2018בחודש אפריל   .ה

 הכספיים. לדוחות .יב.3 מקרקעין שבבעלותה של דורי ביה. לפרטים וספים ראה באור

דורי  שלממוסדות פיסיים (ביצוע, מכר וטיב) לפעילות שוטפת וערבויות פרטים בדבר אשראי כספי להלן   .ו

 ש"ח):  י(במיליו לא חשבוות ליווי ביה כחלק מקבוצת רכישה)(ל ביה

 1למועד הדוח  2018 ביוי 30 ליום 
 יצול מסגרות מסגרות יצול מסגרות מסגרות

 36.6 36.6 27.9 27.9 אשראי כספי
 145.7 145.7 159.1 159.1 (*) ערבויות

 182.3 182.3 187.0 187.0 סה"כ מסגרת אשראי
  

ולמועד  2018 ביוי 30, אשר כון ליום ביה דורי של לפרויקטים החברהידי - על בעבר שהועמדו רבויותע כולל  * 

בתהליכי  מצויותו ,בהתאמה מיליון ש"ח, 0.6 -וכש"ח  מיליון 2.3 -של כ סך עלעומדות  הדוח אישור

  .ביטול/הפחתה

עמידתה של דורי ביה באמות מידה  לפרטים וספים אודות אשראי וערבויות של דורי ביה, וכן לעיין אי

פיסיות החלות עליה במסגרת התחייבויותיה וכתב ויתור והסכמות עקרויות שקיבלה דורי ביה לעיין זה 
  להלן. 18.3.9, ראה סעיף שלה מהתאגידים המממיםמחלק 

- על 2018וסט מיליון ש"ח שהועמדה לדורי ביה בחודש אוג 30לפרטים בדבר מסגרת אשראי וספת בסך של   .ז

בתקבולים שעבוד קבוע וראשון בדרגה על חלקה ואשר להבטחתה תיצור דורי ביה ידי גוף שאיו פיסי, 

.י. לדוחות 5, ראה באור שיתקבלו מהליך הבוררות המתהל בלודון גד קבלן ההקמה בפרויקט דוראד
 .הכספיים

אלפי ש"ח, ללא ריבית או  630וואה בסך של העמידה ע. לוזון לדורי ביה הל 2018יוסף כי בחודש אוגוסט   .ח

וכח צרכיה התזרימיים הדחופים ההלוואה הועמדה . 2018בספטמבר  15הצמדה, העומדת לפירעון עד ליום 

ע. -ל תעמוד, האמור במועדידי דורי ביה - על ההלוואהפרע ת לא בו במקרהשל דורי ביה. עוד הוסכם כי 

                                                      
 .2018 באוגוסט 16התוים בטבלה למועד הדוח הים ליום    1
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ההלוואה האמורה . שתהיה ככל לוזוןע. -ל ביה דורי של חוב מיתרת ההלוואה סכום את לקזז הזכות לוזון

 בהתאם להוראות חוק החברות. ידי ועדת הביקורת של החברה כעסקה שאיה חריגה-סווגה על

   ביה דורי פעילות עם בקשר החברה תוחשיפ  .ט

יפות כספיות חשלחלק א' לדוח התקופתי בעיין זה, להלן עדכון בדבר  12.25.1בהמשך למתואר בסעיף 
, זה במועד הקיימים התחייבויות/או ו הסכמים לפי, 2018ביוי  30עיקריות ישירות של החברה כון ליום 

   :ביה דורי פעילות עם בקשר

   דורי ביה כקבלן מבצע בפרויקטים יזמיים של החברה פעילות  )1(

 : 2018ביוי  30יום ל להלן יתרות להשלמת ביצוע עבודות דורי ביה בפרויקטים של החברה כון

 סטטוס "ח)ש(במיליוי  לביצוע יתרה הפרויקט שם

  "ד יח 120 - ל בהתייחס 4 טופס התקבל  0.5 -כ שלב א'  My Unik פרויקט

 .)"דיח 126 מתוך(

 .הפרויקט בשלב ביצוע עבודות תת קרקעיות 112 שלב ב' My Unik פרויקט

) + costהסכם על בסיס עלות (  יהוד פרויקט

  ירותי חפירה ודיפון; לש

  .הסכם ביצוע חתםטרם 

  .וחפירה דיפון בשלב מצוי הפרויקט

  112.5 "כסה

  
סכומי היתרות הכלולים בטבלה לעיל הים לפי ספרי החברה למועד האמור ועל בסיס ההסכמים 
הקיימים שבין החברה לבין דורי ביה ביחס לפרויקטים האלה ובהתאם לסטטוס הביצוע של 

ם האמורים במועד הדוח. ה"ל לא כולל שיויים בביצוע או בלוחות זמים ו/או חריגים ו/או הפרויקטי
  אירועים אחרים כיוצ"ב, אם וככל שיהיו, אשר עשויים להשפיע על סכומים אלה.

להמשך פעילותה השוטף והסדיר של דורי ביה, לרבות איכות הביה שלה ועמידתה בלוחות זמים, 
ביצוע הפרויקטים האמורים ועל עמידתה של החברה בהתחייבויותיה כלפי  ישה השפעה על המשך

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

  לעלויות מיוריות וספות.

  חברתיות-תרות חוב ביןי  )2(

מיליון ש"ח בעיקר בגין הלוואות  26 -לחברה בסך של כלדורי ביה יתרת חוב  2018ביוי  30יום ל  
הערבות שהעמידה מיליון ש"ח ששולם לדיה סיבוס בע"מ בגין  10סך של ופעילות שוטפת (לרבות 

כן לדורי ביה יתרת חוב לרום .ג. לדוחות הכספיים), ו3החברה לטובת דורי ביה; לפרטים ראה באור 
  טפת כקבלן משה.מיליון ש"ח פעילות ביצוע שו 36 -גבס בסך של כ

לפרטים בדבר התחייבות החברה לדחיית מועד הפירעון של חלק מהחוב של דורי ביה כאמור ראה 
  להלן, במסגרת תיאור צרכיה התזרימיים של דורי ביה. 18.3.8.2סעיף 

  קמסגרת אשראי בגין בד  )3(

למימון עלויות מיליון ש"ח  3 - בסך של כאישרה החברה העמדת מסגרת אשראי  2018בחודש מרס 
מועד אישור לו 2018ביוי  30. יתרת המסגרת כון ליום דורי ביה בבדק עבור פרויקטים של החברה

  ., בהתאמהמיליון ש"ח 1.3 -מיליון ש"ח ו  1.5ההדוח הי

  ביהלטובת דורי  קדוותי/פערבויות  )4(

ידי החברה ו/או רום גבס לטובת דורי ביה (לרבות -קדוות שהועמדו עלילפרטים בדבר ערבויות/פ

ושל  גבס רום בערבות שהין מסגרות מתוך ביה לדורי פיסיים גופיםידי -ערבויות אשר הועמדו על
רבות דורי ידי גופים פיסיים לרום גבס מתוך מסגרות בע-ערבויות ואשראי כספי אשר הועמדו על

  ) לדוחות הכספיים.13.טז.3כן ראה באור  להלן. ב' עד ד' 18.3.9), ראה סעיפים ביה
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  הליכים משפטיים  )4(

עשויות להיות מוגשות מעת לעת דרישות ו/או תביעות בגין ליקויי מוגשות ו/או הוגשו, גד החברה 

לקן מוגשות ו/או רלווטיות גם ביה ו/או איחורי מסירה ו/או בגין תיקוים, בדק ואחריות, אשר ח

כקבלן המבצע בפרויקטים יזמיים של החברה. במקרה בו לא תעמוד דורי ביה  כגד דורי ביה

בהתחייבויותיה או לא תישא דורי ביה באחריותה לפי ההסכמים שבין החברה לבין דורי ביה ביחס 

כפוף לדין ו/או לזכויות  לדרישות ו/או תביעות כאמור, עשויה החברה לחוב בתשלומים כאמור

בסכומים לא למועד הדוח מסתכמות הדרישות ו/או התביעות האמורות  החוזיות הרלווטיות.
  .מהותיים

לעיין הליך בקשה לאישור תובעה ייצוגית אשר הוגשה, בין היתר, גד החברה וגד דורי ביה ראה 
  לדוחות הכספיים. ) 3.טז.3באור 

ידי החברה לדורי ביה במסגרת הסכם קבלות המשה של -שיתה עלבדבר התחייבות  לפרטים  )5(

, ולהליך משפטי המתהל בעיין זה בקשר לדרישה של צד שלישי לתשלום דמי ייזום דוראדפרויקט 
 .) לדוחות הכספיים14.טז.3ובאור  השתיים הכספיים לדוחות) 18.ד.18ראה באור 

ה העצמי של דורי ביה או מחיקתו עשויים לגרום לפגיעה וספים ו/או קיטון משמעותי בהו הפסדים  )6(

בהוה העצמי של החברה ובהתאם עשויים להשפיע על איתותה הפיסית, לרבות בהתייחס להשפעה 
  של החברה מול בקים ומחזיקי אגרות החוב שלה. בקובטיםעל אי עמידה 

ות בלבד לפי הסכמים ו/או התחייבויות יודגש כי המתואר לעיל מתייחס לחשיפות כספיות עיקריות ישיר

הקיימים במועד זה בקשר עם פעילות דורי ביה. למותר לציין כי דורי ביה היה חברה בת של החברה ולכן, 

מן הסתם, יתכו חשיפות וספות, עקיפות ו/או פוטציאליות אחרות, לרבות מהיבטים איכותיים, להרעה 

פעילותה העסקית של החברה, מכירותיה, פגיעה במויטין, מיצובה  במצבה של דורי ביה (כגון השלכות על
  בשוק, השפעות על יכולתה לגייס חוב/הון וכיוצ"ב), ואשר אין ביכולת החברה לאומדן במלואן במועד זה.

 גבס תחום קבוצת רום .10

שלמה , היתה רום גבס חברה בת בבעלות מלאה של דורי ביה. במועד האמור הו2016באפריל  11עד ליום 

 ")גבס רום עסקת"חברה (ברום גבס ל החזקותיהמלוא מכרה דורי ביה את  עסקת רום גבס אשר במסגרתה

ד) לדוחות הכספיים השתיים). בהתאם, החל )2.ב.10(לפרטים וספים אודות עסקת רום גבס, ראה באור 

מדוח זה דוחותיה  חברה בת בבעלות מלאה במישרין של החברה, והחלרום גבס היה  2016מחודש אפריל 

הכספיים של רום גבס מאוחדים ישירות בדוחותיה הכספיים של החברה (לעיין הפסקת איחוד דוחותיה 

הכספיים של רום גבס בדוחות הכספיים של דורי ביה עם סיום תקופתה של אופציית הרכש שהוקתה לדורי 
  לדוחות הכספיים). .ה2ביה במסגרת עסקת רום גבס, ראה באור 

 לדוח דירקטוריון זה. ספח א' טים וספים אודות פעילותה של קבוצת רום גבס ראהלפר

  תחום דוראד ארגיה בע"מ - לחלק א' לדוח התקופתי  13עדכון לסעיף   .11

"ח, ש מיליון 34 -כשל  קי רווח דוראדרשמה  2018 ביוי 30חודשים שהסתיימה ביום  ששהשל  בתקופה  .א

חודשים  ששהשל  בתקופהש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן  מיליון 2 -לעומת רווח קי של כ

מיליון ש"ח לעומת סך של  109 -הוצאות מימון טו בסך של כ דוראדרשמה  2018 ביוי 30שהסתיימה ביום 

לצרכן  המחירים במדד לשיויים וכן לעותיותכי  יצוין ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מיליון 149 -כ
  .כאמור דוראדצאותיה הכספיות של תו עלהשפעה מהותית 

הכספיים לעיין הערכות דוראד להחזרים וספים של הלוואות בעלים בשה העוקבת  לדוחות א..3 באורראה   .ב
 .2018ביוי  30ליום 

ידי דוראד כמתואר לעיל היה מידע צופה פי עתיד כהגדרתו -ההערכה בדבר צפי להחזר הלוואות בעלים על

מתבססת על הערכותיה של דוראד למועד הדוח בהתאם לתחזיותיה בדבר תויה בחוק יירות ערך, ה

הכספיים ותוצאות פעילותה לתקופה הרלווטית ועל בסיס הוראות הסכמי המימון שלה, לרבות אמות 

המידה הפיסיות והמחויבויות המפורטות בהם. ההערכה האמורה עלולה שלא להתממש, כולה או חלקה, 

שוה מכפי שצפה, כתוצאה משיויים בתויה הכספיים ותוצאות פעילותה של דוראד  או להתממש באופן

  א' לדוח התקופתי. חלק ל 13.4.13בתקופה הרלווטית ו/או כתוצאה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 
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 פורום יצרי חשמל פרטי מגז) לחלק א' לדוח התקופתי בעיין עתירת 10[ג]( 13.4.1בהמשך לאמור בסעיף   .ג

הגישה המדיה  2018ביואר  4ביום  יצוין כי, "צ כגד בית הדין הארצי לעבודהלבגטבעי ומדית ישראל 

הודעת דיווח לפיה הליך ההיוועצות שמקיימת המדיה עם חברת החשמל וציגות העובדים בוגע לרפורמה 

ם התקדמות במתווה חברת החשמל, ובוגע להלכות המתווה המתוכן על זכויות העובדים, התקד

משמעותית אך טרם הבשיל להסכמות קיבוציות. על כן ביקשה המדיה להאריך את המועדים להגשת כתבי 

 2018ביוי  3ביום . 2018 במאי 27 ליום עד עדכון הודעת להגיש למדיה הורה המשפט ביתטעות בתיק. 

 4כתוצאה מכך ביום , והסתדרות הכללית החדשהבין ההגיעה להסכם קיבוצי בין חברת חשמל ל המדיה
 ביטל בית המשפט את עתירת הפורום. 2018ביולי 

לחלק א' לדוח התקופתי בעיין זקים שהתגלו בטורביות גז של דוראד ולעיין  13.4.2בהמשך לאמור בסעיף   .ד

שהכירה דוראד בדוחותיה הכספיים כסי השיפוי , יעודכן כי מתוך בקשר לכךכיסוי ביטוחי שיש לדוראד 

דוראד למועד קיבלה מיליון ש"ח,  46הסתכמו בסך של  2017בדצמבר  31הזקים האמורים אשר ליום בגין 

 מיליון ש"ח.  6 -ש"ח, ולאחר תאריך המאזן סך וסף של כמיליון  28 -סך של כהדוח 

- לחלק א' לדוח התקופתי לעיין דירוג החוב הבכיר של דוראד בדירוג ב 13.4.10.2בהמשך לאמור בסעיף   .ה

, יעודכן כי )Standard & Poor’s Maalotידי - (אשר ערך למועד הדוח על ומעלה Aת השקעה" מקבוצת "רמ

התאגידים עם של דוראד ובהתאם להסכמי המימון  2018בעקבות העלאה של הדירוג האמור בחודש פברואר 

ים כאמור של דוראד לתאגידים המממ, יופחת שיעור הריבית השתית של יתרת ההלוואות המממים שלה
  .2018ביולי  13החל מיום  0.4%בשיעור של 

בין דורי ביה והחברה לבין קבלן ההקמה בפרויקט דוראד בקשר בלודון שלעדכון בעיין הליך הבוררות   .ו

   .הכספיים לדוחות) 6.טז.3באור ראה , להתחשבות הכספית בייהם בפרויקט

  ) 1. ס"ק טז.3ם בעייה של דוראד ראה באורים לפרטים אודות עדכוים שחלו בהליכים משפטיים וספי  .ז
 ) לדוחות הכספיים. 14 - ו

 לוזון דל"ן -לחלק א' לדוח התקופתי  14.2 עדכון לסעיף  .12

 ע. לוזון דל"ן ופיסים בע"מ. -שוה שמה של ץ מלוות בע"מ ל 2018בחודש יולי   .א

בדבר התקשרותה  ,א' לדוח התקופתי. [ז] לחלק 14.2סעיף לאמור ב בהמשך: יהוד -השלמת עסקת לוגאו   .ב

ה (באמצעות רכישת מלוא ההחזקות בחברה בהסכמים לשם רכיש 2017בחודש דצמבר  לוזון דל"ןשל 

ולשם הקמה יחד עם השותף של  ,מחצית מהזכויות במקרקעין ביהוד יחד עם שותף ")) שלשיראורפרטית ("

לוזון ידי - ימון ההון העצמי הדרש לפרויקט עלפרויקט דל"ן יזמי למגורים במקרקעין האמורים, לרבות מ

, והחל מן המועד , הושלמו העסקאות שוא ההסכמים האמורים2018באפריל  9ביום , יעודכן כי דל"ן
 . לוזון דל"ןהאמור שיראור היה חברה בת פרטית בבעלותה המלאה של 

  הכספיים. לדוחות .יא.3 ראה באוראודות העסקה ואודות העמדת המימון במסגרתה לפרטים וספים 

  יהוד  -להלן תוים לעיין פרויקט "לוגאו" 

מועד   מיקום

  רכישה

 עלויות הקשורות בעתודות הקרקע 
  (חלק החברה) הדיווח תקופתליום האחרון של 

  חלק

  התאגיד

  האפקטיבי

(%)  

  ביה מגורים (*) שטח

  (פלדלת) 

 עלות מקורית  (לפי תב"ע קיימת)

(כולל מרכיב 

  ציה)הקומבי

  עלויות

  מימון

  שהווו

  לקרקע

  עלויות

  תכון

  ואחרות

  ירידות

  ערך

  שרשמו

  במצטבר

  עלות

  וכחית

(כולל מרכיב  בספרים

  קומביציה)

  30.06.2018 ליום

  (ד) -(א)+(ב)+(ג)  (ד)  (ג)  (ב)  (א)

 63,321 - 377 310 62,634  2018  יהוד
50%   

(ללא מרכיב 

  הקומביציה)

 1,853 -מ"ר, ו  20,579

  רפסותממ"ר 
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  מסחר (*)  מגורים* זכויות ביה

  מצב תכוי וכחי

  (לפי שימושים)

  מצב תכוי מבוקש/מתוכן

  (לפי שימושים)

  וכחימצב תכוי 

  )תב"ע קיימת(לפי 

  יח"ד/

  ייעוד

  אחר

  מ"ר

ממוצע 

  ליח"ד/

  ייעוד אחר

  יח"ד/

  אחר ייעוד

  מ"ר

  ממוצע ליח"ד

  ייעוד אחר/

  סטטוס

  יהליך תכו

  11-13סה"כ שטח ברוטו למסחר במגרשים 

  מ"ר 1,237 - מ"ר, גלריה 2,547 - מ"ר, קומת קרקע 1,784 - מרתף  (*)  (*) 111  (*) 185  (*)  (*)

זכויות הביה המתוארות בטבלה הין לפי כווות השותפים בפרויקט למועד הדוח. יובהר כי למועד (*) 
  . ביה בגין הפרויקט ת לקבלת היתריאישור הדוח טרם הוגשו בקשו

, בפרויקט האמור י ביהמידע לצורך הגשת בקשות להיתר ילקבלת תיק ותבקש וכון למועד הדוח, הוגש

להיתרי  ותהגשת בקשוהשותפים בפרויקט הגישו בקשה להיתר הריסה ביחס לאחד המגרשים ופועלים לשם 

להגשת בקשות  בפרויקט לפעולהיתרי ההריסה בכוות השותפים  לאחר קבלתליתר המגרשים. הריסה 
 .היתרי ביהללקבלת היתר חפירה ודיפון ו

לוזון בגם את כהותו כמכ"ל עם סיום כהותו כמכ"ל החברה,  ,מר ארז תיקסיים  2018 מאיב 15 ביום  .ג

עם סיום כהותו של מר תיק, מיה דירקטוריון לוזון דל"ן את מר עופר כדורי, דירקטור בחברה . דל"ן

דל"ן, לכהוה כמ"מ מכ"ל בלוזון דל"ן וזאת עד לאישור האסיפה הכללית שלה למיויו של מר ובלוזון 

עמוס לוזון, אשר כיהן אותה עת כיו"ר דירקטוריון לוזון דל"ן (בוסף לכהותו כיו"ר דירקטוריון החברה), 

כללית של בעלי המיות ה אסיפהה אישרה 2018ביוי  14ביום  לכהוה גם כמכ"ל לוזון דל"ן כמתואר להלן.

מכ"ל כמיויו של מר עמוס לוזון, לכהוה (ברוב מיוחד בהתאם להוראות חוק החברות) את  לוזון דל"ןשל 

, וזאת לתקופה שעד למועד אישור ופרסום הדוחות שלהדירקטוריון הבוסף לכהותו כיו"ר  לוזון דל"ן
 .2018לשת  לוזון דל"ןהכספיים של 

[ב] לחלק א' לדוח התקופתי, בעיין העסקה במסגרתה מכרו מלוא החזקותיהן  14.2סעיף בהמשך לאמור ב  .ד

עסקת ") במלוות אפריקה ישראל בע"מ ("המוכרותושל אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (" לוזון דל"ןשל 

, ת, לאחר משא ומתן בין המוכרות לרוכש2018בחודש יולי  ,2017"), אשר הושלמה בחודש אוקטובר מאפ"י

התוספת חתמה תוספת להסכם בין הצדדים לעיין התחשבות סופית ביחס להון חוזר בגין העסקה ("

, הון ש"ח בגין ההתחשבות האמורמילי 1 -סך של כ לוזון דל"ןבלה יבהתאם לתוספת להסכם, ק"). להסכם

סכם קבעו אשר הועבר מפיקדון באמות שהופקד במועד השלמת העסקה. כמו כן במסגרת התוספת לה

 יצועב עםהוראות לשחרור סכומים וספים שהופקדו באמות על ידי הרוכשת במועד השלמת העסקה. 

 מיליון 1.5 -כ של סךל מסתכמים באמות שהופקדו הסכומיםיתרת  ,להסכם בתוספת שקבעו ההוראות

מיליון ש"ח  2.5 -ככס לקבל בסך של  לוזון דל"ןבספרי עם השלמת עסקת מאפ"י רשם יצוין כי . "חש

מיליון ש"ח יוחס להתחשבות בגין  1.5 -(אשר מתוכו, סך של כ כאמורה בקשר להתחשבויות ביחס לעסק

ההון החוזר לפי ההסכם והופקד בפיקדון באמות, אשר שוחרר במלואו במועד ביצוע ההוראות אשר קבעו 

כאמור  לוזון דל"ןאשר רשם בספרי  על בסיס התוספת להסכם עודכן סכום הכס לקבל. בתוספת להסכם)
  .כגד רווח והפסד

, אשר יאפשר לה להפיק 2018במאי   ,11ושא תאריך תשקיף מדף לוזון דל"ןפרסמה  2018במאי  10יום ב  .ה

יירות ערך מסוגים שוים בדרך של פרסום דוח הצעת מדף לשם גיוס הון או חוב במשך תקופה של שתיים 

, לרבות בתאים שקבעוה כפוף לעמידת ),תקופה בת שה וספתרות להארכה לעם אפש( ממועד פרסומו

עובר לפרסום דוח הצעת המדף, וזאת על מת לאפשר  לוזון דל"ן בדבר החלטת, ן רשות יירות ערךועדכ
 . לבחון את הצורך במתן היתר לפרסום דוח הצעת המדף ו/או בתיקון התשקיףיירות ערך לרשות 

 הון אושי - לחלק א' לדוח התקופתי  17עדכון לסעיף  .13

מותה גב' ליה לוזון לתפקיד סמכ"לית פיתוח עסקי ומזכירת החברה (חלף תפקידה קודם  2018בחודש יולי   .א

לכן כמהלת פיתוח עסקי, עוזרת אישית למכ"ל החברה ומזכירת החברה). גב' ליה לוזון מכהת גם 
 כדירקטורית בחברה.

מוה מר אריאל אברם, המכהן גם כמכ"ל דורי ביה, לכהוה כסמכ"ל ביצוע בחברה,  2018י בחודש יול  .ב

והוא ימשיך לכהן גם  2018באוגוסט  1. כהותו של מר אברם בחברה היה החל מיום 60%בהיקף כהוה של 
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י ביה, ובין . יוסף כי מר אברם מועסק וימשיך להיות מועסק בדור40%כמכ"ל דורי ביה בהיקף כהוה של 

 חלוקת הוצאות לעיין זה. תבוצע החברה לבין דורי ביה 

 3תתקיים ביום פרסמה החברה זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מיותיה אשר  2018ביולי  25ביום   .ג

מדייות (" של החברההוכחית תגמול המדייות עדכון ) 1על סדר יומה הושאים הבאים: (ו 2018בספטמבר 

למכ"ל , בהתייחס לתאי כהוה לחוק החברות(ה) -ו (ב)א267סעיף הוראות בהתאם ל") קיימתהתגמול ה

אישור ) 2; ()החברה"ל כמכ לכהן לוזון עמוס מר שב בו(המועד  2018 במאי 16 מיום החל בתוקףהחברה, 

 16מיום  בתוקף החל, , בגין כהותו כמכ"ל החברהלוזון, בעל השליטה בחברה עמוסתאי הכהוה של מר 

(המועד בו שב מר לוזון לכהן כמכ"ל החברה), וזאת כפוף לאישור העדכון המוצע למדייות  2018במאי 

 בעלשל גב' ליה לוזון, בתו של מר עמוס לוזון, אישור תאי הכהוה ) 3התגמול הקיימת של החברה; (

) 4; וכן (2018במאי  1 מיוםהחל , כסמכ"לית פיתוח עסקי בחברה ומזכירת החברה, בתוקף בחברה השליטה

חברה. לפרטים וספים ראה דוח הזימון האמור , דירקטור ברו"ח עופר כדוריאישור העקת כתב שיפוי ל
 ).2018-01-070333(אסמכתא מס' 

  אשראי ומימון - לחלק א' לדוח התקופתי  20עדכון לסעיף  .14

  להלן. 18.3.9סעיף אשראי בר דיווח של החברה ראה פרטים בדבר ל

 הליכים משפטיים - לחלק א' לדוח התקופתי  23עדכון לסעיף  .15

  .הכספיים לדוחות .טז.3 באור ראהחברות הקבוצה  תומעורב בהםהליכים משפטיים ים בדבר לעדכו

 בתחומי הפעילות של החברה צבר פרויקטים .16

 2,056 בהיקף כולל של בישראלפרויקטים ב מעורבתקבוצה ה, הדוח אישור למועד כוןבתחום היזמות, 

 למועד כון, בפולין רוסון שלפרויקטים הקרקעות והיחידות דיור). צבר  795דיור (חלק החברה  יחידות

 הסתיימה שהקמתם פרויקטים, בהקמה פרויקטים לרבותיחידות דיור,  6,783 -בהיקף של כ היו, הדוח

יחידות  371 לעומת יחידות 517 רוסון מסרהיחידות מכורות). בתקופת הדוח  877(מתוכן  בתכון ופרויקטים

בתקופה המקבילה אשתקד.  יחידות 439לעומת  יחידות 436 רוסון מכרהבתקופה המקבילה אשתקד, ו

ידי דורי ביה - המבוצעים על הפרויקטים, צבר ההזמות של הדוח אישור למועד כוןבתחום קבלות הביצוע, 

 עבור המבוצע פרויקט בגין היו"ח ש מיליון 110 -כשל  סךש"ח, מתוכו  מיליון 130 -היקף של כב היו

 30צבר ההזמות של קבוצת רום גבס ליום  בחברה. השליטה בעל עבור המבוצע מיליון 2 -כשל  וסך, החברה

מתוך הפרויקטים שבביצוע קבוצת . מיליון ש"ח 206 -ועד סמוך למועד הדוח מסתכם בסך של כ 2018ביוי 

ד הדוח שי פרויקטים כקבלן משה עבור דורי ביה (פרויקט "מגדלי רום גבס, רום גבס מבצעת במוע

הארבעה" ופרויקט "המוסכים" (אשר היו פרויקט אשר היזם בו הוא ע. לוזון כסים והשקעות בע"מ, חברה 

מיליון ש"ח,  45 - מיליון ש"ח ושל כ 6.5- בשליטת בעל השליטה מר עמוס לוזון)), בהיקפים כספיים של כ
  .בהתאמה

  דע וסף אודות כסי החברה והתחייבויותיה מי .17

   :2018ביוי  30ליום  )להלן מידע וסף בדבר תמצית החזקות החברה (דוח סולו

  שם החברה
 המוחזקת

  סוג ייר הערך
 /כסים

  כמות מיות
 (במיליוים)

שיעור 
החזקה 

(%) 

  ערך בספרים
 (אלפי ש"ח)

 החברה חלק
  השוק בשווי

  "ח)ש(אלפי 

  WSE(  108.350  66.1 217,025 111,054( מיה  רוסון

  דורי ביה
  --  (*) )6,959( 100  84.819  מיה

  --   1,354  --   --   הלוואה

  --   126,263  100  8  מיה  )1( גבס רום

  ארגיה דורי
  --  74,347 50 0.01 מיה

  --   48,391  --   --   הלוואה

  TASE(  111.302  69.56  59,410  33,278( מיה  לוזון דל"ן

  --  104,166 --  --  --  )2( בישראל יזמות כסי

  --   106,745  --   --   --   קומביציה מרכיב
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  שם החברה
 המוחזקת

  סוג ייר הערך
 /כסים

  כמות מיות
 (במיליוים)

שיעור 
החזקה 

(%) 

  ערך בספרים
 (אלפי ש"ח)

 החברה חלק
  השוק בשווי

  "ח)ש(אלפי 

מרוכשי דירות ביכוי  מקדמות
  פיקדוות בחשבוות ליווי

 --   --   --  38,534   --  

 אירופה במזרח יזמות כסי
  --  16,242 --  --  --  (בעיקר סלובקיה)

 מסים(בעיקר  אחרים כסים
  )דחים

 --  --  -- 22,083   --  

   807,601    סה"כ

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

   (באלפי ש"ח): 2018ביוי  30וההתחייבויות של החברה (דוח סולו) ליום  הכסיםלהלן יתרות 

 483,264   )3( חוב אגרות
 52,993   התחייבויות למוסדות פיסיים

 12,591    )4הלוואה מבעל שליטה (
 548,548   התחייבויות למוסדות פיסיים ולאחריםסה"כ אגרות חוב ו

  97,863    התחייבות בגין רכישת מקרקעין (קומביציה)

 646,711   סה"כ התחייבויות 
 )     )18,104טו  ,כסים כספיים ביכוי 

 628,607   התחייבויות, טו
  178,994    עצמי המיוחס לבעלי המיות של החברה הון

  

, גבס ברום ההשקעה את הכספיים בדוחותיההפסיקה לאחד  ביה דורי 2018 רילאפב 11מיום  החל  )1(

   .וההשקעה ברום גבס מאוחדת ישירות בדוחותיה הכספיים של החברה

לחלק א' לדוח  10לפרטים אודות הרווחיות הצפויה לחברה בגין כסי היזמות בישראל ראה סעיף   )2(

   התקופתי.

  (באלפי ש"ח):  2018ביוי  30ב של החברה (סולו) שהיו במחזור ביום להלן מועדי פירעון אגרות החו  )3(

 % סה"כ אג"ח  אג"ח י'  אג"ח ט'  אג"ח ח' אג"ח ז' אג"ח ו' לשה שתסתיים ביום

 12% 55,627   -  - 10,754  44,873 2019 ביוי 30

 12% 59,025   -  25,835  10,754 22,436  2020 ביוי 30

 13% 62,230  4,131 -  25,835 32,264 - 2021 ביוי 30

  14% 65,328  7,229 -  25,835 32,264  - 2022 ביוי 30

 10% 47,774  8,468 13,471 25,835  -  -  2023 ביוי 30

  39%  193,280  21,480 94,296  77,504  -  -  ואילך 2024ביוי  30

 100% 483,264  41,308 107,767  180,844 86,036 67,309 "כסה

  

  .הכספיים לדוחות .ו.5באור וכן  ) לדוחות הכספיים השתיים4)(1.א.7ור לפרטים ראה בא  )4(

  

   הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .18

   המצב הכספי 18.1

 1.93ושל  2017ביוי  30 ליום 1.78של  שוטף יחס עומתל, 1.81 היו 2018ביוי  30 השוטף ליום היחס
   .2017בדצמבר  31ליום 

 סעיף

  מיליוי ש"ח)ב( ליום יתרה

 ביוי 30  המהותיים ולשיויים ליתרות החברה הסברי

2018  

 ביוי 30

2017  

בדצמבר  31

2017  

 כסים

  שוטפים
1,440  1,277 1,458  

 ליום  השוטפים בכסים והמגמות השיויים עיקרי סקירת להלן

  :2017בדצמבר  31ליום היתרות לעומת  2018 ביוי 30

  קצר לזמן הקמה בחוזי מעבודות קבלל והכסות לקוחות

 מיליון 200 - הסתכם הסעיף לסך של כ 2018 ביוי 30כון ליום 

 .2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  236 -ש"ח, לעומת סך של כ
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 סעיף

  מיליוי ש"ח)ב( ליום יתרה

 ביוי 30  המהותיים ולשיויים ליתרות החברה הסברי

2018  

 ביוי 30

2017  

בדצמבר  31

2017  

 של פרויקטיםב הלקוחות תויתר קיטוןובע מ קיטוןה עיקר

  .')א שלב(תקווה  גיוב סלובקיהב החברה

  חייבים ויתרות חובה

מיוחסת  תקופהבמיליון ש"ח  82 - בסעיף בסך של כ ידהירה

מסעיף  בפוליןידי רוסון -עלבעיקר לסיווג קרקע שרכשה 

  מקדמות בגין רכישת קרקע לסעיף מלאי.

  מלאי בייים למכירה

רכישת ל בעיקר מיוחסמיליון ש"ח  205 -הגידול בסעיף בסך של כ

 "חייבים" סעיףמקרקע בפולין סיווג ל, בפוליןובה  פרויקט

אשר  ,לוזון דל"ןידי - עלעסקת לוגאו להשלמת ו "מלאיסעיף "ל

יזמיים  בפרויקטים קומביציההמרכיב  מימושעיקר מקוזז ב

  .IFRS15 בילאומי כספי דיווח תקןיישום כחלק בישראל 

 לא כסים

  שוטפים
327 337 292  

 החייבים ביתרות גידולמשוטפים ובע לא העיקר השיוי בכסים 

  .לאחרים שיתו הלוואותמיוחס לה ,לוזון דל"ןב ארוך לזמן

"כ סה

  כסים
1,767 1,615 1,751  

 התחייבויות

   שוטפות
796 718 756 

הסתכמו ההתחייבויות השוטפות של  2018 ביוי 30כון ליום 

מיליון  227 -כסך של מיליון ש"ח, מתוכן  796 - החברה לסך של כ

זאת לעומת . ות ריביתש"ח התחייבויות כספיות ושא

מיליון ש"ח,  756  - ההתחייבויות השוטפות של החברה בסך של כ

מיליון ש"ח התחייבויות כספיות ושאות  221 -כסך של מתוכן 

בהתחייבויות  הגידולעיקר . 2017בדצמבר  31ליום  ,ריבית

בהתחייבות לספקים  מעלייההשוטפות בתקופת הדוח בע 

כן ו אגרות חובשל חלויות שוטפות עלייה במ ולותי שירותים,

 התחייבותרישום מעיקר אשר קוזז ב, מקדמות מלקוחותעליה ב

 בסעיף מירידהוכן  )קומביציה(מרכיב  מקרקעין רכישת בגין

  .בקאיים מתאגידים אשראי

 התחייבויות

  שוטפות לא
618 577 610 

בתקופת הדוח בע בעיקרו הלא שוטפות  בהתחייבויות הגידול

) י'רות חוב (סדרה המיוחס להפקת אגבסעיף אגרות חוב,  מגידול

 מתאגידים ההלוואות קיטוןאשר קוזז בשל  ידי החברה,-על

   .בקאיים

 

 הון"כ סה

(כולל שטרי 

  הון צמיתים)

353 319 385 
 בהון העצמי של החברה בתקופת הדוח בעה בעיקרה הירידה

 .לשקלביחס הזלוטי  שער ומהיחלשות ם בתקופהמהפסדי

 כ"סה

 תהתחייבויו

  והון

1,767 1,615 1,751  
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  דוראד -ה כלולה בחבר השקעה 18.2

. החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את ה הכלולה דוראדמייצג בעיקר את ההשקעה בחבר הסעיף
 לעסקי הוחשיבות בה ההשקעה מהותיות לאור 2018ביוי  30הכספיים של דוראד ליום  דוחותיה
   .9.4% - כ של בשיעור(בעקיפין)  החברהידי -על מוחזקת דוראד. הקבוצה

  הפעילות תוצאות 18.3

  ש"ח): ןליויבמתמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים ( 18.3.1

  1-6/2018 1-6/2017 4-6/2018 4-6/2017 1-12/2017 

 954 160 205 430 399והשכרה עבודות, ממכירות הכסות
)346(ודמי יהולעלות עבודות שבוצעו   )405(  )177(  )151(  )870( 

 84 9 28 25 53גולמי רווח
)5(הוצאות מכירה ושיווק  )4(  )3(  )2(  )11( 

)37( הוצאות ההלה וכלליות  )31(  )22(  )16(  )65( 
 שיטת לפי המטופלת חברה ברווחי הקבוצה חלק

המאזי השווי

)1(  )3(  )5(  
)5(  6 

)13( 10אחרותהוצאות  לפי תפעולי רווח  )2(  )14(  14 
)5(רותאחהוצאות   )8(  )4(  )4(  )14( 

)21( 5אחרותהוצאות  אחרי תפעולי )הפסדרווח (  )6(  )18(  - 
 23 2 4 3 5הכסות מימון
)22(הוצאות מימון  )23(  )15(  )12(  )42( 

)12(הפסד לפי מיסים על ההכסה  )41(  )17(  )28(  )18( 
)6(מיסים על ההכסה  1 )3(  1 13 

))18קי הפסד  )42(  )20(  )29(  )31(  

     מיוחס ל: קי )הפסדרווח (
)27(בעלי מיות של החברה  )46(  )25(  )31(  )42( 

 9 4 5 2 11טו זכויות מיעוט
     אחר כולל(הפסד)  רווח

 של כספיים דוחות מתרגום הובעות התאמות

 חוץ פעילות

 
)7(  

 

9 

 
)18(  8 

 

29 

)25(כולל"כ הפסד סה  )33(  )38(  )21(  )2(  

18.3.2 גולמי רווח סות והכ  

ש"ח  מיליון 191 - סך של כ ןש"ח, מתוכ מיליון 399 -לכהסתכמו  דוחה תסך ההכסות בתקופ
 לעומת, זאתש"ח מביצוע עבודות בייה ויהולן.  מיליון 208 - של כ סךממכירת בייים וקרקעות ו

ש"ח  מיליון 153 -סך של כ ן, מתוכ2017 שת של הראשון בחציון"ח ש מיליון 430 - כ של הכסות סך
; וכן לעומת סך מביצוע עבודות בייה ויהולן ש"ח מיליון 277 -של כ סךממכירת בייים וקרקעות ו

ש"ח ממכירת בייים  מיליון 421 -של כסך  ן, מתוכ2017ש"ח בשת  מיליון 954 -כ הכסות של
  .ש"ח מביצוע עבודות בייה ויהולן מיליון 533 -של כ סךוקרקעות ו

 מיליון 25 - כרווח גולמי של מתוכו מיליון ש"ח,  53 -כסך של בהסתכם  הדוח תבתקופ הגולמי וחהרו
 ;וקרקעותש"ח ממכירת בייים  מיליון 28 -של כ ורווח גולמי ןש"ח מביצוע עבודות בייה ויהול

גולמי  חרוו, מתוכו 2017 שת של הראשון בחציון "חש מיליון 25 -כגולמי בסך של  רווח לעומת, זאת
ש"ח ממכירת  מיליון 9 -של כ גולמי ורווח ןש"ח מביצוע עבודות בייה ויהול מיליון 16 -כשל 

 45 -כ, מתוכו ח"ש מיליון 84 -לסך של כ הגולמי הרווחהסתכם  2017 בשת ;בייים וקרקעות
  ממכירת בייים וקרקעות. היתר ו ןש"ח מביצוע עבודות בייה ויהול מיליון

 6% -כ של גולמי רווח שיעור לעומת, 13% -כ היו הדוח תבתקופהחברה  שלהגולמי  וחהרושיעור 
  .2017 בשת 9% -כשל  גולמי רווחו 2017 שת של חציון הראשוןל

משיויים בעיתויי מועדי ההכרה גם הגולמי בין התקופות ובעים  הפסד/רווחשיויים ביצוין כי 
  .זמייםבהתאם לאכלוסם של הפרויקטים הי בהכסה

  .לדוחות הכספיים 4באור  הלמידע בדבר מגזרי דיווח רא
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 כלליות ו הוצאות ההלה 18.3.3

 31 -סך של כלעומת מיליון ש"ח,  37 - לסך של כ הסתכמו הדוח תוכלליות בתקופהוצאות ההלה 
עיקר ההבדל בין  .2017בשת  "חש מיליון 65 -וסך של כ 2017של שת  בחציון הראשוןש"ח מיליון 

וכן מגידול בהפרשה לתביעות משפטיות בדורי ת ובע מרישום הפרשה לחובות מסופקים התקופו
  ביה. 

  אחרותהוצאות  18.3.4

מיליון ש"ח  8 -של כ סך לעומת"ח, ש מיליון 5 -של כלסך  הסתכמו הדוח תבתקופ אחרותהוצאות 
בעיקר  ,ביהמיוחסות לדורי ההוצאות האחרות בתקופות האמורות . 2017של שת  בחציון הראשון

  להוצאות משפטיות בגין יהול הליך הבוררות בלודון. בקשר

 ש"ח מיליון 7 -מתוך סכום זה כ אשר "חש מיליון 14 -הסתכמו ההוצאות האחרות בכ 2017בשת 
  .בוררות בלודוןההליך להוצאות משפטיות בגין יהול  בקשרבעיקר  ,ביהמיוחסים לדורי 

   הוצאות והכסות מימון 18.3.5

 מיליון 5-כשל  לסךו"ח ש מיליון  22 -הסתכמו לסך של כ הדוח תכסות המימון בתקופהוצאות וה
 3 -כ של סךו"ח ש מיליון 23 -, לעומת סך של כבטו) ,מימון הוצאות"ח ש מילון 17( בהתאמה"ח ש

 עיקר .2017 שת של הראשון בחציון )בטו, מימון הוצאות"ח ש מיליון 20( בהתאמה"ח, ש מיליון
ידי -על לחברה שהועמדה ההלוואה של החוב לאגרות מהמרה ובעתבהוצאות המימון טו הירידה 

    .גזית עסקת במסגרת"מ בע(פיתוח)  ישראלגלוב -גזית

 23 -כהכסות המימון לסך של מיליון ש"ח ו 42 -סך של כל הסתכמו הוצאות המימון 2017בשת 
 שבעמיליון ש"ח  16 -ח חד פעמי בסך של כרוובמסגרת הכסות המימון בשה זו כלל . ש"חמיליון 

  .עסקת גזיתמסגרת מהחלפת הלוואות ב

 המאזיהמטופלות לפי שיטת השווי  חברות (הפסדי) חלק הקבוצה ברווחי 18.3.6

הובעות מהחברה המוחזקת לוזון דל"ן בגין התחשבות עסקת הסעיף מתייחס בעיקר לתוצאות 
  מאפ"י.

  2018של שת  הראשון לחציוןיה הכספיות של רוסון תוצאות 18.3.7

  11.9 -כ( מילון זלוטי  11.8 -כרווח קי בסך של  רוסוןרשמה  2018של שת  החציון הראשוןבמהלך 
 מיליון  6.8 -כך של סהסתכם להאמורה ברווחי חברת רוסון בתקופה  חלק החברה. )ש"ח מיליון

 עלות עודפיפחתת בגין השלילית  ההשפעלרישום הרווח האמור רשמה החברה  בוסף ."חש
רוסון  דוחותיה הכספיים של כך שסך הרווח שבע מאיחוד ,"חש מיליון 1.9 -כ של בסך מיוחסים

  "ח.ש מיליון 4.8 -כב הסתכםתקופה ב

 מיליון 4.3 - כ( מילון זלוטי 4.6 - כבסך של  רווח קירשמה רוסון  2017בחציון הראשון של שת 
 ש"ח. מיליון 1.6 -כסך של ל הסתכםהאמורה בתקופה ברווחי חברת רוסון חלק החברה ) ש"ח

 בסך מיוחסים עלות עודפיבגין הפחתת  שלילית השפעהלרישום הרווח האמור רשמה החברה  בוסף
 בתקופה רוסוןהכספיים של  דוחותיהכך שסך ההפסד שבע מאיחוד  ,"חשמיליון  5.8 -כ של

  "ח.ש מיליון 4.2 -כב הסתכםהאמורה 

 17% -לעומת שיעור רווח גולמי של כ 16% -ולמי של רוסון בתקופת הדוח עמד על כשיעור הרווח הג
. שיעור הרווח הכלכלי של 2017בשת  16% -כבתקופה המקבילה אשתקד ושיעור רווח גולמי של 

 17% -לכבתקופת הדוח (הכולל את כל יחידות הדיור שמסרו בתקופת הדוח) הסתכם  רוסון
לבין שיעור הרווח הכלכלי הגולמי  הרווח שיעורהבדל בין ה עיקר .2017בשת  19% -כהסתכם לו

שיטת השווי  לפי, אשר מוצג במסגרת חברות המטופלות רוסוןשל  "סיטיליק"מיוחס לפרויקט 

  ולא במסגרת הרווח הגולמי. המאזי
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   זילות ומקורות המימון 18.3.8

 תזרים מזומים לתקופה 18.3.8.1

 ש"ח, לעומת מיליון 161 -של כהמזומים ושווי מזומים לסך סעיף הסתכם  2018ביוי   30כון ליום
בדצמבר  31ש"ח ליום  ןמיליו 253 -ולעומת סך של כ 2017 ביוי 30מיליון ש"ח ליום  132 -סך של כ

 ו"ח, בע בעיקרש מיליון 92 -כ של בסך, מזומים ושווי במזומיםהדוח  בתקופת הקיטון. 2017
פעילות ל ששימשומזומים טו ש"ח ו מיליון 50 -כ של בסך השקעה טו ששימשו לפעילות ממזומים

 מיליון 7 -כ של בסךמימון  מפעילות שבעו טו ממזומים ביכוי"ח, ש מיליון 47 -כ של בסך שוטפת

  .ש"ח

 בין ובעהמזומים שלילי מפעילות שוטפת  תזריםלחברה (במאוחד)  2018 שת של הראשון בחציון
ממזמיי עבודה, ירידה בהתחייבויות לספקים וירידה ביתרות זכאים  ותבמקדממירידה  היתר

   ויתרות זכות.

ידי  עלפרויקט ובה  רכישתכללו בעיקר  השקעה לפעילותהדוח  בתקופת ששימשוטו  מזומים

   .לאחרים על ידי חברת לוזון דל"ן הלוואות, ומתן רוסון

 חברהה שלחוב  אגרות הפקותבעיקר  כללומימון פעילות מבתקופת הדוח  שבעוטו  מזומים
 לבעלי דיבידד תשלום כןמתאגידים בקאיים ו ואשראים ות של אגרות חובפירעו ומגדרוסון, ו

  .שליטה מקות שאין זכויות

מיליון ש"ח, לעומת סך של  73 -כ של לסך קצר לזמן השקעות סעיף הסתכם 2018ביוי  30ליום  כון

  .2017בדצמבר  31 ליום "חש מיליון 71 -וסך של כ 2017ביוי  30ום מיליון ש"ח לי 83 -כ

 מזומים חזוי  תזרים 18.3.8.2

מדווח שתעודות התחייבות שהפיק מוחזקות  ) לתקות הדיווח, דרש תאגיד14(ב)(10לפי תקה 
אזהרה" כמשמעותם בתקה האמורה הן ביחס לדוחות  בו "סימי מתקיימים בידי הציבור ואשר

ג לתקות הדיווח 9וחדים שלו והן ביחס לדוחות הכספיים הפרדים שלו לפי תקה הכספיים המא
צופה את  הוא הכספיים מהם המקורות ההתחייבויות ושל פירוט של "), לפרסםדוחות סולו("

 ").תזרים חזוי דוחהחל בתום שת הדיווח או ביום הגילוי, לפי העיין (" במהלך שתיים פירעון

) לתקות הדיווח המחייבים פרסום 14(ב)(10מתקיימים סימי אזהרה לפי תקה  2018ביוי  30ליום 
תזרים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת וגרעון וזאת וכח קיומם של  ,ידי החברה-דוח תזרים חזוי על

 .החברהחודשים בדוחותיה הכספיים סולו של  12 -בהון החוזר ל

 ותסתיים ביום 2018יולי ב 1תקופה שתחל ביום מובא בזאת דוח תזרים חזוי של החברה לבהתאם, 
, והכל בהתבסס על המידע הכספי הכלל בדוחות הכספיים הסולו של החברה ליום 2020ביוי  30
  (באלפי ש"ח):  (וכפוף להערכות ולהחות המובאות בתחתית הטבלה שלהלן 2018ביוי  30

 
 יוליב 1 מיום

ועד  2018

   31ליום 

 2018 בדצמבר

 1 מיום

  2019וארבי

 31ועד ליום 

 2019בדצמבר 

 1 מיום

 2020 ביואר

 30 ועד יום

 2020 ביוי

 מקורות
  )1( 11,905 22,376 16,096זילות - פתיחה יתרת

  )2( 17,360 )15,520( 11,543טו, שוטפת מפעילות תזרים
 יהול ודמי דיבידדים, בעלים הלוואות מהחזר תקבולים

 ) )3טו, מוחזקות מחברות
3,577 23,118 2,171 

 6,563 14,063 - )4( ארגיה לדורי בקשר תקבולים
 - - 50,000 ) 5יזמות בישראל (לא ספציפי) ( כס מימוש

 - 120,000 - ) 6( )קיימתסדרה  הרחבתלרבות בדרך של חוב חדש ( גיוס
 36,373 164,037 82,842 )7( מקורות"כ סה

 שימושים
 2,131 81,501 33,135 )8( חוב אגרות קרן תשלומי
 2,294 20,948 12,437 )8( חוב אגרות ריבית תשלומי
לרבות בדרך של הרחבת סדרה ( חדש חובריבית  תשלומי

 2,850 2,100 - )6( )קיימת
 6,025 29,240 6,976 )9( לבקים קרן תשלומי
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 יוליב 1 מיום

ועד  2018

   31ליום 

 2018 בדצמבר

 1 מיום

  2019וארבי

 31ועד ליום 

 2019בדצמבר 

 1 מיום

 2020 ביואר

 30 ועד יום

 2020 ביוי
 479 1,810 1,553 ) 9( בקים ריבית תשלומי
 6,171 12,342 6,365 ההלה וכלליות  הוצאות

 19,950 147,941 60,466 שימושים"כ סה
 16,423 16,096 22,376 סגירה יתרת מזומים

  

  

  :הערות לדוח התזרים החזוי

הקיימים בחשבוות החברה למועד האמור  מזומים כולל 2018 יוליב 1 ליום המוצג הסכום )1(
  ידי תקופה). ומסגרות חח"ד (לתקופות קצובות של עד שה; המובאות לאישור וחידוש מ

   המזומים החזוי מפעילות שוטפת ובע בעיקרו מהרכיבים הבאים: תזרים )2(

 יזמיים פרויקטים של ליווי מחשבוות להתקבל האמורים תקבולים בדבר החברה הערכת(א)  
 שחרור - 2018בדצמבר  31ליום  ועד 2018 ביולי 1 מיום בתקופה: כדלקמן החברה של

גי בפרויקט שחרור מחשבון ליווי של וכן  ד השרוןבהו שהסתיים מפרויקט עודפים
צפויים  תקבולים -  2019בדצמבר  31ליום  ועד 2019ביואר  1תקווה; בתקופה מיום 

יוי ב 30ליום  ועד 2020ביואר  1בתקופה מיום ; תל אביבו יהוד, תקווה בגי מפרויקטים
התקדמותם של  כל זאת, בהתאם לקצב ;יהודב מפרויקטצפויים  תקבולים - 2020

 הפרויקטים האמורים ו/או למועד הצפוי לסיומם ו/או לתאי הסכמי הליווי שלהם. 

להתחיל בתקופות לעיל,  מתוכיםוכן  התחילו)  ביכוי השקעות הון עצמי בפרויקטים שב(
הכוללים בעיקר את הפרויקטים בתל אביב, בגי תקווה, ביהוד ובאור יהודה וכן עתודה 

ים, וזאת בהתאם להערכה בדבר ההון העצמי הצפוי להשקעה לפרויקטים חדש
בפרויקטים כאמור ובדבר תאי הסכמי הליווי המתוכים של כל פרויקט. הסכום האמור 

ידי בעל -בקשר לפרויקט החברה בתל אביב, כולל פירעון הלוואה שהועמדה לחברה על
(לפרטים  2019יואר  עד חודש היוהשליטה בקשר לפרויקט האמור, אשר מועד פירעוה 

  לדוחות הכספיים). .ו. 5וספים ראה באור

 של פרויקטים בגין ,ח"ש מיליון 1.5 - כ על יעלה שלא בסך, ביה דורי שמבצעת בדק עלויות  (ג)
 .החברה

ו/או החזר הערכות החברה לגבי קבלת דיבידדים ו/או דמי יהול את כוללים בעיקר  הסכומים )3(
 , בהתייחסו/או העמדת הלוואות בעלים ביצוע השקעותשרות לאפביכוי , הלוואות בעלים

   של החברה. לחברות מוחזקות

 באור גם ראה. מדוראדמדורי ארגיה בקשר להערכות בדבר החזר הלוואות בעלים  תקבולים )4(
 .א. לדוחות הכספיים.3

כסי החברה הכלולים  תוךבישראל מ )לא ספציפי( כסהחברה בדבר כוותה למימוש  הערכת )5(
  . 2018שת  במהלךבפעילות היזמות שלה 

הצעות לציבור, אג"ח קיימת,  סדרת הרחבתלרבות בדרך של גיוס ו/או מחזור חוב,  החת )6(
"ב, בהתאם וכפוף להחלטות החברה כפי וכיוצהפקות פרטיות, מימון מתאגידים מממים 

במחזור חוב,  שיתקבלו בעיין זה. כל זאת, על בסיס הערכת החברה בדבר צורך בגיוס ו/או
באופן שוטף ובמהלך העסקים הרגיל, לצד ביצוע פירעוות שוטפים בגין התחייבויות למחזיקי 
אגרות החוב ולבקים בסכומים הגבוהים במצטבר מסכומי הגיוס ו/או המחזור הכלולים 

  החזוי. התזריםבתקופת דוח 

איו כולל אפשרויות  ) לעיל, אך5כס כמתואר בהערה (כולל מימוש  התזריםכי דוח  יובהר )7(
של החברה, לרבות כסים מהותיים של החברה  אחריםוספות למכירה ו/או מימוש של כסים 

היו  2018 יויב 30(אשר ערכם הכולל בספרי החברה ליום  לוזון דל"ןוהכוללים את רום גבס 
יזה מיליון ש"ח). כמו כן יודגש כי כל מקרה של מכירה או מימוש של א 186 -בסך של כ
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לעיל בעייו של  התזריםמהכסים האמורים משמעו גם שיוי בסכומים שלקחו לצורך דוח 
מדמי יהול ולעיין השקעות או תקבולים לעיין דיבידדים והכסות  -הכס הרלווטי 

 התזריםמפרויקטים, והכל בהתאמה ולפי העיין בתקופות הרלווטיות. כמו כן, יובהר כי דוח 
 פרויקטים חדשים. כולל עתודה ל

ללוח הסילוקין הוכחי של אגרות החוב הקיימות של החברה במועד אישור הדוח,  בהתאם )8(
ולריביות החלות ביחס אליהן. לפרטים בדבר תאי אגרות החוב שהפיקה החברה ראה באור 

  . לדוחות הכספיים .יד.3וכן באור  השתיים .ג. לדוחות הכספיים16

 יהבקאיות הקיימות של החברה, לפי מועד ההלוואות של הסילוקין ללוחות בהתאם )9(
 שהוסכמו עם הבקים.  הפירעוות

 של משפטיים והליכים תביעות בגין, שיהיו ככל, חיובים) 1( כולל איו התזרים דוח כי יודגש
 השתיים .ד. לדוחות הכספיים18 רבאו ראה(לפרטים  הדוח אישור במועד המתהלים החברה
 לגרוע מבלי וזאת, לחברה ביה דורי חובות פירעון) 2( וכן); ת הכספיים. לדוחוטז.3ובאור 

 אם, ביה לדורי עתידיות כספיות הזרמות) 3( וכן; האמורים החובות לגביית החברה של מזכויותיה
מיליון ש"ח  3.4ה לחברה של פיקדון בסך של עד השבו(ג) 2 ההערב כאמור(למעט  שיידרשו וככל

יה)שהועמד לטובת דורי ב.  

צפויה  ,כולל 2018ביולי  1לתקופה של שתיים מיום על פי תזרים המזומים החזוי של דורי ביה 
ירעון , הכוללת גם פ2020ש"ח בחודש יוי  מיליון 33.5 -כלדורי ביה יתרה שלילית ראשוה בסך של 

הדוח על סך  (העומדות למועד בקבוצה לחברות ביה דורי שלחברתיות -ביןה חובה יתרותמלוא של 
מיליון ש"ח שהועמדה לדורי  30אשראי וספת בסך של  מסגרתוכן יצול מיליון ש"ח),  62 - של כ

ופירעוה בתקופה  ידי גוף שאיו פיסי-, לאחר תאריך המאזן, על2018ביה בחודש אוגוסט 
ור ככל שבמועד האמ .)"מסגרת האשראי הוספת".י. לדוחות הכספיים) (5 באור ראהלפרטים (

וכל עוד דורי ביה , יתרה שלילית עד הסכום האמוריצביע על אכן תזרים המזומים של דורי ביה 
 - כ דגביית חובות של דורי ביה אליה בסך של עהחברה פועלת במהלך העסקים הרגיל שלה, תעכב 

יון ש"ח, או לחלופין, לפי החלטת החברה, תגבה את החובות האמורים במועד האמור או מיל 29
במועד מוקדם יותר ותעמיד לדורי ביה מסגרת אשראי עד הסכום האמור. עיכוב או אשראים 

. כן העמידה החברה לדורי ביה בחודש מרס 2020בספטמבר  30 ליוםעד  המאוחר לכלכאמור יהיו 
מיליון ש"ח עד לסוף  3 -אשראי למימון עלויות בדק עבור פרויקטים של החברה בסך של עד כ 2018
זכות של חברות הקבוצה כלפי דורי , אשר וצל בחלקו. אין בכל האמור כדי לגרוע מכל 2019שת 

  .רעון מכל סוג שהואירוע חדלות פירעון מיידי במקרה של אילפ ןחובותיהביה להעמיד את כלל 

 יתרות, האשראי הוספת כאמור מסגרת יצולועל בסיס  לעיל האמור בסיס על, הדוח למועד
 31 ליום ח"ש מיליון 4 - כ של בסך חיובית ביתרה מסתכמות דורי ביה של תהצפויו המזומים

 -כ של בסך) שלילית( וביתרה 2019 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 4 -כ של בסך ביתרה, 2018 בדצמבר
   .2020 ביוי 30 ליום ח"ש מיליון )4.5(

פסקו במסגרת פסק ים אשר ה כאמור כוללות תקבולדורי בישל  יצוין כי יתרות המזומים הצפויות
במסגרת הליך הבוררות בלודון, לרבות החזר הוצאות  2018בוררות חלקי שהתקבל בחודש יולי 

לקבל דורי ביה הן צפויות להערכת יועציה המשפטיים החיצויים של החברה ושל משפטיות אשר 
משולמים עם סיום  כתוצאה מהליך הבוררות בלודון, ביכוי הערכת תשלומים אשר אמורים להיות

החברה ודורי ביה פועלות למימוש פסק הבוררות החלקי וגביית הכספים שפסקו לטובתן ההליך. 
יוסף כי למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, במסגרתו, אשר למועד אישור הדוח טרם התקבלו. 

ולר לטובת מיליון ד 29.5 -במסגרת צווי עיקול סך של כ ודורי ביהמוחזק בבק לטובת החברה 
) לדוחות הכספיים 2.ח.18ראה באור בוררות בלודון ההליך האמור. לפרטים וספים בדבר הליך ה

דורי מודגש כי תזרים המזומים החזוי של האמור,  . לאורדוחות הכספיים) ל6.טז.3השתיים ובאור 
יחד עם  האמורים.סתמך באופן מאוד מהותי על קבלת התקבולים ממשיך להלתקופה כאמור  ביה

בהחלטות ובגורמים שאים בשליטת  הזאת, היות וקבלת התקבולים במסגרת ההליך האמור תלוי
החברה ו/או דורי ביה, המועד לקבלת התקבולים מההליך עשוי להידחות מעבר להערכות דורי ביה 

  .במועד אישור הדוח

עה משמעותית במצבה עלולות לבוע מהר אשרוספות חשיפות כי דוח התזרים איו מיח  יודגש
קבלת הכספים עיתוי (לרבות  לתוצאות הליך הבוררותשל דורי ביה, אם וככל שתהיה, כגון בקשר 

יזמות של החברה אשר בהם דורי ביה היה קבלן ה פרויקטי, בקשר לעלויות ביצוע של במסגרתו)
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"ב), דרישה כיוצומבצע (כגון, התארכות בלוחות זמים, עלויות החלפת קבלן, הליכים משפטיים 
, השפעה על הוה העצמי של החברה ו/או פיסיות ככל שתהיה למימוש ערבויות ביצוע ו/או טיב

על פעילותה העסקית של החברה, מכירותיה, עלויות  השלכותועמידתה באמות מידה פיסיות, 
חברה המימון שלה, פגיעה במויטין, מיצובה בשוק, הטלת עיקולים, השפעות על יכולתה של ה

  ."בוכיוצלגייס חוב בהתאם לתכיותיה 

 ההערכות וכן בו הכללים והתוים התזרים דוח וכן האמור כי יודגש, לעיל מהאמור לגרוע מבלי
, 1968- "חהתשכ, ערך יירות בחוק כהגדרתו, עתיד פי צופה מידע כוללים שבבסיסו וההחות

 ככל, והעתידיות הקיימות ויותיההתחייב; החברה של הקיימות התקשרויותיה על המבוססים
; שלישיים וצדדים) חוב אגרות מחזיקי(לרבות  מממים גורמים כלפי, לתאיהן וכפוף שתהייה

, ביצוע השקעות בעלים הלוואות החזר, פעילות תוצאות בדבר הערכות; החברה של העבודה תכיות
 יהול דמי מיותשלו דיםדיביד חלוקותבחברות מוחזקות, העמדת הון עצמי לפרויקטים, וכן 

 לרבות, החברה של מוחזקות חברות של והפיסי , התזרימיהעסקי מצבן על; מוחזקות מחברות
 בדבר זה למועד כון שבידה והתוים החברה של והחותיה הערכותיה ועל), לעיל(ראה  ביה דורי

 ותאים לביצועם זמים לוחות, פעולות/או ו חוב אגרות הפקת במסגרת חוב גיוס, כסים, עסקאות
 להתממש או להתממש שלא עלולות, חלקן או כולן, האמורות וההחות ההערכות. להשלמתם

 שיכולת או עליהם השפעה יכולת לחברה שאין, חיצויים מגורמים כתוצאה מהצפוי שוה באופן
 רההחב של ושיםידי -על החברה גד שיקטו הליכים, לרבות, מוגבלת עליהם להשפיע החברה

 תוצאותיו(לרבות  קיימים משפטיים הליכים של בפועל תוצאותיהם, שלישיים צדדים/או ו
 בהם ובשווקים הכלכלית בסביבה והתפתחויות שיויים), לעיל כהגדרתו, ההליך שלהסופיות 

, החברה של מוחזקות חברות של הכספי או , התזרימיהעסקי במצבן הרעה, החברה פועלת
, מוחזקות מחברות יהול דמי ותשלום בעלים הלוואות בהחזר או בידדיםבדי צפויים לא שיויים

, החברה של פעילותה את המאפייים, חלקם או כולם, הסיכון גורמי מבין איזה מהתממשות וכן
  .התקופתי לדוח' א לחלק 13.4.13, 12.26, 11.18, 10.16 בסעיפים כמתואר

פרסמה החברה דוח תזרים חזוי, לתקופה  2017 בדצמבר 31 ליום החברה של הדירקטוריון בדוח
המהותיים  השיויים"). הקודם התזרים דוח(" 2019בדצמבר  31ועד ליום  2018ביואר  1שמיום 

 לבין תוי תזרים המזומים כפי שהיו בפועל בעו בעיקר בשל הקודם תזריםהבתוים שכללו בדוח 
  .החברה של יזמים יםמפרויקט כספים ושחרור השקעות במועדי עיתוי פערי

 דיווח בר אשראי 18.3.9

  :הקבוצהשל מהותיות  מסגרות אשראיאשראי ו/או להלן עדכוים בדבר 

 הלן.ל 18.3.10 יףסעאשראי של החברה מתאגידים בקאיים ומגופים מוסדיים ראה  לעיין  .א

  -  ערבויות החברה לדורי ביה ורום גבס  .ב

 אשראי מסגרת בדבר, כלל בדוח התקופתילדוח הדירקטוריון ש. ג.2.3.3 בהמשך לאמור בסעיף
 שהעמידהיתרת הערבויות ו/או הבטוחות  ,להלן, ורום גבס ביה לדוריבעבר  החברה שתה

למועד אישור ו 2018 ביוי 30 ליום כון האמורההאשראי  קו מסגרתהחברה בהתאם לתאי 
  :(במיליוי ש"ח) הדוח

 הדוח למועד 2018ביוי  30ליום  ערבות לטובת
 14.3 14.1 דורי ביה
 5.5 5.5 רום גבס

 19.9  19.6  סה"כ
  - ביה ערבויות/פיקדוות וספים לטובת דורי  .ג

קיימות בתוקף שתי ערבויות טיב וספות שתקופתן ולמועד אישור הדוח  2018ביוי   30כון ליום

מיליון  2.3 שלטרם חלפה ואשר הועמדו בעבר על ידי החברה לפרויקטים של דורי ביה, בסך 
  . מיליון ש"ח, בהתאמה 0.6 -ו ש"ח

של דורי ביה בבק, ערבות בקאית  העמידה החברה לטובת מסגרת אשראי 2018בחודש מרס 
  מיליון ש"ח (אשר למועד הדוח וצלה במלואה). 10וספת בסך של 

של  העמידה החברה פיקדון בבק להבטחת אשראי של דורי ביה בסך כולל 2018בחודש אוגוסט 
 מיליון ש"ח. 3.4 -כ
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הדירקטוריון  לדוח. ד.2.3.3 בסעיףבהמשך לאמור  - דורי ביה ורום גבס -ערבויות צולבות   .ד
 (במיליוי ש"ח): 2018ביוי  30יום הלן יתרת הערבויות האמורות לשכלל בדוח התקופתי, ל

 סה"כ  פיסי  טיב ביצוע 
ערבויות של דורי ביה 

 69.8  6.7  35.4 27.8 לטובת רום גבס

ערבויות של רום גבס 
 45.9  12.3  33.0 0.6 לטובת דורי ביה

 
ראה סעיף במסגרת פעילותה  ידי דורי ביה-לפרטים וספים אודות ערבויות וספות שהועמדו על

במסגרת  קבוצת רום גבסידי -לפרטים וספים אודות ערבויות וספות שהועמדו על, ולעיל .ו.9
 .ספח א' לדוח הדירקטוריון (תיאור קבוצת רום גבס)ל 18ראה סעיף  פעילותה

בהתחייבויותיה וביחסים הפיסיים הקבועים  עומדת החברה, הדוח ולמועד 2018ביוי  30 ליום  .ה
 כון. כמו כן, בשטרי האמות של אגרות החוב שלה ובהתחייבויותיה כלפי מוסדות פיסיים

ביחסים פיסיים  עומדותואיובייט  גבס רום ,רוסון, הדוח ולמועד 2018ביוי  30 ליום
כלפי מוסדות פיסיים,  הקבועים בשטרי האמות של אגרות החוב שלהן ו/או בהתחייבויותיהן

 . זה להלן שבסעיףלפי העיין, כמתואר בטבלה 

למועד הדוח, ובייחוד עם הפסקת איחוד הדוחות הכספיים של רום גבס עם דוחותיה הכספיים 
, דורי ביה איה עומדת בחלק מאמות מידה פיסיות 2018החל מחודש אפריל של דורי ביה 

הכלולות בהתחייבויותיה כלפי מרבית הגופים פיסיים אשר העמידו לה אשראי פיסי ו/או 
קיבלה דורי ביה כתב ויתור בהתייחס לאי  , לאחר תאריך המאזן,2018ערבויות. בחודש אוגוסט 

יות שקבעו במסגרת התחייבויותיה כלפי גוף פיסי אחד (אשר עמידתה באמות מידה פיס
ממו קיבלה דורי ביה כתבי ויתור גם ברבעוים קודמים), ואל מול שי גופים פיסיים וספים 
הגיעה דורי ביה להסכמות עקרויות בדבר ביטול התחייבויותיה לאמות המידה הפיסיות 

פים האמורים התה את הביטול האמור בעדכון אמות המסוימות בהן היא לא עומדת. אחד הגו
המידה הפיסיות בהן התחייבה רום גבס כלפיו, עדכון אשר אושר על ידי רום גבס (יובהר כי 
לרום גבס כבר קיימת התחייבות לעמוד באמות המידה הפיסיות המעודכות כאמור אל מול 

תב ויתור / ביטול אמות מידה פיסיות קיבלה כ דורי ביהגופים פיסים אחרים). בכך למעשה 
קיימים אשראי כספי וערבויות (למעט גוף אחד בו לדורי ביה מכל הגופים הפיסיים בהם 

קיים, מעבר לערבויות, אשראי כספי בסכום לא מהותי). מודגש כי דורי ביה לא  דורי ביהל
, ללא אשראי כספי רבויותקיבלה כתבי ויתור כאמור מגופים פיסיים אשר העמידו לטובתה ע

להערכת דורי ביה, כון למועד הדוח אין לדורי ביה חשיפות מהותיות . בעיקרן ערבויות טיב
למועד אישור הדוח, דורי ביה ממשיכה לפעול אל מול הגופים הפיסיים בעקבות זאת. 

עילות הרלווטיים לשם התאמת ו/או שיוי אמות המידה הפיסיות שלה למבה ולהיקף הפ
  . הוכחיים שלה

  של החברה )הפקת אגרות חוב (סדרה ח'  .ו

. האמות של אגרות החוב (סדרה ח') שטרהחברה עומדת בהוראות  הדוח אישור למועד כון
 הסדרה של האמות בשטר הקבועות הפיסיות המידה באמות החברה עמידת בדבר לפרטים
  .להלן הטבלה ראה, האמורה

 החברה מצרפת, האמורה החוב אגרות הפקת תשקיף במסגרת ההחבר להתחייבות בהתאם
 .2018 ביוי 30 ליום ארגיה דורי של הכספיים הדוחות את זה דירקטוריון לדוח

   של החברה )'טהפקת אגרות חוב (סדרה   .ז

 מיוחדות עסקאות בוצעו לא, 2018 ביוי 30 ליום ועד') ט(סדרה  החוב אגרות הפקת ממועד
  .')ט(סדרה  החוב אגרות של האמות לשטר 8.4 בסעיף כאמור

  של החברה )'יהפקת אגרות חוב (סדרה   .ח

 לדוחות .יד.3 באור ראה, 2018 מאי בחודש האמורות החוב אגרות הפקת בדבר לפרטים
 עסקאות בוצעו לא, מועד אישור הדוחל ועד') י(סדרה  החוב אגרות הפקת ממועד .הכספיים
  .')י(סדרה  החוב אגרות של האמות טרלש 8.4 בסעיף כאמור מיוחדות
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 17 לפרטים בדבר אגרות החוב של החברה שבמחזור במועד אישור הדוחות הכספיים, ראה סעיף  .ט
 לעיל. 

 20.7-בוצע פירעון חלקי של אגרות חוב (סדרה ו') של החברה בסכום של כ 2017ביוי  1ביום   .י
ת. לפרטים וספים ראה דיווח מיידי מיליון ש"ח ערך קוב, בהתאם לתאי אגרות החוב האמורו

 ).2018-01-046410(אסמכתא מס'  2018ביוי  1של החברה מיום 

למחזיקי אגרות החוב סדרה ו', ראה דיווח מטעם האמן  2017שתי לשת לפרטים בדבר דוח   .יא
 ).2018-01-057694(אסמכתא מס'  2017יוי ב 14 מיידי שפרסמה החברה ביום

מטעם האמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה ז', ראה דיווח  2017לשת  דוח שתילפרטים בדבר   .יב
 ).2018-01-059584(אסמכתא מס'  2018ביוי  20מיידי של החברה מיום 

מטעם האמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה ח', ראה דיווח  2017לפרטים בדבר דוח שתי לשת   .יג
 ).2018-01-053106(אסמכתא מס'  2018ביוי  18מיידי של החברה מיום 

, ראה דיווח ט' מטעם האמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה 2017לפרטים בדבר דוח שתי לשת   .יד
 ). 2018-01-053109אסמכתא מס'  2018ביוי  18מיידי של החברה מיום 

 להלן תוים אודות אמות מידה פיסיות מהותיות לגביהן התחייבה הקבוצה:   .טו

 

מקבלת 

  האשראי

  2018 ביוי 30  אמת המידה הפיסית תיאור  ותן האשראי

  במיליוי ש"ח (אלא אם צוין אחרת)

 אגרות מחזיקי  החברה 

  ')ו(סדרה  חוב

(סדרה ו') של  החוב גרותא ירידה בדירוג

 0.75%של  לעליה גרוםת A3החברה מדירוג 

של אגרות החוב  השתית הריבית בשיעור

  (סדרה ו').

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

3Baa )אופק שלילי(  

פורסמה ירידה בדירוג אגרות  2016ביואר  14ביום 

החוב לדירוג ה"ל, ובהתאם עודכן שיעור הריבית 

השתית לסדרה זו החל מהמועד האמור לשיעור של 

7.55% .  

 - הועלה דירוג אגרות החוב ל 2017בחודש פברואר 

Baa2.il די מידרוג י-באופק יציב (דירוג זה אושר על

), אולם אין בכך כדי לשות את 2018בחודש פברואר 

  הריבית לסדרה זו.

 אגרות מחזיקי

+  )ז'(סדרה  חוב

  מוסד פיסי

 - של החברה לא יפחת מ 1ההון העצמי המתואם

  מיליון ש"ח.  200
366  

לא יעלה על  3טו CAP - ל 2יחס חוב פיסי טו

רה (חל במקרה בו ההון העצמי של החב 75%

  מיליון ש"ח). -200מוך מ

  תוצאה   טו  CAP  חוב טו

582  935  62.2% 

מחזיקי אגרות 

  חוב (סדרה ז')

(סדרה ז') של  החוב גרותא ירידה בדירוג

(שהיו ירידה בדרגה אחת  3Aהחברה מדירוג 

(לכל  0.25% של עליה גרוםמדירוג הבסיס), ת

של אגרות  השתית הריבית בשיעורדרגה) 

  .1%ד לגידול כולל בשיעור הריבית של החוב ע

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

3Baa )שלילי אופק(  

פורסמה ירידה בדירוג אגרות  2016ביואר  14 ביום

החוב לדירוג האמור, ובהתאם עודכן שיעור הריבית 

 -ל 2016השתית לסדרה זו החל מחודש אפריל 

3.65%.   

 - הועלה דירוג אגרות החוב ל 2017פברואר  בחודש

                                                      
פי כללים חשבואיים מקובלים, לרבות זכויות מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים, והכל הון עצמי ל משמעו" מתואם עצמי הון"   1

  לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. בהתאם
משמעו חוב לזמן קצר, בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך, בתוספת חוב לזמן ארוך ובתוספת  "פיסי טו חוב"   2

(ללא מזומים  ית, ביכוי יתרת מזומים ושווי מזומים וביכוי יתרת השקעות לזמן קצרהתחייבויות בגין חכירה תפעול
  .משועבדים)

3   "CAP טו"  איים מקובלים, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של משמעוטו בתוספת הון עצמי לפי כללים חשבו סיחוב פי
 ).בעלים הלוואות(לרבות  החברה
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מקבלת 

  האשראי

  2018 ביוי 30  אמת המידה הפיסית תיאור  ותן האשראי

  במיליוי ש"ח (אלא אם צוין אחרת)

Baa2.il  מידרוגידי -עלבאופק יציב (דירוג זה אושר 

). בהתאם לזאת עודכן שיעור 2018בחודש פברואר 

, 2017הריבית השתי לסדרה זו החל מחודש אפריל 

  .3.4% -ל

מחזיקי אגרות 

  1חוב (סדרה ח')

של החברה (לא כולל זכויות  2ההון העצמי

 140ה) לא יפחת מסך של שאין מקות שליט

  מיליון ש"ח

192  

עצמייחס הון 
5

(כולל זכויות שאין מקות  

  12%שליטה) למאזן לא יפחת משיעור של 

  תוצאה  מאזן  עצמי הון

366  1,767  20.7%  

טו לא יעלה על  CAP -יחס חוב פיסי טו ל

(ראה הגדרת המוחים בהערות  75%שיעור של 

  .החוב סדרה ז') לעיל בהתייחס לאגרות

  תוצאה  טו   CAPטו פיסי חוב

582  935  62.2%  

מחזיקי אגרות 

  3חוב (סדרה ט')

 180 -של החברה לא יפחת מ 4ההון העצמי

  מיליון ש"ח. 
366  

עצמייחס הון 
2

(כולל זכויות שאין מקות  

  .12%שליטה) למאזן לא יפחת משיעור של 

  תוצאה  מאזן  עצמי הון

366  1,767  20.7%  

טו לא יעלה על  CAP -יחס חוב פיסי טו ל

(ראה הגדרת המוחים בהערות  75%שיעור של 

   .לעיל בהתייחס לאגרות החוב סדרה ז')

  תוצאה  טו   CAPטו פיסי חוב 

582  935  62.2%  

מחזיקי אגרות 

  5חוב (סדרה י')

של החברה (לא כולל זכויות  6ההון העצמי

 140יטה) לא יפחת מסך של שאין מקות של

  .מיליון ש"ח

192  

עצמייחס הון 
2

(כולל זכויות שאין מקות  

  .12%שליטה) למאזן לא יפחת משיעור של 

  תוצאה  מאזן  עצמי הון

366  1,767  20.7%  

טו לא יעלה על  CAP -יחס חוב פיסי טו ל

(ראה הגדרת המוחים בהערות  75%שיעור של 

  .גרות החוב סדרה ז')לעיל בהתייחס לא

  תוצאה  טו   CAPטו פיסי חוב

582  935  62.2%  

 מוסדות

  שוים פיסים

-למאזן לא יפחת בכל עת מ 7עצמיהון  יחס

, לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של 15%

  החברה.

  תוצאה  מאזן  עצמי הון

366  1,767  20.7%  

  רוסון

  

 אגרות מחזיקי

  של רוסוןחוב 

: יחס חוב טו להון עצמי לפי T עד Iסדרות 

הדוחות הכספיים של רוסון, שלא יעלה על 

- (יצוין כי הגדרות המוחים "חוב טו" ו 80%

"הון עצמי" הין שוות בסדרות השוות, 

ובהתאם החישוב המובא בטבלה בעיין זה היו 

  חוב טו

  (מיליוי זלוטי)

מי  הון עצ

  (מיליוי זלוטי)
  תוצאה

114.6  348.2  32.9%  

                                                      
האמור (לרבות ריבית  מועדלא חל שיוי בתאי הלוואות הבעלים של דורי ארגיה לחברה, אשר סכומן ל חלמועד הדוכאמור לעיל,    1

החברה עומדת  ולא התקיימו העילות מכוחן הלוואות הבעלים האמורות יהפכו לחותות. ש"ח, מיליון 48- כשל היו בסך והצמדה) 
   ת של אגרות החוב (סדרה ח').לשטר האמו 8.3באמות המידה הפיסיות המפורטות בסעיף 

 בתוספת) העיין לפי, הסקורים או(המבוקרים  החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה כמוצג עצמי הון משמעו" עצמי"הון    2
  .הון ושטרי בעלים הלוואות

  .לשטר האמות של אגרות החוב (סדרה ט') 8.3החברה עומדת באמות המידה הפיסיות המפורטות בסעיף    3
 הון עצמי לפי כללים חשבואיים מקובלים, לרבות זכויות מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים, והכל בהתאם משמעו" עצמי הון"   4

  לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
  לשטר האמות של אגרות החוב (סדרה י'). 8.3החברה עומדת באמות המידה הפיסיות המפורטות בסעיף    5
 בתוספת) העיין לפי, הסקורים או(המבוקרים  החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה כמוצג עצמי הון משמעו "עצמי"הון    6

  .הון ושטרי בעלים הלוואות
 כלפי יחתמו/או ו חתמו לגביהן אשר, שלה בת לחברות/או ו לחברה יועמדו/או ו שהועמדו בעלים הלוואות לרבות" עצמי"הון    7

  ).subordination( חיתות כתבי הרלווטי הבק
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מקבלת 

  האשראי

  2018 ביוי 30  אמת המידה הפיסית תיאור  ותן האשראי

  במיליוי ש"ח (אלא אם צוין אחרת)

  לפי המחמיר ביותר מבין הסדרות האמורות).

: יחס חוב טו למלאי (ביכוי מקדמות Sסדרה 

   . 60%שהתקבלו) לא יעלה על 

  חוב טו 

  (מיליוי זלוטי)

יתרת מלאי 

  (מיליוי זלוטי)
  תוצאה

114.6  535.2  21.4%  

: לפי תאי אגרות חוב אלה,  T-ו R ,S ותסדר

ם קשורים (בעלי מיות עסקאות עם צדדי

ממיות רוסון,  25% - המחזיקים יותר מ

, או עם צדדים IAS 24כמשמעותם לפי תקן 

קשורים שהם גופים אשר יש להם שליטה 

ברוסון, לבד או במשותף, במישרין או 

בעקיפין, או עם חברות בות של מי מהם שאין 

מיליון זלוטי  1חברות בקבוצה) לא יעלה על 

  בשה.

 אלפי זלוטי 420-כ

  (בגין הסכם היהול שבין החברה לבין רוסון)

: שווי הקרקעות ששועבדו לטובת R הסדר

מיליון  75מחזיקי אגרות חוב אלה לא יפחת 

זלוטי. בהתאם לשטרי אגרות החוב האמורות, 

- על רוסון לערוך את הבדיקה של שווי בר

מימוש של הקרקעות אחת לשה. לבעלי אגרות 

הזכות לדרוש בדיקה אחת וספת  החוב יתת

  בכל שה.

  תוצאה

כון למועד אישור הדוח, בהתאם להערכות השווי 

שברשות רוסון, רוסון עומדת באמת המידה 

  האמורה.

   1ביה דורי

  

  

  

 מוסדות

   פיסיים

  

  

  (אי עמידה) אין זילות  .ח"ש מיליון 40 של מיימלית זילות יתרת

חלק מ ושהתקבלות והסכמ ויתור כתב לעיין

 ביה דורי עמידת לאי ביחס םהפיסי מהגופים

  .לעיל ה.ס"ק  ראה זו מידה באמת

 על יעלה לא(ברוטו וטו)  כספיים חובות היקף

(יצוין כי הגדרת המוח "חוב  המאזן מסך 30%

כספי" היה שוה בין המוסדות הפיסיים, 

ובהתאם החישוב המובא בטבלה בעיין זה היו 

  .י המחמיר מבין המוסדות האמורים)לפ

18.2%  

 18%-מ יפחת לא מאזן לסך עצמי הון יחס

(יצוין כי היחס האמור  ביה דורי בדוחות

והחישוב המובא בטבלה הים לפי הוסח 

  .המחמיר ביותר מבין המוסדות הפיסיים)

  (אי עמידה) שלילי עצמי הון

חלק מ ושהתקבלוהסכמות  ויתור כתב לעיין

 ביה דורי עמידת לאי ביחס םהפיסי פיםמהגו

  .לעיל ה.ס"ק  ראה זו מידה באמת

 מקות שאין זכויות כולל( העצמי ההון סך

 ח"ש מיליון 100 של מסך יפחת לא) שליטה

המובא בטבלה פירוט האמור וההרף (יצוין כי 

הים לפי הוסח המחמיר ביותר מבין המוסדות 

  .הפיסיים)

  אי עמידה)(הון עצמי שלילי 

חלק מ ושהתקבלוהסכמות  ויתור כתב לעיין

 ביה דורי עמידת לאי ביחס םהפיסי מהגופים

  .לעיל ה.ס"ק  ראה זו מידה באמת

יחס בין החוב הפיסי בתוספת הסכום הכולל 

של הערבויות אשר הועמדו על ידי ותי אשראי 

שוים להבטחת התחייבויות של דורי ביה כלפי 

שיים לבין ההון העצמי (בתוספת צדדים שלי

חותות וביכוי כסים לא   הלוואות בעלים

אמת המידה  .3שלא יעלה על  מוחשיים)

מחושבת לפי הדוחות הכספיים (סולו) של דורי 

  ביה.

  

  (אי עמידה) שלילי עצמי הון

חלק מ ושהתקבלוהסכמות  ויתור כתב לעיין

 ביה דורי עמידת לאי ביחס םהפיסי מהגופים

  .לעיל ה.ס"ק  ראה זו מידה באמת

                                                      
ביה, ואולם  דורי של מאוחדים כספיים דוחות בסיס על הין האמורות הפיסיות המידה אמות כל, אחרת אמר בו במקרה למעט   1

   גבס. רום של הכספיים אים מאוחדים עוד עם הדוחות ביה דורי של הכספיים למועד הדוח דוחותיה
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מקבלת 

  האשראי

  2018 ביוי 30  אמת המידה הפיסית תיאור  ותן האשראי

  במיליוי ש"ח (אלא אם צוין אחרת)

יחס בין חוב פיסי להון עצמי (בתוספת 

חותות וביכוי כסים לא   הלוואות בעלים

אמת המידה  .70%שלא יעלה על  מוחשיים)

מחושבת לפי הדוחות הכספיים (סולו) של דורי 

  ביה.

  (אי עמידה) שלילי עצמי הון

חלק מ ושהתקבלוהסכמות  ויתור כתב לעיין

 ביה דורי עמידת לאי ביחס םהפיסי מהגופים

  .לעיל ה.ס"ק  ראה זו מידה באמת

היחס בין ההון העצמי (בתוספת הלוואות     

בעלים חותות וביכוי כסים לא מוחשיים) 

אמת   .15%-, שלא יפחת מלבין סך המאזן סולו

המידה מחושבת לפי הדוחות הכספיים (סולו) 

  של דורי ביה.

  (אי עמידה) לישלי עצמי הון

חלק מ ושהתקבלוהסכמות  ויתור כתב לעיין
 ביה דורי עמידת לאי ביחס םהפיסי מהגופים

  .לעיל ה.ס"ק  ראה זו מידה באמת

 רום גבס

  

 מוסדות

   פיסיים

  

על בסיס הדוחות  מיימלית זילות יתרת

  .ח"ש מיליון 30 שלהכספיים המאוחדים, 
71  

 מסך 30% על יעלה לא כספיים חובות היקף

, לפי הדוחות הכספיים המאוחדים המאזן

(יצוין כי הגדרת המוח "חוב כספי" היה שוה 

, ובהתאם החישוב בין המוסדות הפיסיים

המובא בטבלה בעיין זה היו לפי המחמיר 

  .ביותר מבין המוסדות האמורים)

2.2%  

, המאזן מסכום 20% - מ יפחת לא העצמי ההון

 בעלים והלוואות הון שטר, טמיעו זכויות כולל

  .(וזאת לפי הדוחות הכספיים המאוחדים)

54.1%  

EBIDTA על בסיס דוחות כספיים  חיובי)

  מאוחדים, על בסיס שת פעילות)

  חיובי

 בהסכמים כהגדרתו( מוחשי עצמי הון

 המאזן מסך 20% - מ יפחת לא) הרלווטיים

" מוחשי עצמי הון" הגדרת כי יצוין( המאוחד

סיים המוסדות בין השוהיחס ובהתאם הפי 

 המחמיר לפי הים הטבלה המובא החישוב וכן

 ).הפיסיים המוסדות מבין

 עצמי הון

  מוחשי
  תוצאה  מאזן

  28.9%-כ  258-כ  75-כ

 מקות שאין זכויות כולל( העצמי ההון סך

(יצוין  ח"ש מיליון 36 של מסך יפחת לא) שליטה

ין זה היו לפי המחמיר כי ההון המיימלי  בעי

  .ביותר מבין המוסדות הפיסיים)

139  

 מוסדות  איובייט

   פיסיים

  

 - או ממיליון ש"ח ו/ 4.5 -הון עצמי לא יפחת מ

  הם.מסך המאזן, הגבוה מביי 25%
  תוצאה  מאזן  הון עצמי

62.5  97.8  63.9%  

הדוחות הכספיים השתיים יעידו על רווח 

דיבידד בסכום העולה על  תחלקואיובייט לא 

  .רווחיהמ 50%

  2017בדצמבר  31מתקיים כון ליום 
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   וערבויותאשראי  18.3.10

 מתאגידים בקאיים 1(סולו) של החברהוערבויות (ביצוע, מכר וטיב) כספי אשראי פרטים בדבר להלן 

  :)ש"ח יבמיליו( מגופים מוסדיים (אגרות חוב)ו

  

 
 
  

  7012בדצמבר  31  8201 ביוי 30  הדוח למועד  

  יצול  מסגרות  יצול  מסגרות  יצול  מסגרות  מקור

 63 65 53 55 52 53  כספי – בקאי
 13 13 13 13 13 13  עמוס לוזון –בעל השליטה 

 76 78 66 68  65 66  "כ סה
 485 - 508 - 508 -  )חוב(אגרות  בקאי חוץ

  301  331  145  355  120  333  (*) ערבויות
  

פי חוק המכר -דירות ערבויות על רוכשיליווי בקאי לביה, החברה מעמידה לטובת  רהבפרויקטים בהם יתן לחב  (*) 

המוצגים בטבלה זו לעיל הוספו  לתויםכי  יובהר .1974-דירות), התשל"ה רוכשי(דירות) (הבטחת השקעות של 

  .וערבויות הביצוע לבעלי הקרקע מכרתוי ערבויות 

  

הצמדה למדד המחירים לצרכן) מסתכם בתקופת  הפרשי + (ריבית המשוקלל המימון הוצאות שיעור

  .5.4% -לכוח הד

   זילות 18.3.11

היתרות הזילות של הקבוצה (מזומים ושווי מזומים, השקעות זילות  הסתכמו 2018 ביוי 30 ליום

 מיליון 190-כ של סך לעומתש"ח,  מיליון 169 -כ של לסךלזמן קצר וקווי אשראי בלתי מוצלים) 

   .2017בדצמבר  31ש"ח ליום 

                                                      
  לאה.לרבות חברה בת פרטית בבעלות מ   1
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  : 2018 ביוי 30 ליום ההצמד מאזן 18.4

   שקלי  "חמט   

  אירו  דולר  כספי לא פריט 
 אחר מטבע
  )זלוטי(בעיקר 

 מדד/ מדד צמוד
 סך הכל צמוד לא  ביה תשומות

  "חש אלפי 

         כסים שוטפים

  161,112  76,424 -  83,729  902  57 -  מזומים ושווי מזומים

  73,139  67,560 - 1,417 4,162 - -  "קלז השקעות

  199,622  6,531  120,531 - 85  72,475 -  לקבל והכסות לקוחות

  72,212  14,922 4,000  33,278 867 -  19,145 חובה ויתרות חייבים

  10,322 - 10,313 9  - - -  "קלזלחברות מוחזקות  הלוואות

  - - - - - -  - למימוש מיועד כס

  923,443 - - - - -  923,443  למכירה בייים מלאי

  1,439,850  165,437  134,844  118,433  6,016  72,532  942,588  סה"כ כסים שוטפים

               כסים לא שוטפים

  2,457 - - - - -  2,457 קרקעות מלאי

  124,893  - 38,078 - 16,302 446  70,067  ושותפויות מוחזקות בחברות השקעות

  15,997 - - - - -  15,997  להשקעה"ן דל

    18,632  - - - - - 18,632טו, קבוע רכוש

  19,823 - - - - -  19,823  מוחשיים בלתי וכסים מויטין

    25,248  - - - - - 25,248דחים מסים

  119,855  - 107,695 - - -  12,160  יתרות חייבים לזמן ארוך

  326,905  - 145,773 - 16,302 446  164,384  סה"כ כסים לא שוטפים
                

  1,766,755  165,437  280,617  118,433  22,318  72,978  1,106,972  סה"כ כסים
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  שקלי "חמט   

 אירו  דולר  כספי לא פריט 
  אחר מטבע
  )זלוטי(בעיקר 

 מדד/ מדד צמוד
 סך הכל צמוד לא  ביה תשומות

  "חש אלפי 

         שוטפות התחייבויות
 אשראי תיומו בקאיים מתאגידים אשראי
 90,173 77,735 - - 12,438 - - אחרים

 123,743 - 68,547 55,196 - - -  "חאג שוטפות חלויות

 238,600 88,368 60,331 85,873 4,028 - - שירותים ולותי לספקים התחייבויות
 להפסדים הפרשה, זכות ויתרות זכאים

 156,741 34,127 - 5,307 - - 117,307  מקרקעין רכישת בגין והתחייבות

 13,571 386 - 2,592 - - 10,593 ואחריות לתיקוים הפרשה

 6,615 - 5,939 609 67 - -  לשלם שוטפים מיסים

 153,912 - - - - - 153,912  דירות ורוכשי עבודות ממזמיי מקדמות

 12,591 12,591 - - - - -  שליטה מבעל הלוואה

 795,946 213,207 134,817 149,577 16,533 - 281,812 שוטפות התחייבויותסה"כ 

        ארוך לזמן התחייבויות
 אשראי ומותי בקאיים מתאגידים הלוואות

 28,392 28,392 - - - - -  אחרים

 573,499 149,075 265,642 158,782 - - -  סטרייט חוב אגרות

 856 856 - - - - -  לוזון דל"ן ופיסים  רכישת בגין מותית תמורה

   9,788 - - - - - 9,788דחים מסים

 4,969 - - - - - 4,969 לעובדים הטבות בשל התחייבות

 617,504 178,323 265,642 158,782 - - 14,757  ארוך לזמן התחייבויותסה"כ 
         

 1,413,450 391,530 400,459 308,359 16,533 - 296,569  התחייבויותסה"כ 

 353,305 (226,093) (119,842) (189,926) 5,785 72,978 810,403  עצמי הון
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  .השתיים לדוחות הכספיים .ה.20באור  הרגישות רא יתוחילמידע בדבר  - רגישות  מבחי 18.5

 תאגידי ממשל היבטי .19

ש"ח. למיטב  אלפי 170 -כשל בסך ועד למועד האישור הדוח העמידה החברה תרומות  2018בשת  - תרומות 19.1

אלפי ש"ח לבין החברה,  50ים קשרים בין מקבלי תרומות כאמור בסך העולה על ידיעת החברה, לא קיימ

דירקטור, מהל כללי, בעל השליטה בה או קרובו. אין לחברה התחייבויות למתן תרומות בתקופות 

 .עתידיות

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיסי של התאגיד 19.2

 אומדים חשבואיים קריטיים 19.2.1

   .השתיים לדוחות הכספיים .לב.2באור  הראשבואים קריטיים אומדים חלמידע בדבר 

 אירועים לאחר תאריך המאזן 19.2.2

 .לדוחות הכספיים 5לאירועים לאחר תאריך המאזן, ראה באור 

  
  

 

  

  

  שמשון הראל    עמוס לוזון

  מכ"ל

  

  דירקטוריוןהיו"ר   

  

  

  

  2018 טבאוגוס 31 :תאריך
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  ספח א'

 גבס רום קבוצת -תחום פעילות 

  כללי .1

 שתבבישראל תאגדה ההוקמה ואשר  ,בבעלות מלאה של החברה (במישרין)חברה פרטית  היה גבס רום

1997 .  

ובהתאם דוחותיה  ,מלאה של דורי ביה חברה בת בבעלותרום גבס , היתה 2016באפריל  11עד ליום 

מכרה  במסגרתה ההושלמה עסק 2016באפריל  11יום ב .דורי ביה יה הכספיים שלהכספיים אוחדו בדוחות

 ת רכשאופציי ביה ריוהעיקה לד האחרוה כאשר, חברהברום גבס ל החזקותיהמלוא דורי ביה את 

דורי ביה רשאית לדרוש מהחברה את  היתה, לפיה )2018באפריל  10חודשים (קרי, עד ליום  24לתקופה בת 

- " ועסקת רום גבס"רכישתן חזרה של מיות רום גבס, תמורת מחיר מימוש ובתאים שהוסכמו לעיין זה (

לדוחות  ד))2.ב.10באור לפרטים וספים אודות עסקת רום גבס, ראה ( ), בהתאמה"אופציית רום גבס"

רום גבס היה חברה בת בבעלות מלאה במישרין של  2016מחודש אפריל  החלבהתאם,  .)השתיים םיהכספי

אחד המשיכה דורי ביה ל 2018באפריל  10מועד פקיעתה ביום עד לת רום גבס, ייוכח אופצהחברה. 

 ,החל מדוח זהלאחר שפקעה אופציית רום גבס, ו, של רום גבסאת דוחותיה הכספיים דוחותיה הכספיים ב

(לעיין הפסקת איחוד  דוחותיה הכספיים של רום גבס מאוחדים ישירות בדוחותיה הכספיים של החברה

דוחותיה הכספיים של רום גבס בדוחות הכספיים של דורי ביה עם סיום תקופתה של אופציית רום גבס, 

בדוחותיה גבס רום קבוצת יצוין כי עד למועד הדוח כללה פעילות  .הכספיים).ה. לדוחות 2ראה באור 

קבלן מבצע יחד עם פעילותה של דורי ביה, ובאופן זה פעילות תחום במסגרת מגזר הכספיים של החברה 

. עם סיום קבוצת דורי ביהתיאור פעילות במסגרת תקופתי רום גבס בדוח הקבוצת תוארה פעילותה של 

 למגזר פרדוחזקות שלה והחברות המפעילות רום גבס והפרדת  כאמור רום גבסתקופתה של אופציית 

שלא  רום גבסקבוצת ובא להלן תיאור פעילותה של לשם שלמות התמוה, מ, בדוחותיה הכספיים של החברה

  דורי ביה.תיאור פעילותה של במסגרת 

רום גבס בפרויקטים קבליים.  ומערכות גמרביצוע עבודות ביוי,  -  בתחום פעילות אחדקת עוסרום גבס 

ופלדה,  בטון גבס, עבודות עבודות ומערכות, לרבות גמר עבודות מתמחה בביצועהקבלית  כחברה פועלת

אויר,  חשמל, מיזוג וחיפויים, גרות, מסגרות, זיגוג, אלומייום, עבודות אקוסטיות, ריצופים תקרות

 בפרויקטים השלד שלב הכוללות את ביה בעבודות גבס רום עוסקת, כן איסטלציה ועוד. כמו

למשרדים,  עבודות ביה של ובביצוע יוקרתיים, וביהול מוכים ובייים פרטיים בתים כגון יםוסיביאקסקל

שירותי הביה  ומתקים ביטחויים. תעשייה, מגורים מוגן, מבי ציבור, דיור מסחריים, מבי מרכזים

לביצוע הפרויקטים הקבליים מתקשרת יתים ללקוחות הן מהסקטור הפרטי והן מהסקטור הממשלתי. 

המסדיר את אופן ביצוע הפרויקט. הסכמי הביצוע מוסחים ביצוע רום גבס עם מזמין הפרויקט בהסכם 

גופים ציבוריים האפשרות לבצע שיויים מזמיים אשר הים בדרך כלל על ידי המזמין, ובהתקשרויות עם 

היה קבלן רשום בפקס הקבלים לפי חוק רישום  גבס רוםבהסכמי הביצוע היה בדרך כלל מוגבלת. 

 .1969-תשכ"טהקבלים לעבודות הדסה באיות, 

היה חברה פרטית,  , אשר")איובייטבע"מ (" איובייטמהון המיות המופק של  50.1%רום גבס מחזיקה 

פיק מודולרי מוחזקת על ידי חברת א איובייט שלהמיות  יתרת. 2001בישראל בחודש מאי  התאגדה אשר

, למיטב ידיעת רום גבס, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלות מר אבר שהיה(א.י.ר) החזקות בע"מ, 

  ביבוא, שיווק והתקה של מוצרי גמר למשרדים. עוסקת. איובייט איובייט, מכ"ל קיל

חברה , אשר היה )"חלד"(בע"מ ) 2002(של ח.ל.ד. ריהוט  מיותיה במלואאיובייט מחזיקה עוד יצוין כי 

כמו כן ; בייצור מוצרי עץ וגרות שוים על פי הזמהעוסקת ו 2002החלה לפעול בחודש יולי פרטית אשר 
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אשר  פרטית שהתאגדה בפולין,חברה  ,P.S Poland Maars o.o.z שלבמלוא מיותיה מחזיקה איובייט 

   1.צות מדולריותביבוא, שיווק והתקה של מחי וסקתוע 2010רכשה בחודש מאי 

   ".גבס רום קבוצת" -רום גבס והתאגידים המאוחדים בדוחותיה הכספיים, בתיאור זה להלן 

2. ובייטגבס ו רוםשל  ןהשקעות בהויותיה איןועסקאות במ  

 לאלעיל, זכר במסגרת עסקת רום גבס כלחברה מיליון מיות רגילות)  8(מיות רום גבס מלוא למעט מכירת 

במהלך השתיים ולא בוצעו עסקאות במיותיהן איובייט של ו/או גבס  רוםהמיות של  בוצעו השקעות בהון

  . דוחועד למועד פרסום ה 2018 וליבי 1ובתקופה שמיום  2018 יויב 30שקדמו ליום 

  בשתיים האחרוות חלוקת דיבידדים .3

  רום גבס

 מיליון ש"ח. 5כבעלת מיותיה, בסך כולל של  חילקה רום גבס דיבידד לחברה, 2016יוי בחודש   .א

 מיליון ש"ח. 2.3חילקה רום גבס דיבידד לחברה, כבעלת מיותיה, בסך כולל של  2016 דצמברבחודש   .ב

 ועד למועד פרסום הדוח, לא חילקה רום גבס דיבידדים וספים. 2017בשת   .ג

, לפי לחוק החברות) 302דרת מוח זה בסעיף (כהג לחלוקה ראויים רווחיםרום גבס ל 2018ביוי  30כון ליום 

   .מיליון ש"ח 100 -בסך של כ דוחותיה הכספים המאוחדים,

   איובייט

 מיליון ש"ח. 1.5חילקה איובייט דיבידד לרום גבס, כבעלת מיותיה, בסך כולל של  2016 סמרבחודש   .א

 מיליון ש"ח. 4, בסך כולל של חילקה איובייט דיבידד לרום גבס, כבעלת מיותיה 2017אפריל בחודש   .ב

 מיליון ש"ח. 5חילקה איובייט דיבידד לרום גבס, כבעלת מיותיה, בסך כולל של  2018בחודש מרס   .ג

לחוק החברות),  302לחלוקה (כהגדרת מוח זה בסעיף  ראויים רווחיםלאיובייט  2018ביוי  30כון ליום 

לעיין לפרטים בדבר אמת מידה פיסית  .ש"חמיליון  62 - בסך של כ לפי דוחותיה הכספים המאוחדים,

  ..טז. לדוח הדירקטוריון18.3.9החלה על איובייט ראה סעיף חלוקת רווחים 

  רום גבסקבוצת של מידע כספי  .4

  הכספיים. לדוחות 4 באורראה  ,דוחות הכספייםמתוך ה גבס רום קבוצתשל תוים כספיים פרטים בדבר ל

   גבס רום קבוצתסביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות  .5

  בישראל, חשופה לשיויים במשק הישראלי בכלל ובעף הדל"ן בפרט.  הביצוע, העוסקת בתחום גבס רום

לחלק א' לדוח התקופתי (תיאור  12.6סעיף  ראה ,תחום הביצוע למגורים בישראל אודותוספים  לפרטים

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות קבוצת דורי ביה). 

בשה האחרוה משכה היציבות בתחום לעיין תחום הביצוע למשרדים ולמסחר בישראל, יצוין כי 

 של המשק המשרדים, אשר התבטאה ביציבות בביקושים לשטחי משרדים הובעת מהמשך הצמיחה

  מקיטון בשיעור האבטלה במשק. ו

                                                 
 3 -ך של כתמורת ס  .Maars holding B.Vממיות חברת 6% -בעסקה לרכישת כ איובייטהתקשרה תאריך הדוח  לאחר   1

  הושלמה). הדוח העסקה טרם אישור כון למועד מיליון ש"ח (
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בדומה למגמה המתרחשת בעולם, השיוי העיקרי שבולט בשוק המשרדים בשים האחרוות היו מעבר 

יכר  ) ועמדות עבודה מתחלפות. בשה האחרוה בפרט,Spaces Co-workingלעבודה בחללים פתוחים (

במחצית כן,  כמו על ידי חברות שוות. יםמשותפים המוצעביקוש לקוספט של משרדים עם חללים גידול ב

סיבות זהות מדד תשומות הבייה המסחרית ומשרדים, מרשמה עליה משמעותית ב 2018שת  לשהראשוה 

   2.באותה תקופה מגוריםתשומות הביה למדד לעליה שרשמה ב

 תחרותמבה תחום הפעילות;  .6

פועלים גופים  אלהם מיבתחומתחרים.  יםרווי פיםע םהי ועף עבודות הגמר בפרט בישראל ביהעף ה

בהיקפים שוים החל מפרויקטים קטים ועד לחברות  גמר ועבודות ביההמבצעים , מבצעים כקבליםרבים 

לחלק א' לדוח  12.7לפרטים וספים בעיין זה ראה סעיף גדולות אשר מבצעות בו זמית מספר פרויקטים. 

  התקופתי.

 קף הפעילות וברווחיותשיויים בהי .7

מסחר וכו') , משרדיםבפרויקטים איה קבעת בהכרח לפי ייעוד המבה (מגורים,  גבס רום קבוצתרווחיות 

אלא בעיקר מתאי השוק בתקופת ההתקשרות, אשר משפיעים על היקף ההתקשרויות ועל תאיהן לרבות 

   .גבס רום קבוצתידי -תאי ההסכם עם המזמין, ואופן יהול הפרויקט על

 הפעילותשל תחום  חסמי הכיסה והיציאה העיקריים; קריטייםגורמי הצלחה  .8

  .דוח התקופתיחלק א' לל 12.9, ראה סעיף רום גבס ההצלחה בתחום פעילותלפרטים בדבר גורמי 

לחלק א'  12.10, ראה סעיף רום גבסה של חום פעילותלפרטים בדבר חסמי הכיסה והיציאה העיקריים בת

  התקופתי.לדוח 

  מוצרים ושירותים .9

  רום גבס

, מלון בתי( ואחריםלמסחר רום גבס עוסקת במתן שירותי גמר ומערכות למשרדים, לתעשייה, כאמור, 

 .בביית פרויקטים למגורים אקסקלוסיבייםבעבודות שימור מבים ווכן מתמחה '), דוכ ספורט אולמות
  . שקבעו הפרויקט, העלויות ולוחות הזמיםשיטת הביצוע בכל פרויקט בחרת על פי ייעודו של 

ידי רום גבס כוללים עבודות גמר, ומקצתם כוללים עבודות -הרוב המוחלט של הפרויקטים המבוצעים על

  .בייה של שלב השלד

לפרטים אודות  .ידי קבלי משה-ועל העצמ רום גבס רום גבס בתחום הפעילות יתים על ידי שירותי

  .זה ספחל 14 עם קבלי משה ראה סעיף גבסרום התקשרויות 

במסגרת  ברמת מורכבות גבוהה.ובהיקפים שוים ומערכות מתמחה בביצוע עבודות גמר רום גבס 

כולל  ומערכות עבודות גמר. ביצוע משהכקבלן /או כקבלן ראשי ו רום גבסלה משמשת שפרויקטים ה

פים וחיפויים, גרות, מסגרות, זיגוג, אלומייום, עבודות גבס, עבודות בטון ופלדה, תקרות אקוסטיות, ריצו

   עבודות חשמל, עבודות מיזוג אויר, איסטלציה ועוד.

  איובייט

ביצוע התאמות ושיויים של חללים בו מוצרי גמר למשרדיםהתקה, אספקה וייצור של ב מתמחה איובייט

  פימיים קיימים. 

  

                                                 
2   http://acb.org.il/wp-content/uploads/2018/03/ - י הארץיה  -התאחדות בוף הב2018 פברואר -סקירה כלכלית של ע. 
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 לקוחות .10

הים חברות דל"ן, גופים עסקיים, קבוצות רכישה, חברות  גבס רום קבוצתהעיקריים של לקוחותיה 

טק, המסחר והתעשייה, תאגידים בקאיים, חברות ביטוח, תאגידים ממשלתיים, - ההייעסקיות בתחום 

לביצוע פעילותה מתקשרת  ").מזמייםה"עמותות ולקוחות פרטיים העוסקים בייזום ובפיתוח מקרקעין (

, בין סדיריםכם המסדיר את אופן ביצוע הפרויקט. הסכמי הביצוע מעם מזמין הפרויקט בהס גבס רום

תמורה ואופן תשלומה, סמכויותיו ותפקידיו של המפקח מטעם המזמין, ההושאים הבאים:  אתהיתר, 

קבלי משה, ערבות לקיום החוזה ודמי עיכבון, דרכי ביצוע ולוח זמים, אחריות הקבלן במקרה של זק 

ביטוחים שעל הקבלן לבצע, אספקת כוח אדם ותאי עבודה, אספקת ציוד, מתקים לגוף או לרכוש, 

, התשלומים לרובתיקוים. לוחומרים ומימום, פיצויים מוסכמים בגין איחורים ואחריות הקבלן לבדק ו

הקבועים בהסכמים עם המזמיים חשבים תשלומי בייים על חשבון התשלום הסופי. בעת מסירת הפרויקט 

 לעיתים. רום גבסמקוזזים כל תשלומי הבייים אשר שולמו ל, אשר ממו ן מבוצע חשבון סופילמזמי

ולעיתים למדד מחירי תשומות הבייה למסחר  בייה למגוריםה ותהתשלומים צמודים למדד מחירי תשומ

   .ומשרדים

או לקיום החוזה גבס להפקיד ערבות מוגבלת בסכום, להבטחת ביצוע העבודות ו/ רוםרוב החוזים דרשת ב

גבס ובתאי שוק. עם סיום העבודות מוחלפת בדרך כלל,  רוםידה, בהתאם למהלך העסקים הרגיל של -על

גבס בגין עבודות  רוםערבות הביצוע בערבות בדק. במרבית המקרים קבע, כי חלק מהסכומים המגיעים ל

מין, עד להשלמת ביצוע כלל העבודות כבון, המהווים בטוחה וספת למזישבוצעו יעוכבו בידי המזמין כדמי ע

. ברוב החוזים קיימות בפרויקט מהתשלום 5% -כ לרוב היופי הסכם הביצוע. שיעור דמי העכבון -על

הוראות לפיהן רשאי המזמין במהלך העבודות להורות על הגדלה או הקטה של היקף העבודות ואף להודיע 

הר כי גם במקרה בו מודיע המזמין על הפסקה לצמיתות עם זאת, יוב כולן או מקצתן. ,על הפסקת העבודות

  גבס בגין מלוא העבודות שביצעה בפועל. רוםשל העבודות, הוא דרש לשלם ל

את הסכמת המזמין לזהות קבלן המשה ו/או לעצם מתן  רובגבס מחייבת ל רוםהעסקת קבלי משה מטעם 

גבס אחראית  רוםקבלן משה, במיוחד בכל הוגע לביצוע עבודות מהותיות.  ו שלהעבודות המסוימות לביצוע

  , ביטוח, לרבות לעיין חבויות ידה-ידי קבלן המשה כאילו בוצעו על-כלפי המזמין לעבודות המבוצעות על

. במרבית המקרים ממה המזמין מפקח או מהל עבודה התקשרות בין הצדדיםכקבוע בהסכם ה -והכל 

וקבלי המשה מטעמה, איכותן ואופן  גבס רוםידי -סמך לבדוק את העבודות המבוצעות עלמטעמו המו

ביצוען, ולאשר או לפסול חומרים ו/או עבודות שבוצעו. סמכויות המפקח קבעות בהסכמי הביצוע. בין יתר 

ם, לרבות פי הוראות הסכמי הביצוע וספחיה-תפקידיו, אמור המפקח לוודא כי העבודות מבוצעות בפועל על

לדרישות  גבס רוםפי התוכיות, המפרטים ולוח הזמים החוזי, ובסמכותו לבדוק ולאשר את זכאות -על

תעודת השלמה  גבס רוםהסמכות להוציא ל למפקח מסורה. לרוב, הפרויקט ביצועבמהלך מטעמה התשלום 

קת הסכם הביצוע הביצוע. במקרים של הפס םפי הסכ-המעידה על השלמת ביצוע העבודות המוזמות על

מכל סיבה שהיא, משמש המפקח כגורם המקצועי המוסמך לאשר את שלב הביצוע  ,לפי השלמת העבודות

בכל מחלוקת לשם הכרעה  פי הסכמי הביצוע-בפועל של העבודות. המפקח היו לרוב הסמכות המקצועית על

  למזמין.  גבס רוםמקצועית בין 

מקבלת על עצמה אחריות לתיקון אי התאמות בגין ליקויי בייה,  גבס רוםבהסכמים עם המזמיים השוים, 

. אחריות זו חלה במשך תקופת 1973-"גהתשללעיתים האחריות היה בהתאם לחוק המכר (דירות),  כאשר

ואשר תחילתה בעת מסירת הכס למזמין, על פי הקבוע בהסכם הביצוע, וכן  הביצוע בהסכםהבדק המוגדרת 

גבס והגת לתת  רום, שתחילתן בתום תקופת הבדק. בהסכםבתקופות האחריות השוות המוגדרות 

פי רוב יתת ערבות בקאית, כפי שמוסכם עם -עבור תקופת הבדק והאחריות. על יםבטחוות למזמי

 ").ערבות בדקמתמורת החוזה, המופחתת בהדרגה עד לביטולה (" 5%ף של דרך כלל בהיקבהמזמין, 

  .זהספח ל 18 סעיף הראאודות ערבויות רום גבס  וספים לפרטים
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מדידת  שיטתפי -קבעת התמורה על גבס רוםידי -הפרויקטים המבוצעים עלרוב כון למועד הדוח, ב

   COST+.5של או בדרך  4פאושלקבעת התמורה בדרך  מסוימיםובמקרים  3כמויות,

רום גבס איה תלויה בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר אובדם ישפיע באופן מהותי על 

 ההכסות אשרו , שהיו חברה יזמית גדולה בישראל,בלבד אחד לקוח גבס לרום היה, 2017 בשתפעילותה. 

מפרויקט אחד אשר כון למועד הדוח מצא , ובעו (במאוחד) גבס רום מהכסות 10%-מ למעלה היו ממו

  . בשלבי סיום

  מפעילותה קבוצת רום גבסהכסות  .11

ובששת  ,2017 - 2016בשים  גבסקבוצת רום  שללהלן פירוט הפרויקטים שזקפו לדוחות רווח והפסד   .א

  "ח):ש באלפי( 2018 שתהחודשים הראשוים של 

  שיעור רווח
(הפסד) 

 של גולמי
  -כ

  רווח
  (הפסד)

  עלויות
  בתקופה

  הכסות
  בתקופה

מקדמות 
מלקוחות 
שהתקבלו 

  בתקופה

' מס
  פרויקטים

  שת זקיפה  היקף הפרויקט
לדוח רווח 

  והפסד

לתקופה   מיליון ש"ח 100מעל   1  15,408  12,740  10,065  2,675  21%
שהסתיימה 

 ביוי 30ביום 
2018  

  מיליון ש"ח 70-100בין   2  -  -  60  )60(  
  מיליון ש"ח 40-70בין   8  8,234  10,502  10,629  )127(  )1%(

  מיליון ש"ח 40עד   118  173,630  178,375  153,772  24,603  14%
  2018 לשת"כ סה  129  197,272  201,617  174,526  27,091  13%
  2017 שת  מיליון ש"ח 100מעל   1  49,347  50,658  43,555  7,103  14%

  מיליון ש"ח 70-100בין   2  2,658  )1,924(  1,190  )3,114(  162%
  מיליון ש"ח 40-70בין   8  77,686  67,294  66,016  1,278  2%
  מיליון ש"ח 40עד   161  260,251  382,076  336,814  45,262  12%
  2017 לשת"כ סה  172  389,942  498,104  447,575  50,529  10%
  2016 שת  מיליון ש"ח 100מעל   1  40,688  43,438  39,095  4,343  10%
  מיליון ש"ח 70-100בין   3  2,500  3,470  3,474  )4(  0%

  מיליון ש"ח 40-70בין   7  59,083  50,970  52,186  )1,216(  )2%(
  מיליון ש"ח 40עד   157  332,241  443,866  402,601  41,265  9%
  2016 לשת"כ סה  168  434,512  541,744  497,356  44,388  8%

ביתרת התקופה לביצועו  מוההכסות הצפויות מ יתרתלמועד הדוח, אין לרום גבס פרויקט מהותי, אשר 

 ההכסות סךקבוצת לוזון) או ש -(הייו של החברה הצפויות מכלל הפרויקטים מצבר ההכסות  10%מהווה 

החברה  של הכסותה מסך 10% מהווה(עד למועד אישור הדוח)  2018 ובשת 2017 בשת הוכרור שמו, אמ

  .האמורה בשהקבוצת לוזון)  -(הייו 

   .לדוחות הכספיים ..ג2באור ראה  בקבוצת רום גבסלפרטים אודות שיטת ההכרה בהכסות 

 שיווק  .12

  דוח התקופתי.חלק א' לל 12.14רום גבס, ראה סעיף קבוצת לפרטים בדבר פעולות השיווק של 

  

  

  

                                                 
המדידה עשית על פי משתים ויחידות  על פי מדידת הכמויות של העבודות שבוצעו בפועל. קבעת התמורה זו בשיטה   3

מדידה המוסכמים במסגרת ספחי הסכם הביצוע, ולכל יחידת מדידה קבע מחיר מוסכם, בין בספח המצורף להסכם 
הביצוע ובין על דרך הפיה למחירון מקובל בעף. התשלום עשה על פי אבי דרך או מועדים המוגדרים מראש בהסכם 

  הביצוע. 
 .מהן מוגדרים חלקים עבור או המלאה להשלמתן עד הכלולות בהסכם העבודות עבור מראש קבעת התמורה זו בשיטה   4
 לכיסוי מסוים אחוז בתוספת, הפרויקט לביצוע בקשר רום גבסל שהיו ההוצאות החזר על מתבססת ההתקשרות זו בשיטה   5

  .ורווח מימון, תקורה הוצאות
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   צבר הזמות .13

 ןמיליו 206 -למועד הדוח מסתכם בסך של כ סמוךעד ו 2018 יויב 30ליום  גבס רום קבוצתההזמות של בר צ

הזמות  -" צבר הזמותלעיין זה ". 2018-2019 השים במהלך לביצוע מיועדים אלה פרויקטים. ש"ח

קיימים בביצועה של הפרויקטים המספר לעיין כהכסות בדוחות הכספיים. מחייבות אשר טרם הוכרו 

  .זה ספחל 11 ראה סעיף 2018בשת  רום גבסקבוצת 

רום גבס מבצעת במועד הדוח שי פרויקטים כקבלן משה עבור ך הפרויקטים שבביצוע קבוצת רום גבס, מתו

ע. לוזון  פרויקט "מגדלי הארבעה" ופרויקט "המוסכים" (אשר היו פרויקט אשר היזם בו הוא( ביה דורי

מיליון  6.5 -בהיקפים כספיים של כ, ))לוזון עמוס מר השליטה בעל בשליטת חברה"מ, כסים והשקעות בע

 הסופי שלבהפרויקטים האמורים מצאים ב 2018 ביוי 30ליום  כוןמיליון ש"ח, בהתאמה.  45 -ש"ח ושל כ

לעיין זה ראה גם בשי פרויקטים אלה בשיטת מרווח אפס.  הכירה . קבוצת רום גבסשל עבודות הביצוע

לעיין אפשרות לביצוע פרויקט וסף עבור החברה (פרויקט גי תקווה  לחלק א' לדוח התקופתי. 12.15 סעיף

  .ה. לדוחות הכספיים.  5שלב ב'), במקרה בו החברה תחליט כי דורי ביה לא תבצעו, ראה באור 

   :רום גבס קבוצתההזמות של ביצוע צבר  התפלגותלהלן פירוט משוער של 

   2018 ביוי 30צבר הזמות ליום   בהכסה הצפויהתקופת ההכרה 
  וסמוך למועד הדוח (במיליוי ש"ח)

  88  2018 שת שלישי רבעון
  61  2018 שת רביעי רבעון

  57  ואילך 2019 שת
  206  "כסה

  

 חומרי גלם, ספקים וקבלי משה  .14

דוח חלק א' לל 12.16לפרטים בדבר חומרי הגלם, הספקים וקבלי המשה של רום גבס, ראה סעיף 

  התקופתי.

איובייט מספקת ומתקיה מוצרי גמר שוים לכסים עסקיים ופרטיים, כגון מחיצות, דלתות, מערכות 

ידי איובייט מספקים שוים בעיקר -רובם מיובאים עלריהוט, חיפויי תקרה, רצפה, שטיחים ועוד, אשר 

רים בכל פרויקט ופרויקט מתבצעת על ידי התקת המוצידה בישראל. -באירופה, וחלקם מיוצרים על

    לרוב הים קבועים., אשר איובייט באמצעות קבלי משה

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקים  .15

עם רעה בהתאם להסכם שכירות ב, משרדי המטה של רום גבס ממוקמים בביין משרדים דוחכון למועד ה

 בטירת הכרמלשוכרות) לבין צד שלישי (המשכיר). בוסף, שוכרת רום גבס משרדים כ( החברה ודורי ביה

  שוכרת אולם תצוגה, משרדים ובית מלאכה בכפר סבא. איובייטו ,הארץ ובדרום

באור  ראה, 2018בחודש אפריל  ביה דוריאיובייט בהסכם מכר מקרקעין עם  התקשרותלפרטים בדבר 

  לדוחות הכספיים. .יב.3

16. ושיהון א   

 -עובדים ברום גבס; וכ 125( עובדים 211 גבסרום  קבוצתבהדוח מועסקים  ולמועד 2018 יויב 30 ליום כון

אושי ההון הלפרטים וספים אודות . 2017בדצמבר   31כון ליום עובדים 221 לעומת ,עובדים באיובייט) 86

   לחלק א' לדוח התקופתי.  12.18ראה סעיף 

  

  

  



7  

 

  חוזרהון  .17

ההכרה בהכסה תקופת 
  הצפויה

30.6.2018  
  אלפי ש"ח)ב(

31.12.2017  
  אלפי ש"ח)ב(

  2017הפרש בהשוואה לשת 

  הסבר השיוי  %  אלפי ש"ח)ב(

דיבידד, ביצוע חלוקת   )39%(  )40,129(  103,885  63,756  מזומים ושווה מזומים
השקעות ברכוש קבוע 

מוחזקות  ובחברות
  .והקטת אשראי מבקים

    7%  9,576  143,707  153,283  והכסות לקבללקוחות 
    )16%(  )2,423(  14,908  12,485  חייבים ויתרות חובה

    -   -   2,038  2,038  מלאי
אשראי מתאגידים 

  בקאיים
  רעון אשראי שוטףיפ  )56%(  7,351  )13,008(  )5,657(

התחייבות לספקים 
  ולותי שירותים

)89,225(  )108,585(  19,360  )18%(    

    16%  )1,622(  )10,387(  )12,009(  ויתרות זכותזכאים 
מקדמות מלקוחות 

  וממזמיי עבודה
)6,971(  )11,448(  4,477  )39%(    

      )3,410(  121,110  117,700  הון חוזר

  

  איובייט. רום גבסשייך ל רום גבסקבוצת המלאי המופיע בדוחות הכספיים של  -  מדייות החזקת מלאי

מידי בפרויקטים קיימים או לתקופות קצרות בות ימים עד מספר לצורך שימוש  מוצריםבמלאי מחזיקה 

  כמו כן, כלולים במלאי מוצרים ופריטים ששארו כעודפים מפרויקטים. שבועות בלבד. 

   .התקופתי דוחחלק א' ל 12.19.1לפרטים בדבר אשראי ספקים, ראה סעיף  - אשראי ספקים

   דוח התקופתי. חלק א' ל 12.19.2לקוחות, ראה סעיף  לפרטים בדבר אשראי -  אשראי לקוחות

בקבוצת רום אודות ההיקפים הממוצעים של אשראי הספקים, אשראי הלקוחות והחזקת מלאי לפרטים 

  לחלק א' לדוח התקופתי.  12.19.3גבס ראה סעיף 

 הכספיים לדוחות 5 באור ראה, בהסכמי ביצוע מעבודות לקבל והכסות לקוחות סעיף הרכב בדבר לפרטים

   .השתיים

לעיין יתרות חוב של דורי ביה לרום גבס בגין פעילות ביצוע שוטפת של רום גבס כקבלן משה של דורי ביה 

  ) לדוח הדירקטוריון.2.י.(9ראה סעיף 

  מימון .18

  מסגרות אשראי

רום גבס, היא דרשת לעיתים להמציא לצדדים שלישיים ערבויות קבוצת במסגרת פעילותה השוטפת של 

מסוגים שוים, כגון, ערבויות ביצוע, ערבויות לטיב העבודות, ערבויות כגד קבלת מקדמה מהמזמין, 

וכדומה. כמו כן, דרשת רום גבס במכרזים מסוימים להמציא ערבויות להבטחת השתתפותה במכרז וכן 

  . דוקומטרים אשראיםקים לעיתים דרשת להמציא לספ

ערבויות  כן, הכוללות אשראי כספי ותאגידים בקאייםידי -עללהן מסגרות אשראי שהועמדו רום גבס ל

זה, ערבויות מכרז, ערבויות ביצוע, ערבויות טיב וערבויות כגד קבלת מקדמה ממזמין העבודות),  ובכלל(

  . ןיבויותיה כלפיהם במסגרת פעילותדרשת להמציא לצדדים שלישיים בגין התחיגבס  רום אשר
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 30 ויצולן ליום בקאיים תאגידיםידי -על גבס רום קבוצתלהלן פרטים אודות מסגרות האשראי שהועמדו ל

   ): ש"ח ולמועד הדוח (במיליוי 2018ביוי 

  מועד הדוח  2018 ביוי 30  
  יצול מסגרות  מסגרות  יצול מסגרות  מסגרות

  5,505  12,500  5,657  12,650  אשראי כספי
  77,964  105,007  77,833  104,919   ערבויות

  83,469  117,507  83,490  117,569  סה"כ מסגרת אשראי

, לפרטים פיסיות מידה באמות לעמידה להתחייבויות כפופות האמורות והערבויות האשראי מסגרות

(כן ראה  הדירקטוריון לדוח טו. 18.3.9ראה סעיף בדבר אמות המידה הפיסיות החלות על רום גבס וספים 

 18.3.9לפרטים בדבר אמות המידה הפיסיות החלות על איובייט ראה סעיף  ..ח. לדוחות הכספיים)3באור 

   טז. לדוח הדירקטוריון.

, אשר למועד הדוח פקעה בהתאם לתאיה שהעמידה איובייט לדורי ביה אשראימסגרת  בדבר לפרטים

   .לדוחות הכספיים .ט.5ראה באור 

) לדוחות 12.טז.3לפרטים בדבר התחייבות שתה רום גבס בעיין אשראי של דורי ביה ראה באור 

  הכספיים.

 העמדת לשם ותהא ומשמש בבק הקיים, גבס רום של לאשראיערבויות שהעמידה החברה לפרטים בדבר 

 .ריוןהדירקטו לדוח ב. 18.3.9, ראה סעיף מסוימים בפרויקטים ערבויות

  . הדירקטוריון דוחל ג. 18.3.9 סעיףלפרטים ראה  -  רום גבס - צולבות דורי ביה  ערבויות

רום  קבוצת , רשמהלתאגידים בקאייםגבס רום  קבוצתהתחייבויותיה של  להבטחת - ושעבודים בטחוות

 גבס שעבודים כדלקמן:

שעבדה שטרות, פיקדוות וכספים איובייט יצרה שעבודים לטובת תאגידים בקאיים במסגרתם   א.

 המוחזקים בחשבוות התאגידים הבקאיים וכן שעבוד שוטף על כלל כסיה.

 הסכמתו קבלת ללא כסיה על כלשהם שעבודים ליצור שלא בקאי תאגיד כלפי התחייבה גבס רום  ב.

 האפשרות את הבקאי לתאגיד לתת מבלי שלישיים לצדדים שהוא סוג מכל בטוחות לתת ולא מראש

 .קודם בטוחות ןאות לקבל

גבס התחייבה כלפי חברת ביטוח ותאגיד בקאי שלא ליצור שעבוד צף על כלל כסיה ללא קבלת רום   ג.

  מראש.  םתהסכמ

  ביטוח .19

  לחלק א' לדוח התקופתי. 12.21לפרטים וספים ראה סעיף 

 מיסוי  .20

הותן להוראות דיי המס החלות על החברה, דומות במואיובייט רום גבס דיי המס החלות על  הוראות

  .השתיים הכספיים לדוחות 27בבאור המתוארות 

   רום גבסקבוצת מגבלות ופיקוח על פעילות  .21

 פיםלפרטים אודות רישוי הקבלים של רום גבס, לרבות רישיון קבלן מוכר, ראה סעי - רישוי קבלים

  לחלק א' לדוח התקופתי.  12.23.2 -ו 12.23.1

מזמיי העבודות  כלפיבהסכמי הביצוע  גבס רוםתקופות הבדק והאחריות להן מתחייבת  - ואחריותבדק 

לשפות את המזמין בגין הוצאות  רום גבסמתחייבת  לעיתים הקבועות בחוק המכר. המאל קצרותאין לרוב 

מחושבים לפי  . סכומי ההפרשה לבדק ולאחריותבעיין בדק ואחריות שיגרמו לו כתוצאה מתביעות של צד ג'
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ובהתאם לאומדים המבוצעים  רום גבס, בהתאם ליסיוה הצבר של ביהשיעורים מסוימים מעלויות ה

 12איובייט מעיקה אחריות לטיב המוצרים המותקים על ידה, לכל הפחות למשך לכל פרויקט בפרד. 

  .חודשים מיום אספקתם ו/או הרכבתם, לפי המאוחר

בכללי רום גבס על מת להבטיח עמידתה קבוצת בדבר הפעולות שמבצעת  לפרטים - בטיחות בעבודה

   .דוח התקופתיחלק א' לל 12.23.4, ראה סעיף בטיחותה

, ראה סעיף לעבודותיהרום גבס קבוצת שמבצעת בקרת איכות לפרטים בדבר  - תקיה ובקרת איכות

   דוח התקופתי.חלק א' לל 12.23.5

 12.23.6, ראה סעיף והביה והפיקוח על העבודות על קבוצת רום גבסבדבר תחולת דיי התכון לפרטים 

    .דוח התקופתיחלק א' לל

 הליכים משפטיים .22

.טז. 3באור ראה  צד להם רום גבס קבוצתההליכים המשפטיים המהותיים התלויים אשר רטים בדבר לפ

  .דוחות הכספייםל 17 -ו 10ס"ק 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית  .23

רום גבס והגת לבחון את תכיותיה העסקיות מעת לעת ולעדכן את יעדיה בהתאם להתפתחויות קבוצת 

ו/או ביצוע  רום גבס מתעתדת להמשיך בביצוע פעילות של עבודות גמרקבוצת ככלל, בתחום עבודות הגמר. 

ילה , תוך יצול יתרוותיה המקצועיים והמויטין כחברה מובוצרי גמר למשרדיםפעילות הקשורה במ

   .בתחום עבודות הגמר

  דיון בגורמי סיכון .24

לחלק א' לדוח  12.26לפרטים בדבר גורמי הסיכון החלים על פעילותה של קבוצת רום גבס, ראה סעיף 

  התקופתי.

שיוי משמעותי לרעה במצבה של דורי ביה, יוסף כי לעיין גורמי הסיכון החלים על פעילותה של רום גבס 

ועל  גבס רום(במצטבר), על פעילותה העסקית של  מהותית ואפילוהשפיע, אם וככל שיהיה, עלול ל

תוצאותיה הכספיות, לרבות בין היתר, בשל קיומן של יתרות חוב של דורי ביה לרום גבס בגין ביצוע 

שהועמדו  ערבויותו/או  אשראילהגשת דרישות למימוש ערבויות ביצוע ו/או טיב (ביחס ל אפשרותעבודות, 

בשוק עשויים להשליך הקבוצה פגיעה במויטין ובמיצוב כמו כן, . )כאמור גבס רוםידי -עללטובת דורי ביה 

  .גבס רום קבוצת שלעל פעילותה העסקית 

 :גורמי הסיכון על עסקיהלגבי סיווגם ומידת השפעתם של  רום גבסהערכת להלן 

השפעה   
 גדולה

השפעה 
 ביוית

השפעה 
  קטה

   + כלכליים-שיויים מאקרו סיכוי מקרו
  +  מדייות הממשלה 
   +    מדייות בק ישראל  

    +  עליות בתשומות שכר העבודה סיכוים עפיים
   + במחירי חומרי הגלם וזמיותם ותעלי 
   + סיכוים פיסיים  
    +  באומדים שיוי 

    +    מימון קשיי  גבס לרוםסיכוים מיוחדים 
  +      משפטיים הליכים של תוצאות

  +     קבלן רישיון 

    +   ובמותג במויטין פגיעה  
     +  ביה דורי של מצבה השפעת  
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  לגבי סיווגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון על עסקיה: איובייטהערכת  להלן

השפעה   
 גדולה

השפעה 
 ביוית

השפעה 
  קטה

   + כלכליים-שיויים מאקרו סיכוי מקרו
    + מדייות הממשלה  
   +    מדייות בק ישראל   

    +  עליות בתשומות שכר העבודה סיכוים עפיים
    + במחירי חומרי הגלם וזמיותם ותעלי 

   +  סיכוים פיסיים  

    +   באומדים שיוי 
סיכוים מיוחדים 

 לאיובייט
    +  ובמותג במויטין פגיעה

  



    

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ קבוצת
  
  
  

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2018 ביוני 30

 

  
   



    

  
  
  
  
  
  

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

  

  

  

  כספי לתקופת בינייםמידע 

  (בלתי מבוקר)

  2018 ביוני 30

  
  
  

  תוכן העניינים
  

  
  עמוד  

  3  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

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

  5 - 4  על המצב הכספימאוחד  תמציתידוח 

  6  הפסד וה רווחעל המאוחד  תמציתידוח 

  7  הכולל הרווחעל מאוחד  תמציתידוח 

  12 - 8  על השינויים בהון מאוחד  תמציתידוח 

 15 - 13  על תזרימי המזומנים תמציתי מאוחד דוח

 47 - 16  באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

  
  
  
  
  

  

  



  

 

   יזמות ואנרגיה בע"מ קבוצת עמוס לוזון דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
  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 המאוחדים על  2018 ביוני 30ליום  התמציתי המאוחד דוחההכולל את  הקבוצה), - בנות (להלן 

באותו  וחודשים שהסתיימשלושה שישה ו ות של, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופרווח או הפסד, הפסד כולל
בהתאם לתקן חשבונאות  זות ביניים עריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופתאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים ל

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

  ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
  

 69%-כ מהווים באיחודשל חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים  ציתי לתקופת בינייםהמידע הכספי התמאת  סקרנולא 
מכלל ההכנסות  92% -וכ 94%-כ מהוות באיחודוהכנסותיהן הכלולות  2018ביוני  30ליום מכלל הנכסים המאוחדים 

התמציתי לתקופת  המידע הכספיתאריך, בהתאמה.  באותושהסתיימו  חודשים שלושהשישה ו של ותלתקופ המאוחדות
לנו ומסקנתנו, ככל שהיא  הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו

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

  היקף הסקירה
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -ת רואי חשבון בישראל של לשכ 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם 

צמת אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומ
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 
להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות 

  דעת של ביקורת.
  

  מסקנה
  

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

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

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

המאוחדים  ביניים הכספיים לדוחות) 3.טז.3 אוריבב לאמורהלב שומת אנו מפנים את תמסקנתנו הנ"ל,  את לסייג מבלי

 .החברה כנגד, בין היתר, ייצוגיות שהוגשובקשות לאישור תובענות  בדבר
  

  
  

  
  

  קסלמן וקסלמן  אביב,-תל
  רואי חשבון  2018 באוגוסט, 31

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  

   
  

 



  

4  
 

  עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ קבוצת

  על המצב הכספיתמציתי מאוחד דוח 

  2018 ביוני 30ליום 
  

  ביוני 30ליום   
  ליום

  בדצמבר 31
  2018  2017  2017  

  מבוקר  בלתי מבוקר  

  "חשאלפי   

 
        נכסים

       :שוטפים נכסים
  252,987  131,604  161,112  מזומנים ושווי מזומנים
 71,241 83,238  73,139  קצר לזמן השקעות

 235,948  193,243  199,622  לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה

 73,868  64,108  72,212  חייבים ויתרות חובה

  79,855  63,491  -  מקדמות לרכישת קרקע בפולין
 20,061  15,409  10,322  מוחזקות לחברות הלוואות

 718,560  (*)713,533  923,443  למכירה ודירותמלאי בניינים 

 5,796  (*)12,766  -  למכירה מוחזקים נכסים

  1,439,850  1,277,392  1,458,316 

       

       :שוטפים לא נכסים

 2,457  2,421  2,457  לבניה קרקעות מלאי

  84,044  127,909  119,855  ארוך לזמן חייבים יתרות
 130,189  132,544  124,893  המאזני השווי שיטת לפי המטופלות בחברות השקעה

  16,182  8,697  15,997  נדלן להשקעה
 12,743  11,914  18,632  נטורכוש קבוע, 

 19,862  20,533  19,823  מוחשיים בלתי ונכסים מוניטין

 26,325  33,258  25,248  נדחים מסים

  326,905  337,276  291,802  

  1,766,755  1,614,668  1,750,118 

       
  

  * התאמה לא מהותית של מספרי השוואה.
  
  

   2018 באוגוסט 31החברה: תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון 
  
  
  
  

          
  שמשון הראל

     דירקטוריון ר"יו
  לוזון עמוס
  ל"מנכ

  אלון חבר  
  כספים ל"סמנכ
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  עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ קבוצת

  על המצב הכספיתמציתי מאוחד דוח 

  2018 ביוני 30ליום 
  

  ביוני 30ליום   
  ליום

  בדצמבר 31
  2018  2017  2017  

  מבוקר  בלתי מבוקר  

  ש"חאלפי   
  

       התחייבויות והון
       :התחייבויות שוטפות

 109,518  108,719  90,173  אשראי מתאגידים בנקאיים 

  98,693  82,595  123,743  חוב אגרות בגין שוטפות חלויות
 211,126  200,756  238,600  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 38,998  49,455  39,434  זכאים ויתרות זכות

  2,069  3,601  1,365  להפסדים הפרשה
  142,110  50,190  115,942  מקרקעין רכישת בגין התחייבות

  1,089  2,629  6,615  לשלם שוטפים מסים
  12,531  12,447  12,591  הלוואה מבעל שליטה

  15,339  22,428  13,571   הפרשות
 124,276  185,508  153,912  דירות ומרוכשימקדמות ממזמיני עבודות 

  795,946  718,328  755,749 

       :שוטפות לאהתחייבויות 

 36,745  44,983  28,392  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

  -  101,646  -  ישראל מגזית הלוואה
  9,596  9,342  9,788  מסים נדחים

 557,537  415,967  573,499  אגרות חוב

  856  -  856  התחייבות בגין תמורה מותנית
 4,948  5,388  4,969  התחייבויות בשל הטבות לעובדים 

  617,504  577,326  609,682 

       :המניות לבעלי המיוחסהון 

 309,274 261,378 309,274  הון מניות 

 502,135 163,065 502,135  פרמיה על מניות

  )190,463(  )190,463(  )190,463(  שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות בגין קרן
 94,650 94,650 94,650  עם בעלי שליטה עסקהקרן בגין 

 30,495 415,130 30,495  מגזית ישראל הון שטר

 5,070  - 5,070  כתבי אופציה

 1,046  206 -  תשלום מבוסס מניות

 )553,908( )558,613( )581,378(  יתרת הפסד

 14,039 996  9,210  חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

  178,993  186,349  212,338 

       

 172,349  132,665  174,312  שליטה מקנות שאינןזכויות 

       

 384,687  319,014  353,305   סה"כ הון

  1,766,755  1,614,668  1,750,118 

  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.
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  עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ קבוצת

   רווח והפסדדוח תמציתי מאוחד על 

  2018 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 6 של ותלתקופ
  
  

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3  החודשים שהסתיימו 6 
 בדצמבר 31-ב ביוני 30-ב  ביוני 30-ב 
 2018  2017  2018 2017 2017 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 )למניה הפסד(למעט נתוני  אלפי ש"ח 

  
            - הכנסות

  954,252  159,877  205,428  429,889  399,272  ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות  הכנסות
            

            - ההכנסות עלות
  870,127  150,723  177,211  404,622  346,090  מכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו  עלות

            
  84,125  9,154  28,217  25,267  53,182  גולמי רווח

          
 )10,813( )2,449( )2,874( )4,739( )5,480(  ושיווק מכירה הוצאות

  )65,004(  )16,384(  )22,068(  )31,174(  )36,603(  וכלליות הנהלה הוצאות
 בשיטת המטופלות חברות (הפסדי) ברווחי הקבוצה חלק

  5,862  )4,938(  )5,611(  )3,149(  )1,023(  המאזני השווי
  14,170  )14,617(  )2,336(  )13,795(  10,076  תפעולי לפני הוצאות אחרות (הפסד) רווח

  )13,876(  )4,312(  )3,824(  )7,776(  )5,002(  אחרות הוצאות
  294  )18,929(  )6,160(  )21,571(  5,074  תפעולי לאחר הוצאות אחרות רווח (הפסד)

  23,432  1,966  2,865  3,412  4,256  מימון הכנסות
  )41,735(  )12,325(  )13,207(  )23,038(  )21,772(  מימון הוצאות
  )18,009(  )29,288(  )16,502(  )41,197(  )12,442(  הכנסה על מסים לפני הפסד
  12,945  )426(  )3,337(  )890(  5,763   הכנסה על מיסים

  )30,954(  )29,714(  )19,839(  )42,087(  )18,205(  הפסד
            

            מיוחס ל: )הפסדרווח (
  )42,082(  )31,201(  )24,798(  )46,563(  )27,470(  החברה מניות בעלי

  11,128  1,487  4,959  4,476  9,265  שליטה מקנות שאינן זכויות

  )18,205(  )42,087(  )19,839(  )29,714(  )30,954(  
            -(בש"ח) החברה מניות לבעלי המיוחס למניה הפסד

  )0.25(  )0.15(  )0.087(  )0.233(  )0.096(  ומדולל בסיסי הפסד
            

  
  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים. הבאורים
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  עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ קבוצת

   הרווח הכוללדוח תמציתי מאוחד על 

  2018 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 6 של ותלתקופ
  
  

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3  החודשים שהסתיימו 6 
 בדצמבר 31-ב ביוני 30-ב  ביוני 30-ב 
 2018  2017  2018 2017 2017 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
  אלפי ש"ח 

  
  )30,954(  )29,714(  )19,839(  )42,087(  )18,205(  הפסד

            
            ):המס השפעת לאחר( אחר כולל הפסד

            - הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
  229  10  -  10  -  אקטוארי בגין תכנית להטבה מוגדרת רווח

            
 הפסד או לרווח מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים

            - ספציפיים תנאים בהתקיים

 פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
  28,926  8,576  )18,581(  9,296  )7,141(  חוץ

  )1,799(  )21,128(  )38,420(  )32,781(  )25,346(  כולל הפסד כ"סה
            
            :ל מיוחס כולל הפסד כ"סה

  )22,393(  )24,913(  )37,190(  )40,136(  )32,299(  החברה מניות בעלי
  20,594  3,785  )1,230(  7,355  6,953  שליטה מקנות שאינן זכויות

  )25,346(  )32,781(  )38,420(  )21,128(  )1,799(  
            

  
  
  
  
  
  
  
  

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

  דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

  2018 ביוני 30ביום  ההחודשים שהסתיימ 6 של הלתקופ

  
  

    לבעלי מניות החברה  מיוחס 

 
   הון
  מניות

 על פרמיה
 מניות

  
  
  
  
  

כתבי 
  אופציה

  
  
  
  

תשלום 
מבוסס 
  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     
  

  384,687  172,349  212,338  14,039  )553,908(  )190,463(  94,650  *30,495  1,046  5,070  502,135  309,274  (מבוקר) 2018 בינואר 1 ליום תרהי
שהסתיימה  החודשים 6תנועה במהלך 

                      ביום 
    

                          - מבוקר)בלתי ( 2018 ביוני 30
  )18,205(  9,265  )27,470(    )27,470(                רווח (הפסד)

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
    )2,312(  )4,829(  )4,829(                  חוץ פעילות של כספיים

  
)7,141(  

  )25,346(  6,953  )32,299(  )4,829(  )27,470(                כולל רווח (הפסד)"כ סה
                         

 מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
                      שליטה

)4,990(  )4,990(  

  )1,046(    )1,046(            )1,046(        עלות תשלום מבוסס מניות

  353,305  174,312  178,993  9,210  )581,378(  )190,463(  94,650  *30,495  -  5,070  502,135  309,274 (בלתי מבוקר) 2018 ביוני 30 ליום יתרה

  
  

  "ח.ש מיליון 35 של כולל בסך נוהי ההון שטרי של הנקוב ערכם 2018ביוני  30ליום * 
  

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

  דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

  2017 ביוני 30ביום  ההחודשים שהסתיימ 6 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

  
  
  
  

תשלום 
  מבוסס
  מניות 

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 "כסה כספיים

שאינן  זכויות
מקנות 
 שליטה 

  "כסה
  הון

 "חש אלפי 

  מבוקר בלתי 

 
  362,057  138,999  223,058  )5,421(  -  )512,060(  )190,463(  94,650  *415,130  163,423  257,799  (מבוקר) 2017 בינואר 1 ליום יתרה

  החודשים שהסתיימה ביום  6תנועה במהלך 
      :(בלתי מבוקר) 2017 ביוני 30

  
      

  
        

  )42,087(  4,476  )46,563(  -  -  )46,563(  -  -  -  -  -  )הפסד( רווח
  9,296  2,879  6,417  6,417  -  -  -  -  -  -  -  חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

  10    10    -  10  -  -  -  -  -  להטבה תכנית בגין אקטוארי רווח
  )32,781(  7,355  )40,136(  6,417  -  )46,553(  -  -  -  -  - כולל הפסד כ"סה
                        

  3,221  -  3,221  -  -  -  -  -  -  )358(  3,579 הנפקת מניות
  )13,689(  )13,689(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד

  206  -  206  -  206  -  -  -  -  -  -  מניות מבוסס תשלום עלות

  319,014  132,665  186,349  996  206  )558,613(  )190,463(  94,650  *415,130  163,065  261,378 (בלתי מבוקר) 2017 ביוני 30 ליום יתרה

  
  "ח.ש מיליון 495 של כולל בסך ההי ההון שטרי של הנקוב ערכם 2017ביוני  30ליום * 

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.
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  3 - (המשך) 
  בע"מעמוס לוזון יזמות ואנרגיה  קבוצת

  דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

  2018 ביוני 30ביום  ההחודשים שהסתיימ 3 של הלתקופ

  
  

    לבעלי מניות החברה  מיוחס 

 
   הון
  מניות

 על פרמיה
 מניות

  
  
  
  
  

כתבי 
  אופציה

  
  
  
  

תשלום 
מבוסס 
  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     
  

  391,725  175,542  216,183  21,602  )556,580(  )190,463(  94,650  * 30,495  -  5,070  502,135  309,274  מבוקר)לא ( 2018 אפרילב 1 ליום תרהי
שהסתיימה  החודשים 3תנועה במהלך 

                      - מבוקר)בלתי ( 2018 ביוני 30ם ביו
    

  )19,839(  4,959  )24,798(    )24,798(                רווח (הפסד)

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
  )6,189(  )12,392(  )12,392(                  חוץ פעילות של כספיים

  
)18,581(  

  )38,420(  )1,230(  )37,190(  )12,392(  )24,798(                כוללרווח "כ סה
                         
                          
  353,305  174,312  178,993  9,210  )581,378(  )190,463(  94,650  *30,495  -  5,070  502,135  309,274 (בלתי מבוקר) 2018 ביוני 30 ליום יתרה

  
  "ח.ש מיליון 35- כ של כולל בסך הינו ההון שטרי של הנקוב ערכם 2018במרס  31ליום * 

  
  

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

  דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

  2017 ביוני 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

  
  
  
  

תשלום 
מבוסס 
  מניות

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 "כסה כספיים

שאינן  זכויות
מקנות 
 שליטה 

  "כסה
  הון

 "חש אלפי 

  מבוקר בלתי 

 
  349,171  138,115  211,056  )5,282(  -  )527,422(  )190,463(  94,650  *415,130  163,065  261,378  )מבוקר בלתי( 2017 באפריל 1 ליום יתרה

  החודשים שהסתיימה ביום  3תנועה במהלך 
      :(בלתי מבוקר) 2017ביוני  30

  
      

  
        

  )29,714(  1,487  )31,201(  -  -  )31,201(  -  -  -  -  -  הפסד
  8,576  2,298  6,278  6,278  -  -  -  -  -  -  -  חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

  10  -  10  -  -  10  -  -  -  -  -  להטבה תכנית בגין אקטוארי רווח
  )21,128(  3,785  )24,913(  6,278  -  )31,191(  -  -  -  -  - כולל הפסד כ"סה

                       
  )9,235(  )9,235(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד

  206  -  206  -  206  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

  319,014  132,665  186,349  996  206  )558,613(  )190,463(  94,650  *415,130  163,065  261,378 (בלתי מבוקר) 2017 ביוני 30 ליום יתרה

  
  "ח.ש מיליון 495 של כולל בסך ההי ההון שטרי של הנקוב ערכם 2017ביוני  30ליום * 

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.
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  5 - (סיום) 
  וזון יזמות ואנרגיה בע"מעמוס ל קבוצת

  דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

  2017 דצמברב 31ביום  השהסתיימ שנהל

  
    לבעלי מניות החברה  מיוחס 

 

   הון
  מניות

 על פרמיה
 מניות

  
  
  
  
  

כתבי 
  אופציה

  
  
  
  

תשלום 
מבוסס 
  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 
  

  362,057  138,999  223,058  )5,421(  )512,060(  )190,463(  94,650  415,130  -  -  163,423  257,799  (מבוקר) 2017 בינואר 1 ליום תרהי
                          תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום 

                          - (מבוקר) 2017בדצמבר  31
  )30,954(  11,128  )42,082(  -  )42,082(  -  -  -  -  -  -  -  הפסד

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
  19,460  19,460  -  -  -  -  -  -  -  -  חוץ פעילות של כספיים

  
9,466  

  
28,926  

 תכנית בגין אקטוארי(הפסד)  רווח
  229  -  229  -  -  -  -  -  -  -  להטבה

  
-  

  
229  

  )1,799(  20,594  )22,393(  19,460  )41,853(  -  -  -  -  -  -  - כולל )הפסד( רווח "כסה
                         

 מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה

)13,688(  )13,688(  

  5,557  -  5,557  -  -  -  -  -  -  -  )613(  6,170  הנפקת מניות
  5,070  -  5,070  -  -  -  -  -  -  5,070  -  -  הנפקת כתבי אופציה

  -  -  -  -  -  -  -  )384,635(  -  -  339,330  45,305  מימוש שטר הון על ידי גזית
  1,046  -  1,046  -  -  -  -  -  1,046  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

זכויות שאין מקנות שליטה שנוצרו 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מצירוף עסקים

  
26,444  

  
26,444  

  384,687  172,349  212,338  14,039  )553,913(  )190,463(  94,650  *30,495  1,046  5,070  502,135  309,274 (מבוקר) 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  "ח.ש מיליון 35-כ של כולל בסך נוהי ההון שטרי של הנקוב ערכם 2017בדצמבר  31ליום * 

  
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.



  עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ קבוצת

  (המשך) לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים םבאורי

  2018 ביוני 30ליום 

  (בלתי מבוקרים)
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  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

  2018 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 6 של ותלתקופ

  
  

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3  החודשים שהסתיימו 6 
 בדצמבר 31-ב ביוני 30-ב  ביוני 30-ב 
 2018  2017  2018 2017 2017 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
  אלפי ש"ח 

  
           - שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

  )30,954(  )29,714(  )19,839(  )42,087(  )18,205( הפסד
            

 מפעילות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות
            :שוטפת

           :והפסד רווח לסעיפי התאמות
  3,255  806  229  1,633  1,059 קבוע רכושוהפחתות  פחת

  1,046  206  -  206  )1,046(  עלות תשלום מבוסס מניות
      347  -  347  הוגן של נכס מוחזק למכירההפסד משינוי בשווי 

      )4(    )11(  שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה
  204  204  )149(  204  )134(  ממימוש רכוש קבוע (רווח) הפסד

חברות המטופלות לפי  )רווחיהפסדי (בהקבוצה  חלק
  )5,862(  4,938  4,078  3,149  )510(  המאזנישיטת השווי 

 לוזון נדל"ן רווח כתוצאה מעלייה לשליטה בחברת 
  )627(  -  -  -  -  בע"מ

  18,303  10,361  10,342  19,626  17,516  נטו, מימון הוצאות
  12,945  426  3,337  890  5,763  על הכנסה מסים
  497  229  329  741  21 נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי

           
 23,005  26,449  18,509  17,170  29,761  

           :והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
  )18,029(  3,826  7,640  24,677  36,326 לקבל והכנסות בלקוחות (עלייה) ירידה
  )18,310(  )39,618(  27,773  )51,973(  901 חובה ויתרות בחייבים(עלייה)  ירידה
 ובניינים דירות, מקרקעין במלאי  (עלייה) ירידה

  186,731  )14,857(  )28,961(  39,096  )3,128( נטו, למכירה
  )44,464(  )20,199(  )8,251(  )52,943( )23,742( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים ירידה

  )893(  -  -  )894(  -  ירידה בתשלום מבוסס מניות
 הפרשה, זכות ויתרות בזכאים(ירידה)  עלייה

  )45,593(  5,831  1,875  )58(  )9,075(  להפסד והפרשה  ואחריות לתיקונים
 ומרוכשי(ירידה) במקדמות ממזמיני עבודות  עלייה

  )69,950(  39,799  )24,306(  )8,718(  )33,122( דירות
           
 )31,840(  )50,813(  )24,230(  )25,218(  )10,508(  
           

           :עבור התקופה במהלך והתקבלו ששולמו מזומנים
  )38,888(  )13,794(  )15,900(  )19,113(  )20,337( ששולמה ריבית
  2,509  142  1,355  303  6,230  שהתקבלה ריבית
  )11,850(  )2,994(  )4,153(  )5,231(  )5,456( ששולמו מסים

 )19,563(  )24,041(  )18,698(  )16,646(  )48,229(  
  )59,930(  )54,408(  )44,258(  )90,492(  )46,603( שוטפת לפעילות ששימשונטו  מזומנים

            
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים.



  עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ קבוצת

  (המשך) לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים םבאורי

  2018 ביוני 30ליום 

  (בלתי מבוקרים)
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  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

  2018 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 6 של ותלתקופ

  
 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3  החודשים שהסתיימו 6 
 בדצמבר 31-ב ביוני 30-ב  ביוני 30-ב 
 2018  2017  2018 2017 2017 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
  אלפי ש"ח 

          :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
  222  127  -  127  -  קבוע רכוש ממימוש תמורה
  )2,456(  )905(  )284(  )993(  )612( מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש רכישת

  -  -  )38,444(  -  )38,444(  )נספח א'(בפולין  Nova Królikarniaרכישת פרויקט 
  -  -  )960(  -  )960(  ')ב(נספח  רת לוזון נדל"ןחבב לראשונה לאיחוד כניסה

  428  417  -  417  -  החזר הלוואה בחברת רונסון
      )20,122(  -  )20,122(  מתן הלוואה לאחרים ותשלום על חשבון מניות

      3,027  -  3,027  דיבידנד שהתקבל מחברה מוחזקת
      )451(    )451(  מוחזק למכירההשקעה בנכס 

  25,321  -  -  -  -  רכישת חברה בת שאוחדה לראשונה
המטופלות לפי שיטת השווי  מחברות ותהלווא החזר

  2,553  1,495  43  5,976  9,276 נטו, המאזני
  42,367  33,119  )2,474(  33,285  )1,839( נטו, ליווי וחשבונות קדונותימפ (השקעה) משיכה

(ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילות  נטו מזומנים
  68,435  34,253  )59,665(  38,812 )50,125( השקעה

           
           :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד
  )13,688(  )9,234(  -  )13,688(  )4,990( מאוחדות בחברות

  )146,254(  )110,818(  )44,558(  )110,818(  )49,646(  אגרות חוב רעוןיפ
  268,929  64,175  91,091  167,680  91,091  ,נטו הנפקת אגרות חוב

  1,170  -  -  -  -  הנפקת כתבי אופציה
  91,500  25,397  8,560  41,007  16,373 ארוך לזמן והתחייבויות הלוואות קבלת

  )63,776(  )9,424(  )25,698(  )13,548(  )52,241( הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך רעוןיפ
  300  -  -  300  -  מגזית ישראל הלוואה קבלת

  )12,000(  -  -  )12,000(  -  רעון הלוואה מבעל השליטהיפ
  )41,664(  )31,406(  11,221  )32,109(  5,974 נטו, ואחרים בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי

(ששימשו לפעילות  מימוןנטו שנבעו מפעילות  מזומנים
  84,517  )71,310(  40,616  26,824  6,561 מימון)

            
  4,333  442  )3,420(  831  )1,708( מזומנים ושווי מזומנים יתרות בגין שער הפרשי

            
  97,355  )91,023(  )66,727(  )24,025(  )91,875( מזומנים ושווי במזומנים )ירידהעלייה (
  155,632  222,627  227,839  155,629  252,987 התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת
  252,987  131,604  161,112  131,604  161,112 התקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת

            
            : במזומן שלא מהותית פעילות

ריבית לשלם בגין הלוואה מגזית ישראל כנגד  פירעון
  5,553  -  -  3,221  -  הנפקת מניות

  384,635  -  -  -  -  המרת שטר הוון מגזית למניות החברה

  3,900  -    -  -  המרה של הלוואה מגזית כנגד כתבי אופציה

  -  -  240  -  240  רכישת מניות של חברה מאוחדת על ידי לוזון נדל"ן בע"מ

  -  -  43,400  -  43,400  כנגד התחייבות Nova Królikarniaרכישת פרויקט 

  2,330  -  -  -  -   לוזון נדל"ןתמורה מותנית בגין רכישת 
  



  עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ קבוצת

  (המשך) לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים םבאורי

  2018 ביוני 30ליום 

  (בלתי מבוקרים)
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    Nova Królikarniaת פרויקט רכיש –' נספח א

  

 נוספים לפרטיםרכישת הפרויקט (באלפי ש"ח) ( למועד שניטלו ההתחייבויות ושל שנרכשו הנכסים של ההוגן השווי להלן
  ):להלן .י.3 באור ראה

 
 2018באפריל  10ליום   

  )3,815(  ושווי מזומניםמזומנים 
 )479( רכוש וציוד

 )888( מסים נדחים
 )137,604( מלאי

 )19,343( חייבים ויתרות חובה
  52,717  ספקים ונותני שירותים

  4,395  זכאים ויתרות זכות
  62,758  מקדמות ממזמיני עבודות ורוכשי דירות

 )42,259(   ששולמומזומנים 
  3,815  בניכוי מזומנים שנרכשו

 )38,444(  מזומנים נטו
                

  
  
  
  

  ן נדל"ןלוזו -כניסה לאיחוד לראשונה  –' בנספח 
  

 לפרטיםרכישת מניות של חברה מאוחדת ( למועד שניטלו ההתחייבויות ושל שנרכשו הנכסים של ההוגן השווי להלן
  ):.יא. להלן3 באור ראה נוספים

  
   

 (למעט מזומנים ושווי מזומנים הון חוזר נטו
  5,080  )ומלאי בנינים בהקמה
 )6,280( מלאי בניינים בהקמה

 240 תמורה שאינה במזומן
  )960(  רכישת מניות של חברה מאוחדת
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  :כללי  -   1 אורב
  
שלושת ו שישה ולתקופה של 2018 יוניב 30כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  דוחות  .א

דוחות כספיים ביניים מאוחדים או הדוחות הכספיים). יש לעיין  -באותו תאריך (להלן וחודשים שהסתיימ
 ולשנה 2017בדצמבר  31 בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום

 -(להלן 2018 מרסב 28, כפי שפורסמו ביום אליהם נלוו אשר ולבאורים תאריך באותו שהסתיימה
 ).םהשנתיי הכספיים הדוחות

 
 : הגדרות  .ב

 

  :אלה כספיים בדוחות
  
  יזמות ואנרגיה בע"מ. לוזון עמוס קבוצת  -  "החברה"

      
- ב ןשליטה אפקטיבית (כהגדרת כוללחברות אשר לחברה שליטה בהן,   -  "חברות מאוחדות"

IFRS 10.ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה ,(  
      
  .כלולות וחברות משותפות פעילויות, משותפות עסקאותחברות מאוחדות,   -  "חברות מוחזקות"

      
  .מוחזקותההחברות והחברה   -  "הקבוצה"

      
  א. דורי בניה בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.  -  "דורי בניה"

      
 Ronson Europe-(בשמה הקודם  Ronson Development SE  -  "רונסון"

N.V.  תחת דיני הולנד ואשר ניירות ), חברה ציבורית אירופאית המאוגדת

  .הערך שלה נסחרים בבורסה בוורשה, פולין, בשליטת החברה
     

50%א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ, חברה פרטית אשר החברה מחזיקה   -  "דורי אנרגיה"
) 50%של דורי אנרגיה (המונפק מהונה המונפק. יתרת הון המניות 

  ).אלומיי - אנרגיה נקיה, שותפות מוגבלת (להלן ידי אלומיי- מוחזקת על
      
דוראד אנרגיה בע"מ, חברה פרטית, אשר החברה מחזיקה בה (בעקיפין,   -  "דוראד"

  .מהונה המונפק 9.4%-באמצעות דורי אנרגיה) בשיעור של כ
      

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

      
, חברה ציבורית )בע"מ (לשעבר: נץ מלונות בע"מופיננסים  ע. לוזון נדל"ן  -  "לוזון נדל"ן"

שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בשליטת 

  ).70%-החברה (כ
      

  .1999-חוק החברות, התשנ"ט  -  "חוק החברות"
      

  .2018 ביוני 30 ליום  -  "למועד הדוח"
  

 ביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה י') לפי דוח הצעת מדף   .ג
  

ש"ח ע.נ. של אגרות חוב  42,610,000השלימה החברה הנפקה לציבור של  ,2018במאי  24 ביום
, שפורסם מכוח 2018במאי  22(סדרה י') של החברה, וזאת על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 

החל . 2017בנובמבר  29, נושא תאריך 2017בנובמבר  28ם תשקיף המדף של החברה שפורסם ביו
שעבוד התחייבות החברה לפירעון אגרות החוב מובטחת בלאחר תאריך המאזן, , 2018ביולי  3מיום 

כלל מניות רונסון המוחזקות, נכון למועד הדוח, על  האמורותלטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב 
 .יד.3ור עות חברות ההחזקה ההולנדיות). לפרטים נוספים ראה באבשרשור סופי על ידי החברה (באמצ

  להלן.
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  :(המשך)כללי   -   1באור 
  

   2018ביוני  30 ליום בניה דורי של הכספיות תוצאותיה  .ד
  

 ביוני 30 ביום ושהסתיימ חודשים וששה שלושה של בתקופות ,בניהלפי דוחותיה הכספיים של דורי 
 .התקופות לשתי ח"ש מיליון 1 -כ של בסך שוטפת מפעילות שלילי מזומנים תזרים בניה לדורי 2018

 מיליון 2 - כ של בסך גולמי בהפסד בניה דורי הכירה 2018לשנת  חודשים ושישה שלושה של בתקופות
מיליון  6 - הפסד גולמי בסך של כ 2017(שלושה ושישה חודשים לשנת  בהתאמה ח"ש מיליון 3 -וכ ח"ש

 של לתקופות ח"ש מיליון 21 -וכ ח"ש מיליון 18 -כ של ובהפסד ,מיליון ש"ח בהתאמה) 8 -ש"ח וכ
 -הפסד בסך של כ 2017ה (שלושה ושישה חודשים לשנת בהתאמ 2018 לשנת חודשים ושישה שלושה

עדכון אומדני נובע, בין היתר מ, דוחהההפסד בתקופת  מיליון ש"ח בהתאמה). 18 -מיליון ש"ח וכ 12
צוותי עבודה  רשל דורי בניה הנובעים בעיקר מעדכון עלויות צפויות נוספות הנובעות מתגבו הפרויקטים

 בעיקר(והוצאות אחרות  קורות, תעלויות הנהלה וכלליותועל מנת לעמוד בלוחות זמנים מתוכננים, וכן מ
 להלן )6.טז.3 בבאור כמתואר בלונדון בבוררות המשפטי הליךה ניהול בגין לרבות, משפטיות הוצאות

 של בסך 2018 ביוני 30 ליום החוזר בהון גרעון בניה לדורי כי יצוין עוד. ))בלונדון הבוררות הליך - להלן(
ליום יובהר כי ( 2017 ביוני 30 ליום ח"ש מיליון 22 - כ של בסך הון חוזר חיובי לעומת ח"ש מיליון 57 -כ

   .דוחותיה הכספיים של דורי בניה)מאוחדים במסגרת היו דוחותיה של רום גבס  2017ביוני  30
  

 מעריכים בניה דורי והנהלת דירקטוריון כי, נאמר 2018ביוני  30 ליום בניה דורי של הכספיים בדוחות
 בפירעון לעמוד מנת על וזאת שלה המזומנים תזרים צורכי את לנהל תוכל בניה דורי כי גבוהה בסבירות

יוסף כי בדוח רואה החשבון המבקר של דורי . לעין הנראה בעתיד והצפויות הקיימות התחייבויותיה
בניה המצורף לדוחותיה הכספיים האמורים נכללה הפניית תשומת לב למצבה הפיננסי של דורי בניה 

   כמתואר בבאור זה.
  

צפויה לדורי  ,כולל 2018ביולי  1לתקופה של שנתיים מיום על פי תזרים המזומנים החזוי של דורי בניה 
ירעון של , הכוללת גם פ2020 יוני ש"ח בחודש מיליון 33.5 -כשל בניה יתרה שלילית ראשונה בסך 

 - (העומדות למועד הדוח על סך של כ צהבקבו לחברות בניה דורי שלחברתיות -ביןה חובה יתרות מלוא
מיליון ש"ח שהועמדה לדורי בניה בחודש  30אשראי נוספת בסך של  מסגרתוכן ניצול  ,ש"ח) מיליון 62

 באור ראהלפרטים (ופירעונה בתקופה  גוף שאינו פיננסיידי -, לאחר תאריך המאזן, על2018אוגוסט 
אכן ככל שבמועד האמור תזרים המזומנים של דורי בניה  .)מסגרת האשראי הנוספת -(להלן.י. להלן) 5

ד דורי בניה פועלת במהלך העסקים הרגיל שלה, וכל עו, יתרה שלילית עד הסכום האמוריצביע על 
ש"ח, או לחלופין, לפי החלטת  יוןמיל 29 -כ דגביית חובות של דורי בניה אליה בסך של עהחברה תעכב 

החברה, תגבה את החובות האמורים במועד האמור או במועד מוקדם יותר ותעמיד לדורי בניה מסגרת 
כן  .2020 בספטמבר 30 ליוםעד  המאוחר לכלכאמור יהיו  עיכוב או אשראיםאשראי עד הסכום האמור. 

אשראי למימון עלויות בדק עבור פרויקטים של החברה  2018בחודש מרס עמידה החברה לדורי בניה ה
. אין בכל האמור כדי לגרוע מכל , אשר נוצל בחלקו2019עד לסוף שנת  ש"חמיליון  3 -בסך של עד כ

רוע ירעון מיידי במקרה של אילפ ןבניה להעמיד את כלל חובותיהזכות של חברות הקבוצה כלפי דורי 
  . רעון מכל סוג שהואיחדלות פ

  

 המזומנים יתרות, האשראי הנוספת כאמור מסגרת ניצולועל בסיס  לעיל האמור בסיס על, הדוח למועד
, 2018 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 4 - כ של בסך חיובית ביתרה מסתכמות בניהדורי  של הצפויות
 מיליון )4.5( -כ של בסך) שלילית( וביתרה 2019 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 4 -כ של בסך ביתרה

   .2020 ביוני 30 ליום ח"ש
  

נפסקו במסגרת פסק ה כאמור כוללות תקבולים אשר דורי בנייצוין כי יתרות המזומנים הצפויות של 
במסגרת הליך הבוררות בלונדון, לרבות החזר הוצאות  2018בוררות חלקי שהתקבל בחודש יולי 

לקבל דורי בניה הן צפויות להערכת יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה ושל משפטיות אשר 
ם עם סיום כתוצאה מהליך הבוררות בלונדון, בניכוי הערכת תשלומים אשר אמורים להיות משולמי

 ןת למימוש פסק הבוררות החלקי וגביית הכספים שנפסקו לטובתופועלודורי בניה החברה ההליך. 
יוסף כי למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, מוחזק . , אשר למועד אישור הדוח טרם התקבלובמסגרתו

מיליון דולר לטובת ההליך האמור.  29.5 -במסגרת צווי עיקול סך של כ ודורי בניהבבנק לטובת החברה 
) לדוחות הכספיים השנתיים ובאור 2.ח.18ראה באור בוררות בלונדון לפרטים נוספים בדבר הליך ה

ממשיך לתקופה כאמור  דורי בניהמודגש כי תזרים המזומנים החזוי של האמור,  . לאורהלן) ל6.טז.3
יחד עם זאת, היות וקבלת התקבולים  האמורים.מהותי על קבלת התקבולים סתמך באופן מאוד לה

בהחלטות ובגורמים שאינם בשליטת החברה ו/או דורי בניה, המועד  הבמסגרת ההליך האמור תלוי
בשל יוסף כי  .אישור הדוחלקבלת התקבולים מההליך עשוי להידחות מעבר להערכות דורי בניה במועד 

נאלצת להמשיך ולהתנהל מול קבלנים וספקים  מההליך כאמור, דורי בניההתקבולים עיכוב בקבלת 
  בעניין דחיות ופריסות תשלומים והכל במטרה לעמוד בהתחייבויותיה תחת האילוצים.
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  :(המשך)כללי   -   1באור 
  

באמות מידה פיננסיות החלות עליה במסגרת התחייבויותיה וכתב  דורי בניהלעניין אי עמידתה של 
לעניין  להלן. .ח.3באור , ראה מחלק מהתאגידים המממנים שקיבלה לעניין זהסכמות עקרוניות והויתור 

  .להלן .טז3הליכים משפטיים המתנהלים נגד דורי בניה ראה באור 
  

הובילה החברה בניהולו של מר לוזון, בעל השליטה , 2016בחודש ינואר  בחברה השליטה חילופי מאז  .ה
שבעקבותיהם  מהלכים לשיפור מצבה של החברה וחברות בשליטתה, במועד הדוח, מנכ"ל החברהו

  הליך ההבראה).  -להלןולגייס חוב בבורסה ( לשובהחלה החברה 
  

עובר להחלפת השליטה בחברה, ניתן דגש רב  דורי בניהאליהם נקלעה  התזרימייםלאור הקשיים 
, אשר העיקריות שבהן: צמצום חברת הבת דורי בניהבמסגרת הליך ההבראה לפעולות הבראת 

; צמצום משמעותי בהיקף העובדים דורי בניהמשמעותי בהיקף הכללי של העבודות המבוצעות על ידי 
בהנהלתה, מטעמי התייעלות וכדי להתאים את מצבת העובדים לירידה  ושינוי בדורי בניההמועסקים 

במסגרתה ידי החברה  על דורי בניהל; מימוש אופציית המכר שהוענקה דורי בניהבהיקפי הפעילות של 
 בבורסה ממסחר דורי בניהברום גבס; מחיקת מניות  החזקותיהמלוא  את לחברה דורי בניהמכרה 

אלו הביאו לשיפור משמעותי במצבה של  פעולות. החברה ובשליטת בבעלות פרטית לחברה והפיכתה
  דורי בניה.הקבוצה ושל 

  
האמורות הביאו לגל מחודש ומואץ של הליכים משפטיים . פעולות ההבראה בה וקוץ אליה, עם זאת

להלן ניתן לראות במסגרת הגילוי  טז.3לדוחות הכספיים השנתיים ובבאור  .ד18 בבאור  כנגד דורי בניה.
את היקף ההליכים המשפטיים בהן מעורבת דורי בניה למועדי הדוחות האמורים. ריבוי ההליכים 

בצידם, העיקולים המוטלים על דורי בניה וחילוט ערבויות בנקאיות המשפטיים כנגד דורי בניה, העלויות 
שבוצע בפועל, בנוסף על האתגרים הרבים הקיימים בפני דורי בניה עוד עובר לחילופי השליטה 

  בקבוצה, מהווים מכשול משמעותי ומכביד על הבראתה של דורי בניה. 
  

בניה להתמודד עם ההליכים המשפטיים החברה ודורי בניה בוחנות כל העת את יכולותיה של דורי 
  והעיקולים המוטלים על נכסיה והשפעתם על יכולתה של דורי בניה להתנהל במהלך העסקים הרגיל. 

  
לאור האמור, בוחנות החברה ודורי בניה את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותה של דורי בניה 

ת גם אפשרות נה. במסגרת הבחינה, נבחבהתמודדות אל מול כל המכשולים והאתגרים הניצבים בפני
ארגון בין רום גבס לדורי בניה כך שעבודות הביצוע והבדק בקבוצה, קיימות ו/או עתידיות, ירוכזו -לרה

  תחת תאגיד אחד ו/או ניהול אחד. 
  

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, נמצאת הבחינה בשלבים התחלתיים וטרם גובשה על ידי ההנהלה 
זו טרם הובאה לאישור דירקטוריון החברה. עם סיום הבחינה, תוצג התכנית שתגובש לדיון בחברה, וככ

  בפני דירקטוריון החברה ותהא כפופה לאישורו והכל בהתאם להתפתחויות כפי שיהיו מעת לעת בפועל.
  

לאחד בדוחותיה , מפסיקה דורי בניה 2018באפריל  11עם סיום תקופתה של אופציית רום גבס ביום   .ו
הכספיים את דוחות רום גבס, והחל מהמועד האמור מאחדת החברה את דוחותיה הכספיים המאוחדים 

.ה. 2ישירות בדוחותיה הכספיים. לפרטים נוספים ראה באור  והחברות המוחזקות שלה של רום גבס
  להלן. 

  
  2018 ביוני 30 ליום החברה של הכספימצבה   .ז

 
) לתקנות ניירות ערך (דוחות 14(ב)(10מתקיימים סימני אזהרה לפי תקנה  2018 ביוני 30ליום 

, דוח בהתאםידי החברה. -, המחייבים פרסום דוח תזרים חזוי על1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל
דוח תזרים חזוי של החברה לתקופה של  כוללהדירקטוריון של החברה הנלווה לדוחות הכספיים 

 לפרויקטים ביחס השוטפת ההתנהלות המשך, על המבוסס, בין היתר 2018 יוליב 1שנתיים החל מיום 
 הכלול החברה של היזמות מנכסי אחד מימוש על); להלן לאמור כפוף( החברה של והצפויים הקיימים
; מוחזקות מחברות בעלים הלוואות והחזר ניהול דמי, דיבידנדים לקבלת צפי על; שלה היזמות בפעילות

 החוב אגרות בגין פירעונות המשך וכן מבנקים החברה של הקיימות ההלוואות מתוך פירעונות על
 הצעות של בדרך לרבות, חוב מחזור או/ו גיוס הנחות על וכן; לתנאיהן בהתאם החברה של הקיימות

שך התנהלותה השוטפת של החברה '. המוכד בנקאיים מתאגידים מימון, פרטיות הנפקות, לציבור
והמשך עמידתה בהתחייבויותיה הקיימות מבוססים על התזרים החזוי של החברה ועל ההנחות 

  העיקריות העומדות בבסיסו כאמור. 
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  :(המשך)כללי   -   1באור 
  

החזוי לתקופה האמורה אינו כולל מגוון אפשרויות או חלופות נוספות אשר יכול כי  יובהר כי דוח התזרים
ו/או קבלת מימון בתמורה לשעבוד של נכס/ים קיימים, אשר  נוספיםיכללו, בין השאר, מימוש נכס/ים 

 כספיות הזרמות, וכן אינו כולל הנדרשיםבמידת הצורך עומדים לרשות החברה כפוף לכל האישורים 
ואם וככל שהחברה תחליט לבצע, מעבר להתחייבויותיה  שיידרשו וככל אם, בניה לדורי תעתידיו

הקיימות של החברה במועד זה, וכן אינו כולל פירעון חובות דורי בניה לחברה בתקופה האמורה, וזאת 
ן . מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, דירקטוריומבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לגביית החובות האמורים

צורכי המזומנים שלה, בהתאם  והנהלת החברה מעריכים בסבירות גבוהה כי החברה תוכל לנהל את
לפעילותה, נכסיה ולחלופות העומדות לרשותה, כדי להמשיך ולעמוד בפירעון התחייבויותיה הכספיות 

  .בעתיד הנראה לעין
  

  
   :החשבונאית המדיניות עיקרי  -   2 באור

  
  מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת  .א

  
 כספיים דוחות לעריכת מקובלים חשבונאיים לכללים בהתאם ערוכים מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות

 בהתאם וכן", ביניים לתקופות כספי"דיווח  - 34 בינלאומי חשבונאות בתקן שנקבעו כפי ביניים לתקופות
 -(להלן 1970-"להתש), ומיידיים תקופתיים(דוחות  ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי להוראות

  ).הדוחות תקנות
  

 שיושמה לזו עקבית מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת יושמה אשר החשבונאית המדיניות
  , פרט לאמור בסעיפים להלן.המאוחדים השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת

  
קיימים נוספים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא  IFRSחדשים ותיקונים לתקני  IFRSתקני 

  בחרה ביישומם המוקדם, פורטו במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים.
  

  הוגן שווי -  כשירים פיננסייםמ  .ב
  

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

  יוניב 30ליום   
  ליום

  בדצמבר 31
  2018  2017  2017  

  מבוקר  בלתי מבוקר  

  "חשאלפי   
  

  658,478  500,582  699,434  )שנצברה ריבית(כולל  חוב אגרות של בספרים יתרה
  674,183  504,833  681,900  )1( חוב אגרותהוגן של  שווי
        

. המאזן לתאריך פעיל בשוק מצוטטים מחירים על מבוסס) 1(רמה  חוב אגרות של ההוגן השווי  )1(
  .שלהם ההוגן לשווי קרובה או תואמת הפיננסים המכשירים יתרת של הכספיים בדוחות היתרה

  
 )IFRS 15 -"הכנסות מחוזים עם לקוחות" (להלן  15דיווח כספי בינלאומי  תקן  .ג

  
IFRS 15 בתקני הדיווח הכספי  קיימות בעבר שהיואת ההנחיות בנושא הכרה בהכנסה  מחליף

  ומציג מודל חדש להכנסה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. הבינלאומיים
  

, בהתאם להוראת 2018בינואר  1רטרוספקטיבי, החל מיום  באופן, IFRS 15את  מיישמתהחברה 
המעבר המאפשרת הכרה בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה כתיאום יתרת הפתיחה של 

  (כלומר, ללא תיקון מספרי ההשוואה לתקופות הדיווח הקודמות).  2018בינואר  1העודפים ליום 
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  (המשך) :החשבונאית המדיניות עיקרי  -   2 באור
  

הינו כי יש להכיר בהכנסה מחוזים עם לקוחות בדרך המשקפת את העברת  IFRS 15עקרון הליבה של 
השליטה בסחורות או בשירותים המסופקים ללקוחות במסגרת החוזים, בסכומים המשקפים את 

 תגישו שתי וקובע, התמורה אשר הישות צופה כי תהיה זכאית לקבל בגין אותם סחורות או שירותים
  .זמן פני על או זמן בנקודת: בהכנסה להכרה

  
IFRS 15  קובע מודל יחיד להכרה בהכנסה, לפיו הישות תכיר בהכנסה בהתאם לעיקרון הליבה האמור

  על ידי יישום חמישה שלבים:
  ) זיהוי החוזה עם הלקוח. 1(
  ) זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. 2(
  ) קביעת מחיר העסקה. 3(
  העסקה למחויבויות הביצוע השונות בחוזה.) ייחוס מחיר 4(
  ) הכרה בהכנסה כאשר מבוצעת כל אחת ממחויבויות הביצוע.5(

  
IFRS 15  :מתייחס לטיפול החשבונאי במגוון רחב של נושאים הקשורים ביישום המודל האמור, ביניהם

שקף הכרה בהכנסה מתמורה משתנה שנקבעה בחוזה, תיאום למחיר העסקה שנקבע בחוזה בכדי ל
  את ערך הזמן של הכסף ועלויות השגה וקיום של חוזה.

 

   .התקן מרחיב את דרישות הגילוי ביחס להכנסותכמו כן, 
  

בתקופות דיווח קודמות, במסגרת פעילות החברה בתחום הבנייה  -מלאי בניינים ודירות למכירה 
למגורים, הכירה החברה בהכנסה ממכירת דירות במועד מסירת הדירות לרוכשים או לבעלי הקרקע 

, החברה נדרשת להכיר, בכפוף להתקיימות תנאים IFRS 15(במסגרת עסקאות קומבינציה). במסגרת 
  ים, בהכנסות ממכירת דירות על פני תקופת הקמתן. מסוימ

  
  :IFRS 15להלן עיקרי המדיניות החשבונאית החדשה שיושמה בעקבות אימוץ 

  
 :ביצוע מחויבות קיום •

 מאחר, הבנייה התקדמות קצב לפי, זמן לאורך יוכרו ההכנסות בישראל היזמי ן"הנדל בתחום
 על בהתבסס וכן בישראל הרלוונטיות החוק והוראות לקוחותיה עם החברה של לחוזים ובהתאם

 יש, דירות למכירת החוזים במסגרת כי מעריכה החברה ,החברה שקיבלה משפטיות דעת חוות
 העובדה לאור( מועד לאותו עד שהושלמו ביצועים עבור לאכיפה הניתנת לתשלום זכות לה

  . לחברה אלטרנטיבי שימוש עם נכס נוצר לאכי  וכן), החוזה קיום את לאכוף שביכולתה
  

 הבניין של הבנייה הסתיימה בטרם ספציפית דירה של מסירה לבצע ניתן ולא מאחר, זה לעניין
 לשיעור בהתאם חוזה כל בגין ההתקדמות שיעור את לקבוע החברה בכוונת, בכללותו

  .בכללותו הבניין של ההתקדמות
  

 דירות ממכירת בהכנסה ההכרה לאופן בנוגע - ל"בחו היזמי ן"הנדל בתחום לפעילות באשר
 האם, לקוחותיה מול והחוזים הרלוונטיות החוק הוראות על בהסתמך הקבוצה בחנה, מגורים
 מועד לאותו עד שהושלמו ביצועים עבור תמורה לקבלת לאכיפה תניתנ משפטית זכות לה קיימת

 חוזי עומדים לא כי העלו הבחינה תוצאות. לחברה אלטרנטיבי שימוש עם נכס נוצר לא האם וכן
 במועד יוכרו דירות ממכירת הכנסות כן ועל, זמן לאורך בהכנסות להכרה בקריטריונים המכירה
 מיישום כתוצאה מהותית השפעה ולכן אין, IFRS 15עד למועד יישום  שנעשה כפי הדירה מסירת
  .ובסלובקיה בפולין הבנות תובחבר הכספיים דוחותיה על החדש התקן

  
בהכנסה ביחס לכל חוזה בנפרד בכפוף לכך כי שיעור הסכומים שנתקבלו בחברה החברה מכירה 

מסכום סך החוזה. החברה קובעת את גובה  15%-נכון למועד הדוח בגין החוזה הינו גבוה מ
  ההכנסה מכל חוזה בהתאם למחיר העסקה עם לקוח בנפרד.
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  (המשך) :החשבונאית המדיניות עיקרי  -   2 באור
  

 ):השלמה שיעור( התקדמות למדידת שיטה •

 המבוססת שיטה מיישמת החברה, הביצוע קבלנות בתחום וכן בישראל היזמי ן"הנדל בפעילות
 העלויות סך לאומדן בהתאם, הביצוע התקדמות מדידת לצורך) Input method( תשומות על

 בצורה מייצגת זו שיטה המקרים ובמרבית מאחר, זאת. הביצוע מחויבות להשלמת הדרושות
  .ללקוח השליטה העברת אופן את ביותר הנאותה

  

 :מדידת התקדמות הביצוע •

הקבוצה קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בגין כל חוזה מכר כשיעור 
 בטרם ספציפית דירה של מסירה לבצע ניתן ולא מאחר הבניין בכללותו. ההתקדמות של

שיעור ההתקדמות נקבע בהתאם ליחס בין עלויות הבניה  .בכללותו הבניין של הבנייה הסתיימה
קרקע ומימון) לבין היקף החוזה של קבלן המפתח במחירי  שהתהוו בפועל (למעט תשלומים בגין

  בסיס (לא כולל עלויות קרקע ועלויות מימון).
  

 הכרה בהכנסה מעסקאות קומבינציה: •

ורה למתן שירותי בנייה למוכר מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמ
המקרקעין, מוכר לפי שוויו ההוגן  במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה. במצבים בהם 
לא ניתן למדוד באופן מהימן את שווי הקרקע, אומדת הקבוצה את השווי ההוגן של שירותי בנייה 

  הניתנים לבעל קרקע.
על מנת לשקף את רכיב המימון המשמעותי בתקופות עוקבות, ההתחייבות כאמור מתואמת 

הגלום בעסקה. ההתחייבות למתן שירותי הבנייה נזקפת להכנסות, בהתאם לשיעור ההתקדמות 
  של הבניין בכללותו.

  

 :היזמי ן"הנדל בתחום דירות למלאי עלויות הקצאת אופן •

 :להלן כמתואר, בנפרד מכר חוזה לכל העלויות את מייחסת הקבוצה
  

 הדירה של מכירה למחיר בהתאם חוזה לכל מיוחסות) והיטלים אגרות לרבות( קרקע עלויות
  . בבניין הדירות כלל של מכירה למחיר ביחס הספציפית

  
 עלותל בהתאם מוקצות, ספציפית דירה עם לזיהוי ניתנות שלא המשותפות הבנייה עלויות יתר

  .הפרויקט כלל לשווי ביחס החוזה נשוא היחידה של שווימשוקלל ב בכללותו לבניין ביחס הבנייה
  
 קרקע עלויותכך ש, בנפרד מכר חוזה לכל המיוחסת העלות את קובעת הקבוצה - חוזה לויותע

 היחידה של לשווי בהתאם חוזה לכל ייוחסו )קרקע ומימון היטלים אגרות לרבות( ועלויות הבנייה
 ייעוד, בבניין היחידה ממיקום בעיקר מושפע ל"הנ השווי. הפרויקט כלל לשווי ביחס החוזה נשוא

  . היחידה ושטח היחידה
  

 החברה כי צפוי כאשר כנכס מוכרות לקוח עם חוזה השגת של תוספתיות עלויות, לתקן בהתאם
 דירות מכירת בגין ומתווכים למשווקים המשולמות עמלות, לכך בהתאם. אלו עלויות תשיב

 לקצב בהתאם מכירה כהוצאות ומופחתות המכירה חוזה על החתימה בעת כנכס מוכרות מגורים
  .זמן לאורך שנמכרו דירות עבור ההתקדמות

  

 :מלקוחות ומקדמות לקבל הכנסות הצגת אופן •

 ן"נדל נכס עבור לתמורה זכות קיימת לקבוצה כאשר מוכר אשר חוזה נכס הינן חוזה הכנסות
 מקדמות .הזמן חלוף מאשר אחר בגורם מותנית זו זכות כאשר ללקוח העבירה שהקבוצה

 בטרם עוד הקבוצה שקיבלה התמורה את ומייצגות חוזה בגין התחייבות הינן דירות מרוכשי
  .ללקוח ן"נדל נכס העבירה

  
 העסקה מחיר קביעת •

 תמורה של ההשפעה את מעריכה החברה. לקוח עם חוזה לכל בנפרדנקבע  העסקה מחיר
  .בחוזה משמעותי מימון רכיב של קיומו, תביעות, שינויים, בקנסות בהתחשב, בחוזה משתנה
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 בחוזה משמעותי מימון רכיב של קיומו •

 ערך של השפעות בגין שהובטחה התמורה סכום את מתאמת החברה, העסקה מחיר בקביעת
 או מפורש באופן אם בין( לחוזה הצדדים בין שהוסכם התשלומים עיתוי אם הכסף של הזמן

. ני"הנדל הנכס העברת של מימון של משמעותית הטבה לחברה או ללקוח מספק) משתמע באופן
 התשלום קבלת מועד בין הפער בהם במקרים. משמעותי מימון רכיב מכיל החוזה, אלה בנסיבות

 ההקלה את מיישמת החברה, פחות או שנה הינו ללקוח השירות או הסחורה העברת מועד לבין
  .משמעותי מימון רכיב מפרידה ואינה בתקן הקבועה הפרקטית

  
 :אשראי עלויות היוון •

 עלויות. למכירתו או לו המיועד לשימוש להכינו כדי מהותי זמן פרק נדרש אשר נכס הינו כשיר נכס
 והקמה להשלמה הנדרשת התקופה במהלך כשירים לנכסים מהוונות ספציפי ולא ספציפי אשראי

 עם נזקפות אחרות אשראי עלויות. למכירתם או המיועד לשימושם מוכנים הם בו למועד עד
   . הפסד או ברווח מימון להוצאות התהוותן

  
  2018בינואר  1 ליום IFRS 15המצטברת של היישום לראשונה של  ההשפעה

  
, על סעיפי הדוח על המצב 2018בינואר  1, ביום IFRS 15השפעת היישום לראשונה של התקן החדש 

   הקבוצה למועד זה, על יתרת העודפים אינה מהותית.הכספי של 
  

בהשוואה למדיניות  IFRS 15הכמותית על הדוחות הכספיים כתוצאה מהיישום של  ההשפעה
 הקודמת של ההכרה בהכנסה

  
ועל  2018 ביוני 30על תמצית הדוח על המצב הכספי ליום  IFRS 15ההשפעה הכמותית של יישום 

חודשים  3 -ו 6 ותמצית דוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחר לתקופה שלתמצית דוחות רווח או הפסד 
בתקופות אלה כתוצאה השוואה בין הסכומים שהוכרו  באותו מועד, המוצגת בדרך של ושהסתיימ

לבין הסכומים שהיו מוכרים אילו המדיניות הקודמת של ההכרה בהכנסה הייתה  IFRS 15 של יישוםמה
   האמורות, מובאת להלן:ופות ממשיכה להיות מיושמת בתק

  
  :2018 יוניב 30השפעות על הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  IFRS 15 - בהתאם ל  השינוי  בהתאם למדיניות הקודמת  
  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
    אלפי ש"ח    

םנ         כסי
        נכסים שוטפים:

  923,443  )14,723(  938,166  )1מלאי בניינים ודירות למכירה (

  72,212  514  71,698  )2חייבים ויתרות חובה (

  995,655  )14,209(  1,009,864  סך נכסים
        התחייבויות והון (בניכוי גירעון בהון)

        התחייבויות שוטפות:
  115,942  )10,171(  126,113  )1התחייבות בגין רכישת מקרקעין (

  153,912  )4,674(   158,586  )1דירות ( מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי

  269,854  )14,845(  284,699  סך  התחייבויות
        :הון

        :הון המיוחס לבעלים של החברה
  725,801  636  725,165  עודפים

 995,655  )14,209(  1,009,864  סך התחייבויות והון
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מלאי בניינים במסגרת סעיף " ים, הנכללשסכומים מסוימיםלכך  הובילה IFRS 15השפעת היישום לראשונה של  )1(

 1ליתרת העודפים ליום  נזקפו בכיוונים הפוכים, וכן במסגרת סעיף "התחייבויות רכישת מקרקעין" "ודירות למכירה
מכירת דירות בסכומים הנמוכים מאשר היו וסכומים אחרים נזקפו לסעיפי ההכנסה ועלות המכר מ 2018בינואר 

 נזקפים לאותם סעיפים בתקופות קודמות.
 

 תשיב החברה כי צפוי כאשר כנכס מוכרות לקוח עם חוזה השגת של תוספתיות עלויות, IFRS 15יישום  במסגרת )2(
 נפרד כנכס מוכרות מגורים דירות מכירת בגין ומתווכים למשווקים המשולמות עמלות, לכך בהתאם. אלו עלויות

 ההתקדמות לקצב בהתאם מכירה כהוצאות ומופחתותולא בתוך סעיף המלאי  המכירה חוזה על החתימה בעת
  .זמן לאורך שנמכרו דירות עבור

  
בתקופות עוקבות, ההתחייבות כאמור מתואמת על מנת לשקף את רכיב המימון  IFRS 15במסגרת יישום  )3(

  המשמעותי הגלום בעסקה.
  

 ): IFRS 9 -"מכשירים פיננסיים" (להלן 9תקן דיווח כספי בינלאומי   .ד

  
IFRS 9  עוסק בסיווג, מדידה והכרה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. הגרסה המלאה של
IFRS 9  בתקן חשבונאות  שהיו קיימות. תקן זה מחליף את ההנחיות 2014פורסמה בחודש יולי

) באשר לסיווג ומדידת מכשירים IAS 39 -"מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" (להלן 39בינלאומי 
מותיר על כנו את מודל המדידה המעורב למדידת נכסים פיננסיים אך מפשט אותו  IFRS 9פיננסיים. 

ר ושווי הוגן דרך רווח או וקובע שלוש קטגוריות עיקריות: עלות מופחתת, שווי הוגן דרך רווח כולל אח
הנכס  של החוזי המזומנים תזרים המודל העסקי של הישות ועל מאפייני על מבוסס הפסד. הסיווג

הפיננסי. השקעות במכשירים הוניים תימדדנה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. עם זאת, הנהלת הישות 
ת השינויים בשווי ההוגן של מכשיר הפיך, להציג א-יכולה לבחור, במועד ההכרה בראשונה, באופן בלתי

  . (recycling)הוני ברווח כולל אחר, ללא סיווג מחדש לרווח והפסד 
  
  

  החודשים שהסתיימו 6תקופה של   
 2018 יוניל 30יום ב  
בהתאם למדיניות   

  IFRS 15 -בהתאם ל  השינוי  הקודמת
  

  (בלתי מבוקר)
(בלתי 
  (בלתי מבוקר)  מבוקר)

      
  399,272  )18,615(  417,887 )1(הכנסות 

 346,090  )20,488(  366,578  ) 1ההכנסות (עלות 

  53,182  1,873  51,309  גולמי רווח
 5,480  41  5,439  )2הוצאות מכירה ושיווק (

 17,516  1,199  16,317 )3( הוצאות מימון

  30,186  633  29,553  רווח לפני מסים על ההכנסה
    

  
  החודשים שהסתיימו 3של  תקופה

 2018ליוני  30יום ב  
בהתאם למדיניות   

  IFRS 15 -בהתאם ל  השינוי  הקודמת
  

  (בלתי מבוקר)
(בלתי 
  (בלתי מבוקר)  מבוקר)

      
  205,428  )10,011(  215,439 )1(הכנסות 

 177,211  )11,036(  188,247  ) 1ההכנסות (עלות 

  28,217  1,025  27,192  גולמי רווח
 2,874  41  2,833  )2הוצאות מכירה ושיווק (

 10,342  590  9,752 )3( הוצאות מימון

  15,001  394  14,607  רווח לפני מסים על ההכנסה
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IFRS 9  מציג מודל חדש לירידת ערך של נכסים פיננסיים, המבוסס על הפסדי האשראי הצפויים
")Expected Credit Loss Model של"). מודל זה מחליף את המודל IAS 39 המבוסס על הפסדים ,

. המודל לבחינת ירידת ערך המבוסס על הפסדי אשראי צפויים ("Incurred loss model")שהתרחשו 
כולל גישה המבוססת על שלושה שלבים, הנקבעים בהתאם לשינויים בסיכון האשראי של הנכס 

הפסדי האשראי וכיצד יש ליישם את שיטת הריבית  הפיננסי. כל שלב קובע כיצד יש למדוד את
האפקטיבית. כמו כן, עבור נכסים פיננסיים שאין להם מרכיב מימון משמעותי, כגון חייבים, ניתן ליישם 
שיטה פשוטה יותר. במועד ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי, על הישות להכיר בהפסד בגובה ההפסד 

ד הצפוי לכל אורך חיי המכשיר עבור יתרת חייבים, אלא אם החודשים הקרובים, או בהפס 12-הצפוי ב
  הנכס נחשב כבעל "דירוג אשראי פגום".

  
לגבי סיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיות לא חלו שינויים, למעט ההכרה בשינוי בהתחייבויות שיועדו 

  כולל אחר.לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הנובע מסיכון האשראי העצמי של הישות, ברווח 
  

IFRS 9  מקל את הדרישות לבחינת אפקטיביות של גידור על ידי החלפת הדרישה לעמידה בקווים
דורש כי יהיה יחס כלכלי בין המכשיר  IFRS 9מנחים כמותיים ברורים לבחינת אפקטיביות של גידור. 

שות משתמשת המגדר לבין הפריט המגודר, וכי "יחס הגידור" יהיה זהה ליחס הגידור בו הנהלת הי
בפועל לצורכי ניהול הסיכונים שלה. התקן משמר את הדרישה לתיעוד במשך כל תקופת הגידור, אך 

  . IAS 39התיעוד שונה מזה הנדרש לפי 
  

הוראת , בהתאם ל2018בינואר  1יום מהחל  ,באופן רטרוספקטיבי, IFRS 9את  מיישמתהקבוצה 
לראשונה כתיאום ליתרת הפתיחה של  המעבר המאפשרת הכרה בהשפעה המצטברת של היישום

  .(כלומר, ללא תיקון מספרי ההשוואה לתקופות הדיווח הקודמות) 2018בינואר  1העודפים ליום 
  

  של הקבוצה. כספייםהלא הייתה השפעה מהותית על הדוחות  IFRS 9ליישומו לראשונה של 
  

  גבס רום מניות ברכישת חשבונאי טיפול  .ה

  
לתוקפה המחייב  נכנסה 2016 במרס 28 ביום)ד) לדוחות הכספיים השנתיים, 2.ב.10 כמתואר בבאור

מדורי בניה, על בסיס תנאי אופציית המכר שהוענקה  החברה ידי על גבס רום של מניות הרכישה עסקת
  .ידי החברה-לדורי בניה על

  
כמתואר בתנאי  נוכח זכותה של דורי בניה לקבלת ההטבות הכלכליות הנובעות מהשקעה ברום גבס

לדורי בניה, הרי  call, לרבות קיומה של אופציית שהוענקה במסגרת עסקת רום גבסאופציית המכר 

בגין ההשקעה  IFRS 10 שליטה" כהגדרתה בתקן חשבונאות"שמבחינה חשבונאית לדורי בניה נותרה 
. לפיכך, 2018אפריל  11יום ברום גבס אף לאחר השלמת עסקת רום גבס ועד לתום תקופת האופציה ב

דוחותיה הכספיים את ההשקעה בלאחד דורי בניה , המשיכה ה בתוקףתהזכות האמורה היכל עוד 
הרווח או הפסד , ובמסגרת יתרת זכויות שאינן מקנות שליטההוצגה ברום גבס, כאשר תמורת המכירה 

י שיעור ההחזקה וקצה בין החברה לבין יתרת בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה לפהשל רום גבס 
דורי בניה לאחד את דוחותיה הכספיים של  הפסיקהעם סיום תקופתה של האופציה האמורה, בפועל. 

החל  ישירות בדוחותיה הכספיים של החברה מאוחדיםרום גבס, והדוחות הכספיים של רום גבס 
  . 2018מהרבעון השני של שנת 

  
 ביישומם בחרה לא הקבוצה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים לתקנים ותיקונים חדשים תקנים  .ו

 המוקדם
 

") או" IFRS 16" -"חכירות" (להלן  16תקן דיווח כספי בינלאומי     "התקן
  

IFRS 16  17יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות בינלאומי 
וגילוי של חכירות, וצפוי להיות בעל ). התקן עוסק בהכרה, מדידה, הצגה IAS 17 -להלן "חכירות" (

  השפעה משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי המיושם על ידי הצד החוכר בעסקת חכירה.
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IFRS 16 משנה את ההנחיות הקיימות ב-IAS 17 ,ודורש מחוכרים להכיר בהתחייבות בגין חכירה ,
תשלומי החכירה העתידיים, ומנגד ב"נכס בגין זכות שימוש", וזאת הערך המהוון של המשקפת את 

בהתייחס לכלל חוזי החכירה (למעט האמור להלן), ללא הבחנה בין חכירה מימונית לבין חכירה 
, עבור חכירות לטווח קצר ת אלההוראו שלא ליישם אתחוכרים ל מאפשר IFRS 16 עם זאת, תפעולית.

   נשוא החכירה הינו בעל ערך נמוך. הבסיס ועבור חכירות בהן נכס נכסי בסיס, לפי קבוצות של
  

IFRS 16 אם חוזה מכיל חכירה.הגם את הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחינה  משנה  
  

IFRS 16  ,דורש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה כחכירה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה בחוזה. עם זאת
לחוכר לבחור, לפי קבוצות של נכס בסיס, שלא להפריד רכיבים  מאפשר IFRS 16מעשית,  כהקלה

שאינם חכירה מרכיבי חכירה, ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה וברכיבים כלשהם שאינם חכירה 
  הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד. 

  
, כך שמחכירים IAS 17-שב לאלה דומיםנותרו  IFRS 16, כללי החשבונאות במסגרת מחכיריםעבור 

   .IAS 17-ימשיכו ויסווגו חכירות, כחכירות תפעוליות או כחכירות מימוניות, בדומה לכללים שב
  

חכירות משנה מסווגות בהתייחס לנכס זכות השימוש הנובע מהחכירה כי  IFRS 16בהקשר זה, מציין 
 IAS 17 יישום תבע פעוליותת כחכירות שסווגו משנה הראשית ולא בהתייחס לנכס הבסיס. חכירות

 הייתה בה שההתקשרותה חדשמימונית  כחכירה , יטופלוIFRS 16 מימוניות בעת יישום וכחכירות
  .IFRS 16לראשונה של  היישום במועד

  
  . 2019בינואר  1החל מיום  IFRS 16ליישם את  מתכוונת הקבוצה

  
ביחס לעסקאות שבהן הקבוצה היא החוכרת, בחרה הקבוצה ליישם את התקן לראשונה בדרך לפיה 
תכיר בהתחייבויות בגין חכירה, עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות, בהתאם לערך 
הנוכחי של תשלומי החכירה שיוותרו, המהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר 

עד היישום לראשונה. במקביל, תכיר הקבוצה בנכסים בגין זכויות השימוש בנכסים החכורים בסכום במו
השווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה, כשהוא מותאם בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם 
ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירות אלה. כתוצאה מכך, לאימוץ התקן לא צפויה להיות 

  על יתרת העודפים.  השפעה
  

לגבי  יצוין כי במסגרת היישום לראשונה של התקן, בחרה הקבוצה להשתמש בהקלות המעשיות הבאות
  :חכירות שבהן היא החוכרת

לא להעריך מחדש האם חוזה מכיל חכירה במועד היישום לראשונה. הקבוצה תיישם את התקן  -
 .בלבד IFRIC 4 -ו IAS 17 - ל לחוזים שזוהו קודם לכן כחכירות בהתאם

של חכירות עם מאפיינים דומים  לתיק אחידשיעור היוון ליישם  ,לגבי חכירות שבהן היא החוכרת -
 באופן סביר.

מיד לפני מועד היישום  IAS 37בעת יישום  ,להסתמך על ההערכה האם חכירות הן מכבידות -
 כחלופה לביצוע בדיקת ירידת ערך. של התקן לראשונה

ימוש ובהתחייבות בגין חכירה אשר תקופת החכירה שלהן מסתיימת תוך לא להכיר בנכס זכות ש -
 חודשים ממועד היישום לראשונה. 12

 לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של נכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה. -
החוזה כולל אופציות להאריך  במצב בוהשתמש ב"ראייה לאחור" לצורך קביעת תקופת החכירה ל -

  .או לבטל את החכירה
  

כי הקבוצה בחרה ליישם את הפטור מהכרה לחכירות לטווח קצר ולחכירות שבהן נכס כמו כן, יצוין 
  הבסיס הוא בעל ערך נמוך.

  
 1ביום  IFRS 16עם יישומו של  , המבוססת על הבחינה שערכה עד כה,חברההנהלת ה להערכת
נכסים בגין זכויות שימוש בנכסים והתחייבויות בגין  בדוח המאוחד על המצב הכספייוכרו  2019בינואר 

נכסי זכות השימוש יוצגו בדוח על המצב הכספי בנפרד  .מיליון ש"ח 19.2-כולל של כחכירה בסכום 
  מנכסים אחרים.
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  (המשך) :החשבונאית המדיניות עיקרי  -   2 באור
  

העיקריות הצפויות של יישום התקן על הדוח המאוחד על הרווח  , ההשפעותחברהלהערכת הנהלת ה
מיליון ש"ח (המסווגות במסגרת  7 -של כבסכום הן ירידה בהוצאות שכירות  2019או ההפסד לשנת 

מיליון ש"ח (המסווגות במסגרת 7 7 - של כבסכום גידול בהוצאות פחת ), הנהלה וכלליותהוצאות 
ש"ח וגידול (קיטון) בהוצאות  מיליון 0.3 - של כבסכום מימון הגידול בהוצאות ), הנהלה וכלליותהוצאות 

ההשפעה של יישום התקן על הדוח המאוחד לא צפויה בסך הכל,  .זניחשל בסכום מסים על ההכנסה 
   .2019על הרווח או ההפסד לשנת 

  
הדוח המאוחד על , ההשפעות העיקריות הצפויות של יישום התקן על חברההנהלת הכמו כן, להערכת 

גידול בתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת וירידה בתזרימי ב תתבטאנה 2019תזרימי המזומנים לשנת 
  .בהתאמה ,מיליון ש"ח 7-של כבסכום  ,המזומנים מפעילות מימון

  
, וייתכן שיהיה שונה מהנתונים אשר ייכללו בסופו של החברהלעיל, מהווה הערכה של המידע המובא 

לקראת מועד התחילה המנדטורי של , עם חלוף הזמןדבר בדוחות הכספיים לתקופת היישום לראשונה. 
באשר לסוגיות היישומיות  הבקשר עם הוראותיו, תגבש את מדיניותה תשפר את הבנתהקבוצה התקן, 

את ההשפעה הכמותית של יישומו באופן מדויק יותר. על כן,  לאמודה תשפר את יכולת העולות מהן, וכן
תיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת והאמור בדוחאת הגילוי ככל שיעלה הצורך, תעדכן הקבוצה 

  .בכללותה 2018לשנת ו 2018
  

  .השנתייםלדוחות הכספיים .יז. 2באור  הרא -באשר להסכמי החכירה בהם קשורה הקבוצה 
  

 המידה באמות הקבוצה של עמידה לאי לגרום צפוי אינו 2019 בינואר 1 ביום IFRS 16 יישום כי יצוין
  .אחרים מממנים גורמים עם או הקבוצה של החוב אגרות בעלי עם בהסכמים שנקבעו הפיננסיות

  
הינו הזלוטי הפולני. להלן שערי החליפין בין הזלוטי לבין  רונסוןההצגה בדוחות הכספיים של  מטבע  .ז

   לתקופות הדוח: "חהש
    

  בדצמבר 31 ליום  יוניב 30 ליום  
  2018  2017  2017  

  מבוקר  בלתי מבוקר  

  "חשאלפי   
  0.996  0.943  0.976  שע"ח לסוף תקופה

  0.9535  0.928  1.009  שע"ח ממוצע לתקופה 
  
  
  

 :הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 
  

)א) לדוחות הכספיים השנתיים בעניין החזר הלוואות בעלים על ידי דוראד לבעלי 2.א.10 כאמור בבאור  .א
ביצעה דוראד החזר נוסף של הלוואות בעלים לבעלי מניותיה בסך של   2018מניותיה, בחודש ינואר 

 מיליון ש"ח). 15מיליון ש"ח (חלקה של דורי אנרגיה בהחזר האמור הינו בסך של  80
  

 כולל בסך החזר דוראד מעריכה, 2018ביוני  30 ליוםו סבמר 31 ליום דוראד של הכספיים הדוחות לפי
 .בעלים הלוואות בגיןממועד הדוחות הכספיים האמורים  העוקבתמהלך השנה ב ח"ש מיליון 110 של

 מיליון ש"ח). 21 -כ(חלקה של דורי אנרגיה בהחזר האמור הינו בסך של 
  

) לדוחות הכספיים השנתיים בעניין הפחתת תעריפי החשמל לצרכני דוראד, 2)ה)(2.א.10 כאמור בבאור  .ב
 -פרסמה רשות החשמל החלטה לפיה, בין היתר, רכיב הייצור הממוצע יעלה בכ 2018בינואר  8ביום 
 .2018ולמשך כל שנת  2018בינואר  15החל מיום  6%
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  (המשך) :הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 
  

לדוחות הכספיים השנתיים בעניין ערבויות בנקאיות שהועמדו ) 8)ה)2.א.10בהמשך לאמור בבאור 
וכן לטובת יחידת ניהול  לטובת נתג"ז ורשות החשמל לצורך עמידה בתנאי הרישיונות שהוענקו לדוראד

המערכת בחברת החשמל כמתחייב מתוקף ההסכם עם חברת החשמל ובהתאם לאמות המידה 
עודכן סכום הערבויות האמורות כך שסך  2018ידי רשות החשמל, בחודש ינואר -המפורסמות על

מיליון  32 -מיליון ש"ח. חלקה של דורי אנרגיה בערבויות הינו בסך של כ 172 -הערבויות עומד על כ
 .)50% –(חלק החברה  ש"ח

  

) לדוחות הכספיים השנתיים בעניין הסכם לקבלת שירותי ניהול ומכירת ציוד 7)ו)2.ב.10כאמור בבאור   .ג
תוספת להסכם לשם גמר  נחתמה 2018בינואר  14שהיה בין דורי בניה לבין דניס סיבוס בע"מ, ביום 

ידי דניה סיבוס בע"מ. -הוענקו לדורי בניה עלחשבון בין הצדדים האמורים וסיום מתן השירותים ש
כאמור, ניצלה דורי בניה את מלוא הערבות בע"מ במסגרת ההסכמה בין דורי בניה לדניה סיבוס 

מיליון ש"ח, לשם פירעון יתרת  10ידי החברה במסגרת העסקה האמורה, בסך של -שניתנה לה על
 נדרשת לפרוע סכום זה לטובת החברה).(מודגש כי דורי בניה בע"מ לדניה סיבוס  תשלומיה

  

ז') של  -ו' ו הודיעה מדרוג על אישור דירוג החברה ואגרות החוב (סדרות 2018בפברואר  2ביום   .ד
  עם אופק יציב. BAA2.ILהחברה בדירוג 

  

  התקשרות בעסקת נדל"ן יזמי בגני תקווה  .ה
  

התקשרה החברה בעסקה  2018במרס  21.ט. לדוחות הכספיים השנתיים, ביום 32 בבאור כאמור
 יח"ד 1.9 - החברה רכשה זכויות לכ 2017לרכישת זכויות במקרקעין במרכז הארץ (יצוין כי בחודש מרס 

המקרקעין  -באותם מקרקעין) יחד עם עסקת קומבינציה לצורך ביצוע פרויקט נדל"ן יזמי למגורים (להלן
  , בהתאמה), אשר עיקריה כדלקמן:העסקה- ו

  

הסכם המכר) עם מוכר צד ג' בלתי  -במסגרת העסקה האמורה, התקשרה החברה בהסכם מכר (להלן
יח"ד ממוצעות,  7.7-קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, לרכישת זכויות במקרקעין ביחס לכ

מבינציה שכולל גם רכיב מיליון ש"ח. במקביל, התקשרה החברה בהסכם קו 6.5 -בתמורה לסך של כ
הבעלים), המחזיקים  -הסכם הקומבינציה) עם בעלים נוספים במקרקעין (להלן -רכישה במזומן (להלן 

יח"ד). במסגרת הסכם הקומבינציה תרכוש החברה במזומן משניים  53 -ביתרת הזכויות במקרקעין (כ
רכשנה מכח הסכם המכר, כאמור יח"ד ממוצעות (נוספות על אילו שתי 13.9- מהבעלים זכויות ביחס לכ
יתרת זכויות  -מיליון ש"ח. בגין יתרת זכויות הבעלים במקרקעין (להלן  11.6-לעיל), תמורת סך של כ

מיתרת זכויות  60%הבעלים), תבוצע בין הצדדים עסקת קומבינציה במסגרתה תרכוש החברה 
בעלים. כפוף להשלמת הסכם מיתרת זכויות ה 40% - הבעלים בתמורה למתן שירותי בניה על יתרת ה

 1.9 -המכר והסכם הקומבינציה ובתוספת הזכויות הקיימות לחברה במועד זה במקרקעין (זכויות לכ
יח"ד בפרויקט. לפי תנאי הסכם  48-יח"ד ממוצעות), תחזיק החברה בזכויות במקרקעין ביחס לכ

חודשים ממועד החתימה על  42הקומבינציה וכפוף לתנאיו, מסירת הדירות לבעלים תתבצע בתוך 
 63הסכם הקומבינציה. יצוין כי לפי התוכנית הרלוונטית למקרקעין בפרויקט, זכויות הבניה הן להקמת 

ידי - קומות מתחתיה, או בכל מתווה אחר שיאושר על 2קומות מעל הכניסה ועד  20יח"ד בבניין אחד עד 
על לשם התקשרות בהסכם ליווי לפרויקט כן הוסכם בין היתר כי החברה תפ מוסדות התכנון והרישוי.

האמור עם בנק מלווה לצורך קבלת אשראי למימון הקמת הפרויקט, ובכלל זה למימון הבניה, למתן 
ערבויות חוק מכר לרוכשי דירות החברה, למימון המיסים וההיטלים וכל יתר ההתחייבויות החלות עליה 

לים לצורך תשלום המיסים החלים עליהם. אם על פי הסכם הקומבינציה וכן לשם העמדת הלוואה לבע
וככל שהבנק המלווה לא יאות להעמיד לבעלים הלוואה כאמור, החברה תהיה אחראית לכך שתועמד 

ידי החברה בעצמה, באותה ריבית (גב אל גב) כפי -לבעלים הלוואה באמצעות הבנק המלווה ו/או על
עלים שעל החברה להעמיד לטובת שתשלם החברה לבנק המלווה של הפרויקט. סך הערבות לב

  הבעלים יפחת בסך היתרה לסילוק של ההלוואה האמורה כפי שזו תהיה מעת לעת. 
 

כמו כן, במסגרת הסכם הקומבינציה נקבעו הוראות מקובלות בדבר חלוקת הדירות וההצמדות בין 
עריכת ביטוחים הצדדים, שינויים ותוספות בדירות הבעלים, אחריות החברה על ביצוע הבניה וכן על 

כמקובל בפרויקטים מסוגו של הפרויקט. כן נקבעו הוראות ביחס לפיצויים מוסכמים בגין איחור במסירת 
הדירות, ומנגנון של מינוי פוסק מוסכם להכרעה בחילוקי דעות בנושאים טכניים ו/או הנדסיים, בכל 

  הכרוך בביצוע הבניה בדירות הבעלים והתאמתן לתוכניות ולמפרט.
  

עד הדוח שילמה החברה את עיקר התשלומים החלים עליה בהתאם לעסקה האמורה (טרם בוצעו למו
  מלוא התשלומים בהתאם לתנאי ההתקשרות).
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  (המשך) :הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 
  

העמידה החברה ערבות לטובת מסגרת אשראי של דורי בניה בבנק, בסך של עד  2018 בחודש מרס  .ו
  .ש"ח (אשר נוצלה במלואה)מיליון  10

 
, התקיימה אסיפה נוספת של מחזיקי 2018למיטב ידיעת החברה ולפי פרסום הנאמנים, בחודש מרס   .ז

אגרות החוב מסדרה ז' ומסדרה ו' של החברה אשר על סדר יומה, בין היתר, החלטה להורות לנאמנים 
לנקוט בהליכים משפטיים לשם גביית סכום ההוצאות כאמור, בתוספת ריבית והצמדה וכל הוצאה 

ת בגין ההליך המשפטי. אסיפת מחזיקי אגרות החוב מסדרה ז' של החברה החליטה לאשר את אחר
אלפי ש"ח עבור מימון ההליכים המשפטיים, לרבות  410ההחלטה לעיל וכן לאשר הפקדת סך של 

תשלום שכ"ט והוצאות. אסיפת מחזיקי אגרות החוב מסדרה ו' החליטה שלא לאשר את ההחלטה לעיל. 
לשם דיון וקבלת  2018פות מחזיקים נוספות של אגרות החוב האמורות לסוף חודש מרס כן זומנו אסי

, מטעם הנאמן 2018בדיווח מחודש מאי  החלטות בנושא החלפת נאמן וכן בנושא הוצאות ושכר טרחה.
בחשבון הנאמנות לא הופקדו כספים עבור מימון נקיטת לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה נמסר כי 

בהיעדר מקורות מימון הנאמן לא ינקוט בהליכים ליישום החלטות ו שפטיים נגד החברההליכים מ

 .כאמור האסיפה
  

למועד הדוח, ובייחוד עם הפסקת איחוד הדוחות הכספיים של רום גבס עם דוחותיה הכספיים של דורי   .ח
ות , דורי בניה אינה עומדת בחלק מאמות מידה פיננסיות הכלול2018בניה החל מחודש אפריל 

בהתחייבויותיה כלפי מרבית הגופים פיננסיים אשר העמידו לה אשראי פיננסי ו/או ערבויות. בחודש 
קיבלה דורי בניה כתב ויתור בהתייחס לאי עמידתה באמות מידה  , לאחר תאריך המאזן,2018אוגוסט 

ניה כתבי פיננסיות שנקבעו במסגרת התחייבויותיה כלפי גוף פיננסי אחד (אשר ממנו קיבלה דורי ב
ויתור גם ברבעונים קודמים), ואל מול שני גופים פיננסיים נוספים הגיעה דורי בניה להסכמות עקרוניות 
בדבר ביטול התחייבויותיה לאמות המידה הפיננסיות המסוימות בהן היא לא עומדת. אחד הגופים 

רום גבס כלפיו, האמורים התנה את הביטול האמור בעדכון אמות המידה הפיננסיות בהן התחייבה 
עדכון אשר אושר על ידי רום גבס (יובהר כי לרום גבס כבר קיימת התחייבות לעמוד באמות המידה 

קיבלה כתב ויתור  דורי בניההפיננסיות המעודכנות כאמור אל מול גופים פיננסים אחרים). בכך למעשה 
יימים אשראי כספי וערבויות קלדורי בניה / ביטול אמות מידה פיננסיות מכל הגופים הפיננסיים בהם 

קיים, מעבר לערבויות, אשראי כספי בסכום לא מהותי). מודגש כי דורי  דורי בניה(למעט גוף אחד בו ל
, ללא אשראי כספי בניה לא קיבלה כתבי ויתור כאמור מגופים פיננסיים אשר העמידו לטובתה ערבויות

להערכת דורי בניה, נכון למועד הדוח אין לדורי בניה חשיפות מהותיות בעקבות  .בעיקרן ערבויות טיב
למועד אישור הדוח, דורי בניה ממשיכה לפעול אל מול הגופים הפיננסיים הרלוונטיים לשם זאת. 

  .התאמת ו/או שינוי אמות המידה הפיננסיות שלה למבנה ולהיקף הפעילות הנוכחיים שלה
  

חברה. בהודעה נמסר כי כמנכ"ל הדיע לחברה מר ארז תיק על סיום כהונתו , הו2018במרס  14ביום   .ט
מר תיק סיכם עם מר עמוס לוזון, יו"ר הדירקטוריון של החברה, את הפסקת כהונתו בהתאם לתנאי 

שבין מר תיק לבין החברה, וזאת החל ממועד שיתואם סופית בין הצדדים, בין היתר, לאור  ההתקשרות
באותו מועד תיפסק  כן נאמר כילב להוראות הסכם ההתקשרות שלו עם החברה. צורכי החברה ובשים 

. עוד נמסר בהודעה האמורה, כי סיום כהונתו כמנכ"ל אינה לוזון נדל"ןגם כהונתו של מר תיק כמנכ"ל 
כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בניירות הערך של החברה והוא נעשה בכל מקרה ברוח 

, 2018במאי  15בהתאם להסכמות בין הצדדים, ביום  בידידות ועל דעת ולפי רצון שני הצדדים.טובה, 
הסתיימה כהונתו של מר תיק כמנכ"ל החברה. יצוין כי האופציות שהוענקו למר תיק בהתאם לתנאי 

אם כן יצוין כי בהתכהונתו בחברה טרם הבשילו למועד סיום כהונתו, ועל כן, עם סיום כהונתו, פקעו. 
, לאחר תאריך 2018להסכמות שהושגו בין מר תיק לבין החברה, שילמה החברה בחודש אוגוסט 

מתוך דמי ההסתגלות להם היה זכאי מר תיק לקבל בהתאם לתנאי העסקתו מוסכם המאזן, סך 
  בחברה.

  
אישר דירקטוריון החברה כי במועד סיום כהונתו של מר תיק, ישוב מר עמוס לוזון  2018 סבמר 15ביום 

באותו מועד, יחדל מר לוזון לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ובמקומו ישוב , וכן כי לכהן כמנכ"ל החברה
 מכהן מר עמוס 2018במאי  16בהתאם, החל מיום  .מר שמשון הראל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה

 2018ביוני  14ביום כן יצוין כי לוזון כמנכ"ל החברה ומר שמשון הראל מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. 
את מינויו של מר עמוס לוזון לכהונה כמנכ"ל לוזון נדל"ן אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של 

, וזאת לתקופה שעד למועד אישור ופרסום לוזון נדל"ןבנוסף לכהונתו כיו"ר דירקטוריון  לוזון נדל"ן
  .2018לשנת  לוזון נדל"ןהדוחות הכספיים של 
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 עסקת רכישת נובה -רונסון   .י

  
 Global City Holdings B.V. (“GCH”), הודיעה רונסון כי התקשרה בהסכם עם2018במרס  29ביום 

בדצמבר  23(חברה מקבוצת תיאטראות ישראל; יוסף כי קבוצת תיאטראות ישראל החזיקה עד ליום 
ממניות רונסון, והיתה צד להסכם בעלי מניות עם החברה בקשר להחזקותיהן  39.8% -בכ 2016

מניות של מספר חברות  GCH -(בעקיפין) ושליטתן ברונסון עד אותו מועד), במסגרתו תרכוש רונסון מ
, הממוקם Nova Królikarniaיקט, אשר הינן הבעלים של נכסים מסוימים המצויים בפרויקט הנדל"ן פרו

 GCHפרויקט נובה), וכן תרכוש רונסון את מלוא ההלוואות שניתנו על ידי  -להלןבוורשה בפולין (
מיליון  81.9 - מיליון זלוטי (המהווה כ 83.8 -לחברות הפרויקט האמורות, וזאת תמורת סך כולל של כ

  הסכם הרכש).  - להלןש"ח במועד ההתקשרות) (
  

אשר  -פרויקט נובה הינו פרויקט נדל"ן יזמי למגורים, הכולל מספר שלבים המצויים בשלבי פיתוח שונים 
בחלקם הושלמה הבניה, חלקם מצויים בבניה, וחלקם קרקעות לפיתוח. הסכם הרכש מתייחס לשלבי 

  הפרויקט אשר בהם הושלמה הבניה ואלה המצויים בבניה. 
 

מכרה  2016ה, כי במסגרת "עסקת רונסון" שהושלמה בחודש דצמבר יוסף, כפי שמתואר בדיווחי החבר
 GCHתמורת רכישת מלוא החזקותיה של   GCH-רונסון את מלוא זכויותיה בפרויקט נובה האמור ל

ידי רונסון. בהתאם להסכמות שבין הצדדים האמורים, רונסון המשיכה וממשיכה לנהל את - עלברונסון 
, תמורת דמי ניהול (לפרטים נוספים בדבר עסקת רונסון, אשר GCH - לפרויקט נובה, אף לאחר מכירתו 

והחברה הפכה לבעלת שליטה  66% - עם השלמתה עלה שיעור החזקתה של החברה ברונסון לכ
  )א) לדוחות הכספיים השנתיים). 3.ב.10יחידה ברונסון, ראה באור 

  
 GCH -שולם על ידי רונסון לזלוטי ימיליון  23.8לפי הסכם הרכש, חלק ממחיר הרכישה בסך של 

מועד ההשלמה),  -להלן( 2018באפריל  10במועד השלמת העסקה לפי הסכם הרכש, אשר נקבע ליום 
חודשים ממועד  12ידי רונסון בתשלומים תוך -מיליון זלוטי תשולם על 60 - של כ בסךויתרת התמורה 

  ההשלמה.
  

סף במסגרתו יוענקו לרונסון שלוש אופציות בהסכם נו  GCH-יתקשרו רונסון ו ההשלמהכמו כן, במועד 
לרכישה של מניות של שמונה חברות פרויקט נוספות המחזיקות בחלקים נוספים של פרויקט נובה, 

הסכם  -להלןאשר נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים ואשר מיועדים לתחילת הקמה בשנתיים הקרובות (
קות בחברות הפרויקט הנוספות האמורות, אופציות הרכש). מחיר המימוש הכולל לרכישת מלוא ההחז

מיליון ש"ח במועד  77 - מיליון זלוטי (המהווה כ 78.9 -עם מימושן של שלוש אופציות הרכש, מסתכם בכ
תמורת  2019ידי רונסון עד לחודש אפריל -ההתקשרות). אופציית הרכש הראשונה ניתנת למימוש על

ידי - ים; אופציית הרכש השניה ניתנת למימוש עלמיליון זלוטי, בשני תשלומ 33.9 - תשלום סך של כ
מיליון זלוטי, בשני תשלומים;  35.1 -תמורת תשלום סך של כ 2019רונסון עד לחודש אוקטובר 

מיליון  9.9 -תמורת תשלום סך של כ 2020ואופציית הרכש השלישית ניתנת למימוש עד לחודש אפריל 
מיליון זלוטי,  11.9 -לום בסך מקסימלי נוסף של כזלוטי עד למועד האמור. רונסון תידרש לשאת בתש

  במקרה שבו היא לא תממש את כל שלוש האופציות עד למועדים שנקבעו בהסכם. 
  

, משכנתאותביטחונות מקובלים, הכוללים  GCH -במסגרת העסקה האמורה, העניקה רונסון ל
שעבודים על המניות הנרכשות והצהרות בהתייחס לאירועים של פירוק מרצון, וזאת לצורך הבטחת 

  התחייבויות רונסון על פי הסכם הרכש והסכם אופציות הרכש.
  

הרכש, לאחר השלמת העסקה, תמשיך רונסון לנהל את פרויקט נובה במלואו, לרבות  להסכםבהתאם 
ופציות הרכש. בכללותו, פרויקט נובה כולל יחידות דיור בשטח חלקו של הפרויקט הרלוונטי להסכם א

, שהוא המקבילה של "מ"ר פלדלת" PUMהכוונה למ"ר ( אלפי מ"ר עיקרי למכירה 5 -כולל של כ
אלפי  5.7 -; יחידות דיור בשטח כולל של כ2018אשר מועד מסירתן מתוכנן להתבצע בשנת  )בישראל

ניה אשר מועד השלמתן מתוכנן להסתיים במהלך הרבעון השני מ"ר עיקרי למכירה, המצויות בשלבי ב
אלפי מ"ר עיקרי למכירה, המצויות בשלבי בניה  5.6 -; יחידות דיור בשטח כולל של כ2018של שנת 

; וכן קרקעות עם זכויות בניה למגורים. 2019אשר מועד השלמתן מתוכנן להסתיים במהלך שנת 
  אלפי מ"ר עיקרי למכירה. 24.4 -השטח הכולל של פרויקט נובה הינו כ
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 26, ובהתאם לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום מרונסון GCHכן יוסף, כי לבקשת 

מר עמוס לוזון, ערבות  -, במועד ההשלמה כאמור יעמידו החברה ובעל השליטה בחברה 2018במרס 
) החברה תמכור את שליטתה ברונסון במהלך התקופה 1לטובת העסקה האמורה, לפיה במקרה שבו (

) רונסון לא תבצע את 2במסגרת העסקה; וכן ( GCH -ל ידי רונסון-שעד לתום תשלום התמורה על
בהתאם לתנאי העסקה כאמור, אזי החברה ועמוס לוזון, ביחד ולחוד,  GCH -תשלום מלוא התמורה ל

בהתאם לתנאי העסקה. רונסון התחייבה כלפי החברה   GCH-יהיו מחויבים בביצוע תשלום התמורה ל
ידי החברה ו/או עמוס לוזון וכן - ם התמורה שתשולם עלכי בקרות מקרה כאמור, רונסון תחוב בתשלו

תעמיד לטובת החברה ו/או עמוס לוזון (לפי זהות המשלם) את אותם הביטחונות שהעמידה לטובת 
GCH  במסגרת העסקה האמורה עד לפירעון מלוא התחייבויות רונסון כלפי החברה ו/או עמוס לוזון, לפי

במועד ההשלמה כאמור יעמיד מר עמוס לוזון ערבות דומה העניין. בנוסף, למיטב ידיעת החברה, 
ידו. ועדת הביקורת -נוספת, בשינויים המחויבים, גם בהתייחס למקרה של מכירת השליטה בחברה על

) 2(1ידי החברה בהתאם להוראות תקנה -ודירקטוריון החברה אישרו את מתן הערבות כאמור על
, כיוון שערבותו של בעל השליטה 2000-ין), התש"סלתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענ

בחברה תינתן בנוסף ולצד התחייבותה של החברה, באותם תנאים, וזאת אף באירוע של מכירת 
  ידי החברה עצמה, ובהתאם אין בה אלא כדי לזכות את החברה.  -השליטה ברונסון על

  
על השלמת העסקה לפי הסכם הרכש, במסגרתה בין היתר בוצע  דיווחה רונסון 2018באפריל  10ביום 

זלוטי, הועמדו הערבויות  23.8חשבון התמורה לפי הסכם הרכש בסך של -על הראשוןהתשלום 
והבטוחות שהוסכמו וכן נחתמו הסכמי האופציה כאמור, והכל בהתאם לעיקרי תנאי העסקה כמתואר 

ביוני  30עד ליום ופציות בהתאם להסכמי האופציה. הדוח רונסון שוקלת מימוש של א למועד לעיל.
מיליון זלוטי,  40.8 - הסכום הכולל של כחשבון התמורה לפי הסכם הרכש -עלשולם על ידי רונסון  2018

 2018מיליון זלוטי בחודש אוקטובר  30 -מיליון זלוטי תשולם בשני תשלומים: כ 43 -ויתרת הסכום של כ
  מיליון הזלוטי שטרם שולמו סווגו במסגרת הספקים). 43( 2019פריל מיליון זלוטי בחודש א 13 -וכ
  

ידי רונסון. היתרה העודפת בין מחיר -העסקה סווגה בדוחות הכספיים כעסקת רכישה של נכס על
  למלאי.נזקפה הנרכש למועד העסקה, הרכישה (כולל עלויות עסקה) לבין שווי הנכסים נטו של 

  
 הרכישה למועד נכון) זלוטי באלפי( Nova Królikarnia פרויקטהמאוחדים של  וההתחייבויות הנכסים

  :כדלקמן הינם
  

 2018באפריל  10ליום   
    נכסים

 475 רכוש וציוד
 983 מסים נדחים

 136,336  מלאי
 2,130  לקוחות, חייבים ויתרות חובה

 20,815 קדונותיומזומנים בפשווי מזומנים , מזומנים
 160,739 נכסים"כ סה

   התחייבויות
  103  מסים נדחים

  9,231  ספקים ונותני שירותים
  62,180  מקדמות שהתקבלו

  1,600  הפרשות
  2,755  מסים לשלם

  75,869  התחייבויותסה"כ 
 84,870   נטו סה"כ נכסים

  
 83,770  מחיר הרכישה
 1,100 עלויות עסקה

 84,870 סה"כ 
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 Nova Królikarniaפרויקט  הכירה החברה בגין במהלך הרבעוןעם השלמת העסקה האמורה, 

 מיליון זלוטי 2.3 - כוברווח גולמי בסך של מיליון ש"ח)  19 -(כמיליון זלוטי  18.9 -כבהכנסות בסך של 
    .מיליון ש"ח) 2.3 -(כ
  

  השלמת עסקת לוגאנו יהוד –לוזון נדל"ן   .יא
  

 לוזון נדל"ן) לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר התקשרותה של 5)(1.א.7בהמשך לאמור בבאור 
בהסכמים לשם רכישת מחצית מהזכויות במקרקעין ביהוד (באמצעות רכישת מלוא מניותיה של חברת 

 -(להלןאורן השקעות (א.א.א.) בע"מ  –) יחד עם שותף שיראור) -(להלן שיראור סחר ישיר בע"מ
ולשם הקמה יחד עם השותף של פרויקט נדל"ן יזמי למגורים  - השותפים בפרויקט)  - (יחד השותף)

כי  לוזון נדל"ןהודיעה  2018באפריל  9יהוד), יעודכן כי ביום - במקרקעין האמורים (פרויקט לוגאנו
  הושלמו העסקאות נשוא ההסכמים האמורים. 

  
לוזון נדל"ן הלוואה לשותפים בפרויקט, בחלקים שווים, לשם  העמידה, העסקה השלמת במסגרת

"ח. ש מיליון 81 -כ של כולל בסך ,השותף של חלקו מימון וכוללרכישת המקרקעין לרבות עלויות נלוות 
, כאמור"ן נדל לוזוןידי -על לו שהועמד המימון להשבת השותףעוד יצוין כי להבטחת קיום התחייבות 

   מוגבל, שניהלטובת לוזון נדל"ן בטוחות שונות, והיא פועלת, בין היתר, לקבלת שעבוד מדרגה  והועמד
  

 –מיליון ש"ח (אחרי הבנק, כמתואר להלן; יצוין כי במקרה שבו לא יהיה שיעבוד לבנק  35עד לסך של 
דרך  יהיה השעבוד לטובת לוזון נדל"ן שעבוד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום), וכן המחאה על

  במקרקעין ובפרויקט.  השותףהשעבוד, על מלוא זכויות 
  

התקשרו השותפים בפרויקט עם בנק לשם מימון חלק מעלות רכישת הקרקע  2018אפריל  בחודש
במסגרת עסקת רכישת המקרקעין ולשם מימון המע"מ בגין העסקה האמורה. סך ההלוואות שהתקבלו 

מיליון ש"ח) וכנגד ובתמורה להעמדת  17.5-כ - שיראורחלק מיליון ש"ח ( 35 - מהבנק לעניין זה הינו כ
מיליון ש"ח  20מיליון ש"ח, העמידה לוזון נדל"ן פיקדון של  11 - ערבויות שונות לפרויקט בסך של כ

יצוין כי לוזון נדל"ן הינה ערבה, בערבות בלתי מוגבלת בסכום, למלוא התחייבויות לטובת הבנק. עוד 
. 5.6%ההלוואות האמורות הינן לזמן קצר ונושאות ריבית בשיעור שנתי של השותפים בפרויקט לבנק. 

 כהלוואת שימש האמורות ההלוואות מתוך"ח) ש מיליון 6 -כ, שיראורמיליון ש"ח (חלק  12 -של כ סך
עם קבלת  2018ידי השותפים בפרויקט בחודש יולי -נפרעה על "מ, אשרהמע תשלום למימון גישור

 23.5 -החזר מע"מ. בהתאם, יתרת ההלוואות מהבנק כאמור למועד אישור הדוחות הכספיים הינה כ
 הזכויות מלוא על ראשון שעבוד נרשם הבנק לטובת"ח). ש מיליון 12 -כ -  שיראור(חלק  חמיליון ש"
  .ובפרויקט במקרקעין

  
מיליון  1ידי השותף סכום דמי הניהול המוסכם בסך של -על "ןנדל ללוזוןיוסף כי למועד הדוח טרם שולם 

  .עד למועד תשלומו לוזון נדל"ןש"ח, אשר בהתאם צובר ריבית לטובת 
  

ידי רום גבס -(חברה המוחזקת עלאינובייט בע"מ  עם דורי בניה התקשרה, 2018 אפרילבחודש   .יב
מקרקעין מלאי  נכסבע"מ  לאינובייט דורי בניהמכרה  במסגרתו מכר בהסכם) 50.1%בשיעור של 

 ש"ח. מיליון 5.9 - כ שלסך תמורת  אשר סווג כמוחזק למכירה טרום העסקה של דורי בניהבבעלותה ש
המכירה בסכום לא מהותי. במסגרת הסכם  הפסדבספריה  דורי בניהכי בגין מכירה זו רשמה  יצוין

על  המשכנתא סגירת כנגדתשלום לבנק הרלוונטי  הינה מהן ואחת, התשלומים לביצוע דרך אבנינקבעו 
יצוין כי לאחר המכירה סווג  למועד הדוח כמחצית מהתמורה שולמה.. מיליון ש"ח 2.3 -כ של בסךהנכס 

 השלמת העסקה מתבצעת בימים אלה. הנכס בדוחותיה הכספיים של החברה כרכוש קבוע.
  
  
 
פקעה האופציה שהוענקה לדורי בניה לרכישה בחזרה של החזקות רום גבס  2018באפריל  11ביום   .יג

את דוחותיה הכספיים של רום גבס. לפרטים מאחדת מהחברה, והחל מהמועד האמור דורי בניה לא 
  .ה. לעיל.2נוספים ראה באור 
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   לציבור של אגרות חוב חדשות (סדרה י') לפי דוח הצעת מדףהנפקה   .יד
  

ש"ח ע.נ. של אגרות חוב  42,610,000השלימה החברה הנפקה לציבור של  2018במאי  24ביום 
, שפורסם מכוח 2018במאי  22(סדרה י') של החברה, וזאת על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 

  .2017בנובמבר  29, נושא תאריך 2017בנובמבר  28תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 
  

המציאה החברה לרזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן עבור  , לאחר תאריך המאזן,2018ביולי  3ביום 
הנאמן), את כל המסמכים הדרושים, בהתאם לדין הרלוונטי,  -מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') (להלן

אמן, עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה י'), על כלל מניות בקשר עם יצירת ורישום השעבוד לטובת הנ
 ITR Dori B.V, RNמועד, בשרשור סופי על ידי החברה, באמצעות אותו רונסון המוחזקות, נכון ל

Development Holding B.Vו ,-RN Residential B.V חברות הקבוצה ההולנדיות), אשר  - (להלן
התחייבות  לאור כך,המניות המשועבדות).  - (להלן מניות של רונסון 108,349,187-מסתכמות ל

שעבוד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה י'), על בהחברה לפירעון אגרות החוב מובטחת 
  . המשועבדותמניות הכלל 

  
(שלושה  13–ב רעוןילפ עומדות, ש"ח ע.נ. כל אחת 1בנות , שם על רשומות, ')יסדרה ( חוב אגרות

ביולי של כל  1-בינואר ו 1, ובימים 2020ביולי  1עשר) תשלומים חצי שנתיים, לא שווים, שישולמו ביום 
מקרן ערכן  5%שהתשלומים הראשון, השני והשלישי יהוו (כולל), באופן  2026עד  2021אחת מהשנים 

מקרן ערכן  12.5%והחמישי יהוו הרביעי  מים, התשלוהנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה י') כל אחד
מקרן  8%השישי עד האחד עשר יהוו  מיםהתשלו הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה י') כל אחד,

מקרן ערכן  3%ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה י') כל אחד, התשלום השניים עשר יהווה 
מקרן  9% היהווהתשלום האחרון) , והתשלום השלושה עשר (')יהנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה 

  .')יערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה 
 

משתנה ') ריבית שנתית יאגרות החוב (סדרה קרן עד ליצירת ורישום השעבוד כאמור לעיל, נשאה 
שיעור מרווח הריבית,  -(להלן 7.5%של ריבית בנק ישראל בתוספת שיעור מרווח קבוע של בשיעור 

לאחר , 2018ביולי  3. בהתאם להוראות שטר הנאמנות, החל מיום הריבית השנתית)שיעור  - וביחד
ביולי  3בהתאם החל מיום   .2%בשיעור של הופחת שיעור מרווח הריבית השנתית תאריך המאזן, 

, שיעור מרווח הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה י') 2018
   .5.5%יעמוד על 

  
שיעור הריבית לשקלים חדשים לא צמודים עליו מכריז מעת לעת נגיד ריבית בנק ישראל לעניין זה הינה 

ידי רשות - בנק ישראל כשיעור הריבית המוצהרת של בנק ישראל או כל שיעור ריבית שייקבע על
ל חישוב שיעור הריבית ייעשה באמצעות חישוב ממוצע משוקל. מוסמכת כלשהי במקום השיעור האמור

בכל יום בתקופת הריבית האמורה, בתחולה ריבית בנק ישראל אשר היו  י(לפי מספר ימים) של שיעור
יובהר כי במקרה בו יחול שינוי בריבית בנק ישראל לאחר ארבעה ימי  .הריבית מרווחשיעור בתוספת 

אודות שיעור הריבית)  (המועד בו החברה תפרסם דיווח מיידי לתשלום ריביתמסחר לפני היום הקובע 
בהנחה כי הריבית הינה ריבית כאמור , תחושב הריבית בגין הימים האמורה ועד לתום תקופת הריבית

  .לפרסום הדיווח כאמורבנק ישראל בשיעורה כפי שנקבע ביום העסקים שקדם 
  

 1 בימיםפעמיים בשנה,  תשולם') יהריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 
הריבית הראשון ישולם  תשלום כאשר), כולל( 2026 עד 2019 מהשנים אחת כל שלביולי  1-ובינואר 

 הריבית תקופת. למעט 2026ביולי  1 ביום ישולם האחרון הריבית ותשלום 2019בינואר  1ביום 
, כל תשלום ריבית ישולם בעד תקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד הראשונה

ביום התשלום של תקופת הריבית . כל תקופת ריבית למעט תקופת הריבית הראשונה תתחיל לוםהתש
ביום האחרון שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה. תשלום הריבית  ותסתייםהקודמת 

 המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום המתחילה התקופה בגין 2019בינואר  1הראשון ישולם ביום 
 בשנה יום 365 של בסיס על מחושבת, 2018בדצמבר  31 ביום והמסתיימת') י סדרה( החוב אגרות על
  . זו בתקופה הימים מספר לפי

  
  אגרות החוב אינן מדורגות. .בסיס הצמדה כלשהול(קרן וריבית)  צמודותאינן ') יסדרה ( החוב אגרות
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עוד מגבלה  הלא חל כאמור לעיל החל ממועד רישום השעבודבנוסף, בהתאם להוראות שטר הנאמנות, 
של  לשטר הנאמנות 7.1.2הנוגעת להיקף סדרת אגרות החוב כאמור, למעט מכח הקבוע בסעיף 

  . הסדרה האמורה
  

לעמוד ביחס  נדרשתעוד יצוין כי במסגרת התחייבויות החברה לאחר רישום השעבוד האמור, היא 
LTV לשטר הנאמנות, כאשר בדיקת העמידה ביחס זה תבוצע במועד הקובע  1.7, כהגדרתו בסעיף

ובעת מכירת המניות המשועבדות ו/או  ,(למועד רישום השעבוד התקיים היחס האמור) השעבודלרישום 
  או הרחבת סדרה.החלפת בטוחות ו/

  
 ובכפוףרעון מיידי/למימוש בטוחות, יקמה עילה להעמדה לפ לא עודהחברה תהא רשאית בכל עת, כל 

נכון לאותו מועד, להחליף את המניות  כאמור עילה אין כי מהחברה בכתב אישור להמצאת
הפקדת פיקדון ב), בטוחות החלפת - (להלן , כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה של החברההמשועבדות

כספי או סכומים במזומן בחשבון הנאמנות, ו/או על ידי הפקדה בידי הנאמן של ערבות בנקאית מבנק 
או דירוג מקביל לו לפחות)  AAאחר המדורג ישראלי ישראלי (ו/או ערבות מטעם מוסד פיננסי 

 - (להלן שהנדר LTV-הנדרש לצורך עמידה ביחס האוטונומית ובלתי חוזרת בידי הנאמן, בגובה 
ותימסר ערבות כאמור לעיל, הערבות תהיה בתוקף לשנה ותחודש מעת  במקרההחלופית).  הבטוחה
') בפועל. אי חידוש הערבות יפירעון המלא והסופי של אגרות החוב (סדרה ימים לאחר ה 14-ללעת עד 

לוט הערבות והפקדת הכספים שיתקבלו מהחי חילוטיהווה עילה ל פקיעתה לפניימים  שבעה עד
לא יהוו לכשעצמם  הנאמנותבחשבון  הבחשבון הנאמנות. יובהר כי חילוט הערבות והפקדת תמורת

 את להחליף עת בכל רשאית תהא החברה כי יובהרשל אגרות החוב.  מיידיעילה להעמדה לפירעון 
, בהפקדת פיקדון כספי או סכומים במזומן בחלקה או במלואה, שהועמדה ככל, הבנקאית הערבות

   בחשבון הנאמנות.
  

תהיה (באמצעות חברות הקבוצה ההולנדיות, כולן או חלקן)  החברה - מכירת המניות המשועבדות
על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מחיר שתמצא , ןאו חלק ן, כולהמניות המשועבדותרשאית למכור את 

 עילה קמה לא רההמכי למועד נכון: (א) להלןשעיקריהן מפורט  להוראות ובכפוף בהתאם לנכון,
והפקדת תמורת המכירה  המכירה לאחר; (ב) בטוחות למימוש/או ו מיידי לפירעון החוב אגרות להעמדת

 ,במקרה של מכירת מניותהנדרש.  LTV-ה ביחס תעמוד החברה ,(כהגדרתה להלן) בחשבון הנאמנות
מלוא הסכום הנדרש  ,LTV-חלף הערך המתואם של תעודות ההתחייבות יילקח בחשבון לשם חישוב ה

 ') במקרה של פדיון מוקדםיהסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה למעט לעניין לפדיון מוקדם 
 של השוק שווי) 1: (ות, בלבדהבאשתי החלופות יהיה הסכום הגבוה מבין אשר , בהתאם לסעיף זה

) 2; (ובהתאם להוראות שבמחזור החוב אגרות של המוקדם הפדיון בשיעור מוכפל, החוב אגרות יתרת
. החברה תעביר לנאמן אישור חתום על ידי נושא המשרה , כמתוארהערך ההתחייבותי של אגרות החוב

; הבכיר בתחום הכספים בחברה אליו יצורף תחשיב בקובץ אקסל פעיל בדבר התקיימות התנאי האמור
 תמורת -(להלן המכירה הוצאות ויתר כאמור במכירה הכרוך המס בניכוי נטותמורת המכירה, (ג) 

הסכום  ממלוא גבוהה תהאנאמנות, כאשר במידה ותמורת המכירה, הישירות בחשבון  תופקד) המכירה
 לסכום המכירה תמורת בין ההפרש אזי, לעיל )ב(הנדרש כאמור בס"ק  LTVהנדרש לצורך עמידה ב 

 המניותשתימכרנה  ככל תמורת המכירה). הפרש -(להלן לחברה ישירות יועברהנדרש כאמור 
אחת מהחלופות  לפישיקול דעתה המוחלט והבלעדי,  פי על תפעל החברה, חלקן או כולן, המשועבדות

) 17עשר (- לא פחות משבעה וזאת, החוב אגרות של לאפדיון מוקדם מ ועביצהמפורטות להלן: (א) 
המוקדם למחזיקי ) ימים לאחר דיווח החברה אודות הפדיון 45ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (

 המכירה תמורת(ב) -ו; המשועבדות המניות מכירת ממועד ימים 30 בתוךאשר יפורסם  אגרות החוב
  .בטוחות החלפת כביצוע ותיחשבמופקדת בחשבון הנאמנות  תיוותר

  
החברה התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות  -  עמידה באמות מידה פיננסיות

  אשר עיקריהן כדלקמן:(סדרה י') החוב 
  
מיליון  140ההון העצמי של החברה (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מסך של  )1(

 ש"ח (סכום זה לא יוצמד למדד).
  .12%הון עצמי (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) למאזן לא יפחת משיעור של  יחס )2(
  .75%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP-יחס החוב הפיננסי נטו ל )3(
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יחס  עלהמיחס ההון למאזן ו/או  למאזן ההוןההון העצמי של החברה מההון העצמי ו/או פחת יחס  פחת
אודות  מיידיתדווח בכתב על כך לנאמן וכן תדווח בדיווח  החברה, CAP-ל החובמיחס  CAP-ל החוב

נתון זה ואת משמעות הנתון בהתאם לסעיף זה, וזאת לא יאוחר מתום יום עסקים אחד לאחר פרסום 
 רבעונים שני של תקופה במשך העצמי ההון בהתניית עמידה אי; הדוחות הכספיים (רבעוני ושנתי)

  עמידה איאו  רצופים רבעונים שני של תקופהבמשך  למאזן הון יחס בהתנייתעמידה  איאו  רצופים
  

עילה להעמדה לפירעון מיידי  ה, תהוורצופים רבעונים שני של תקופהבמשך  CAP-ל חוב יחס בהתניית
 .של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה י')

  
  :זה לעניין

", משמעו: הון עצמי כמוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (המבוקרים או הון עצמי"
הסקורים, לפי העניין) בתוספת הלוואות בעלים (אשר במקרה של פירוק בלבד, יהיו נחותים לחוב 

  למחזיקי אגרות החוב) ושטרי הון. 
בוקרים או הסקורים, " משמעו מאזן החברה כמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (הממאזן"

  לפי הענין). 
חוב לזמן קצר, בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך, בתוספת חוב  –" חוב פיננסי נטו"

לזמן ארוך כפי שהסעיפים מופיעים בדוחות הכספיים של החברה והכל כלפי תאגידים בנקאיים, 
מוסדות פיננסים אחרים ומחזיקי אגרות חוב על כל סוגיהן בניכוי יתרת מזומנים, שווי מזומנים ויתרת 

  ן קצר. השקעות לזמ
"CAP חוב פיננסי נטו בתוספת הון עצמי כולל זכויות מיעוט ושטרי הון. –" נטו  

הבדיקה בדבר עמידת החברה בכל אחת מההתניות הפיננסיות, תתבצע ביום פרסום הדוחות הכספיים 
  .על ידי החברה וכל עוד אגרות חוב (סדרה י') קיימות במחזור

  
 הריבית שיעור - פיננסיות מידה באמות עמידה מאי כתוצאה הריבית מרווח שיעור התאמת מנגנון

 המפורטות הפיננסיות המידה מאמות חריגה בגין יותאם') י סדרה( החוב אגרות שתשאנה(המרווח) 
  : להלן

) לא יפחת שליטה מקנות שאינן זכויותכולל לא ) (לעילהעצמי של החברה (כהגדרת מונח זה  ההון )1(
  ).למדד יוצמד לא זה"ח (סכום שמיליון  160מסך של 

) לא יפחת לעיל) למאזן (כהגדרת מונחים אלו שליטה מקנות שאינן זכויותהון עצמי (כולל  יחס )2(
 .14%משיעור של 

  .70%) לא יעלה על שיעור של לעילנטו (כהגדרת מונחים אלו  CAP-יחס חוב הפיננסי נטו ל )3(
ריבית בהתאם למנגנון המתואר, אזי בכל מקרה  מרווח של התאמהכי, אם וככל שתידרש  יובהר

 חריגה בגין, המקסימאלי הנוסף הריבית מרווח שיעור(למעט במקרה שקמה זכאות לריבית פיגורים) 
  הריבית השנתית. מרווחשיעור  מעל 0.6% על יעלה לא, הפיננסיות המידה מאמות

  
  :זה לעניין

ת, והמידה הפיננסי מאמות אחת מכל חריגה בגין 0.3% של שיעור –" הנוסף הריבית מרווח שיעור"
חריגה מכל אחת מאמות המידה  בגיןהריבית מרווח  שיעור העלאת. 0.6% של לשיעור עדולכל היותר 

אמת מידה פיננסית, ככל שתהא חריגה כאמור,  אותהפיננסיות תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מ
  . תימשךמידה פיננסית האמת  מאותההריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה מרווח ושיעור 

 מועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על החריגה.  –" החריגה מועד"
  

 הסקורים החברה של המאוחדים הכספיים דוחותיה פי עלככל שתחרוג החברה מאמת מידה פיננסית 
 בגין הנוסף הריביתמרווח הריבית, בשיעור מרווח ), יעלה שיעור החריגה - (להלן המבוקרים או

, וזאת בגין התקופה החריגה טרם, עת באותה שיהיה כפיהריבית מרווח , מעל שיעור החריגה
ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה י')  החריגהשתתחיל ממועד 

 לפי, הפיננסית המידה באמת עומדת החברה לפיהם החברה של כספיים דוחות פרסום למועד עד או
 .המוקדם

  
) 'י) קיימות במחזור (דהיינו כל עוד אגרות החוב (סדרה 'יעוד אגרות החוב (סדרה  כל - שעבוד שלילי

עצמית ו/או פדיון מוקדם),  רכישהלא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של 
לטובת  וזכויותיה, הקיימים ו/או העתידיים, נכסיה כללשלא ליצור שעבוד שוטף על  מתחייבתהחברה 

) 'י סדרה( החוב אגרות מחזיקי הסכמת ללא, יצד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשה
 החברה, פרט לנכסים המשועבדיםבזאת, למען הסר כל ספק, כי  מובהרמיוחדת. בהחלטה מראש 

  וכן  ספציפישעבוד בשתמצא לנכון,  מיו/או חלק מהם, לטובת  יהנכסיתר  כלרשאית לשעבד את  תהא
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דרגה שהיא, לרבות  ובכלדרך שהיא  בכלכלשהי,  הגבלה ללאבשעבוד שוטף על נכס ספציפי, 
כלשהי ממחזיקי  הסכמה קבלתב צורךלהבטחת סדרות של אגרות חוב או התחייבויות אחרות, וללא 

   .העניין לפי'), ילטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה  מהנאמן') ו/או יאגרות החוב (סדרה 
  

 בשליטת תאגידים להגביל כדי באמור אין ,המשועבדים לנכסים ביחס למעט כי, ספק הסר למען יובהר
 כי וכן לסוגיהם קבועים שעבודים/או ואו חלק מהם  נכסיהם כלל עלכאמור  שוטף שעבוד ליצור החברה

, מהם חלק/או ו נכסיהם את מלשעבד/או תאגידים בשליטתה ו החברהבאמור כדי להגביל את  אין
, יותר או אחד, ספציפי נכס על/או כלליים ו שוטפים שעבודים יצירת לרבות לסוגיהם קבועים בשעבודים

ובכלל זה, אין ולא תהיה כל הגבלה על שעבוד נכסים כאמור גם ו/או התאגידים בשליטתה  החברה של
 על ידי רונסון.

  
) לדוחות הכספיים השנתיים בעניין פרויקט "מגדלי הארבעה" אשר 5)ו)2.ב.10בהמשך לאמור בבאור   .טו

יעודכן כי למועד אישור הדוח, עדיין קיימות מחלוקות , ידי דורי בניה- על המצוי בשלבי ביצוע סופיים
 ,שונות באשר להתחשבנות בפרויקט, לרבות בגין טענות הדדיות בדבר התארכות לוחות הזמנים

 וטענות דורי בניה בגין חשבונות מאושרים שטרם שולמו ובגין זכאות לתשלום בגין עבודות נוספות. 
 

 :משפטיים הליכים  .טז
  

)ה) 2.א.10.ד. ובבאור 18להלן עדכונים ביחס להליכים משפטיים שהקבוצה צד להם אשר פורטו בבאור 
  לדוחות הכספיים השנתיים: 

 
 בעניין המתנהל הבוררות הליך בדבר השנתיים הכספיים לדוחות )3(ה))2.א.10 בבאור כאמור )1

 והדירקטור אנרגיה דורי ידי- על הוגשה אשר דוראד, של בשמה נגזרת תביעה לאישור בקשה
 אשקלון-אילת תשתיות שירותי הגישה היתר, בין במסגרתו, אשר דוראד, בדירקטוריון מטעמה

 דורי של לבקשתה הצטרפה במסגרתו מטעמה טענות כתב בדוראד) נוספת מניות (בעלת בע"מ
  אנרגיה

 
 בע"מ ואדלקום זורלו) - להלן( URETIM ELEKTRIK ENERJI ZORLU כנגד במסגרתה שהועלו ולטענות

 ,2018 בינואר 22 ביום שתא"א), תביעת - להלן( בדוראד) האחרים המניות (בעלי )אדלקום - להלן(
 תביעה כתב הגישו עימם ויחד שתא"א לתביעת מטעמם ההגנה כתבי את ואדלקום זורלו הגישו
 כי קבע דוראד של העסקי המודל כי היתר, בין נטען במסגרתם שלישי, לצד הודעה / שכנגד

 זורלו ובהתאם דוראד, עם שונות מהתקשרויות רווחיהם את למקסם רשאים היו בה השותפים
 להעניק השותפים על לפיה שתא"א עמדת ותתקבל היה כי היתר בין להצהיר עותרים ואדלסבורג

 כדי זו בעמדה יהיה אז כי קצוב, או מוגבל רווח המגלם במחיר או עלות במחירי שירותים לדוראד
 היינו לדוראד, סכומים להשבת אנרגיה ודורי החברה שתא"א, כנגד תביעה עילת דלדורא להקים

 דוראד של ההקמה קבלת עם בהסכם הזכויות מכירת בגין קיבלה זורלו כי שנטען הסכומים את
 וריבית הצמדה הפרשי בתוספת הריבית, רכיב בגין דולר מיליון 43 וכן דולר, מיליון 140 (היינו,
 האזרחיות ההנדסה עבודות מחירי את "ניפחה" החברה כי ואדלסבורג זורלו ניםטוע בנוסף, כדין).

  לדוראד. להשיבם עליה וכי דולר מיליון 22.8 של בסכום בתחנה שבוצעו
  

 אפריל ובחודש מתפקידה הבוררת להעברת בקשות ואדלקום זורלו הגישו 2018 מרס בחודש
 תשובות הוגשו וכן כאמור לבקשות ת)(התנגדויו תגובות לבוררות הצדדים יתר הגישו 2018

 יולי בחודש מתפקידה. להעברתה הבקשות את הבוררת דחתה 2018 יוני בחודש לתגובות.
 על הצדדים הסכימו במסגרתה נוספת בוררות ישיבת התקיימה המאזן, תאריך לאחר ,2018
 ואפריל סמר חודשיםל הוכחות מועדי נקבעו היתר, ובין ,וררותהב להליך הקבועים המועדים דחיית
2019.  

  
 בתל המחוזי המשפט לבית וזורלו אדלקום הגישו המאזן, תאריך לאחר ,2018 יולי בחודש בנוסף,

 בית .הבוררות לחוק )1(11 סעיף מכוח מתפקידה הבוררת להעברת פתיחה תוהמרצ אביב
 דורי יעילות. משיקולי בורר, חילופי בדבר להסכמה להגיע לשקול לצדדים הציע המחוזי המשפט
  זו. להצעה התנגדותם על הודיעו ושתא"א אלומיי דוראד, בדירקטוריון מטעמה הדירקטור אנרגיה,

 להערכת .התעמד להגיש תוכל הבוררת גם כי נקבע עוד .8201 לאוקטובר נקבע זה בעניין דיון
 לא הפתיחה, בהמרצות הטענות כתבי כלל הוגשו בטרם זה, מקדמי לבבש החברה, של הדין עורכי
  .הבקשות סיכויי את להעריך ניתן
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 )5(-)4(ה))2.א.10 בבאורים המתוארים הבוררות הליכי עם יחד מתנהלים אלה הליכים כי יוסף
 בתפקידה גם לבוררת מתייחסות האמורות הבקשות כי ובהתאם השנתיים, הכספיים לדוחות

   האמורים. הנוספים בהליכים כבוררות
  

 האמורים. בבאורים כמתואר העיקריים בהליכים הסיכויים בהערכות שינוי חל לא
  

 פרויקט דיירי שהגישו ערר הליכי שני בעניין השנתיים, הכספיים לדוחות )1.ד.18 בבאור כאמור )2
 מיליון 8 -כ של בסך – (האחד ולבניה לתכנון המקומית הועדה החלטות על ציונה בנס החברה

 ערעור רשות בקשת הוגשה 2018 פברואר בחודש ,ש"ח) מיליון 3 -כ של בסך - והשני ש"ח,
מטעם הועדה  ערעור רשות בקשת גם הוגשה במקביל. העליון המשפט לבית החברה מטעם

 הדין בפסק חוזר לעיון בקשה המקומית הועדה הגישה, וכן ציונה נס ובניה לתכנון המקומית
 מנת על, מכריע לשמאי ולא הערר לוועדת העניין החזרת עליורה  המשפט ביתהמבקשת כי 

חודש ב אולם זו בבקשה תמכה החברה. נדונו שטרם המשפטיות הטענות ביתר תדון שהוועדה
לאור פסק הדין של בית המשפט המחוזי  , דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה.2018אפריל 

 באשר הצדדים עמדת את לקבל הערר וועדת ביקשהבערעור וההוראה על העברה לשמאי מכריע, 
 של למינויו התנגדו, החברה גם כמו, המקומית הוועדה. תביעות בשתי מכריעה שמאיה למינוי
, למנות שמאי 2018אפריל חודש , אולם ועדת הערר החליטה, בהעניין בנסיבות מכריע שמאי

 מכריע ונתנה לו הנחיות לגבי ביצוע תפקידו.
  

בקשות לעיכוב ביצוע מיליון ש"ח, הוגשו לבית המשפט העליון  8 -במסגרת הליך הערר בסך של כ
ערר ביון לאור זאת, קבע השמאי המכריע ד, ואלה נדחו. על ידי החברה ועל ידי הוועדה המקומית

נדחה הדיון לחודש  ש"חמיליון  3 -בסך של כערר ה במסגרת הליך .2018חודש ספטמבר ל
  .כריעבשל בקשת החברה להחליף את השמאי המ 2018אוקטובר 

 
  האמור. בבאור כמתואר אלה בהליכים הסיכויים בהערכת שינוי חל לא
  

 כייצוגיות, תובענות לאישור בקשות בעניין השנתיים, הכספיים לדוחות )3.ד.18 בבאור כאמור )3
ות נקבע לחודש וכחדיון הו הצדדים, בין המסמכים גילוי הליך הושלם 2018 יולי בחודש כי יעודכן
  .האמור בבאור כמתואר אלה בהליכים הסיכויים בהערכות שינוי חל לא. 2019ינואר 

  

 אביב-בתל המחוזי המשפט בית החלטת בעניין השנתיים הכספיים לדוחות )4.ד.18 בבאור כאמור )4
 קודמים משרה נושאי ,בניה דורי נגד שהוגשה נגזרת תביעה לאישור מאוחדת בקשה למחיקת

 מבקשת 2017 אוקטובר בחודש שהגישה ערעור רשות בקשת ובעניין החברה, כנגד וכן שלה
 הבקשה את לדחות המשפט בית החלטת על בניה דורי של נושה הנטען פי-על שהינה נוספת

 בית דחה ,2018 בינואר 18 ביום ,בו לדון ולהמשיך להליך כצד הנוספת המבקשת של לצירופה
 הצדדים) בהוצאות (וחייבה הנוספת המבקשת של הערעור רשות בקשת את העליון המשפט

 לניהול מעמד בעלת "נושה" בגדר אינה המבקשת כי המחוזי המשפט בית קבע כדין כי בקבעו
 הערעור משיכת בדבר הודעה המבקש הגיש ,2018 ינואר בחודש ניה.ב דורי בשם נגזרת תביעה
 בית של האמורה ההחלטה על העליון המשפט לבית האמור 2017 נובמבר בחודש ידו-על שהוגש

 הבקשה ומחיקת להליך להצטרף הנוספת המבקשת של בקשתה דחיית בעניין המחוזי המשפט
 המבקש של בבקשה המחוזי המשפט בית החלטת בעקבות זאת ,נגזרת תביעה לאישור המאוחדת

   הערעור. את מחק אשר דין פסק ניתן החודש באותו בהתאם טרחה. ושכר גמול לפסיקת
  

 כי בניה לדורי נודע ,2018 בפברואר 4 ביום השנתיים הכספיים לדוחות )5.ד.18 בבאור כאמור )5
 דורי נגד לפתוח ערך ניירות רשות יו"ר החלטת בדבר הודעה לה נשלחה 2018 בינואר 1 ביום
 ביחס כאשר בניה, דורי של פרויקטים באומדני סטייה בעניין מנהלי אכיפה הליך ואחרים בניה
 )4( ס"ק לפי הפרות שש ביצוע הינם האמור המנהלי ההליך נשוא ההפרות סעיפי בניה, לדורי
 הסיכויים בהערכת שינוי חל לא .1968-התשכ"ח ,רךע ניירות לחוק השביעית לתוספת ג' לחלק

 .האמור בבאור כמתואר זה בהליך
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 במוסד המתנהל הבוררות הליך בעניין השנתיים הכספיים לדוחות )6.ד.18 בבאור אמורל בהמשך )6
 דוראד, בפרויקט ההקמה קבלן לבין החברות) - (להלן בניה ודורי החברה בין בלונדון לבוררות

 כך הוארך, הבוררות פסק למתן הזמנים לוח כי הודעה חברותל נמסרה 2018 יוני בחודש כי יעודכן
 ,2018 ביולי 3 ביום .2018 שנת של השלישי הרבעון בסוף להינתן צפוי הסופי הבוררות שפסק
 בהליך החלקי הבוררות פסק בלונדון הבינלאומי לבוררות מהמוסד התקבל המאזן, תאריך לאחר

 .ההוצאות) פסיקת בשאלת לא אך הצדדים, בין המהותיות במחלוקות מכריע (אשר האמור
 העבודות ביצוע הסכם של ההקמה קבלן ידי- על הביטול כי נקבע הבוררות פסק במסגרת בתמצית,

 הפרויקט, מאתר ותהחבר של ידן וסילוק )הביצוע הסכם -(להלן החברה לבין ההקמה קבלן שבין
 החברות תביעתן, בגין כי בעוק הבוררות פסק האמור, בסיס על כדין. שלא ונעשו מוצדקים לא היו

 ההקמה קבלן לזכות שנפסק מהותי לא סכום קיזוז לאחר( נטו סכום ההקמה מקבלן לקבל זכאיות
 עבודות בגין כתשלום וזאת ,משפט והוצאות ריבית לפני דולר, מיליון 12.8 -כ של בסך להלן) כנזכר

 נקבע כן .עמלות ותשלומי עיכבון החזר נוספות, ועבודות חריגים הביצוע, הסכם במסגרת שבוצעו
 ועד 2015 בינואר 1 מיום החל ריבית יישא האמור הסכום כי החלקי הבוררות פסק במסגרת

 אישור מועדל החברות שביצעו תחשיב לפי .LIBOR + %5 של בשיעור בפועל, התשלום למועד
 עד להיצבר תמשיך הריבית כי (מודגש דולר מיליון 3 - בכ מוערך הריבית סכום הכספיים, הדוחות
 6.2 -כ של בסך הביצוע ערבות את להשיב ההקמה קבלן נדרש בנוסף .בפועל) התשלום למועד
 שוחרר אף ובעקבותיה ;שוחררה הדוח אישור למועד (אשר הפרויקט לטובת שהועמדה דולר מיליון

 נדחתה, החברות נגד ההקמה קבלן של תביעתו כי הדין פסק קובע כן ).משועבד פיקדון לחברה
 בוצעו שלא מסוימות לעבודות המתייחס דולר) מיליון 0.5 - כ של מסך (פחות מהותי לא סכום למעט

   לעיל. כנזכר בניה דורי ידי על
  

 פסיקת לשם נוסף הליך תקייםמ הצדדים בין כאשר חלקי, דין בפסק מדובר זה בשלב כי ןייצו
 (כולל הסופי הבוררות פסק לקבלת עד נוספים חודשים מספר לארוך עשוי אשר ההוצאות,
 לעניין טענותיהם את לבוררים הצדדים גישוה המאזן, תאריך לאחר ,2018 יולי חודשב הוצאות).
 החברות בקשת .הוצאות יקתלפס םבקשת ביסוס לצורך ,הבוררות הליך במסגרת םהוצאותיה

 קבלן עמדת ואילו ,דולר מיליון 6.3 -כ של כולל בסך הינה ההליך במסגרת לטובתן הוצאות לפסיקת
   .בהליך בהוצאותיו לשאת מהצדדים אחד כל שעל היא ההקמה

  
 פסק את להבהיר בקשה לבוררות ותהחבר הגישו המאזן, תאריך לאחר ,2018 אוגוסט בחודש

 חל) (אם מע"מ כוללים אינם ידם על שנפסקו הסכומים כי יבהירו שהבוררים כך החלקי, הבוררות
 )ו(לגישת טעות לתיקון בקשה לבוררים ההקמה קבלן הגיש היום באותו נפסק. אשר הסכום על

 1.5 -כ של סכום והפחית לא שהבוררים בכך חישוב טעות שנפלה בטענה החלקי, הבוררות בפסק
  הצדדים. לתגובות נקבעו הבקשות ביתר. )ו(לטענת שולם אשר דולר מיליון

  
 במסגרת לחובתו נפסק אשר הסכום את ההקמה קבלן שילם טרם כספייםה הדוחות אישור מועדל

 את ותהחבר עדכנו המאזן, תאריך לאחר ,2018 אוגוסט בחודש ,בהתאם החלקי. הבוררות פסק
 מקוצר דין בסדר התביעה 2013 בשנת הוגשו אליו אשר אביב, בתל המחוזי המשפט בית

 ההליכים שני עם בקשר הצדדים בין בסכסוך מכריע אשר הבוררות פסק כי הנוספת, והתביעה
 אישור למועד כי יוסף הבוררות. פסק את לאשר המשפט בית את ביקשו ולפיכך התקבל כאמור

 של סך עיקול צווי במסגרת החברות לטובת בבנק מוחזק החברה, ידיעת למיטב ,הכספיים הדוחות
  האמור. ההליך לטובת דולר מיליון 29.5 -כ
  

 המשפטים יועציהן של ההערכה בסיס ועל החלקי הבוררות פסק תוצאות לאור זה, בשלב
 הדין לפסק תהיה לא כי מעריכות החברות ההוצאות, פסיקת לעניין החברות של החיצוניים

   הכספיים. ןבדוחותיה הכלולים הסכומים על מהותית השפעה
  

 ,2018 במרס 25 ביום ,השנתיים הכספיים לדוחות )6.ד.18 באור של האחרונה פסקהב כאמור )7
 שביצע עבודות עם בקשר בניה דורי נגד דוראד בפרויקט משנה קבלן תבתביע דין פסק התקבל

 (כולל ש"ח מיליון 6 -כ של בסך בניה דורי נגד המשנה קבלן של ותביעת התקבלה לפיו ,בפרויקט
 ביום ש"ח. אלפי 300 של בסך עו"ד ושכ"ט משפט הוצאות המשנה קבלן לטובת נפסקו כן .מע"מ)

 בקשה וכן הדין פסק על העליון המשפט לבית ערעור הודעת בניה דורי הגישה ,2018 באפריל 25
 על והורה ביצוע לעיכוב לבקשה נעתר העליון המשפט בית בערעור. להכרעה עד ביצועו לעיכוב

 ביצוע לעיכוב לבקשה השיב המשנה קבלן וכן אחרת, החלטה למתן עד ארעי ביצוע עיכוב צו מתן
 לפיה המשפט בית החלטת התקבלה המאזן, תאריך לאחר ,2018 יולי חודשב .2018 מאי בחודש

 בטל. הארעי הצו וכי נדחית, הבני דורי מטעם שהוגשה הדין פסק ביצוע לעיכוב הבקשה
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 לפועל הוצאה בהליכי המשנה קבלן פתח המאזן, תאריך לאחר ,2018 יולי בחודש ,בהתאם
 בסך עיקול צו לחברה נמסר המאזן, תאריך לאחר ,2018 באוגוסט 12 ביום הדין. פסק של לביצועו

 החברה בידי המצויים בניה דורי של והנכסים הכספים כלל על מע"מ) (כולל ש"ח מיליון 7.1 של
 הצו למועד כי יצוין .מכן שלאחר החודשים בשלושת החברה אצל להתקבל ושעתידים הצו במועד

 של הכספיים בדוחותיה הכספיים. בדוחותיהן כמופיע החברה, כלפי חובה ביתרת מצויה בניה דורי
 לבחון ממשיכות בניה ודורי החברה האמור לאור .הערכתה לפי אימהמת הפרשה נכללה בניה דורי
 להסרת בניה דורי של לרשותה העומדות המשפטיות האפשרויות כל את וכן העיקול השלכות את

 ביצוע לעיכוב נוספת בקשה בניה דורי הגישה המאזן, תאריך לאחר ,2018 אוגוסט בחודש .העיקול
 מוסדות לרבות נוספים, שלישיים צדדים החברה, ידיעת למיטב לבקשה. להשיב המשנה קבלן ועל

  זה. לעניין עיקול הודעות המשנה מקבלן קיבלו פיננסיים,
  

 ידי-על הוגשה אשר ערעור הודעת בעניין השנתיים, הכספיים לדוחות )11.ד.18 בבאור כאמור )8
 בית של דינו פסק על )דוראד של המונפק המניות מהון %18.75 (המחזיקה בע"מ אדלקום
 החברה ידי-על המוחזקות אנרגיה דורי מניות העמדת כי קבע אשר יפו-אביב בתל המחוזי המשפט
 החברה, תשקיף במסגרת ביטוי לכדי שבאה כפי החברה, של ח') (סדרה החוב לאגרות כבטוחה

 בעלי בהסכם כנקוב המניות לרכישת ראשונה סירוב זכות בדוראד המניות מבעלי למי מקימה אינה
 הערעור נדחה בערעור, שהתקיים דיון במסגרת ,2018 בפברואר 8 ביום דוראד, של המניות

 פעלה בהתאם, לחלוט. הפך המחוזי המשפט בית של דינו פסק לפיכך להוצאות. צו ללא בהסכמה,
 הנאמנות שטר הוראות לפיה האמור השעבוד ליצירת הנדרשות ההסכמות השלמת לשם החברה

 על השעבוד ונרשם נוצר ,2018 בפברואר 21 וביום החברה, של ח') (סדרה החוב אגרות של
 הריבית שיעור פחת מועד, מאותו החל כן, כמו אנרגיה. בדורי החברה של וזכויותיה החזקותיה

  .(צמוד למדד) %5 של לשיעור %1-ב החברה של ח׳) (סדרה החוב אגרות שנושאות השנתית
  

 סך על מקוצר דין בסדר תביעה כתב בעניין השנתיים הכספיים לדוחות )12.ד.18 בבאור כאמור )9
 בסך גבס רום של שכנגד תביעה ובעניין שלישי צד ידי על גבס רום נגד שהוגש ש"ח מיליון 14 של
 במסגרת .2018 יולי ובחודש מאי בחודש ראיותיהם הגישו הצדדים כי יעודכן ,ש"ח מיליון 22 של

 מומחה, מינוי על הצדדים הסכימו המאזן, תאריך לאחר ,8201 יולי בחודש שהתקיים משפט קדם
 להוכחות מועדים זה. בעניין הצדדים בין שנפתח גישור הליך בדבר המשפט בית את עדכנו וכן

    האמור. בבאור כמתואר זה בהליך הסיכויים בהערכת שינוי חל לא .2019 פברואר לחודש נקבעו
 

 לבין בניה דורי בוררות הליכי בעניין השנתיים הכספיים לדוחות )13.ד.18 בבאור למתואר המשךב )10
 לבניית קבלנות בחוזה 2011 בשנת בניה דורי התקשרה עימו אשר המזמין), -להלן( עבודה מזמין

 כולל בסך בניה דורי נגד תביעות שתי המזמין הגיש במסגרתם אשר הארץ, במרכז דיור יחידות 65
 בטענות והשניה בפרויקט עבודות בביצוע איחורים בדבר בטענות (האחת ש"ח ןמיליו 85 -כ של

 ואשר ערבויות, לחילוט בקשות הגיש וכן ובדק), במפרט חוסרים בניה, ליקויי בדבר הנדסיות
 במאי 16 ביום ש"ח, מיליון 35 -כ של כולל בסך המזמין נגד תביעה בניה דורי הגישה במסגרתם

 בכל לפסוק הבורר את הסמיכו שהצדדים לאחר האמורים, בהליכים הבורר פסק התקבל 2018
-התשמ"ד משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק א.79 סעיף לפי הפשרה דרך על בתיק המחלוקות

 מסוימים וזיכויים המזמין של לטובתו מסוימים זיכויים נקבעו במסגרתו הנמקה), (ללא 1984
 8.3 של כולל בסך למזמין בניה דורי של בתשלום בסה"כ מסתכמים אשר בניה, דורי של לטובתה

 הצדדים. כל של ההדדיות התביעות כל של וסופי מלא סילוק לשם וזאת הוצאות), (כולל ש"ח מיליון
 לפסק כי יצוין בניה. לדורי יושבו המזמין שבידי הערבויות האמור, הסכום תשלום עם כי נקבע כן

 של השנתיים הכספיים בדוחות כברש מאחר ,בניה דורי ספרי על מהותית השפעה אין הבוררות
 הפרשה מצויה הייתה החברה) של השנתיים הכספיים בדוחותיה גם -  (ובהתאמה בניה דורי

 בניה דורי ידי- על שהועמדו הערבויות חולטו המאזן, תאריך לאחר ,2018 יולי חודשב .דומה בסכום
 הערבויות יתר במלואו. שולם הבוררות פסק ובכך ש"ח מיליון 8.3 בסך בפרויקט האמור למזמין

 לדורי הוחזרו הזמני, המניעה צו להבטחת המשפט בבית שהופקדה זו לרבות המזמין, שהחזיק
  בניה.

  
 בניה דורי הגישה אשר כספית תביעה בעניין השנתיים הכספיים לדוחות )15.ד.18 בבאור כאמור )11

 ערבויות, חילוט לרבות הצהרתיים וסעדים אכיפה לסעדי כןו החזקות, גינדי מקבוצת חברות כנגד
 הערבויות סכום להוספת התביעה כתב לתיקון בקשה בניה דורי הגישה ,2018 בינואר 25 ביום

  המתוקן התביעה שסכום כך ,כאמור 2017 אוקטובר מחודש ההחלטה בעקבות שחולטו השניות
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 הוגש 2018 בינואר 29 וביום הבקשה את קיבל המשפט בית ש"ח. מיליון 23 - כ של סך על ומדע

 גילוי הליכי מנהלים הצדדים הדוח, אישור למועד נכון .בניה דורי ידי על מתוקן תביעה כתב
 להליך הצדדים פנו ההליכים, לניהול במקביל .2018 נובמבר בחודש צפוי משפט וקדם מסמכים

  .האמור בבאור כמתואר זה בהליך הסיכויים בהערכת שינוי חל לא .מתנהל שעדיין גישור
  
 פירעון לשם האמורות הערבויות את שהעמיד מהבנק ארוך לזמן אשראי קיבלה בניה וריד כי צויןי

 הדוח למועד נכון ואשר ש"ח) מיליון 8 -כ של משוערך (בסך שחולטו הראשונות הערבויות סכום
 דורי תקופתיים. פירעונות לאחר ש"ח מיליון 45. -כ של בסך בגינו אשראי יתרת בניה לדורי נותרה

 לחילוט בהתייחס גם כאמור ארוך לזמן אשראי הסדרת לשם במשותף פועלות גבס ורום בניה
 לבנק גבס רום ידי על שולם הדוח בתקופת כאשר ש"ח, מיליון 8 -כ של בסך השניות תוהערבוי

 של בסך שנצברה ריבית בתוספת האשראי יתרת של חלקי פירעון לטובת ש"ח מיליון 2.5 של סכום
 1.5 של נוסף סך לפרוע גבס רום ו/או בניה דורי על וסכםלמ בהתאם נוספים. ש"ח אלפי 115 -כ

 את להסדיר בניה דורי על אליו שעד והמועד ,2018 אוקטובר לסוף עד תשלומים בשני ש"ח מיליון
 לבנק חובה יתרת את תסדיר לא בניה שדורי ככל .2018 בדצמבר 25 ליום עד עודכן החוב יתרת

 לפעול ממשיכות גבס ורום בניה דורי .האמור החוב את תסדיר גבס רום ,האמור למועד עד
  החוב. פירעון מועד להארכת הרלוונטי הבנק מול במשותף

  
 בניה דורי נגד שהוגשה כספית תביעה בעניין השנתיים הכספיים לדוחות )16.ד.18 בבאור כאמור )12

 המהוות רכישה מקבוצות אחת מחברי חלק שהינם דיירים 63 ידי- על ש"ח מיליון 9.8 -כ של בסך
 דרישה שעניינה הארץ במרכז בניה דורי ידי-על שהוקם למגורים בפרויקט העבודה מזמין את

 ,2018 בינואר 29 ביום האמור, הפרויקט בהשלמת נטען איחור בגין בניהה הסכם מכוח לפיצויים
 כך ,ש"ח מיליון 1.3 -ב יוקטן ידם על שהוגש התביעה סכום כי המאוחדת בתביעה התובעים הודיעו
 הצדדים בין מתנהלים הדוח למועד ש"ח. ןמיליו 11.9 -כ של בסך הינו המאוחדת התביעה שסכום

 .מסמכים גילוי הליכי
  

 7 של בסך בניה דורי כנגד שהוגשה נוספת תביעה בעניין האמור בבאור לאמור בהמשך כן, כמו
 בחודש ,פרויקט באותו הסמוך הבניין של הרכישה מקבוצת חלק שהינם דיירים ידי על ש"ח מיליון

  .זה בהליך ראיותיה את בניה דורי הגישה המאזן, תאריך לאחר ,2018 יולי
  

 בבאור כמתואר האמורים הפרויקטים עם בקשר בניה דורי נגד הוגשו אשר נוספות לתביעות ביחס
 הרביעי העבודה מזמין ידי ועל ש"ח) מיליון 7 של (בסך השלישי העבודה מזמין ידי על האמור,

 מזמין של תביעתו לפיה להסכמה הצדדים הגיעו 2018 ינואר בחודש ש"ח), מיליון 1 של (בסך
 סכום ובמקביל השלישי העבודה מזמין לתביעת יצטרפו והתובעים תימחק, הרביעי העבודה
 קדם דיון התקיים 2018 אפריל חודשב ש"ח. מיליון 8 -כ של סך על שיעמוד כך יתוקן, התביעה

  מתנהל. עודנו הגישור הליך הדוח למועד גישור. להליך לפנות הצדדים הסכימו במסגרתו משפט
  

 370 -כ של בסך בניה דורי כנגד נוספת תביעה הוגשה ,2018 ינואר בחודש האמור, בבאור כאמור
 פרויקט) אותוב הסמוך המגדל של הרכישה (מקבוצת נוספים דיירים ארבעה ידי על ש"ח אלפי
 ,התביעה הגשת עם .הפרויקט בהשלמת נטען איחור בגין הבניה הסכם מכוח לפיצויים וזאת

 הצדדים .התקבלה אשר ,אחד צד במעמד ,התביעה סך על עיקולים להטלת בקשה גם הוגשה
  מסמכים. גילוי הליך מנהלים

  
  .האמור בבאור כמתואר אלה כיםבהלי הסיכויים בהערכת שינוי חל לא

  
 שהוציאה הפקה היטלי תשלום דרישות בעניין השנתיים הכספיים לדוחות )17.ד.18 בבאור כאמור )13

 שנגרמו הנזקים כל בגין הביטוח חברת כנגד בניה דורי שהגישה תביעה בניה, לדורי המים רשות
 העבודה מזמין שהינה הרכישה קבוצת נציגות ידי-על שהוגשה ותביעה ההצפה אירוע בגין באתר

 דורי בתביעת השמיעה אוחדו ,2018 פברואר בחודש נוספים, ונתבעים ניהב דורי נגד בפרויקט
 תוקף להארכת בקשה הגישה בניה דורי בניה. דורי נגד המזמין ובתביעת הביטוח חברת נגד בניה

 2018 מאי בחודש .ההליך לסוף עד וזאת הפיקדון הפקדת כנגד העיקול להסרת הנוגע ההסדר
 ,2019 בינואר 31 ליום עד ההסדר תוקף להארכת הצדדים ימוהסכ במסגרתו בבקשה דיון התקיים

 שנת לתום עד יינתן דין פסק כי צופה המשפט שבית לכך לב בשים ניתנת זו ארכה כי אמירה תוך
 בסך )2016 משנת הפקה היטלי (בגין 2017 דצמבר מחודש המים רשות לדרישת אשרב .2018

 ערר 2018 מרס בחודש הגישה בניה דורי כי יעודכן האמור, בבאור כמתואר ש"ח, מיליון 20 -כ של
  במאוחד. יתבררו 2016 -ו 2015 לשנים בעררים הדיון .הדרישה כנגד
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 הוכחות ודיון המאזן, תאריך לאחר ,2018 אוגוסט בחודש זה בעניין ראיותיה הגישה בניה דורי
 .2018 נובמבר לחודש נקבע אלה בעררים

  
 קבלן ,הקרקע בעלי הנוספים, גורמיםה לדרישות הנעתר חלקי דין פסק ניתן 2018 יוני חודשב

 למחיקתם זה, בעניין תשלום דרישות להם גם שלחה המים רשות אשר הניהול, וחברת ההשפלה
 לאחר ,2018 יולי חודשוב האמור, החלקי הדין פסק לביטול בקשה הגישה בניה דורי ההליך. מן

   כנו. על נותר החלקי הדין ופסק נדחתה זו בקשה המאזן, תאריך
 

 יולי בחודש כי יעודכן ,בניה דורי נגד המזמין ותביעת הביטוח תחבר נגד בניה דורי לתביעת באשר
 תתבררנה התביעות כי נקבע במסגרתו משפט קדם דיון התקיים המאזן, תאריך לאחר ,2018

 לתיקון בקשה הגישה בניה דורי כי יעודכן הביטוח חברת נגד בניה דורי לתביעת באשר במאוחד.
 טרם נוספים. נתבעים לצירוף וכן ש"ח מיליון 40 של לסך יוגדל שסכומה כך התביעה כתב

 2018 יוני חודשב כי יעודכן בניה דורי נגד המזמין לתביעת באשר זו. בבקשה החלטה התקבלה
 ש"ח מיליון 20 של לסכום שהוגבלה שלישיים לצדדים הודעה וכן הגנה כתב בניה דורי הגישה
   אגרה. לצרכי

  
  .האמור בבאור כמתואר זה בהליך הסיכויים בהערכת שינוי חל לא
  

 אשר מקוצר, דין בסדר תביעה כתב בעניין השנתיים, הכספיים לדוחות )18.ד.18 בבאור כאמור )14
 בניה, מדורי לקבל לטענתה זכאית שאדלטק ייזום דמי בעניין אדלטק ידי על בניה דורי נגד הוגש

 במהלך בתיק הראיות לשמיעת מועדים נקבעוו המשפט לבית ראיותיהם הגישו הצדדים כי יעודכן
 .האמור בבאור כמתואר זה בהליך הסיכויים בהערכת שינוי חל לא .2018 דצמבר חודש

 
) לדוחות הכספיים השנתיים, בעניין אחד הפרויקטים, אשר במסגרתו 4ו))2.ב.10כאמור בבאור  )15

לביצוע פרויקט במרכז  עבודה מזמין עם, נוסף ושותף דורי בניה חברים בה שותפותהתקשרה 
לסעד כספי על  תביעההשותפות וכן  לפירוקתביעה  2018בחודש ינואר  דורי בניה הגישההארץ, 

הגיש השותף הנוסף כתב  2018בחודש אפריל  מיליון ש"ח כנגד השותף הנוסף. 4.5 -סך של כ
הגישה כתב הגנה  דורי בניה 2018בחודש יוני מיליון ש"ח.  3הגנה וכתב תביעה שכנגד בסך של 

 .2018שכנגד. התיק קבוע לקדם משפט לחודש דצמבר 
 

באחד מן הפרויקטים שלה, הסכימו מזמין עבודה בעקבות מחלוקות שהתגלעו בין רום גבס לבין  )16
הסכם בוררות לפנות לבוררות מקצועית, בהליך מהיר ללא ייצוג  הצדדים האמורים במסגרת

, הגישו הצדדים את תמצית 2018בחודש אפריל משפטי, לשם יישוב המחלוקות ביניהם. 
מיליון ש"ח ומזמין העבודה  14 -רום גבס סך של כ טענותיהם לבורר, במסגרתן בין היתר דורשת

הגשת הטענות והמסמכים מיליון ש"ח. לאחר  7 -הגיש רשימות הכוללות חיובים שונים בסך של כ
 צידה עומדת על קיומו כלשונו.הסכם הבוררות ורום גבס מבטל את למזמין העבודה מבקש 

רום גבס כוללת בדוחותיה הכספיים  .ההליך ניהול לענייןהצדדים ממתינים להחלטת הבורר 
  הכנסות לקבל בגין פרויקט זה.

  
 הליכים של מסכמת טבלה הכולל השנתיים הכספיים לדוחות )19.ד.18 בבאור לאמור בהמשך )17

 מועד לאותו נכון אשר( 2017 בדצמבר 31 ליום בניה דורי קבוצת חברות נגד המתנהלים משפטיים
 סכום עומד 2018 ביוני 30 ליום כי יעודכן גבס), רום קבוצת של המשפטיים ההליכים את הכלל

 תביעות (כולל ש"ח מיליון 435 -כ של כולל סך על כאמור בניה דורי של המשפטיים ההליכים
 בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליון 656 -כ של סך לעומת ,בניה) דורי ולקבוצת לחברה המשותפות

 הכללת ומאי ,זה .טז.3 לבאור )11 "קבס המתואר ההליך מסיום בעיקר נובע הקיטון .2017
 של הכספיים בדוחותיה מאוחדת אינה הדוח למועד אשר גבס רום קבוצת של המשפטיים ההליכים

 בסך בניה דורי נגד נוספות תביעות הוגשו הדוחות אישור למועד ועד 2018 ביולי 1 מיום .בניה דורי
 מול אל המתנהל ההליך את כוללים אינם לעיל התביעות סכומי כי יובהר ש"ח. מיליון 7.2 -כ של

 של בסך כספיים שאינם תביעות רכיבי כוללים ואינם לעיל )31.טז.3 בבאור המתואר המים רשות
 -לכ מסתכמת כאמור המשפטיים ההליכים בגין הכספיים בדוחות ההפרשה סך .ש"ח מיליון 10.8

 בהפרשה הקיטון עיקר ,2017 בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליון 21-כ של סך לעומת ש"ח מיליון 9
 אשר תביעות בניה לדורי לעיל, כאמור .זה .טז.3 לבאור )01 "קבס המתואר ההליך לסיום מיוחס

  בגינן. הפרשה כל בוצעה לא כן ועל ש"ח, מיליון 405 -כ של בסך סיכוייהן את להעריך ניתן טרם
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  (המשך) :הדיווח בתקופת מהותיים אירועים  - 3באור 
  

 הליכים של מסכמת טבלה הכולל השנתיים הכספיים לדוחות )20.ד.18 בבאור לאמור בהמשך )18
 2018 ביוני 30 ליום כי יעודכן ,2017 בדצמבר 31 ליום ורונסון החברה נגד המתנהלים משפטיים

 (כולל ש"ח מיליון 263 -כ של כולל סך על ורונסון החברה של המשפטיים ההליכים סכום עומד
 31 ליום ש"ח יליוןמ 362- כ של סך (לעומת )בניה דורי ולקבוצת לחברה המשותפות תביעות

 - בכ מסתכם גבס רום קבוצת חברות של 2018 ביוני 30 ליום התביעות סך וכי ),2017 בדצמבר
 מסתכם כאמור ורונסון החברה של ההליכים בגין הכספיים בדוחות ההפרשה סך ש"ח. מיליון 28.5

 ההפרשה וסך ,)2017 בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליון 2.1-כ של סך (לעומת ש"ח מיליון 1.5 -לכ
 השינוי ש"ח. מיליון 0.8 -בכ מסתכם כאמור גבס רום קבוצת של ההליכים בגין הכספיים בדוחות

 המתוארים ההליכים בעקבות מגידול ,בעיקר ,נובע כאמור החברה של המשפטיים ההליכים בסך
 בבאור כמתואר נגזרות תביעות לאישור הבקשות הליך מסיום הנובע מקיטון לעיל, )1.טז.3 בבאור

 מהותיים שינויים חלו לא לעיל. )6.טז.3 בבאור המתואר ךההלי בעקבות קיטוןמו לעיל )4.טז.3
  רונסון. של משפטיים להליכים ייחסבהת

 
  

  :פעילות מגזרי  -   4 באור
  

  כללי  .א
  

; וקרקעות בניינים מכירת -  יזמות פעילות תחום: כדלקמן, דיווח ברי מגזרים שישה עלמדווחת  החברה
 – דוראדפעילות  תחוםדורי בניה; תחום פעילות קבוצת רום גבס;  פעילות תחום; רונסוןפעילות  תחום

   .תחום פעילות לוזון נדל"ן ; וכןכלולה הבאמצעות חבר כוח תחנת הפעלת
  

  :בשני מגזרי פעילות נוספים בנפרד יצוין כי החל מהרבעון השני, הקבוצה מכירה
, הקבוצה זיהתה בנפרד החל מהרבעון 8דיווח כספי בינלאומי  בהתאם לתקן -פעילות קבוצת רום גבס

  רום גבס אשר עברה את הספים הכמותיים. את קבוצת 2018השני של שנת 
, הקבוצה זיהתה בנפרד החל מהרבעון השני 8בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי  -פעילות לוזון נדל"ן

ת הספים הכמותיים המצוינים בתקן אולם את לוזון נדל"ן, לוזון נדל"ן לא עברה א 2018של שנת 
  הנהלת החברה מאמינה שמידע לגבי המגזר יהיה שימושי למשתמשים בדוחות הכספיים. 

  
  :פעילות מגזרי בדבר דיווח  .ב

 

פעילות 
 יזמות

פעילות 
 דורי בניה 

פעילות 
 רונסון

פעילות 
 דוראד

  
  
  

פעילות 
  לוזון נדל"ן

  
  

פעילות 
רום קבוצת 

 "כסה התאמות  גבס 

                 

  בלתי מבוקר     

  אלפי ש"ח     
 חודשים 6 של לתקופה

 ביוני 30 ביום שהסתיימה
2018:     

  

  
 399,272 - 190,955 - - 171,797 16,852 19,668 מחיצוניים הכנסות

 - )27,549( 10,662 - - - 16,887 -  מגזריות-בין הכנסות

 399,272 )27,549( 201,617 - - 171,797 33,739 19,668 הכנסות"כ סה

         
(הפסדי)  ברווחי הקבוצה חלק

 לפי המטופלות חברות
 )37( 976 -  )429( המאזני השווי שיטת

  
  
)1,533( 

  
  
- - )1,023( 

  12,724 425 13,549 )2,257( )37( 14,708 )14,537(  873  מגזרי(הפסד)  רווח
 )2,648(         למגזרים הוקצו שלא הוצאות

  )5,002( - 120 - - )1,110( )4,710( 698  נטו, אחרות(הוצאות)  הכנסות
           

 5,074        תפעולירווח 

 )17,516(         נטו, מימון הוצאות

 )12,442(         ההכנסה על מסים לפני הפסד
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  (המשך): פעילות מגזרי  -   4 באור
  

 

פעילות 
 יזמות

פעילות 
 דורי בניה 

פעילות 
 רונסון

פעילות 
 דוראד

  
פעילות 
  לוזון נדל"ן

פעילות 
קבוצת רום 

 "כסה התאמות  גבס 

  בלתי מבוקר     

  אלפי ש"ח     

 
 שהסתיימה חודשים 6 של לתקופה
     :2017 ביוני 30 ביום

  
  

  429,889  -  238,981  - -  135,734 37,813  17,361 מחיצוניים הכנסות
  -  )35,346(  13,193  - - - 22,153 -  מגזריות-בין הכנסות

  429,889  )35,346(  252,174  -  -  135,734  59,966  17,361 הכנסות"כ סה
         

(הפסדי)  ברווחי הקבוצה חלק
 שיטת לפי המטופלות חברות
  )2,550(  )471( -  )128( המאזני השווי

  
  
-  

  
  
-  -  )3,149(  

  )8,580(  2,827  8,371  -  )2,550(  )1,535(  )13,001(  )2,692(  מגזרי(הפסד)  רווח
  )5,215(         למגזרים הוקצו שלא הוצאות
  )7,776(         נטו, אחרות(הוצאות)  הכנסות

           
  )21,571(        תפעולי הפסד

  )19,626(         נטו, מימון הוצאות

  )41,197(         ההכנסה על מסים לפני הפסד
           

  

 

פעילות 
 יזמות

פעילות 
 דורי בניה 

פעילות 
 רונסון

פעילות 
 דוראד

  
  
  

פעילות 
  לוזון נדל"ן

  
  

פעילות 
קבוצת רום 

 "כסה התאמות  גבס 

  בלתי מבוקר     

  אלפי ש"ח     
 שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה
      2018 ביוני 30 ביום

  
  

 205,428 - 94,748 - - 90,171 7,945 12,561 מחיצוניים הכנסות

 - )14,761( 4,606 - - -  10,155 -  מגזריות-בין הכנסות

 205,428 )14,761( 99,354 - - 90,171 18,100 12,564 הכנסות"כ סה

         
(הפסדי)  ברווחי הקבוצה חלק

 שיטת לפי המטופלות חברות
 )4,266( )209( -  397 המאזני השווי

  
  
)1,533( 

  
  
- - )5,611( 

  )927( 474 7,548 )2,009( )4,266( 6,662 )11,226( 1,890  מגזרי(הפסד)  רווח
 )1,409(         למגזרים הוקצו שלא הוצאות

  )3,824( - 120 - - )511( )4,637( 1,204  נטו, אחרות )הוצאותהכנסות (
           

 )6,160(        תפעולי הפסד

 )10,342(         נטו, מימון הוצאות

 )16,502(         ההכנסה על מסים לפני הפסד
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  (המשך): פעילות מגזרי  -   4 באור

  

 

פעילות 
 יזמות

פעילות 
 דורי בניה 

פעילות 
 רונסון

פעילות 
 דוראד

  
פעילות 
  לוזון נדל"ן

פעילות 
קבוצת רום 

 "כסה התאמות  גבס 

  בלתי מבוקר     

  אלפי ש"ח     
 שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה
      2017 ביוני 30 ביום

  
  

 159,877 -  104,252  - - 34,486 21,139 - מחיצוניים הכנסות

 - )24,736(  12,583  - - -  12,153 -  מגזריות-בין הכנסות

 159,877 )24,736(  116,835  - - 34,486 33,292 - הכנסות"כ סה

         
(הפסדי)  ברווחי הקבוצה חלק

 שיטת לפי המטופלות חברות
 82 -  )140( המאזני השווי

  
)4,880( 

  
  
-  

  
  
-  - )4,938( 

  )11,356( 1,621  5,142  - )4,880( )2,829( )8,084( )2,326(  מגזרי(הפסד)  רווח
 )3,261(         למגזרים הוקצו שלא הוצאות

  )4,312(         נטו, אחרותהוצאות 
           

 )18,929(        תפעולי הפסד

 )10,359(         נטו, מימון הוצאות

 )29,288(         ההכנסה על מסים לפני הפסד

  
  

 

פעילות 
 יזמות

פעילות 
 דורי בניה 

פעילות 
 רונסון

פעילות 
 דוראד

  
  
  

פעילות 
  לוזון נדל"ן

  
  

פעילות 
קבוצת רום 

 "כסה התאמות  גבס 

  בלתי מבוקר     

  אלפי ש"ח     
          

 31שהסתיימה ביום  לשנה
      2017בדצמבר 

  
  

 954,252 -  455,174  37 - 221,084 78,225 199,732 מחיצוניים הכנסות

 - )84,838(  42,195  - - - 42,643 - מגזריות-בין הכנסות

 954,252 )84,838(  497,369  37 - 221,084  120,868 199,732 הכנסות"כ סה

         
הקבוצה ברווחי (הפסדי)  חלק

חברות המטופלות לפי שיטת 
 2,533 4,700 -  )1,371( המאזניהשווי 

  
  
-  

  
  
-  - 5,862 

 26,673 4,152  25,809  )76( 2,533 2,406 )22,580( 14,429  מגזרי(הפסד)  רווח
 )12,503(         למגזרים הוקצו שלא הוצאות

  )13,876( -  -  - - )3,449( )7,188( )3,239(  נטו, אחרותהוצאות 
           

 294        תפעולי רווח

 )18,303(         נטו, מימון הוצאות

 )18,009(         ההכנסה על מסים לפני הפסד
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  :הדיווח תקופת לאחר אירועים  -   5 באור
  

המציאה החברה לנאמן לאגרות החוב (סדרה י') את כל המסמכים הדרושים  2018ביולי  3ביום   .א
בהתאם לדין הרלוונטי בקשר עם יצירת ורישום השעבוד על המניות המשועבדות כהגדרתן בשטר 
הנאמנות של הסדרה האמורה, לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') וזאת בהמשך 

על חשבון הנאמנות, כך שנכון למועד האמור נרשמו כל השעבודים על הנכסים לרישום שעבוד 
המשועבדים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב מהסדרה האמורה. לפרטים נוספים, לרבות 

 לעיל. .יד.3ראה באור הפחתת שיעור מרווח הריבית השנתית שנושאת קרן אגרות החוב האמורות, 
 

החליט לעדכן את מדיניות הדיבידנד  ההדירקטוריון המנהל שלרונסון כי עה הודי 2018ביולי  12ביום   .ב
הדירקטוריון המנהל החליט להמליץ על חלוקת דיבידנד, בשנים הקרובות, (א)  שלה, כמפורט להלן:

מיליון  9.8 - מהרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות שלה, אך לא פחות מ 50%בשיעור כולל של 
החלטתו ; (ב) למניה לפי הון המניות המונפק הנוכחי של רונסון) זלוטי 0.06(המייצג  זלוטי בסך הכל

בוצע לאחר תהסופית של הדירקטוריון המנהל להמליץ על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של רונסון 
בחינת המאזן השוטף והצפוי של רונסון, מצבה התפעולי, הפיננסי והתזרימי ובהתחשב בגורמים 

ידה בכל אמות המידה הפיננסיות של רונסון; יכולת פירעון עתידי של התחייבויותיה, שינויים הבאים: עמ
בתנאי השוק וכן צרכיה הפיננסיים של רונסון בכדי להמשיך ולהתפתח ולהיות אחת מחברות הנדל״ן 

 המובילות בשוק הפולני.
  
חליט להמליץ לדירקטוריון של רונסון הוהדירקטוריון המפקח הדירקטוריון המנהל החליטו מו כן, כ

מיליון ש"ח),  9.6 - מליון זלוטי (כ 9.8 -המפקח על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של רונסון בסך של כ
 6.4-זלוטי לכל מניה רגילה של רונסון. חלקה של החברה בחלוקה האמורה הינו כ 0.06המייצג סך של 

ומועד התשלום יחול  2018בספטמבר  25 היום הקובע המומלץ לחלוקת הדיבידנד יהיה מיליון ש"ח.
, אשר כפופה לאישור אסיפה כללית מיוחדת של רונסוןהאמורה . ההחלטה 2018באוקטובר  4ביום 

 . 2018זומנה לחודש ספטמבר 
  

לעניין גמר חשבון אל מול מר ארז תיק, מנכ"ל החברה לשעבר, עם סיום כהונתו בחברה, ראה באור   .ג
 לעיל. .ט.3
 

בהתייחס לאמות המידה  2018לעניין כתב ויתור ואישורים שקיבלה דורי בניה בחודש אוגוסט   .ד
 לעיל. .ח.3הפיננסיות שנקבעו בהסכמיה עם תאגידים פיננסיים, ראה באור 

  
דורי בניה, במסגרתו את התקשרותה בהסכם בניה עם , אישר דירקטוריון החברה 2018ביולי  8ביום   .ה

ה של שלב ב' בפרויקט החברה בגני תקווה, הכולל שני בנייני מגורים בני תבצע דורי בניה את ההקמ
יחידות דיור כל אחד, חניון תת קרקעי בעל שני מפלסים הכוללים חניות, חדרים טכניים, מחסנים,  70

 -כ של כולל בהיקף, פאושלי הינו הביצוע הסכם"). הביצוע הסכםשטחים ציבוריים ושטחי שירות ("
 החפירה עבודות עלות את כולל והוא, הבניה תשומות למדד צמוד), מ"מע בתוספת( ח"ש מיליון 118.5
 בין תומחרו כה עד ואשר( 2017-2018 במהלך בניה דורי ידי-על בוצעו כבר אשר, בפרויקט והדיפון

 בשוק מקובל בשיעור מרווח בצירוף עלות של בתנאים פרטניים הסכמים במסגרת הצדדים
)COST .((+וזאת בפרויקט הבניה התקדמות קצב לפי יתבצע בניה לדורי מהחברה התשלומים ביצוע 

 פי-על הביצוע תקופת כל פני על נפרסים התשלומים. הפרויקט מפקח ידי על החשבונות אישור לאחר
 לא, החברה בשליטת הינה עוד כל, בניה דורי כי נקבע ההסכם במסגרת. מקובלים בתנאים, ההסכם
 לביצוע בניה דורי של מאחריותה לגרוע מבלי( בדק ערבויות או/ו ביצוע ערבויות החברה לטובת תעמיד
 קבלת ממועד חודשים 30 תוך תהיה הפרויקט כלל של ביצועו השלמת כי הצדדים בין נקבע כן). הבדק
 כי יצוין עוד. נוספים יום 60 עד של גרייס בתוספת) 2018 מאי בחודש שהתקבל( לפרויקט בניה היתר

 בניה לדורי להורות, דעתה שיקול לפי, עת בכל רשאית החברה כי נקבע הביצוע הסכם במסגרת
 לחברה, החברה הודעת לפי חלקי או מלא באופן, הביצוע בהסכם והתחייבויותיה זכויותיה את להמחות

כי בסוף  2018סכם בחודש אוגוסט ויוסף כי בין החברה לבין דורי בניה ה .החברה של אחרת בת
 .על הצלחהמיליון ש"ח כבונוס  2.3הביצוע, דורי בניה תהיה זכאית לתשלום נוסף בסך של עד תקופת 

  
מיליון  12.6 -בסך של כ) לדוחות הכספיים השנתיים בעניין הלוואה 4)(1.א.7בהמשך למתואר בבאור   .ו

ש"ח שהעמיד מר עמוס לוזון, בעל השליטה (באמצעות חברה בבעלותו), לחברה בקשר עם פרויקט 
, יעודכן כי 2018 ספטמברהחברה במתחם הפיל בתל אביב ואשר מועד פירעונה נקבע לחודש 

בעה כי אין קש אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה 2018בחודש יולי 
 .תנאיה ביתר שינוי ללא, 2019), כי ההלוואה תוארך עד לחודש ינואר מדובר בעסקה חריגה
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  (המשך) :הדיווח תקופת לאחר אירועים  -   5 באור
  

לדורי בניה מר עמוס לוזון, בעל השליטה (באמצעות חברה בבעלותו), העמיד  2018בחודש אוגוסט   .ז
בספטמבר  15אלפי ש"ח, ללא ריבית או הצמדה, העומדת לפירעון עד ליום  630הלוואה בסך של 

 בו במקרה. ההלוואה הועמדה נוכח צרכיה התזרימיים הדחופים של דורי בניה. עוד הוסכם כי 2018
 סכום את לקזז הזכותבעל השליטה ל תעמוד, האמור במועדידי דורי בניה - על ההלוואהפרע ת לא

ידי ועדת הביקורת -. ההלוואה האמורה סווגה עלשתהיה ככל ול בניה דורי של חוב מיתרת ההלוואה
 .של החברה כעסקה שאינה חריגה

  
לטובת אשראי  ,מיליון ש"ח 3.4העמידה החברה פיקדון כספי בבנק, בסך של  2018בחודש אוגוסט   .ח

 של דורי בניה.
  

 12.5)יא) לדוחות הכספיים השנתיים בעניין מסגרת אשראי בסך של 2.ב.10בהמשך לאמור בבאור   .ט
חילוטי נוכח , יעודכן כי 2017בחודש אוגוסט מיליון ש"ח אשר העמידה אינובייט לטובת דורי בניה 

בוטלה מסגרת האשראי  ות הכספייםהדוחאישור למועד ערבויות ועיקול שהוגשו נגד דורי בניה, 
 בהתאם לתנאיה. 

  
 של דורי בניהנוספת מסגרת אשראי   .י

  -להלן( פיננסי גורם שאינו שלישי, צד בהסכם עםדורי בניה  התקשרה 2018 באוגוסט 31 ביום
מסגרת  -להלן(ח "מיליון ש 30לפיו, יעמיד המלווה לדורי בניה מסגרת אשראי בסך של ) המלווה

  , בתנאים כדלקמן:)האשראי
מיליון ש"ח מתוך מסגרת האשראי  20סך של  )א( כדלקמן:דורי בניה מסגרת האשראי תועמד ל  .1

בדצמבר  31החל ממועד החתימה על ההסכם ועד ליום  , על פי דרישתה,יועמד לדורי בניה
הליך ימי עסקים מהמועד בו הועברו לחברה תקבולי  21, או עד למועד שיחול בתוך 2018

מועד הפירעון  - לפי המוקדם (להלן, ) לעיל)6.טז.3המתנהל בלונדון (כמתואר בבאור הבוררות 
ל פי שיקול תקופת המסגרת הראשונה, בהתאמה) אלא אם כן תוארך על ידי המלווה ע -הראשון ו

זכאית להאריך את מועד  תהאבניה  דורילמסגרת האמורה,  ביחסאף האמור,  על. דעתו הבלעדי
 החל מתואר להלןתשלום ריבית פיגורים כ כנגד 2019 בפברואר 28הפירעון הראשון עד ליום 

מיליון ש"ח  10סך של ; (ב) למועד פירעונה של המסגרת האמורה ועד 2019 בינואר 1מיום 
ועד ליום  2019בינואר  1החל מיום  , על פי דרישתה,מתוך מסגרת האשראי יועמד לדורי בניה

, או עד שניה, בהתאמה)תקופת המסגרת ה - מועד הפירעון השני ו -(להלן 2019בפברואר  28
 ,ימי עסקים מהמועד בו הועברו לחברה תקבולי הבוררות, לפי המוקדם 21למועד שיחול בתוך 

    אלא אם כן תוארך על ידי המלווה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
במהלך כל אחת מתקופות המסגרת, דורי בניה תהא רשאית לנצל את מסגרת האשראי   .2

עתה הבלעדי והמוחלט, ובכלל זה תהא רשאית להחליט בדבר הרלבנטית, בהתאם לשיקול ד
 5כפוף לכך שהיקף ניצול המסגרת לא יעלה על  ,היקפי ניצול מסגרת האשראי ומועדי הניצול

  .   2018מיליון ש"ח לחודש קלנדרי, החל מחודש ספטמבר 
החל ממועד החתימה על ההסכם ועד למועד הפירעון, תישא היתרה המנוצלת של מסגרת   .3

  הריבית). - (לעיל ולהלן 12%שנתית בשיעור של האשראי ריבית 
מיליון  30בנוסף, בעבור הקצאת מסגרת האשראי, תשולם על מלוא סכום מסגרת האשראי,   .4

), בין אם ניצלה דורי בניה קצאהעמלת הה -(להלן 3%מסגרת בשיעור של  ש"ח, עמלת הקצאת
  את מסגרת האשראי, כולה או חלקה ובין אם לאו.

הראשונה או השניה, , ככל ולא הוארכה תקופת המסגרתהראשון או השני, במועד הפירעון,   .5
, וכן תיפרענה הריבית ועמלת ההקצאה הרלוונטית ייפרע האשראי שנוצל מכוח מסגרת האשראי

  שנצברו עד למועד זה.
המגיע למלווה מאת דורי בניה על פי ההסכם נשוא דוח זה, שלא ישולם במועדו יישא כל סכום   .6

בו צריך היה לשלמו ועד מועד פירעונו המלא  , מהמועד24%ריבית פיגורים שנתית בשיעור של 
  בפועל. 

להבטחת תשלום סכומי מסגרת האשראי המנוצלים, הריבית הצבורה, עמלת ההקצאה הצבורה,   .7
וריבית פיגורים הצבורה (ככל ותחול), המגיעים במועד מסוים למלווה, תשעבד דורי בניה, 

הבוררות הליך בשעבוד קבוע וראשון בדרגה, לטובת המלווה, את חלקה של דורי בניה בתקבולי 
  .זכר לעילהמתנהל בלונדון כנ

  .כי מסגרת האשראי נועדה לגשר על פערי עיתוי עד אשר יתקבלו תקבולי הבוררות כאמור לעיל יצוין
  

שחלו לאחר תאריך המאזן בהליכים משפטיים אשר חברות הקבוצה צד להם ראה באור לעדכונים   .יא
 עיל. . לזט.3
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  מהותית  הכלולה מידע כספי תמציתי של חבר - 6 באור

  
 כספי מידע להלן. 2018 ביוני 30מצורפים לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  דוראדהכספיים של  דוחותיה
  :)100% –(כמוצג בדוחותיה של דוראד  כאמור המצורפים הדוחות מתוך תמציתי

  
  מידע כספי תמציתי על המצב הכספי:

  

  ביוני 30ליום   
  ליום

  בדצמבר 31
  2018  2017  2017  
  מבוקר  בלתי מבוקר  
  "חשאלפי   

  541,717  381,806  נכסים שוטפים
  

597,868  
  4,464,232  4,644,536  4,442,587  נכסים לא שוטפים 

  )766,921(  )861,905(  )607,670(  התחייבויות שוטפות
  )3,368,334(  )3,515,400(  )3,255,590(  התחייבויות לא שוטפות 

  926,845  808,948  961,133  נטו ,נכסים
  

  תמציתי על הרווח הכולל:דע כספי מי
  

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3  החודשים שהסתיימו 6 
 בדצמבר 31-ב ביוני 30-ב  ביוני 30-ב 
 2018  2017  2018 2017 2017 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח 

  2,523,263  536,602  574,434  1,211,289  1,259,285  הכנסות
  363,561  46,349  41,403  160,534  164,091  רווח גולמי

  18,712  4,505  5,251  8,576  10,529  הוצאות הנהלה וכלליות
  344,849  41,844  36,152  151,958  153,562  רווח תפעולי

  241,927  88,517  73,096  148,934  109,023  הוצאות מימון, נטו
  )23,681(  10,744  8,496  )687(  )10,251(  הטבת מס (מיסים על הכנסה) 

  79,241  )35,929(  )28,448(  2,337  34,288  רווח (הפסד) כולל
  

  
 :התאמת הנכסים נטו בדוראד ליתרת ההשקעה של החברה בדורי אנרגיה

  

  ביוני 30ליום   
  ליום

  בדצמבר 31
  2018  2017  2017  
  מבוקר  בלתי מבוקר  
  "חשאלפי   

  926,845  849,941  961,133  נכסים נטו בדוראד 
  9.375%  9.375%  9.375%  שיעור ההחזקה של החברה בדוראד בעקיפין

  86,892  79,682  90,106  חלק הקבוצה בנכסים נטו מתואמים
  18,405  17,611  11,549  חלק החברה בהלוואות שנתנה דורי אנרגיה לדוראד

  24,767  25,479  24,071  המיוחסים לתחנת הכח -עודפי עלות
  )1,825(  )311(  2,513  התאמה לנכסים נטו בגין ההשקעה 

  128,239  122,461  128,239  יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים
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שינויים בהתחייבויות הפיננסיות אשר תזרימי המזומנים בגינן מסווגים כתזרימי מזומנים מפעילות   -   7באור 
  מימון:

  
  

 
  אגרות חוב 

  (כולל ריבית לשלם)
ארוך הלוואות לזמן 

  מבנקים כולל חלויות
אשראי לזמן קצר 
  מתאגידים בנקאיים

  
  סה"כ

  )804,737(  )68,835(  )77,428(  )658,474(  :2018בינואר  1יתרה ליום 
          שינויים במהלך התקופה:

  )22,751(  )672(  )632(  )21,447(  סכומים שנזקפו לרווח או הפסד
  119,742  453  52,407  66,882  תזרימי מזומנים ששולמו

  )113,438(  )5,974(  )16,373(  )91,091(  תזרימי מזומנים שהתקבלו
  3,851  )2(  )848(  4,701  הפרשי תרגום

  )661(  -  )661(  -  מיון הלוואות מול חייבים
  -  10,400  )10,400(  -  מיון הלוואות לזמן ארוך

  )817,994(  )64,630(  )53,935(  )699,429(  :2018 ביוני 30יתרה ליום 

  
 

  
*  *        *  



  

  
  
  
  
  

  בע"מ תשתיות אנרגיה א. דורי
  ביניים לתקופת כספי מידע

  (בלתי מבוקר)

  2018 ביוני 30ליום 

  
  
  
  
  
  

   



  

  
  
  
  
  
  
  

  בע"מ תשתיות אנרגיה א. דורי
  ביניים לתקופת כספי מידע

  (בלתי מבוקר)

  2018 ביוני 30ליום 

  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  
  

 עמוד 

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

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

 3 דוח תמציתי על המצב הכספי

 4 הכוללדוח תמציתי על הרווח 

 5 דוח תמציתי על השינויים בהון

 6 דוח תמציתי על תזרימי המזומנים

 7-11 לדוחות הכספיים התמציתיים  םבאורי
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  בע"מתשתיות אנרגיה דורי  א. דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
  
  

  מבוא
  

  םוליהמאזן התמציתי הכולל את  ),החברה -(להלן בע"מ תשתיות אנרגיה א.דורי סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
שישה ושלושה של  ות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופהרווח הכוללואת הדוחות התמציתיים על  2018 ביוני 30

 זות ביניים עריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופבאותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים ל וחודשים שהסתיימ

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי  ".ספי לתקופות ביניים"דיווח כ - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  בהתבסס על סקירתנו. זוביניים  לתקופת
  

ההשקעה בה אשר  ,המאזניחברה המוצגת על בסיס השווי של  ת בינייםהמידע הכספי התמציתי לתקופאת  סקרנולא 

החברה הנ"ל  (הפסדי) של החברה ברווחיואשר חלקה  2018ביוני  30ליום ש"ח  אלפי 217,791 -כלסך של הסתכמה 

, תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה שישה של לתקופות )5,546( - וכ ח"אלפי ש 6,010 -כשל לסך הסתכם 

הסקירה  שדוחנסקר על ידי רואי חשבון אחרים  חברה אותהשל  התמציתיהמידע הכספי לתקופת הביניים . בהתאמה

הסקירה של רואי  דוח, מבוססת על חברה אותה, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין לנו ומסקנתנו הומצאשלהם 

  החשבון האחרים.
  

  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 

ון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות להשיג ביטח

  דעת של ביקורת.
  

אלפי ש"ח הלוואות מבעלי מניות במסגרת ההתחייבויות שאינן שוטפות בדוח על המצב  77,333החברה הציגה סך של 

הלוואות כהתחייבויות שוטפות כנדרש ע"פ הוראות תקן חשבונאות בינלאומי , זאת חלף סיווג ה2018ביוני  30 הכספי ליום

  בדבר הצגת דוחות כספיים. 1מספר 
  

  מסקנה
  

פרט לאי סיווג הלוואות מבעלי מניות במסגרת  בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים,

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות  ההתחייבויות השוטפות,

  .IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  
  
  

  קסלמן וקסלמן  אביב,-תל
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  בע"מ תשתיות אנרגיה א. דורי

  דוח תמציתי על המצב הכספי

  2018 ביוני 30ליום 

  
 ליום  
  בדצמבר  31  ביוני 30ליום  
 2018 2017 2017 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

  אלפי ש"ח 
  

        רכוש
        :נכסים שוטפים

   1,398  5,531  479  מזומנים ושווי מזומנים
   5,001  -  5,003  פקדונות

   540  -  -  חייבים דוראד

  26,337  13,125  20,625  חלויות על הלוואות לחברה המטופלת לפי שיטת שווי מאזני

  26,107  18,656  33,276  

        :נכסים לא שוטפים
  -  4,999  -  פיקדון משועבד

  199,154  196,788  197,166  השקעה בחברה כלולה

  223,273  220,443  232,430  

        התחייבויות והון
        :שוטפותהתחייבויות 

  213  20  149  ספקים ונותני שירותים אחרים

  26,337  13,125  20,625  מניות מבעלי הלוואות על חלויות

  20,774  13,145  26,550  

        
        - לא שוטפותהתחייבויות 

  81,653  94,273  77,333  הלוואה מבעלי מניות

        
        :הון

  *  *  *  הון מניות
  105,116  105,116  105,116  פרמיה

  19,111  7,909  20,050  רווחיתרת 

  125,166  113,025  124,227  

  223,273  220,443  232,430  

        
  

  .אלפי ש"ח 1-סכום הנמוך מ מייצג *
  

  .2018 באוגוסט 29תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
  
  

          
  עמוס לוזון
  דירקטור 

  רן פרידריך  
  דירקטור

  אלון חבר  
  מנהל כספים

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
   



  

4 

  בע"מ תשתיות אנרגיה דוריא. 

  הכוללדוח תמציתי על הרווח 

  2018 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 6 של ותלתקופ

  
  

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3  החודשים שהסתיימו 6 
 בדצמבר 31יום ב ביוני 30יום ב  ביוני 30יום ב 
 2018  2017  2018 2017 2017 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח 

 

   )1,039(  )307(  )155(  )534(  )930(  וכלליות הנהלה הוצאות

   )1,039(  )307(  )155(  )534(  )930(   תפעולי הפסד

  3,522  1,134  812  1,935   1,292  מימון הכנסות

   )9,379(  )3,126(  )3,130(  )5,508(  )5,433(  מימון הוצאות

 חברה (הפסדי) ברווחי החברה חלק
  14,010  )6,948(  )5,546(  19   6,010  כלולה

  7,144  )9,247(  )8,019(  )4,088(  939   נקי (הפסד) רווח

  7,144  )9,247(  )8,019(  )4,088(  939  כולל (הפסד) רווח

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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  בע"מ תשתיות אנרגיה א. דורי

  השינויים בהוןדוח תמציתי על 

  2018 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 6 של ותלתקופ

  
  
  

  
  הון

  פרמיה  מניות

יתרת 
  רווח

  (הפסד)
  סה"כ
  הון

  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

 
          

  124,227  19,111 105,116  * (מבוקר) 2018בינואר  1יתרה ליום 
החודשים שהסתיימה  6תנועה במהלך התקופה של 

          - (בלתי מבוקר) 2018ביוני  30ביום 
  939  939  -  *  כולל רווחסה"כ 

  125,166  20,050 105,116  * (בלתי מבוקר) 2018ביוני  30יתרה ליום 
          

  117,113   11,997  105,116  * (מבוקר) 2017בינואר  1יתרה ליום 
החודשים שהסתיימה  6תנועה במהלך התקופה של 

          :(בלתי מבוקר) 2017ביוני  30ביום 
  )4,088(  )4,088(  -  -  סה"כ הפסד כולל

  113,025   7,909  105,116  - (בלתי מבוקר) 2017ביוני  30יתרה ליום 
         

  133,185  28,069 105,116  * (מבוקר) 2018באפריל  1יתרה ליום 
החודשים שהסתיימה  3תנועה במהלך התקופה של 

          - (בלתי מבוקר) 2018ביוני  30ביום 
  )8,019(  )8,019(  -  *  כולל הפסדסה"כ 

  125,166  20,050 105,116  * (בלתי מבוקר) 2018ביוני  30יתרה ליום 
          

  122,272   17,156  105,116  * (מבוקר) 2017באפריל  1יתרה ליום 
החודשים שהסתיימה  3תנועה במהלך התקופה של 

          :(בלתי מבוקר) 2017 ביוני 30ביום 
  )9,247(  )9,247(  -  -  כולל הפסדסה"כ 

  113,025   7,909  105,116    * (בלתי מבוקר) 2017 ביוני 30יתרה ליום 
         

  117,113  11,997 105,116  * (מבוקר) 2016בדצמבר  31יתרה ליום 
בדצמבר  31תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום 

          :(מבוקר) 2017
  7,114  7,114 - - סה"כ רווח כולל

  124,227  19,111 105,116  * (מבוקר) 2017בדצמבר  31יתרה ליום 
  

  אלפי ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ* 
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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  בע"מ תשתיות אנרגיה א. דורי

  דוח תמציתי על תזרימי המזומנים

  2018 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3-ו 6 של ותלתקופ
  
  

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3  החודשים שהסתיימו 6 
 בדצמבר 31-ב ביוני 30-ב  ביוני 30-ב 
 2018  2017  2018 2017 2017 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח 

  
            - תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  7,114  )9,247(  )8,019(  )4,088(  939  המיוחס לחברה(הפסד) רווח 
            

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
            :החברהשל  שוטפת

            התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
  5,857  1,993   2,317  3,573   4,141  הוצאות מימון, נטו

  )14,010(  6,949   5,546  )19(  )6,010(  חברה כלולה(ברווחי)  הפסדיבחלק החברה 
  )1,869(   3,554  7,863   8,942  )8,153(  

            שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
  )1,027(  )41(  )126(  )643(  )1,034(  בחייבים ויתרות חובהגידול 

ונותני שירותים  , צדדים קשוריםבספקים קיטון 

  )654(  )49(  )30(  )907(  )15(  אחרים
  )1,049(  )1,550(  )156(  )90(  )1,681(   
            

   )2,716(  )395(  )312(  )2,084(  )1,979( שוטפת לפעילות ששימשומזומנים נטו 
            

             :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
  9,375  -   -  9,375   15,000   החזר הלוואה מחברה כלולה

  )5,001(  -   1  )5,000(  -   הפקדת פקדונות מתאגיד בנקאי
  4,374  -   1  4,375   15,000 השקעה מפעילות שנבעומזומנים נטו 

           
           :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

  )3,500(  -   )50(  -   )13,940(   פרעון הלוואות לבעלי מניות
   )3,500(  -   )50(  -   )13,940( מפעילות מימוןמזומנים נטו שנבעו 

           
  3,240  )395(  )361(  2,291   )919( במזומנים ושווי מזומניםעליה (ירידה) 

  )1,842(  5,926   841  3,240   1,398 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
  1,398  5,531   479  5,531   479 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

            
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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  מ"בע אנרגיה תשתיות דורי. א

  לדוחות הכספיים התמציתיים םבאורי

  )מבוקרים(בלתי  2018 ביוני 30 ליום

  
  כללי  -   1 באור

  
 ושלושה שישה של ותולתקופ 2018 ביוני 30 ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות

 בהקשר אלה בדוחות לעיין יש). ביניים כספיים דוחות - להלן( תאריך באותו ושהסתיימ חודשים
 בדצמבר 31 ליום) החברה - להלן( מ"בע אנרגיה תשתיות דורי. א של השנתיים הכספיים לדוחות
 הכספיים הדוחות - להלן( אליהם נלוו אשר ולבאורים תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2017

  ). השנתיים
  

), דוראד - להלן( מ"בע אנרגיה דוראד בחברת 18.75%ומחזיקה  האנרגיה בתחום עוסקת החברה
  . אשקלון באזור, טבעי גז בסיס על בעיקר, חשמל לייצור פרטית כח תחנת ומפעילה הקימה אשר

 
 ואלומיי) לוזון קבוצת -  להלן( מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת הינם בחברה המניות בעלי

 של המונפק המניות מהון 50% הדוח למועד המחזיקות), אלומיי - להלן. (מ.ש נקיה אנרגיה
  . אחת כל, החברה

  
 וזכויותיה החזקותיה מלוא את שיעבדה לוזון קבוצת, 2018 פברואר בחודש, החברה ידיעת למיטב

 כמו. 2017 שנת במהלך שהונפקו לוזון קבוצת של') ח סדרה( חוב אגרות מחזיקי לטובת בחברה
, אלומיי של האם החברה, מ"בע קפיטל אלומיי העניקה 2013 בשנת, החברה ידיעת למיטב, כן

 אלומיי אחזקות על קבוע שעבוד, היתר בין, כללו אשר אשראי לקו כבטוחה בנקאי לגוף שעבודים
  .בחברה

  
  

   החשבונאית המדיניות עיקרי  -   2 באור
  
 מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת      .א

  
 כספיים דוחות לעריכת מקובלים חשבונאיים לכללים בהתאם ערוכים ביניים הכספיים הדוחות

  ".ביניים לתקופות כספי דיווח" - 34 בינלאומי חשבונאות בתקן שנקבעו כפי ביניים לתקופות
  

 שיושמה לזו עקבית ביניים הכספיים הדוחות בעריכת יושמה אשר החשבונאית המדיניות
  .להלן בסעיפים לאמור פרט, השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת

  
 ואשר בתוקף אינם עדיין אשר נוספים קיימים IFRS לתקני ותיקונים חדשים IFRS תקני

  .השנתיים הכספיים הדוחות במסגרת פורטו, המוקדם ביישומם בחרה לא החברה
  

 
 בחרה לא הקבוצה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים לתקנים ותיקונים חדשים תקנים      .ב

  המוקדם ביישומם
 

 חדשים IFRS תקני לגבי מידע הובא החברה של השנתיים הכספיים הדוחות במסגרת
 ביישומם בחרה לא הקבוצה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים IFRS לתקני ותיקונים
  . המוקדם

  

 כספי דיווח תקן של הצפוי יישומו בדבר מידע הובא, השנתיים הכספיים לדוחות') כט(2 בבאור
 כאמור. 2019 שנת של הראשון מהרבעון החל), IFRS 16 -להלן" (חכירות" 16 בינלאומי

 בתקן כיום הקיימות ההנחיות את לראשונה יישומו עם יחליף IFRS 16, באור באותו
 של וגילוי הצגה, מדידה, בהכרה עוסק התקן"). IAS 17" ("חכירות" 17 בינלאומי חשבונאות

 ידי על המיושם החשבונאי הטיפול על בעיקר משמעותית השפעה בעל להיות וצפוי, חכירות
 בינואר 1 מיום החל, IFRS 16 את ליישם מתכוונת החברה .חכירה בעסקת החוכר הצד

 החכורים בנכסים השימוש זכויות בגין בנכסים הכרה המאפשרת להקלה בהתאם, 2019
 התקפים החכירה הסכמי בגין שייוותרו הקבועים החכירה תשלומי של המהוון הערך בגובה
). ההשוואה מספרי תיקון וללא העודפים יתרת על השפעה ללא( לראשונה האימוץ במועד

  .הכספיים דוחותיה עלIFRS 16  של מיישומו כתוצאה השפעה צופה לא החברה
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  מ"בע אנרגיה תשתיות דורי. א

  לדוחות הכספיים התמציתיים םבאורי

  )מבוקרים(בלתי  2018 ביוני 30 ליום

  
  

  :בדוראד השקעה  -   3 באור
  

 :ההרכב  .א

  ביוני 30 ליום  
  ליום

  בדצמבר 31
  2018  2017  2017  

  מבוקר  מבוקר בלתי  

  ח"ש אלפי  
  

  173,784  159,364  180,213   בהון חלקי
  13,523  13,911  13,143   עלות עודף

  36,808  35,222  23,099  )1( ארוך לזמן חובה ויתרות הלוואות
  1,376  1,416  1,336  )מהוונות הוצאות בניכוי( מומש שטרם רווח

  217,791  209,913  225,491  
  
ביוני  30ש"ח לימים  אלפי 13,125 -וכ 20,625 -כ של בסך הלוואות על חלויות כולל )1(

 אשר 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  26,337 - וכ בהתאמה 2017 - ו 2018
  . קצר בזמן מוצגות

  
  

  הדוח בתקופת בהשקעה התנועה  .ב
  

  ח"ש אלפי  
 

  217,334   2017 בינואר 1 ליום יתרה
  14,858  כלולה חברה ברווחי החברה חלק

  )9,375(  בעלים הלוואות החזר
  3,522   ריבית
  )848(   מומש שטרם הפסד
  225,491  2017 בדצמבר 31 ליום יתרה
  6,429  כלולה חברה ברווחי החברה חלק

  )15,000(  בעלים הלוואת החזר
  1,290   ריבית

  )420(  מומש שטרם רווח

  217,791  2018 ביוני 30 ליום יתרה
 

 -הכלולה החברה של הכספי מהדוח נתונים תמצית  .ג

  

  ביוני 30 ליום  
  ליום

  בדצמבר 31
  2018  2017  2017  

  מבוקר  מבוקר בלתי  

  ח"ש אלפי  
  

  597,868 444,671 381,806  שוטפים נכסים
  4,464,232 4,545,497 4,442,587   שוטפים בלתי נכסים

שוטפות התחייבויות
  )607,670( )632,991( )766,921( 

 )3,368,334(  )3,507,236(  )3,255,590(  ארוך לזמן התחייבויות

 926,845  849,941  961,133  נטו נכסים
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  מ"בע אנרגיה תשתיות דורי. א

  לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך) םבאורי

  )מבוקרים(בלתי  במרס 31 ליום

  ):המשך( בדוראד השקעה  -   3 באור
  

  
 לבעלי דוראד ידי על בעלים הלוואות החזר בעניין השנתיים הכספיים לדוחות 8 בבאור כאמור  .ד

 מניותיה לבעלי בעלים הלוואות של נוסף החזר דוראד ביצעה 2018 ינואר בחודש, מניותיה
 ). ח"ש מיליון 15 של בסך הינו האמור בהחזר החברה של חלקה( ח"ש מיליון 80 של בסך

  
 בסך החזר דוראד מעריכה, 2018ביוני  30 ליום דוראד של הכספיים הדוחות לפי כי יוסף
 בגיןממועד הדוחות הכספיים האמורים  העוקבת מהלך השנה ב ח"ש מיליון 110 של כולל

 .בעלים הלוואות
  

 לצרכני החשמל תעריפי הפחתת בעניין השנתיים הכספיים לדוחות) 4 ק"ס 6 בבאור כאמור  .ה
 הייצור רכיב, היתר בין, לפיה החלטה החשמל רשות פרסמה 2018 בינואר 8 ביום, דוראד

 .2018 שנת כל ולמשך 2018 בינואר 15 מיום החל 6% -בכ יעלה הממוצע
 

 יצוין, הייצור ביחידות תקלות בעניין השנתיים הכספיים לדוחות) כא.6 בבאור לאמור בהמשך
 הכספיים בדוחותיה שהוכרו השיפוי נכסי מתוך כי נאמר דוראד של הכספיים בדוחותיה כי

.. ח"ש מיליון 28 -כ של סך דוראד קיבלה, ח"ש מיליון 46 של בסך 2017 בדצמבר 31 ליום
 כמתואר דוראד להערכתמיליון ש"ח.  6 -לאחר תאריך המאזן קיבלה דוראד סך של כ

 כי וצפוי האמורים הנזקים של להשלכות נאות ביטוחי כיסוי קיים לדוראד, הכספיים בדוחותיה
  . ח"ש מיליון 13 -כ של בסך השיפוי נכס יתרת מלוא את תקבל דוראד

  
  :משפטיים בהליכים עדכון  .ו

  
 בעניין המתנהל הבוררות הליך בדבר.י. לדוחות הכספיים השנתיים, 6בבאור  כאמור )1

 והדירקטור החברה ידי- על הוגשה אשר דוראד, של בשמה נגזרת תביעה לאישור בקשה
-אילת תשתיות שירותי הגישה היתר, בין במסגרתו, אשר דוראד, בדירקטוריון מטעמה
 הצטרפה במסגרתו מטעמה טענות כתב בדוראד) נוספת מניות (בעלת בע"מ אשקלון

 להלן( Uretim Elektrik Enerji Zorlu כנגד במסגרתה שהועלו ולטענות החברה של לבקשתה
 - להלן( בדוראד) האחרים המניות (בעלי אדלקום) - הלןל( בע"מ ואדלקום זורלו) -

 מטעמם ההגנה כתבי את ואדלקום זורלו הגישו ,2018 בינואר 22 ביום שתא"א), תביעת
 במסגרתם שלישי, לצד הודעה / שכנגד תביעה כתב הגישו עימם ויחד שתא"א לתביעת

 למקסם רשאים והי בה השותפים כי קבע דוראד של העסקי המודל כי היתר, בין נטען
 להצהיר עותרים ואדלסבורג זורלו ובהתאם דוראד, עם שונות מהתקשרויות רווחיהם את
 שירותים לדוראד להעניק השותפים על לפיה שתא"א עמדת ותתקבל היה כי היתר בין

 להקים כדי זו בעמדה יהיה אז כי קצוב, או מוגבל רווח המגלם במחיר או עלות במחירי
 היינו לדוראד, סכומים להשבת החברהו לוזון קבוצת שתא"א, כנגד תביעה עילת לדוראד

 של ההקמה קבלת עם בהסכם הזכויות מכירת בגין קיבלה זורלו כי שנטען הסכומים את
 הפרשי בתוספת הריבית, רכיב בגין דולר מיליון 43 וכן דולר, מיליון 140 (היינו, דוראד

 מחירי את "ניפחה" לוזון קבוצת כי לסבורגואד זורלו טוענים בנוסף, כדין). וריבית הצמדה
 עליה וכי דולר מיליון 22.8 של בסכום בתחנה שבוצעו האזרחיות ההנדסה עבודות

  לדוראד. להשיבם
  

 ובחודש מתפקידה הבוררת להעברת בקשות ואדלקום זורלו הגישו 2018 מרס בחודש
 וכן כאמור לבקשות (התנגדויות) תגובות לבוררות הצדדים יתר הגישו 2018 אפריל
 להעברתה הבקשות את הבוררת דחתה 2018 יוני בחודש לתגובות. תשובות הוגשו

 נוספת בוררות ישיבת התקיימה המאזן, תאריך לאחר ,2018 יולי בחודש מתפקידה.
 היתר, ובין ,וררותהב להליך הקבועים המועדים דחיית על הצדדים הסכימו במסגרתה

  .2019 ואפריל סמר חודשיםל הוכחות מועדי נקבעו
  

 המשפט לבית וזורלו אדלקום הגישו המאזן, תאריך לאחר ,2018 יולי בחודש בנוסף,
 )1(11 סעיף מכוח מתפקידה הבוררת להעברת פתיחה המרצות אביב בתל המחוזי

   חילופי בדבר להסכמה להגיע לשקול לצדדים הציע המחוזי המשפט בית .הבוררות לחוק
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  מ"בע אנרגיה תשתיות דורי. א

  לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך) םבאורי

  )מבוקרים(בלתי  במרס 31 ליום

  ):המשך( בדוראד השקעה  -   3 באור
  

 ושתא"א אלומיי דוראד, בדירקטוריון מטעמה הדירקטור החברה, יעילות. משיקולי בורר,
 ואדלקום זורלו תשובות להגשת מועד נקבע בהתאם זו. להצעה התנגדותם על הודיעו

 תוכל הבוררת גם כי נקבע עוד . 2018 לאוקטובר נקבע זה בעניין דיוןו האמורה, להצעה
 כלל הוגשו בטרם זה, מקדמי בשלב החברה, של הדין עורכי להערכת .התעמד להגיש
 .הבקשות סיכויי את להעריך ניתן לא הפתיחה, בהמרצות הטענות כתבי

  
 יב)- יא) .6 בבאורים המתוארים הבוררות הליכי עם יחד מתנהלים אלה הליכים כי יוסף

 גם לבוררת מתייחסות האמורות הבקשות כי ובהתאם השנתיים, הכספיים לדוחות
   האמורים. הנוספים בהליכים כבוררות בתפקידה

  
  .האמורים בבאורים כמתואר אלה בהליכים הסיכויים בהערכות שינוי חל לא
  

-על הוגשה אשר ערעור הודעת בעניין השנתיים, הכספיים לדוחות .יד)6 בבאור כאמור )2
 העמדת כי קבע אשר יפו-אביב בתל המחוזי המשפט בית של דינו פסק על אדלקום ידי

 של ח') (סדרה החוב לאגרות כבטוחה לוזון קבוצת ידי-על המוחזקות החברה מניות
 למי מקימה אינה ,לוזון קבוצת תשקיף רתבמסג ביטוי לכדי שבאה כפי ,לוזון קבוצת
 בעלי בהסכם כנקוב המניות לרכישת ראשונה סירוב זכות בדוראד המניות מבעלי

 בערעור, העליון המשפט בבית דיון התקיים ,2018 בפברואר 8 ביום דוראד, של המניות
 טענות שמיעת לאחר .אדלקום שהגישה הפתיחה המרצת את המשפט בית דחה בו

 צו ללא נדחה והוא מהערעור בה חזרה אדלקום ,המשפט בית המלצת ובעקבות הצדדים
  לחלוט. הפך המחוזי המשפט בית של דינו פסק לפיכך להוצאות.

  
 מלוא את שיעבדה לוזון קבוצת 2018 פברואר בחודש החברה, ידיעת למיטב בהתאם,

 לוזון קבוצת של ח׳) (סדרה החוב אגרות מחזיקי לטובת חברהב וזכויותיה החזקותיה
   .2017 שנת במהלך שהונפקו

  
 יצרני פורום עתירת בעניין השנתיים הכספיים לדוחות .יז)6 בבאור לאמור בהמשך )3

 כי יעודכן לעבודה, הארצי הדין בית כנגד "צלבג ישראל ומדינת טבעי מגז פרטי חשמל
 תשמקיימ ההיוועצות הליך לפיה דיווח הודעת המדינה הגישה 2018 בינואר 4 ביום

 החשמל, חברת במתווה לרפורמה בנוגע העובדים ונציגות החשמל חברת עם המדינה
 אך משמעותית התקדמות התקדם העובדים, זכויות על המתוכנן המתווה להלכות ובנוגע

 להגשת המועדים את להאריך המדינה ביקשה כן על קיבוציות. להסכמות הבשיל טרם
  במאי 27 ליום עד עדכון הודעת להגיש למדינה הורה המשפט בית בתיק. טענות כתבי

 לבין חשמל חברת בין קיבוצי להסכם המדינה הגיעה 2018 ביוני 3 ביום .2018
 2018 ביולי 4 ביום המאזן, תאריך לאחר מכך, כתוצאה החדשה. הכללית ההסתדרות

  הפורום. עתירת את המשפט בית ביטל
 

 של דוראדעדכון שיעור הריבית על הלוואות מתאגידים בנקאיים   .ז

  
על העלאת הדירוג לחוב  Standard & Poor’s Maalotהודיעה  2018פברואר ב 14יום ב

עם של דוראד בהתאם להסכמי המימון הבכיר של דוראד. כתוצאה מהעליה בדירוג ו

של דוראד , יופחת שיעור הריבית השנתית של יתרת ההלוואות התאגידים המממנים שלה

 .2018ביולי  13החל מיום  0.4%בשיעור של לתאגידים המממנים כאמור 
 

  בנקאיות ערבויות  .ח
  

 לטובת שהועמדו בנקאיות ערבויות בעניין השנתיים הכספיים לדוחות) טו.6 בבאור כאמור
 יחידת לטובת וכן לדוראד שהוענקו הרישיונות בתנאי עמידה לצורך החשמל ורשות ז"נתג

 ובהתאם החשמל חברת עם ההסכם מתוקף כמתחייב החשמל בחברת המערכת ניהול
 סכום עודכן 2018 ינואר בחודש כי יעודכן, החשמל רשות ידי-על המפורסמות המידה לאמות

 החברה של חלקה. ח"ש מיליון 172 - כ על עומד הערבויות שסך כך האמורות הערבויות
   .ח"ש מיליון 32 - כ של בסך הינו בערבויות
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  מ"בע אנרגיה תשתיות דורי. א

  לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך) םבאורי

  )מבוקרים(בלתי  במרס 31 ליום

  
  ):המשך( בדוראד השקעה  -   3 באור

 
  עונתיות  .ט

  
 השורר מהאקלים, היתר בין, מושפע והוא עונתי הינו דוראד לקוחות מצד לחשמל הביקוש
 יולי החודשים - הקיץ עונת: כדלקמן עונות לשלוש מתפלגים השנה חודשי. עונה באותה
), וסתיו אביב( - המעבר ועונות; ופברואר ינואר, דצמבר החודשים - החורף עונת; ואוגוסט

 יותר גבוהים לחשמל הביקושים. נובמבר עד ספטמבר והחודשים יוני עד מרץ החודשים
 ואף המעבר שבעונת מזו גבוהה אלו בעונות הממוצעת החשמל וצריכת והקיץ החורף בעונות

 הכנסות, כן כמו. חום או קור של קיצוניים אקלים תנאי עקב ביקוש שיאי של בימים מתאפיינת
 תעריף שהינו וזמן עומס תעריף( ז"תעו בתעריפי מהשינוי מושפעות השונות בעונות דוראד
 שכן) היממה במהלך ביקוש שעות למקבצי ובהתאם השנה לעונות בהתאם המשתנה חשמל

 המעבר בעונות ז"התעו תעריפי לעומת הקיץ בעונת בממוצע יותר גבוהים ז"התעו תעריפי
  .והחורף

  
  
  

  
  
  
  
  



דוראד אנרגיה בע"מ

תמצית דוחות כספיים ביניים
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(בלתי מבוקרים)
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תמצית דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2018 (בלתי מבוקרים)

עמוד תוכן העניינים

3 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים

4 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

5 תמצית דוחות רווח והפסד ביניים

6 תמצית דוחות על השינויים בהון העצמי ביניים

7 תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים
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מגדל המילניום KPMG                                    רחוב המסגר 9
רחוב הארבעה 17, תא דואר 609                      תל אביב 67776

תל אביב 6100601                                         טלפון 6370606-03
8000  684  03                                       פקסימיליה 6370600-03

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות 
של דוראד אנרגיה בע"מ

מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת דוראד אנרגיה בע"מ, הכולל את הדוח על המצב 
הכספי התמציתי ליום 30 ביוני 2018 ואת הדוחות התמציתיים על הרווח והפסד, שינויים בהון 
ותזרימי המזומנים לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. 
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה 
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים 
לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 
ומיידיים), התש"ל-1970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה 

בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע 
כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע 
כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים 
והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 

בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו 

 .IAS 34 ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

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

פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

סומך חייקין           קדרון ושות'
רואי חשבון           רואי חשבון

13 באוגוסט 2018



4

דוראד אנרגיה בע"מ

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים ליום

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני
2017 2017 2018

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

נכסים
184,182 81,313 73,826 מזומנים ושווי מזומנים
330,397 265,829 247,370 לקוחות

83,289 97,529 54,059 חייבים ויתרות חובה
- - 6,551 מכשירים פיננסיים נגזרים

597,868 444,671 381,806 סה"כ נכסים שוטפים

405,306 393,657 420,717 פיקדונות מוגבלים
43,821 44,880 42,763 הוצאות מראש

4,009,008 4,099,540 3,974,402 רכוש קבוע
6,097 7,420 4,705 רכוש בלתי מוחשי

4,464,232 4,545,497 4,442,587 סה"כ  נכסים שאינם שוטפים

5,062,100 4,990,168 4,824,393 סה"כ נכסים

התחייבויות
203,819 203,415 212,945 חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 
140,464 70,000 110,000 חלויות שוטפות של הלוואות מצדדים קשורים
415,798 329,456 279,810 ספקים

5,649 22,822 4,915 זכאים ויתרות זכות
1,191 7,298 - מכשירים פיננסיים נגזרים

766,921 632,991 607,670 סה"כ התחייבויות שוטפות

3,187,873 3,287,991 3,103,655 הלוואות מתאגידים בנקאיים
54,764 116,812 12,047 הלוואות מצדדים קשורים
36,239 35,968 40,179 הפרשה לפירוק ושיקום
89,298 66,305 99,549 התחייבויות מיסים נדחים, נטו

160 160 160 התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

3,368,334 3,507,236 3,255,590 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

הון
11 11 11 הון מניות

642,199 642,199 642,199 פרמיה על מניות
3,748 3,748 3,748 קרן הון בגין פעולות עם בעלי שליטה

280,887 203,983 315,175 יתרת עודפים

926,845 849,941 961,133 סה"כ ההון

5,062,100 4,990,168 4,824,393 סה"כ התחייבויות והון

13 באוגוסט 2018
דוד ביטון,

מנהל הכספים
אלי אסולין,

מנכ"ל
ארז כלפון,

יו"ר הדירקטוריון
תאריך אישור הדוחות הכספיים

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  דוראד אנרגיה בע"מ

תמצית דוחות רווח והפסד ביניים

לשנה
שהסתיימה

ביום לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של ששה חודשים 
31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני

2017 2017 2018 2017 2018
(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

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

2,523,263 536,602 574,434 1,211,289 1,259,285 הכנסות

עלות הפעלת תחנת הכח:
616,221 145,767 184,674 291,795 330,747 עלויות אנרגיה

1,212,431 273,001 265,403 603,411 592,030 רכישות חשמל ושירותי תשתית
208,705 46,189 55,235 97,634 107,404 פחת והפחתות
122,345 25,296 27,719 57,915 65,013 עלויות הפעלה אחרות

2,159,702 490,253 533,031 1,050,755 1,095,194 סה"כ עלות הפעלת תחנת הכח

363,561 46,349 41,403 160,534 164,091 רווח מהפעלת תחנת הכח

18,712 4,505 5,251 8,576 10,529 הוצאות הנהלה וכלליות

344,849 41,844 36,152 151,958 153,562 רווח תפעולי

3,195 1,312 7,625 1,810 11,857 הכנסות מימון
245,122  89,829 80,721  150,744 120,880 הוצאות מימון

241,927  88,517 73,096  148,934 109,023 הוצאות מימון, נטו

102,922 (46,673) (36,944) 3,024 44,539 רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה

(23,681) 10,744 8,496 (687) (10,251) הטבת מס (מיסים על הכנסה)

79,241 (35,929) (28,448) 2,337 34,288 רווח (הפסד) נקי לתקופה

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דוראד אנרגיה בע"מ

תמצית דוחות על השינויים בהון העצמי ביניים

קרן הון בגין
פעולות עם  פרמיה על 

סה"כ יתרת עודפים בעלי מניות מניות הון מניות

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

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה
 ביום 30 ביוני 2018 (בלתי מבוקר)

926,845 280,887 3,748 642,199 11 יתרה ליום 1 בינואר 2018 (מבוקר)

34,288 34,288 רווח נקי לתקופה - - -

961,133 315,175 3,748 642,199 11 יתרה ליום 30 ביוני 2018 (בלתי מבוקר)

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה
 ביום 30 ביוני 2017 (בלתי מבוקר)

847,604 201,646 3,748 642,199 11 יתרה ליום 1 בינואר 2017 (מבוקר)

2,337 2,337 רווח נקי לתקופה - - -

849,941 203,983 3,748 642,199 11 יתרה ליום 30 ביוני 2017 (בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
 ביום 30 ביוני 2018 (בלתי מבוקר)

989,581 343,623 3,748 642,199 11 יתרה ליום 1 באפריל 2018 (בלתי מבוקר)

(28,448) (28,448) הפסד נקי לתקופה - - -

961,133 315,175 3,748 642,199 11 יתרה ליום 30 ביוני 2018 (בלתי מבוקר)

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
 ביום 30 ביוני 2017 (בלתי מבוקר)

885,870 239,912 3,748 642,199 11 יתרה ליום 1 באפריל 2017 (בלתי מבוקר)

(35,929) (35,929) הפסד נקי לתקופה - - -

849,941 203,983 3,748 642,199 11 יתרה ליום 30 ביוני 2017 (בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017
(מבוקר)

847,604 201,646 יתרה ליום 1 בינואר 2017 (מבוקר) 11 642,199 3,748

79,241 79,241 רווח נקי לשנה - - -

926,845 280,887 3,748 642,199 11 יתרה ליום 31 בדצמבר 2017 (מבוקר)

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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דוראד אנרגיה בע"מ

תמצית דוחות ביניים על תזרימי המזומנים
לשנה

שהסתיימה
ביום לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של ששה חודשים 

31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני
2017 2017 2018 2017 2018

(מבוקר) (בלתי מבוקר) (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
79,241 (35,929) (28,448) 2,337 34,288 רווח (הפסד) לתקופה

התאמות:
286,542 72,816 58,737 142,906 111,043 פחת, הפחתות וצריכת סולר

23,681 (10,744) (8,496) 687 10,251 מיסים על הכנסה (הטבת מס)
241,927 88,517 73,096 148,934 109,023 הוצאות מימון, נטו 
552,150 150,589 123,337 292,527 230,317

(35,465) 8,581 38,300 29,102 83,026 שינוי בלקוחות
(84,857) (41,999) (3,080) (60,355) 9,657 שינוי בחייבים ויתרות חובה
123,045 42,984 (31,034) 36,707 (149,819) שינוי בספקים
(2,669) (19,779) (12,272) (2,387) (733) שינוי בזכאים ויתרות זכות

54 (10,213) (8,086) 3,067 (57,869)

631,445 104,447 86,803 297,931 206,736 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
תקבול (תשלום) בגין סילוק מכשירים 

(10,596) (2,784) 2,284 (4,633) 2,357  פיננסיים נגזרים
38,742 - 6,788 - 19,438 תקבולי ביטוח בגין נזק לרכוש הקבוע

(34,000) - (2,000) (21,000) (7,158) השקעה בפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
25,790 12,572 - 25,790 - שחרור פקדונות מוגבלים לזמן ארוך

(121,361) (21,804) (30,100) (53,786) (61,050) השקעה ברכוש קבוע
(413) (227) (4) (258) (123) השקעה ברכוש בלתי מוחשי
1,268 732 708 1,230 1,484 ריבית שהתקבלה

(100,570) (11,511) (22,324) (52,657) (45,052) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
(39,628) - - (39,628) (62,802) פירעון הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

(161,668) (85,112) (91,345) (85,112) (91,345) פירעון הלוואה מתאגידים בנקאיים
(227,530) (105,183) (101,436) (120,865) (119,447) ריבית ששולמה

(428,826) (190,295) (192,781) (245,605) (273,594) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

102,049 (97,359) (128,302) (331) (111,910) גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

השפעת תנודות בשע"ח על יתרות מזומנים 
1,166 523 1,299 677 1,554  ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
80,967 178,149 200,829 80,967 184,182  התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
184,182 81,313 73,826 81,313 73,826  התקופה

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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באור 1 - כללי 

הישות המדווחת א.

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

בעלי המניות בחברה הינם:

שירותי תשתיות אילת- אשקלון בע"מ ( להלן - " שתא"א " ) - %37.5  
Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S (חברה זרה) (להלן - "זורלו") - %25 

א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן - "א.דורי") - %18.75  
אדלקום בע"מ (להלן - "אדלקום") - %18.75  

רישיונות ומסגרת חוקתית  ב.

פרויקט הקמת תחנת הכוח הוכרז כפרויקט "תשתית לאומית" כמשמעו בסעיף 1 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 
ע"י ראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים. ביולי 2009 אישרה רשות הרישוי של הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של 

תשתיות לאומיות את היתר הבנייה להקמת תחנת הכוח (רישיון בנייה מספר 2008-01-2).

הקמת התחנה הסתיימה בחודש אפריל 2014 והפעילות המסחרית החלה ביום 19 במאי 2014 לאחר קבלת רישיון 
ייצור לתקופה של 20 שנה ורישיון אספקה לתקופה של שנה שהוארך בהמשך ב- 19 שנים נוספות. תחנת הכוח הינה 

בעלת הספק של כ- 850 מגה-וואט. 

באור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

תמצית הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל- IAS 34, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל המידע 
הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 31 
בדצמבר 2017 (להלן: "הדוחות השנתיים"). כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך 

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970.
תמצית הדוחות הכספיים ביניים אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 13 באוגוסט 2018.

שימוש באומדנים ושיקול דעת ב.

בעריכת תמצית הדוחות הכספיים הביניים בהתאם ל- IFRS נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, 
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 

שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול דעת של ההנהלה בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות 

באי וודאות הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

עיקרי המדיניות החשבונאית ג.

המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, הינה המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות 
הכספיים השנתיים, למעט המפורט להלן :
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באור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)

תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 15, הכנסה מחוזים עם לקוחות (1)

החל מיום 1 בינואר 2018, החברה מיישמת לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (להלן - התקן) אשר קובע 
הנחיות לעניין הכרה בהכנסה. התקן קובע שתי גישות להכרה בהכנסה: בנקודת זמן אחת או על פני זמן. המודל 
כולל חמישה שלבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה. כמו כן, התקן קובע 

דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום. 
החברה בחרה ליישם את התקן בגישת ההשפעה המצטברת. ליישום התקן לא הייתה השפעה על הדוחות 

הכספיים.
בהתאם לבחינת החברה, הלקוחות שהוצגו בדוח על המצב הכספי עונים להגדרת החייבים כהגדרתם בתקן.

 להלן מדיניות החברה בקשר להכרה בהכנסה, החל מיום 1 בינואר 2018 לאחר יישום התקן:

הכנסות
החברה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה נמדדת לפי 
סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד 

סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. 

קביעת מחיר עסקה
מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים 

שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. 

תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 9, מכשירים פיננסים  (2)

החל מהרבעון הראשון לשנת 2018, החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 9 (2014), מכשירים 
פיננסיים (להלן - התקן) אשר החליף את תקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים הכרה ומדידה. החברה 
בחרה ליישם את התקן, החל מיום 1 בינואר 2018 ללא תיקון של מספרי ההשוואה. ליישום התקן לא הייתה 

השפעה על הדוחות הכספיים. להלן מדיניות החברה בקשר למכשירים פיננסיים בעקבות יישום התקן:

סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות  הכרה ומדידה לראשונה 
החברה מכירה לראשונה בלקוחות במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסים וההתחייבויות הפיננסיות מוכרים 
לראשונה במועד בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. ככלל, נכס פיננסי או התחייבות פיננסית 
נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת, במקרה של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית שאינם מוצגים בשווי הוגן 
דרך רווח והפסד, עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי או ההתחייבות 

הפיננסית. לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו.

נכסים פיננסיים - סיווג ומדידה עוקבת 
לחברה יתרות לקוחות וחייבים אחרים המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי המזומנים 
החוזיים. תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו, כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר 
משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות 

מופחתת.

נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי
בכל מועד דיווח, החברה מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת, הפכו לפגומים עקב סיכון 
אשראי. נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד, או יותר, מהאירועים שיש להם השפעה 

שלילית על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה. 

באור 3 - עונתיות

הביקוש לחשמל מצד לקוחות החברה הינו עונתי והוא מושפע, בין היתר, מהאקלים השורר באותה עונה. חודשי השנה 
מתפלגים לשלוש עונות כדלקמן: עונת הקיץ - החודשים יולי ואוגוסט; עונת החורף - החודשים דצמבר, ינואר ופברואר; 
ועונות המעבר - (אביב וסתיו), החודשים מרץ עד יוני והחודשים ספטמבר עד נובמבר. הביקושים לחשמל גבוהים יותר 
בעונות החורף והקיץ וצריכת החשמל הממוצעת בעונות אלו גבוהה מזו שבעונת המעבר ואף מתאפיינת בימים של שיאי 
ביקוש עקב תנאי אקלים קיצוניים של קור או חום. כמו כן, הכנסות החברה בעונות השונות מושפעות מהשינוי בתעריפי 
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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.

באור 4 - תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו

תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 16, חכירות
התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר 17, חכירות (IAS 17) ואת הפרשנויות הקשורות לתקן. הוראות התקן מבטלות 
את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית. חלף זאת, לעניין חוכרים, מציג התקן החדש 
מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין החכירה 

בדוחותיו הכספיים. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום.
התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019, עם אפשרות ליישום מוקדם, ובלבד שהחברה מיישמת 

באימוץ מוקדם גם את IFRS 15, הכנסה מחוזים עם לקוחות. 

בכוונת החברה לאמץ את התקן החל מיום 1 בינואר 2019 בגישת ההשפעה המצטברת, תוך התאמת יתרת העודפים 
ליום 1 בינואר 2019. 

החברה מתכוונת לבחור ליישם את הוראת המעבר לפיה תכיר במועד היישום לראשונה בהתחייבות בגין חכירה לפי 
הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה העתידיים מהוונים לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר למועד זה ובמקביל 
תכיר בסכום הזהה להתחייבות בנכס זכות שימוש בחכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו אשר 
הוכרו כנכס או התחייבות לפני מועד היישום לראשונה. כתוצאה מכך, ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה על יתרת 

העודפים למועד היישום לראשונה.

באור 5 - מידע נוסף

להלן פירוט של השינויים המהותיים שחלו בתקופה:

הלוואות מצדדים קשורים א.

בהמשך לאמור בבאור 9 בדוחות השנתיים של החברה, בחודש ינואר 2018, ביצעה החברה החזר נוסף של הלוואות 
מצדדים קשורים בסך כולל של 80 מיליון ש"ח (מתוכם כ- 18 מיליון ש"ח עבור החזר של ריבית והפרשי הצמדה והיתרה 

בסך כ- 62 מיליון ש"ח עבור החזר חלקי של קרן ההלוואה). 

תקלות ביחידות הייצור ב.

בהמשך לאמור בבאור 11 בדוחות השנתיים של החברה, מתוך נכסי השיפוי שהוכרו ליום 31 בדצמבר 2017 בסך של 46 
מיליון ש"ח קיבלה החברה סך של כ-28 מיליון ש"ח. 

סך של כ- 19 מיליון ש"ח הוצג בדוח תזרים המזומנים של החברה כפעילות השקעה, סכום של כ- 8 מיליון ש"ח הוצג 
בתור פעילות שוטפת. לאחר מועד הדיווח קבלה החברה סך נוסף של כ- 6 מיליון ש"ח.

להערכת החברה קיים כיסוי ביטוחי נאות להשלכות של הנזקים האמורים וכי צפוי כי החברה תקבל את מלוא יתרת 
נכס השיפוי בסך של כ- 13 מיליון ש"ח.

עתירת פורום יצרני חשמל ג.

ביום 21 ביוני 2017 עתרו פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי ומדינת ישראל לבג"צ בשתי עתירות נפרדות כנגד בית הדין 
הארצי לעבודה וזאת, בין היתר, לאור אישורו של בית הדין הארצי לעבודה לנציגות העובדים של חברת החשמל לנקוט 
בצעדים ארגוניים הכוללים פעולות המשפיעות על יצרני החשמל הפרטיים המתחרים בחברת החשמל ו/או על התחרות 
במשק החשמל. באותו היום ניתנה החלטת בית המשפט העליון כי העתירות ידונו במאוחד. ביום 10 ביולי 2017, הגישה 

החברה את תגובתה במסגרתה תמכה בעתירת הפורום, הצטרפה לנימוקיה ולסעדים המבוקשים בה.
ביום 20 ביולי 2017, נערך דיון בבית המשפט העליון במסגרתו הודיעה נציגות העובדים כי היא מפסיקה את העיצומים 
באופן חד צדדי לתקופה של 60 ימים בהם היא מבקשת כי המדינה וחברת החשמל ינהלו עימה היוועצות ומשא ומתן. 
ביום 23 ביולי 2017 ניתן צו על תנאי המורה לנציגות העובדים, בין היתר, לבוא וליתן טעם המצדיק את העיצומים כנגד 

הרפורמה.
ביום 4 בינואר 2018 הגישה המדינה הודעת דיווח לפיה הליך ההיוועצות שמקיימת המדינה עם חברת החשמל ונציגות 
העובדים בנוגע לרפורמה במתווה חברת החשמל, ובנוגע להלכות המתווה המתוכנן על זכויות העובדים, התקדם 
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התקדמות ממשמעותית אך טרם הבשיל להסכמות קיבוציות. על כן ביקשה המדינה להאריך את המועדים להגשת כתבי 
טענות בתיק.

בית המשפט הורה למדינה להגיש הודעת עדכון עד ליום 27 במאי 2018.
ביום 3 ביוני 2018 המדינה הגיעה להסכם קיבוצי בין חברת חשמל להסתדרות הכללית החדשה כתוצאה מכך, לאחר 

מועד הדוח, ביום 4 ביולי 2018, ביטל בית המשפט את עתירת הפורום.
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באור 5 - מידע נוסף (המשך)

עדכון שיעור הריבית על הלוואות מתאגידים בנקאיים ד.

ביום 14 בפברואר 2018, הודיעה Standard & Poor's Maalot על העלאת הדירוג לחוב הבכיר של החברה. כתוצאה 
מהעלייה בדירוג ובהתאם להסכמי המימון עם גופי המימון, יופחת שיעור הריבית השנתית של יתרת ההלוואות 

האמורות בשיעור של %0.4 החל מיום 13 ביולי 2018.

באור 6 - מכשירים פיננסיים

מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד א.

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות 
חובה, פיקדון משועבד, מכשירים פיננסיים נגזרים, הלוואות מצדדים קשורים, ספקים זכאים ויתרות זכות, תואם או 

קרוב לשווי ההוגן שלהם.

השווי ההוגן של יתר ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, הינם כדלקמן:
ליום 31 בדצמבר  ליום 30 ביוני

2017 2017 2018 באלפי ש"ח
שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים שווי הוגן הערך בספרים

התחייבויות שאינן שוטפות:
3,657,877 3,391,692 3,727,119 3,491,406 3,579,280 3,316,600 הלוואות מבנקים לזמן ארוך (*)

כולל חלויות שוטפות (*)

היררכיית שווי הוגן ב.

הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, תוך שימוש בשיטת הערכה ברמה 2. הרמות 
השונות מוגדרות כדלקמן:

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

רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. ●

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני
2017 2017 2018

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

           מכשירים פיננסים נגזרים (רמה 2):
(1,191) (7,298) 6,551            חוזי אקדמה על שער החליפין (*)

השווי ההוגן נאמד על בסיס היוון ההפרש בין מחיר ה- Forward הנקוב בחוזה לבין מחיר  ה- Forward  הנוכחי בגין  (*)
יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון, תוך שימוש בעקומי ריבית מתאימים המשמשים לתמחור נגזרים.

מדדים ושערי חליפין ג. 

להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן:
שער החליפין של

הדולר ביחס מדד המחירים
לשקל לצרכן

השינוי לתקופה של שישה חודשים:
5.3% 0.9% שהסתיימה ביום 30 ביוני 2018

(9.1%) שהסתיימה ביום 30 ביוני 2017 0.7% 

השינוי לתקופה של שלושה חודשים:
3.9% 1.2% שהסתיימה ביום 30 ביוני 2018
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(3.7%) שהסתיימה ביום 30 ביוני 2017 0.9% 

(9.8%) 0.4% לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017
באור 7 - התאמות לכללי חשבונאות המקובלים בישראל

מאזן א.

ליום 30 ביוני 2018

כללי חשבונאות השפעת המעבר
המקובלים בישראל לתקינה ישראלית IFRS

אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

נכסים
73,826 - 73,826 מזומנים ושווי מזומנים

247,370 - 247,370 לקוחות
54,059 - 54,059 חייבים ויתרות חובה

6,551 - 6,551 מכשירים פיננסיים נגזרים
381,806 - 381,806 סה"כ נכסים שוטפים

420,717 - 420,717 פיקדונות מוגבלים
42,763 - 42,763 הוצאות מראש

3,988,934 14,532 3,974,402 רכוש קבוע
4,705 - 4,705 רכוש בלתי מוחשי

4,457,119 14,532 4,442,587 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

4,838,925 14,532 4,824,393 סה"כ נכסים

התחייבויות
212,945 - 212,945 חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 
110,000 - 110,000 חלויות שוטפות של הלוואות מצדדים קשורים
279,810 - 279,810 ספקים

4,915 - 4,915 זכאים ויתרות זכות
607,670 - 607,670 סה"כ התחייבויות שוטפות

3,103,655 - 3,103,655 הלוואות מתאגידים בנקאיים
12,047 - 12,047 הלוואות מצדדים קשורים
40,179 - 40,179 הפרשה לפירוק ושיקום
99,549 - 99,549 התחייבויות מיסים נדחים

160 - 160 התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו
3,255,590 - 3,255,590 סה"כ ההתחייבויות שאינן שוטפות

975,665 14,532 961,133 הון

4,838,925 14,532 4,824,393 סה"כ התחייבויות והון



דוראד אנרגיה בע"מ
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באור 7 - התאמות לכללי חשבונאות המקובלים בישראל (המשך)

דוח רווח והפסד ב.

לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום 30 ביוני 2018 שהסתיימה ביום 30 ביוני 2018

כללי השפעת כללי השפעת
חשבונאות המעבר חשבונאות המעבר
המקובלים לתקינה המקובלים לתקינה

בישראל ישראלית IFRS בישראל ישראלית IFRS סכומים מדווחים באלפי ש"ח

574,434 - 574,434 1,259,285 - 1,259,285 הכנסות

עלות הפעלת תחנת הכח:
184,674 - 184,674 330,747 - 330,747 עלויות אנרגיה
265,403 - 265,403 592,030 - 592,030 רכישות חשמל ושירותי תשתית

55,409 174 55,235 107,752 348 107,404 פחת והפחתות
27,719 - 27,719 65,013 - 65,013 עלויות הפעלה אחרות

533,205 174 533,031 1,095,542 348 1,095,194 סה"כ עלות הפעלת תחנת הכח

41,229 (174) 41,403 163,743 (348) 164,091 רווח מהפעלת תחנת הכח

5,251 - 5,251 10,529 - 10,529 הוצאות הנהלה וכלליות

35,978 (174) 36,152 153,214 (348) 153,562 רווח תפעולי

7,625 - 7,625 11,857 - 11,857 הכנסות מימון
80,721 - 80,721 120,880 - 120,880 הוצאות מימון

73,096 - 73,096 109,023 - 109,023 הוצאות מימון, נטו

(37,118) (174) (36,944) 44,191 (348) 44,539 רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה

8,496 - 8,496 (10,251) - (10,251) הטבת מס (מיסים על הכנסה)

(28,622) (174) (28,448) 33,940 (348) 34,288 רווח נקי לתקופה

התאמות לתקינה הישראלית במאזן ליום 30 ביוני 2018 נובעות מהטיפול החשבונאי בעסקאות אקדמה על  ג.
סיכוני המטבע שביצעה החברה בתקופת הקמת התחנה. ההתאמות מופחתות על פני אורך החיים של תחנת הכח 
החל ממועד ההפעלה המסחרית. נכון ליום 30 ביוני 2018 חוזי האקדמה על שער החליפין משמשים לגידור 

כלכלי ומוצגים במאזן על פי שווים ההוגן.



  
 

 

 

 

 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ 

  

  
  

  

   דיווח כספי לתקופת ביניים

  2018 ביוני 30ליום 

  (בלתי מבוקר)

  
  1970 - התש"ל  ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  
  

   



  
  
  
  
  
  
  
  

   עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מקבוצת 
  

  1970 - ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  2018 ביוני 30ליום 

  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

  עמוד    
  3    דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

      
      ):ח"ש( חדשים בשקלים כספיים נתונים

       המאוחדים התמציתיים הכספיים בדוחות הכלולים והתחייבויות נכסים
  5 - 4    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
  8 -  7    אם כחברה עצמה לחברה המיוחסים

 10 - 9    הנפרד ביניים הכספי למידע נוסף ומידע נבחרים ביאורים
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 לכבוד
  בעלי המניות של

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

  א.נ.ג.,
  

(דוחות  ד' לתקנות ניירות ערך38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה הנדון: 

   1970- תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  
  

  מבוא
  

- ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 2018, יוניב 30החברה), ליום  -קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ (לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ) (להלן של  1970

שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון ות של שישה וולתקופ

הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע 

  סקירתנו.
  

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי ההתחייבויות 

ווחי החברות ואשר חלקה של החברה בר 2018, יוניב 30אלפי ש"ח ליום  518,790- המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ

באותו תאריך,  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותש"ח לתקופאלפי  6,102 -, וכ9,810 -הנ"ל הסתכם לסך של כ

בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא 

  מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחרים. מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות
  

  היקף הסקירה
  

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

קר עם אנשים על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעי

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 להשיג ביטחון שניוודע לכל 

  ם להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.העניינים המשמעותיים שהיו יכולי
  

  מסקנה
  

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

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38 הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה

  .1970- ומיידיים), התש"ל
  
  

למידע הכספי הנפרד בדבר בקשות לאישור  16בביאור  אנו מפנים את תשומת הלב לאמור, מסקנתנו הנ"ל את לסייג מבלי
  .תובענות ייצוגיות שהוגשו, בין היתר, כנגד החברה

  
  
  

  קסלמן וקסלמן  אביב,-תל
  רואי חשבון  2018, אוגוסטב 31

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
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  בדצמבר 31  ביוני 30  
    2018  2017  2017  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי ש"ח  

  
        נכסים

        
        :שוטפים נכסים

 27,661 30,963 10,623 מזומנים ושווי מזומנים
  50,605 63,017 46,794  השקעות לזמן קצר

  90,830 2,300 83,656  לקוחות והכנסות לקבל 
  32,030 18,437 15,871   חייבים ויתרות חובה

  16,669  13,563  25,859  מוחזקות לחברות הלוואות
  200,477  202,733  198,510 למכירה ודירותמלאי בניינים 

  (*)  - 7,000 -  למכירה מוחזקים נכסים
  381,313 338,013 418,272  

     :נכסים לא שוטפים
  - 83,298 -  ארוך לזמן חייבים יתרות

 547,674 495,620 513,891  נטו, מוחזקות לחברות והלוואות השקעות
   2,457 2,421 2,457 לבניה קרקעות מלאי

  7,000  - 7,000  נדל"ן להשקעה
  747 828 657 רכוש קבוע 

   11,710  - 24,701  יתרות מול חברה מוחזקת
 20,185 27,593 19,693 מסים נדחים

 568,399 609,760 589,773 

 949,712  947,773  1,008,045 

      
  
  שינוי ייעוד ממוחזק למכירה לנדל"ן להשקעה.)*(
  

  .2018 באוגוסט 31: החברה דירקטוריון ידי על הכספיים הנתונים אישור תאריך
  
  
  

          
  שמשון הראל

    דירקטוריון ר"יו
  עמוס לוזון
  מנכ"ל 

  אלון חבר  
  סמנכ"ל כספים
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  בדצמבר 31  ביוני 30  
    2018  2017  2017  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי ש"ח  

  
     התחייבויות

      
     :שוטפות התחייבויות

 41,087 78,740 29,386 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 55,270 55,494 68,547 חוב אגרות של שוטפות חלויות

 100,145 14,144 99,685 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 16,183 10,410 10,679 זכאים ויתרות זכות

  12,531 12,447 12,591  הלוואה מבעל שליטה
 142,110 50,190 97,863 מקרקעין רכישת בגין התחייבות

  28 95,611 8,260  דירות ומרוכשיממזמיני עבודות  מקדמות
 327,011 317,036 367,354  

    
     :שוטפות לא התחייבויות

  -  78,557 -  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
  22,174 6,772 23,607 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

  856  - 856  תמורה מותנית בצירוף עסקים
  -  101,646 -  מגזית ישראל הלוואה

 405,311 257,411 414,717 אגרות חוב
  -  -  4,500  יתרות מול חברה מוחזקת

  12   2  27  הטבות עובדיםהתחייבויות בשל 

 443,707  444,388  428,353 

     הון
    

 309,274  261,378  309,274 מניות  הון    
  502,135 163,065 502,135 מניות על פרמיה

 94,650  )190,463(  94,650 שליטה בעלי עם עסקה בגין קרן
  )190,463( 94,650 )190,463(  שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות בגין קרן

  30,495  415,130  30,495  מגזית ישראל הון שטר
  1,046  206  -  תשלום מבוסס מניות

  5,070  -  5,070  כתבי אופציה
 )553,908( )558,613( )581,377( הפסד יתרת

  14,039 996 9,210  כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
  212,338  186,349  178,994 "כ הון סה

       

  949,712  947,773  1,008,045 

        
  
  

  הבאורים 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 
  

6 

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3  החודשים שהסתיימו 6 
 בדצמבר 31-ב ביוני 30-ב  ביוני 30-ב 
 2018  2017  2018 2017 2017 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  מבוקר)(בלתי  
 אלפי ש"ח 

  
       - הכנסות

 158,675 - 12,476 960 17,650  עבודות ומביצוע קרקעות, בניינים ממכירת הכנסות

       -ההכנסות עלות
 46,133 283 4,394 1,176 6,717   עבודות ומביצוע קרקעות, בניינים מכירת עלות

  94,694 1,003 6,470 1,003 8,743  מוחזקת מחברה בניה שירותי מתן עלות

 140,827 1,286 10,864 2,179 15,460  סה"כ עלות המכר

       
 17,848 )1,286( 1,612 )1,219( 2,190  גולמי(הפסד)  רווח

 )749( )226( )564( )279( )1,009(  ושיווק מכירה הוצאות
 )16,911( )4,512( )2,765( )7,757( )4,870(  וכלליות הנהלה הוצאות

  4,409 1,290 1,108 2,190 2,223  דמי ניהול בגין חברה מוחזקתהכנסות 
 )24,707( )18,048( )17,149( )22,250( )8,956(  מוחזקות חברות בהפסדי החברה חלק

       
 )20,110( )22,782( )17,758( )29,315( )10,422(  הפסד תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות

       

 )3,193( )278( 2,192 )1,751( )2,584(  נטו, אחרות (הוצאות) הכנסות

       
 )23,303( )23,060( )15,566( )31,066( )13,006(  הפסד תפעולי לאחר הכנסות (הוצאות) אחרות

       
 16,867 - 2 - 3  מימון הכנסות
 )34,596( )10,288(  )10,972( )19,226( )17,572(  מימון הוצאות

  6,941  2,144  2,230  3,729  3,597 מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות הכנסות
       

 )34,091( )31,204( )24,306( )46,563( )26,978(  ההכנסה על מסים לפני הפסד

  7,990 - 492 - 492  מסים על הכנסה
       

 )42,081( )31,204( )24,798( )46,563( )27,470(   לחברה המיוחס הפסד
       

      ):המס השפעת לאחר( לחברה המיוחס אחר כולל הפסד
 הפסד או לרווח מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים

       - ספציפיים תנאים בהתקיים
 19,460 6,278 )12,393( 6,417 )4,829(  הנובעות מתרגום דוחות כספיים  התאמות

        
         הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
   מוגדרת להטבה תכנית בגין אקטוארי (הפסד) רווח

 229 10 - 10 -             בחברה מוחזקת

        
 )22,392( )24,916( )37,191( )40,136( )32,299( לחברה המיוחס כולל הפסד כ"סה

        
  
  
  

  הבאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
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 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3  החודשים שהסתיימו 6 
 בדצמבר 31-ב ביוני 30-ב  ביוני 30-ב 
 2018  2017  2018 2017 2017 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח 

  
       -  החברה של שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

 )42,081( )31,204( )24,798( )46,563(  )27,470(  הפסד המיוחס לחברה

 מפעילות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות
       - החברה של שוטפת
       :החברה של והפסד רווח לסעיפי התאמות

 231 60 54 114 113 פחת והפחתות
 10,789 8,149 8,740 15,497 13,972  נטו, מימון הוצאות

 26 20 49 16 15  נטו, לעובדים הטבות בשל בנכסים שינוי
 7,990 - 492 - 492  מיסים על הכנסה

  -  -  -  -  4,284  ירידת ערך הלוואה לחברה מוחזקת
  1,046  206  -  206  )1,046(  תשלום מבוסס מניות

  )627(  -  -  -  -  לוזון נדל"ןרווח מעלייה לשליטה בחברת 
  24,707  18,048  17,149  22,250  8,956 מוחזקות חברות בהפסדי החברה חלק

 26,786 38,083 26,484 26,483 44,162 

       
      :החברה של והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים

 )82,925( 5,308 185 5,625 7,174 ירידה (עלייה) בלקוחות והכנסות לקבל
 66,181 )4,954( 10,787 )7,162( 7,894 ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה

       בניינים ו דירות, מקרקעיןבמלאי (עליה)  ירידה
 72,611 )22,677( )27,638( )39,523( )31,426( נטולמכירה, 

  95 95 - 95 -  ירידה בבטוחות סחירות
  עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני 

 8,865 294 1,352 1,421 )460( שירותים
 )12,713( 834 )9,708( )1,631( )16,138( עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

 )17,766( 1,138 )5,626( 191 )907(  נטו, מוחזקות חברות עם שוטפות ביתרות שינוי
   ורוכשיממזמיני עבודות  מקדמותעלייה (ירידה) ב

 )71,308( 13,445 8,235 24,275 8,232 דירות

 )25,631( )16,709( )22,413( )6,517( )36,960( 

 בחברה התקופה במהלך והתקבלו ששולמו מזומנים
      :עבור

 )24,120( )8,324( )11,498( )11,508( )13,405( ששולמה ריבית
 1,956 1 - 2 - שהתקבלה ריבית

 )609( )7( )7( )14( )14(  ששולמו מיסים

  )13,419( )11,520( )11,505( )8,330( )22,773( 

            
 )57,652( )19,568( )32,232( )36,709( )39,734( שנבעו מפעילות שוטפת של החברה נטו מזומנים

        
  
  
  
  

  הבאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
  

    



  בע"מ)קבוצת א. דורי  -קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ (לשעבר 
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  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
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 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3  החודשים שהסתיימו 6 
 בדצמבר 31-ב ביוני 30-ב  ביוני 30-ב 
 2018  2017  2018 2017 2017 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח 

  
            :החברה של השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

  )126( )69( - )90( )23(  רכישת רכוש קבוע 
 234 )3,962( 2,406 )5,325( 10,120  , נטוחברות מוחזקותמהלוואות (מתן)  החזר

 )57,483( -  - - השקעה בחברות מוחזקות
 45,988  22,926  3,534  33,576  3,811  נטו, ליווי וחשבונות קדונותימפ(השקעה)  משיכה

 11,794  -  -  -  -  מוחזקת מחברה דיבידנד

 407  18,895  5,940  28,161  13,908  החברההשקעה של  לפעילות ששימשונטו  מזומנים

       
       :מזומנים מפעילות מימון של החברה תזרימי

בניכוי הוצאות (סדרות ח', ט') אגרות חוב הנפקת 

  הנפקה
- -  - -  

 202,985   
 )55,146( )22,145( )22,233( )22,145( )22,233( אגרות חוב רעוןיפ

   1,170    -  - -  תמורה מהנפקת כתבי אופציה
  )12,000( - - )12,000( -  הלוואה מבעל השליטה פירעון

  -  -  -  105,000  -  ח' סדרה - הנפקת אגרות חוב 
  -  -  42,610  -  42,610  'י דרהס -הנפקת אגרות חוב 

  -  -  )1,324(  )1,495(  )1,324(  י' דרהס -הוצאות הנפקה בגין אגרות חוב 
   300  -  -  300  -  מגזית ישראל הלוואה קבלת

 )1,446( 6,002 )4,131( 5,902 )4,677(  הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך )רעוןיפקבלת (

 )53,973(  )28,433(  )5,300(  )39,067(  )5,588(  לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטואשראי 

 81,890 )44,576( 9,622 36,495 8,788 החברה של מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

      
 24,645 )45,249( )16,670( 27,947 )17,038(  מזומנים ושווי במזומנים(ירידה)  עליה

 3,016 76,212 27,293 3,016 27,661 התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 27,661 30,963 10,623 30,963 10,623 התקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת

      
       : במזומן שלא מהותית פעילות

        
פירעון ריבית לשלם בגין הלוואה מגזית ישראל כנגד 

  5,553  -  -  3,221  -  הנפקת מניות 
         
         

  2,330  -  -  -  -  לוזון נדל"ןתמורה מותנית בגין רכישת חברת 
  

  384,635  -  -  -  -  המרת שטר הון מגזית למניות החברה
  

  3,900  -  -  -  -  המרה של הלוואה מגזית כנגד כתבי אופציה
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  קבוצת א. דורי בע"מ) -(לשעבר  קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות 38ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

  1970 -תקופתיים ומיידיים), התש"ל 
  

 כללי .1
  

ד' לתקנות ניירות ערך 38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על 1970-כספיים ומיידיים), התש"ל(דוחות 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר  2017בדצמבר  31הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

הדוחות הכספיים השנתיים) ולבאורים אשר בדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של  -נלוו אליהם (להלן 

  הדוחות הכספיים המאוחדים). -(להלן  2018יוני ב 30ה ליום החבר
  

 מעריכים החברה והנהלת דירקטוריון, המאוחדים הכספיים לדוחות 1 בבאור האמור מכל לגרוע מבלי .2
 ולחלופות נכסיה, לפעילותה בהתאם, שלה המזומנים צורכי את לנהל תוכל החברה כי גבוהה בסבירות
 שנתיים לפחות של בתקופה הכספיות התחייבויותיה בפירעון ולעמוד להמשיך כדי, לרשותה העומדות

 . המאוחדים הכספיים לדוחות. ז.1 באור ראה נוספים לפרטים. הדוח ממועד
 

מיליון ש"ח, בתנאים  29 - עד כ לעניין הסכמתה של החברה לעיכוב גביית חובות דורי בניה אליה בסך של .3

מיליון  3 - כ שנקבעו, וכן לעניין מסגרת אשראי למימון עלויות בדק לפרויקטים של החברה בסך של עד

   .ד. לדוחות הכספיים המאוחדים.1, ראה באור שהעמידה החברה לדורי בניה ש"ח
 

 החשבונאית ניותהמדי לכללי בהתאם הינה, זה נפרד הכספי במידע שיושמה חשבונאית מדיניות עיקרי .4
  :להלן לאמור פרט, 2017 בדצמבר 31 ליום הנפרד הכספי במידע פורטו אשר

 
  חדשים תקנים של לראשונה יישום

  
 להוראת בהתאם, IFRS 15 תקן את, רטרוספקטיבי באופן מיישמת החברה, 2018 בינואר 1 מיום החל

 1 ליום העודפים יתרת כתיאום לראשונה היישום של המצטברת בהשפעה הכרה המאפשרת המעבר
 לראשונה מהיישום שנבעו הכמותיות וההשפעות התקן של לראשונה יישום בדבר לפרטים. 2018 בינואר

  . המאוחדים הכספיים לדוחות. ג.2 באור ראה, IFRS 15 של
  

 להוראת בהתאם, IFRS 9 תקן את, רטרוספקטיבי באופן מיישמת החברה, 2018 בינואר 1 מיום החל
 1 ליום העודפים יתרת כתיאום לראשונה היישום של המצטברת בהשפעה הכרה המאפשרת המעבר
 לראשונה מהיישום שנבעו הכמותיות וההשפעות התקן של לראשונה יישום בדבר לפרטים. 2018 בינואר

  . המאוחדים הכספיים לדוחות. ד.2 באור ראה, IFRS 9 של
  

דוראד אנרגיה בע"מ לבעלי מניותיה (לרבות החברה לפרטים בדבר החזר הלוואות בעלים שבוצע על ידי  .5

וכן בדבר  2018דורי אנרגיה)) בחודש ינואר  - בעקיפין, באמצעות א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן –

.א. לדוחות 3, ראה באור הערכת דוראד בנוגע להחזר הלוואות בעלים נוסף בשנה העוקבת למועד הדוח
 הכספיים המאוחדים. 

 
 החברה של') ז -ו' ו סדרות( החוב ואגרות החברה דירוג אישור על מדרוג הודיעה 2018 רוארבפב 2 ביום .6

  .יציב אופק עם Baa2.il בדירוג
 

 בהתאם אנרגיה בדורי החברה של וזכויותיה החזקותיה על שעבוד ונרשם נוצר 2018 בפברואר 21 ביום .7
 כמו החברה. של ח') (סדרה החוב אגרות של הנאמנות שטר הוראות במסגרת החברה של להתחייבותה

   החברה של ח׳) (סדרה החוב אגרות שנושאות השנתית הריבית שיעור פחת מועד, מאותו החל כן,
  .המאוחדים הכספיים לדוחות) 8.טז.3 באור ראה נוספים לפרטים .)צמוד למדד( %5 של לשיעור %1-ב

 
 הארץ במרכז במקרקעין זכויות לרכישת בעסקה 2018 במרס 21 ביום החברה של התקשרותה בדבר .8

 הכספיים דוחותל. ה.3 באור ראה, למגורים יזמי ן"נדל פרויקט ביצוע לצורך קומבינציה עסקת עם יחד
  .המאוחדים

 
 10 עד של בסך, בבנק בניה דורי של אשראי מסגרת לטובת ערבות החברה העמידה 2018 מרס בחודש .9

 .(אשר נוצלה במלואה) ח"ש מיליון
  

.י. לדוחות 3במסגרת עסקת נובה, ראה באור  2018לעניין ערבות שהעמידה החברה בחודש מרס  .10
  הכספיים המאוחדים.

 
' ו ומסדרה' ז מסדרה החוב אגרות למחזיקי הנאמנים שקיימו חוב אגרות מחזיקי אסיפות בדבר לפרטים .11

 מאי מחודש' ז מסדרה החוב אגרות למחזיקי הנאמן של דיווח ובדבר 2018 מרס בחודש החברה של
 .המאוחדים הכספיים לדוחות. ז.3 באור ראה, 2018

  
  
 



  

10 

 גבס רום החזקות של בחזרה לרכישה בניה לדורי שהוענקה האופציה פקעה 2018 באפריל 11 ביום .12
 ואלה גבס רום של הכספיים דוחותיה את עוד תאחדמ איננה בניה דורי האמור מהמועד והחל, מהחברה

 הכספיים לדוחות. ה.2 באור ראה נוספים לפרטים. החברה של הכספיים בדוחותיה ישירות יאוחדו
  . המאוחדים

 
 דירקטוריון לאישור בהתאם. החברה ל"כמנכ תיק ארז מר של כהונתו הסתיימה 2018 במאי 15 ביום .13

 ומר החברה ל"כמנכ לוזון עמוס מר מכהן 2018 במאי 16 מיום החל, 2018 במרס 15 מיום החברה
 הכספיים לדוחות .ט.3 באור ראה נוספים לפרטים .החברה דירקטוריון ר"כיו מכהן הראל שמשון

  .המאוחדים
 

ש"ח ע.נ. של אגרות חוב (סדרה  42,610,000השלימה החברה הנפקה לציבור של  2018במאי  24ביום  .14
, שפורסם מכוח תשקיף 2018במאי  22י') של החברה, וזאת על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 

בדבר  לפרטים .2017בנובמבר  29, נושא תאריך 2017בנובמבר  28המדף של החברה שפורסם ביום 

קת אגרות החוב האמורות וכן בדבר שעבוד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב האמורות, על הנפ

אשר בוצע על ידי החברה,  66%מניות רונסון, חברה בת המוחזקת בשיעור של החזקות החברה ב

  .המאוחדים הכספיים לדוחות.יד. 3 באור ראהלאחר תאריך המאזן, , 2018בחודש יולי 
 

 הכספיים לדוחות. טז.3 באור ראה, להם צד הקבוצה שחברות המשפטיים להליכים ביחס לעדכונים .15
  .המאוחדים

  
  )3.18 באור ראה, החברה כנגד, היתר בין, שהוגשו ייצוגיות תובענות לאישור בקשות בדבר לפרטים .16

 בית ידי-על נגזרות תובענת לאישור בקשות דחיית לעניין. השנתיים המאוחדים הכספיים לדוחות
 .המאוחדים הכספיים לדוחות) 3.טז.3 באור ראה, המשפט

  
בדבר חלוקת  2018לעניין החלטות הדירקטוריון המנהל והדירקטוריון המפקח של רונסון בחודש יולי  .17

דיבידנד לבעלי מניותיה (לרבות החברה), הכפופה עדיין לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של 

 הכספיים המאוחדים..ב. לדוחות 5באור רונסון, ראה 

  
, לאחר תאריך המאזן, בהסכם בניה עם דורי בניה לשם 2018לעניין התקשרות החברה בחודש יולי  .18

 .ה. לדוחות הכספיים.5ביצוע ההקמה של שלב ב' של פרויקט החברה בגני תקווה, ראה באור 

  
ידי מר עמוס לוזון, -עלמיליון ש"ח שהועמדה לחברה  12.6לעניין עדכון מועד פירעון ההלוואה בסך של  .19

תחם "הפיל" בתל אביב, ראה מבעל השליטה (באמצעות חברה בבעלותו) בקשר לפרויקט החברה ב

  .ו. לדוחות הכספיים המאוחדים.5באור 
 

שינויים בהתחייבויות הפיננסיות אשר תזרימי המזומנים בגינן מסווגים כתזרימי מזומנים מפעילות  .20
   מימון (באלפי ש"ח):

  

  
לזמן ארוך הלוואות 

  מבנקים כולל חלויות
אשראי לזמן קצר 
  מתאגידים בנקאיים

אגרות חוב 
ריבית (כולל 

  סה"כ  לשלם)
  )526,083(  )462,825(  )33,388(  )29,870(  :2018 בינואר 1יתרה ליום 

          שינויים במהלך התקופה:
  44,652  34,387  5,588  4,677  תזרימי מזומנים ששולמו

  -  -  10,400  )10,400(  ארוךמיון הלוואות לזמן 
  )41,286(  )41,286(  -  -  תזרימי מזומנים שהתקבלו

  )15,727(  )15,727(  -  -  סכומים שנזקפו לרווח והפסד
  )538,444(  )485,451(  )17,400(  )35,593(  :2018 ביוני 30יתרה ליום 

 
 

 
  

*  *  *  



דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג(א)



מצורף בזאת דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג(א) 

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

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ (להלן: "התאגיד" או החברה"), 

אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

עמוס לוזון, מנהל כללי .1

אלון חבר, סמנכ"ל כספים .2

הבקרה הפנימית

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל 
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את 
התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, ואשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס 
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. 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו 
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 
או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, 

בהתייחס לדרישת הגילוי.

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. 

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה 
שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ("הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון"), העריכו ההנהלה 
והדירקטוריון את הבקרה הפנימית בתאגיד, והגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור ליום 31 בדצמבר 

2017 הינה אפקטיבית.

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 
האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.

בהתאם, למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה 
הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית 

על הדיווח הכספי ועל הגילוי היא אפקטיבית. 



הצהרת מנהלים

    הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(1)

אני, עמוס לוזון, מצהיר כי:

בחנתי את הדוח הרבעוני של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ (להלן: "התאגיד") לרבעון  (1)
השני של שנת 2018 (להלן: "הדוחות");

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

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 

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של התאגיד  (4)
(המשמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים בתאגיד), בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר 

לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  (ב)
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי;

אני לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, מובא לידיעתי על 

ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
לא הובא לידיעתי כל אירוע ו/או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי  (ג)
אחרון לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות להערכתי את מסקנת הדירקטוריון 

וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח ועל הגילוי של התאגיד.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

תאריך:
עמוס לוזון
מנהל כללי 31 באוגוסט 2018



הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג(ד)(2)

אני, אלון חבר, מצהיר כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות הכספיים המאוחדים  (1)
לתקופת הביניים של קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ (להלן: "התאגיד") לרבעון השני של 

שנת 2018 (להלן: "הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים");

לפי ידיעתי, הדוחות לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם  (2)
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 
שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות לתקופת הביניים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים  (3)
באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של התאגיד  (4)
(המשמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים בתאגיד), בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר 

לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות ולמידע הכספי האחר 
הכלול בדוחות לתקופת ביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין; וכן-
כל תרמית בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  (ב)
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי;

אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ככל שהוא רלוונטי 
לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 

ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
לא הובא לידיעתי כל אירוע ו/או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי  (ג)
האחרון לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ולכל מידע אחר הכלול בדוחות, 
אשר יש בו כדי לשנות להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות 

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

תאריך:
אלון חבר

סמנכ"ל כספים 31 באוגוסט 2018
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