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  גלוב בע"מ- גזית
  

  הדירקטוריון לבעלי המניותדין וחשבון 

  2018 במרס 31שנסתיימה ביום  תקופהל
  

את דוח הדירקטוריון של החברה גלוב בע"מ (להלן: "החברה") מתכבד להגיש בזה -דירקטוריון גזית
  "):תאריך הדיווח(להלן: " 2018 במרס 31שנסתיימה ביום  תקופהל

        

    חברה ופעילותהה .1

  מבוא .1.1

 ")הקבוצה(להלן יחדיו: ", חברות ציבוריות ופרטיות, 1מוחזקות שלההחברה, באמצעות חברות 
נכסים בעלי שימושים מעורבים  ,מרכזים מסחריים עוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של

בצפון אמריקה, ברזיל, ישראל, צפון, מרכז ומזרח אירופה תוך התמקדות בערים ות אונעמבוססי קמ
עסקיות . בנוסף, פועלת הקבוצה לאיתור ומימוש הזדמנויות חיםמרכזיות באזורים אורבאניים צומ

  . נוספיםבתחום פעילותה גם באיזורים 

בורסת " או "TASEאביב בע"מ (להלן: "-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל ותהחברה רשומ מניות
"), TSXובבורסה של טורונטו, קנדה (להלן: " ")NYSE) (להלן: "NYSEבבורסה של ניו יורק ( ,")ת"א

  ."GZTבכל הבורסות תחת הסימון "
  

 פעילות החברה מתבצעת כיום בעיקרה בשלושה סוגי השקעות:
  חברות פרטיות בבעלותה המלאה, המאוחדות בדוחותיה הכספיים, אשר בהן מתווה החברה את

האסטרטגיה, אחראית על מימון פעילותן וכן מפקחת על אופן ניהולן. פעילות זו מתבצעת 
באמצעות חברות בנות  ,)"גזית פיתוח"גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ (להלן: -באמצעות גזית

 )"Gazit Horizons":(להלן.Gazit Horizons Inc ) ובאמצעות "Gazit Brasil"בברזיל (להלן: 
  בארה"ב.

  ,חברות ציבוריות בשליטת החברה, להן אסטרטגיה דומה, המאוחדות בדוחותיה הכספיים
(להלן:  .Citycon Oyjוהחברה הינה בעלת המניות הגדולה בהן. פעילות זו מתבצעת באמצעות 

"CTY ובאמצעות ("Atrium European Real Estate Limited.  :להלן)"ATR"(.  
 פעילות זו אינה מהווה שליטה ולתאריך הדיווחהותית חברות ציבוריות בהן לחברה החזקה מ .

) המוצגת בשיטת השווי המאזני וכן "FCR"(להלן:  .First Capital Realty Incמתבצעת באמצעות 
  ) המוצגת בשווי שוק כנכס פיננסי.  "REG"(להלן:  Regency Centers Corporation באמצעות

  

נכסים (לרבות עם שותפים) שבהם קיים פוטנציאל האסטרטגיה של הקבוצה הינה להתמקד ברכישת 
אקטיבי, השבחה, הוספת שימושים ופיתוח מחדש. -להגדלת תזרים המזומנים על ידי ניהול פרו

הקבוצה מתמקדת בנכסים מסחריים הממוקמים באיזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין המספקים 
הם פוטנציאל להגדלת תזרימי צרכים בסיסיים של האוכלוסייה, אשר להערכת הקבוצה, יש ל

המזומנים ויצירת ערך נוסף. כמו כן, פועלת הקבוצה למיחזור הון בדרך של מכירת נכסים שאינם 
 נכסי ליבה ובהם, להערכת הקבוצה, פוטנציאל צמיחה מוגבל.

החברה להגדלת הנדל"ן הפרטי, אשר להערכת הנהלת החברה,  פועלתכחלק מהאסטרטגיה שלה, 
. כמו כן, החברה מעריכה כי הגדלת היקף של החברהאת תזרימי המזומנים לשפר וצפויה להגדיל 

להוביל לקבלת דירוג והנכסים המוחזקים בצורה ישירה עשויה לחזק את היחסים הפיננסים שלה 
יוון מקורות המימון של החברה למוסדות וגהשקעה בינלאומי וכפועל יוצא, להורדת עלויות המימון 

  .ם ושווקי הון חדשיםפיננסיים בינלאומיי
  
  
 

______________________________  

  .REG, חברות המוצגות בשיטת השווי המאזני וחברת ההתייחסות לחברות מוחזקות כוללת, אלא אם מצוין אחרת, חברות אשר מאוחדות על ידי החברה באופן מלא  1
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 2018במרס  31ליום  נכסי הקבוצה .1.2
  

מדינות פעילות 
שיעור 
החזקה

נכסים 
 מניבים

נכסים 
בפיתוח

נכסים 
 אחרים

שטח בנוי 
להשכרה 

(אלפי מ"ר)

יתרת נדל"ן 
להשקעה 

בספרי החברה 
(מיליוני ש"ח)

CTY  ,פינלנד, נורבגיה
שבדיה, אסטוניה 

 ודנמרק
45.5%  44  1  -  1,129  18,124 

ATR  ,פולין, צ'כיה
 12,052  970  -  -  39  59.8% סלובקיה ורוסיה

Gazit Brasil (סאו פאולו) 1,920  108  1  -  6  100%ברזיל 

 2,870  131  -  1  8  100%ישראל גזית פיתוח
 223  6  -  - 1 100%בולגריה ומקדוניה

Gazit Horizons 452  12  1  -  2  100%ארה"ב 

 409  35  -  -  2  100%גרמניה גזית גרמניה

 36,050 2,391 2 1022  סה"כ בספרי החברה

        
 2,061  76  -  -  2  נכסים בשליטה משותפת (איחוד יחסי)

 38,111 2,467 2 1042   סה"כ
 

   

נכסים  160בבעלותה אשר  FCRמהון המניות של  32.5% -מחזיקה החברה בכ 2018במרס  31ליום 
של להשכרה , בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים בשטח בנוי ונכס בפיתוח בקנדה מניבים

 מיליארד דולר קנדי.  10.0 -בהיקף של כ וסך מאזןמיליון מ"ר  2.2 -כ

 429בבעלותה אשר  REGמהון המניות של  8.3% -מחזיקה החברה בכ 2018במרס  31כמו כן, ליום 
מיליון  5.5 -של כ להשכרה, בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים בשטח בנוי בארה"ב נכסים

לדוחות  ב'5, ראה באור לאחר תאריך הדיווח REGמליון מניות  5.9 - לפרטים בדבר מכירת כ מ"ר.
  הכספיים.

) Supplemental Packageמידע נוסף באשר לקבוצה, לרבות מצגות עדכניות, חבילות דיווח נוספות (
הכוללות מידע באשר לנכסים, התחייבויות ועוד (מידע אשר מובהר כי אינו מהווה חלק מדו"ח זה ואף 

  www.gazit-globe.com -אינו כלול על דרך ההפניה), ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה 
  .ובאתרי האינטרנט של החברות המוחזקות
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15%, ב"ארה

13%, ישראל

מרכז ומזרח  
,  אירופה
23%

,  צפון אירופה
19%

21%, קנדה
9%, ברזיל

, ב"ארה
17%

14%, ישראל

מרכז ומזרח  
,  אירופה
22%

,  צפון אירופה
16%

22%, קנדה

9%, ברזיל

במרס  31ליום  פי סולו מורחב)להלן התפלגות השקעות החברה באזורי פעילותה (על  .1.3
2018: 

  
  

  שווי שוק                                                              ערך בספרים                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :1") באזורי הפעילות של החברהNOIלהלן התפלגות הכנסות מהשכרה נטו ("     .1.4

 

 

 

 

  

  

  

 

__________________________           
 .REG, לרבות חלקה של החברה (באיחוד יחסי)   1

   

50%, אירופה

9%, ישראל
13%, ב"ארה

22%, קנדה

6%, ברזיל 1%, סלובקיה
6%, רוסיה

1%, רומניה

13%, פולין

4%, כיה'צ

1%, גרמניה
2%, בלטיות

8%, נורבגיה

6%, שוודיה

8%, פינלנד
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 ")הרבעון" :(להלן 2018דגשים לרבעון הראשון של שנת  .1.5

 

    
  (מיליוני ש"ח למעט נתונים למניה)

במרס  31
2018 

בדצמבר 31
2017  

  

  - %52.6 52.0%  (מאוחד) יחס החוב נטו לסך המאזן  

  - %53.4 53.9%  (סולו מורחב) החוב נטו לסך המאזןיחס   

  -  9,936  9,715  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  51.4  50.2  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה (בש"ח)  

  -  59.6  58.4  1)(בש"ח EPRA NAV השווי הנכסי של החברה למניה  

  EPRA NNNAV (בש"ח) 44.5  44.3  1למניה  -  

 
 

    
    

 חודשים שהסתיימו 3 -ל
  במרס 31ביום 

  

  שינוי  2017  2018   

  1.9%  698   711   הכנסות מהשכרת מבנים  

  NOI2    492   477  3.1% 

 NOI (2.2%)  504  492   ללא שינוי בשערי החליפין 

 FFO 3.4%(  174  168  3כלכלי( 

 FFO 2.2%(  0.89  0.87  3למניה (בש"ח)מדולל  כלכלי( 

 FFO (4.0%)  175  168  3כלכלי ללא שינוי בשערי החליפין 

 FFO (3.3%) 0.90  0.87  3(בש"ח) ללא שינוי בשערי החליפיןלמניה מדולל  כלכלי 

המדולל למניה  FFO -כמות המניות ששימשו בחישוב ה 
 )1.1%(  195,583  193,510 (באלפים)

          

  -  1,130  363  4נדל"ן להשקעהשל  רכישה, הקמה ופיתוח  

  -  412   365   4נדל"ן להשקעה מימוש  

  -  50  48  נטו ,ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוחעליית   

  -  )276(  )486(  לבעלי המניות של החברה הפסד   

  -  )1.44(  )2.51(  מדולל למניה (בש"ח)הפסד   

  -  192  245  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת  

   

  להלן. 2.4ראה סעיף     1  

  2    NOI - ")Net Operating Income(" .הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת נכסים  

  להלן. 2.2, ראה סעיף הכלכלי FFO - ה חישוב. לEPRA -מוצג על פי גישת ההנהלה ובהתאם לכללי ההכלכלי  FFO  -ה    3  

מיוחס החברה וחברות מאוחדות שלה (לא כולל חברות ועסקאות משותפות המוצגות על בסיס השווי המאזני) בניכוי חוב    4  
  ספציפי.
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 (המשך) (להלן: "הרבעון") 2018דגשים לרבעון הראשון של שנת   .1.5
  

  

  

שלה יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים  לחברה ולחברות מאוחדות 2018במרס  31ליום  •
מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות  5.8 - מיליארד ש"ח (כ 9.5 -למשיכה מיידית בסכום של כ

בנוסף לחברה כלולה של החברה המוצגת בשיטת השווי המאזני יתרות  בבעלותה המלאה).
  מיליארד ש"ח. 1.3 -נזילות וקווי אשראי בסך של כ

 

 מיליארד ש"ח.  0.9 -החברה וחברות מאוחדות שלה אגרות חוב בסך כולל של כ ברבעון גייסו •
 

כתוצאה מהשינויים בשערי החליפין של דולר ארה"ב, הדולר הקנדי, האירו והריאל הברזילאי  •
מליון ש"ח  96 -לעומת הש"ח, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל ברבעון בכ

 ). swap(בניכוי השפעת עסקאות 
ככלל, תנודות בשערי החליפין של דולר ארה"ב, הדולר הקנדי, האירו והריאל הברזילאי מול  •

 הש"ח משפיעות באופן הבא:
  הנכסים,  השפעה חיובית על  "חמול הש האמורים מטבעות הלעליה בשערי החליפין של

כתוצאה מתרגום המט"ח בשערים הכלכלי  FFO-ועל ה NOI-ה, ההון העצמי של החברה
הפסד השפעה שלילית על הרווח הנקי של החברה עקב  והים יותר לשקלים. מנגד נרשמתגב

(הנגזרים הפיננסים) הבא לידי ביטוי בדוח הרווח והפסד דרך  של מכשירי ההגנה משערוך
  גידול הוצאות המימון.

  ההון העצמי של  ,השפעה שלילית על הנכסים הש"חלירידה בשערי החליפין הללו אל מול
השפעה חיובית על הרווח הנקי של החברה עקב שערוך הכלכלי וFFO -ועל ה NOI-ה ,החברה
 הבאה לידי ביטוי בדוח רווח והפסד דרך קיטון הוצאות המימון.  של מכשירי ההגנה חיובי
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 הינו ההחזקה ושיעור ההחזקות (מבנה החברה של העיקריות ההחזקות מבנה להלן .1.6
  ):2018 במרס 31 ליום

  

 

 
 

 

 

  

  

 
__________________________         

 בכספיים. לדוחות ב'5 באור ראה ,הדיווח תאריך לאחר REG מניות מליון 9.5 -כ מכירת בדבר לפרטים 1

100% 

59.8%  

100% 

100% 

45.5% 

18.3% 

32.5%

100% 
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 מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה .2
 : 2018במרס  31תמצית החזקות החברה, ליום   .2.1 

 
 שם החברה

 המוחזקת 

 
 סוג נייר

 הערך/נכסים 

 
 כמות

 (במיליונים) 

 
 שיעור החזקה

 (%) 

 
 ערך בספרים

 (מיליון ש"ח) 

שוק ליום שווי 
31.3.2018 

 (מיליון ש''ח) 
CTY) מניהOMX(405.245.5 4,336 3,204 
ATR) מניהEuronext,VSX(225.659.8 4,603 3,906 
FCR) מניהTSX(79.632.5 4,592 4,414 

1REG) מניהNYSE(14.18.3 2,920 2,920 
 -   2,647 -  -  נכסים מניביםישראל
 -   228 -  -  וקרקעותנכסים בפיתוח ישראל
 -   1,920 -  -  נכסים בפיתוח וקרקעותברזיל
 -   452 -  -  נכסים מניבים וקרקעותארה"ב
 -   441 -  -  נכסים מניביםאירופה
 -   191 -  -  קרקעות לפיתוח עתידיאירופה

 -   22,330 -  -    סך הכל נכסים
 

 (במיליוני 2018 במרס 31 ליום מורחב") "סולו (להלן: )פרטיות בנות חברות של יתרות (לרבות החברה של כספיות יתרות להלן
 ש"ח):

 
 

  11,472 אגרות חוב
  2,086  התחייבויות למוסדות פיננסיים

 13,558 סה"כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים *)
  722  אחרות התחייבויות כספיות

 14,280  סה"כ התחייבויות כספיות 
  1,812  בניכוי נכסים כספיים 
  430  2בניכוי השקעות אחרות
 12,038  3התחייבויות כספיות, נטו

  *) להלן טבלת מועדי הפירעון של אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים (במיליוני ש"ח):

 % סה"כ מוסדות פיננסיים4אגרות חובשנה
20181,282 491,331 10 
20191,5065 1,4672,973 22 
20201,1752641,439 11 
20211,0361531,189 9 
2022954511,005 7 
20231,088511,139 8 
20241,197511,248 9 
2025745  -745 5 
20261,029  -1,029 8 
 11 1,460-  1,460 ולאחריה 2027
 11,4722,08613,558100סה"כ

 
       

לדוחות ב'5מליון דולר, לפרטים נוספים ראה באור  338 -בתמורה כוללת של כ REGמליון מניות  5.9 -ר תאריך הדיווח מכרה החברה כלאח1
 הכספיים.

 

 כולל בעיקר את ההשקעה ביחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות והשקעות אחרות.2
מיליון ש"ח בגין השקעה במניות 389 -(בעיקר עתודה למסים נדחים בסך של כ מיליון ש"ח 577-לא כולל עתודה למסים נדחים בסך של כ3

REG  אשר היה משולם במימוש מיידי של כל מניותREG .(על פי שיעורי המס לתאריך הדיווח 
 

 מליון ש"ח. 599-כולל הלוואה פרטית, שאינה מובטחת בשיעבוד, מגוף מוסדי בסך כולל של כ4
 להלן. 7, אשר מובטחת בנדל"ן להשקעה, ראה סעיף 6.5%מליון ש"ח בקופון של  755 -אגרות חוב (סדרה י') בסך של ככולל תשלום קרן   5
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2.2. ) FFOEarnings(EPRA            : 

           
כמקובל בחברות נדל"ן מניב, החברה נוהגת לפרסם מידע אודות תוצאות הפעילות השוטפת שלה 
בנוסף ומבלי לגרוע מנתוני הרווח או הפסד החשבונאיים. במדינות אירופה בהן הדוחות הכספיים 

נוהגות חברות הנדל"ן המניב לפרסם מדד  ("IFRS")ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים 
התוצאות התפעוליות של החברה המיוחסות לבעלי מניות החברה, זאת בהתאם לנייר העמדה להצגת 

אשר מטרתו הגברת השקיפות, האחידות  European Public Real Estate Association ("EPRA")של 
. מדד זה אינו ")EPRA Earningוההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על ידי חברות נדל"ן (להלן: "

על כללי חשבונאות מקובלים. כמו כן, על פי טיוטת תקנות ניירות ערך לעיגון הוראות הגילוי  מבוסס
, יש להציג 2013ביחס לפעילות נדל"ן להשקעה שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך בחודש דצמבר 

בדוח השנתי בדבר תיאור עסקי התאגיד של חברות נדל"ן  FFO (Funds From Operations)מדד 
 .EPRA  -על פי כללי ה EPRA Earnings -, המחושב בדומה לאופן חישוב הלהשקעה

  
נומינאלי") מחושב כרווח הנקי (הפסד) המיוחס לבעלי מניות החברה  FFO(או " EPRA Earnings -ה

בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות (לרבות רווחים או הפסדים משערוכי נכסים לשוויים ההוגן), 
של מכשירים פיננסיים הנמדדים דרך רווח או הפסד, רווחים או הפסדים ממימוש  שינויים בשווי הוגן

  נכסים וסוגי רווח או הפסד נוספים. 
  
 EPRA - כלכלי לפי גישת ההנהלה") מחושב כ FFO(או " Economic Adjusted EPRA Earnings -ה

Earnings רווח תפעולי בר  תוך ביצוע התאמות נוספות הנדרשות לדעת החברה על מנת להציג מדד
השוואה לתקופות קודמות ולתוצאות חברות דומות. השימוש במדד זה מקובל לבחינת ביצועיהן של 

  חברות נדל"ן מניב. התאמות הנדרשות לרווח הנקי (הפסד) החשבונאי מפורטות בטבלה להלן.
אותיה משקף באופן נאות את תוצ Economic Adjusted EPRA Earnings - החברה סבורה כי מדד ה

התפעוליות של החברה, היות שהוא מאפשר בסיס טוב יותר להשוואת תוצאותיה התפעוליות של 
החברה בתקופה מסוימת לתקופות קודמות וכן מגביר את האחידות וההשוואתיות של מדד פיננסי זה, 

  לזה המפורסם על ידי חברות נדל"ן אחרות באירופה. 
  

 Economic Adjusted -וה EPRA Earnings -מדדי ה EPRA -כמובהר בניירות עמדה שפורסמו על ידי ה
EPRA Earnings  אינם מייצגים תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים, אינם

משקפים מזומנים שבידי החברה ואת יכולתה לחלקם ואינם מחליפים את הרווח הנקי (הפסד) 
  מבוקרים על ידי רואי החשבון של החברה.המדווח. כן מובהר, כי מדדים אלה אינם 
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וטיוטת תקנות נדל"ן EPRA -הכלכלי למניה של החברה המחושבים על פי הנחיות ה FFO -הכלכלי וה FFO -להלן חישוב ה
להשקעה לתקופות האמורות:

 

לשנה      
שנסתיימה 

 31ביום 
   בדצמבר

 חודשים שהסתיימו  3 -ל
  במרס 31ביום 

  20182017 2017 
 מיליוני ש"ח (למעט נתונים למניה)  
       

 493  (276) (486)רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי המניות של החברה לתקופה 
    

   התאמות:
 42  (50) (48)ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו

 (117) (12) (13)רווח הון ממכירת נדל"ן להשקעה 
 שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים לרבות נגזרים הנמדדים בשווי הוגן 

 (155) (308) 848  דרך רווח או הפסד   

 (120) 73  8 התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני

 281  281  -  1הפסד מפעילויות שהופסקו

 4  - 1 הפסד מירידה בשיעור החזקה בחברות מוחזקות

 (353) 8  (182)מסים נדחים ומסים שוטפים בגין מימוש נכסים

 53  8  - הפחתת מוניטין

 2  - -רכישה שהוכרו ברווח או הפסדעלויות 

 2  - 3 הפסד מפדיון מוקדם של התחייבויות נושאות ריבית ונגזרים פיננסיים 

 217  387  (38)חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאמות לעיל
    

FFO ) נומינאליEPRA Earnings( 93  111  349 
  

   התאמות נוספות:
    

 24  (15) (21) הפרשי הצמדה למדד

 17  3  4  פחת והפחתות

 REG  56  72  262הכלכלי של  FFO -חלק החברה ב

 46  3  36  2התאמות אחרות
  

FFO ) כלכלי לפי גישת ההנהלהEconomic Adjusted EPRA Earnings(  168  174  698 
FFO (בש"ח) 3.58  0.89  0.87 כלכלי למניה בסיסי ומדולל לפי גישת ההנהלה 

הכלכלי המדולל למניה  FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה
 195,058  195,583  193,510  3(באלפים)

     
12במהלך  REGהכלכלי למניה ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר ממכירת מניות  FFO -הכלכלי וב FFO -הירידה ב

 .          FCR -למניה ב FFO- החודשים האחרונים אשר קוזזה משיפור הביצועים בברזיל ועלייה בתוצאות ה
 
והרווח כתוצאה מהירידה REGעד למועד המיזוג עם  EQYאות הפעילות של כולל את תוצ 2017הפסד מפעילויות שהופסקו בשנת 1

עד למועד הירידה משליטה וכן הרווח כתוצאה מהירידה משליטה כאמור וכן מסיווג קרנות FCR, תוצאות הפעילות של EQY-משליטה ב
 .FCR-ו EQYחר בגין הון (בעיקר מהפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ) שהוכרו בעבר כהפסד כולל א

הכלכלי, הכוללות הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים FFO -הכנסות והוצאות שתואמו מהרווח הנקי (הפסד) לצורך חישוב ה2
שאינם קשורים לתקופות הדיווח (לרבות הפרשה להליכים משפטיים), הוצאות חד פעמיות הנובעות מסיום התקשרות עם עובדים

לות אשר אינה נדל"ן מניב, הוצאות פנימיות (בעיקר שכר) שהתהוו בהשכרת נכסים והוצאותבכירים בקבוצה, הכנסות והוצאות מפעי
 שכר מבוסס מניות.           

 
ממוצע משוקלל לתקופה.3
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 כלכלי FFOתחזית 

-שלה. תחזית ה FFO- החברה כחברות נדל"ן אחרות בצפון אמריקה ואירופה, מפרסמת את תחזית ה
FFO  מובאת להלן על מנת להציג את הערכותיה של הנהלת החברה בדבר תוצאותיה העסקיות

  והתפעוליות של החברה.

המתבססת על מידע ציבורי והערכות הנהלה, לרבות  2018הכלכלי לשנת  FFO -להלן תחזית ה
  של חברות מוחזקות ציבוריות, ככל שפורסמו, וכן על ההנחות: FFOתחזיות 

  

  .לתאריך הדיווחשיעורי הריבית הידועים שערי חליפין ו  •

  ללא השקעות, רכישות ומכירות מהותיות למעט השקעות בפיתוח נכסים.  •

• FFO כלכלי לפי גישת ההנהלה הכוללת את חלק החברה ב-FFO  שלREG.  

  ללא אירועים מהותיים לא צפויים המשפיעים על פעילות הקבוצה.  •

  

  

 1-3/18 2018          2017    

  בפועל תחזית בפועל 

FFO  (מיליוני ש"ח) 698 702 - 717 168 כלכלי 

FFO  (ש"ח) 3.58 3.64 – 3.72 0.87 כלכלי למניה 

  

הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  2018הכלכלי של החברה לשנת  FFO -תחזית ה
, המבוססת על ההנחות המפורטות לעיל, לרבות הערכות או אומדנים של 1968-ערך, התשכ"ח

הנהלת החברה וחברות הקבוצה בנוגע לאירועים או עניינים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה 
ממש, כולה או חלקה והתוצאות בפועל עלולות בשליטתה של הקבוצה. אין כל וודאות כי התחזית תת

להיות שונות מהתחזית המפורטת לעיל, וזאת, בין היתר, בשל תלות באירועים שאינם בשליטת 
  החברה והקבוצה.
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להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על  .2.3
. הצגה זו נועדה להעניק 2018במרס  31) ליום "NOI"לן: מתודולוגית היוון הכנסות מהשכרה נטו (לה

הקבוצה, אשר עשוי לשמש ככלי שווקים בהם פועלת מידע נוסף, המבוסס על מתודולוגיה מקובלת ב
עזר לניתוח שווי נכסי הקבוצה בהתבסס על התוצאות הכספיות של החברה בתקופת הדוח. מודגש 

 שוויה הנוכחי או העתידי או את שווי מניותיה.כי אין במידע זה משום הערכה של החברה את 

 

       
לשנה 

 שהסתיימה

     
 חודשים שהסתיימו 3-ל

 במרס 31ביום 
 31ביום 

 בדצמבר
     2018 2017 2017 
 מיליוני ש"ח      
 2,831 698 711 הכנסות מהשכרה   

   
 865 221 219 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה    

   
   NOI  1,966 477 492 לתקופה 

   
 NOI (199)(199) (837) –הפחת חלק המיעוט ב    

   
 של חברות כלולות NOI -הוסף חלק החברה ב   
 460 112 113 וחברות בשליטה משותפת     

    
   NOI  1,589 390 406 1חלקה היחסי של הקבוצה –לתקופה 

    
   NOI  1,589 21,560 21,624 1חלקה היחסי של הקבוצה -לשנה 

    .REGשל  NOI -לא כולל את חלקה של החברה ב .1   
    לרבעון בארבע. NOI -מחושב כמכפלת ה .2   
     

להלן טבלת רגישות המתארת את שווי הנכסים המניבים של הקבוצה במתודולוגיה האמורה, 
) המקובלים באזורי הפעילות של הקבוצה "Cap Rate"בהתאמה לטווח שיעורי היוון שונים (להלן: 

במועד הדוחות הכספיים. יצוין כי הצגה זו אינה מביאה לידי ביטוי הכנסות משטחים שאינם מושכרים 
  ות בנייה נוספות הקיימות בנכסים המניבים של הקבוצה.וזכוי

  

  :2018ראשון של שנת הלרבעון  NOI -שווי נכסים מניבים באיחוד יחסי על פי ה
  

 :Cap Rate  5.50% 5.75% %6.00 %6.25 %6.50 

  שווי נכסים מניבים   
 (במיליוני ש"ח)*

 
29,496 

 

 
28,213 

 
27,038 

 
25,956 

 
24,958 

- הנגזר מהמחיר מניה   
Cap Rate   לעיל
  (ש"ח) **

61.8 55.2 49.1 43.5 38.4 

  .Cap Rate -ב NOI -מחושב כמנה המתקבלת מחלוקת ה*   

  ** ללא השפעת מסים.
    

כסים בפיתוח וקרקעות אשר טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן , ננכסים חדשים
  מיליון ש"ח. 1,477 -, הסתכמו בכ2018 ,במרס 31בספרי הקבוצה (בדרך של איחוד יחסי) ליום 

  

  מליון ש"ח. 2,920 -בשווי של כ REGכמו כן, לתאריך הדיווח החברה מחזיקה במניות 
  

 ,במרס 31הקבוצה בניכוי נכסים כספיים (בדרך של איחוד יחסי) ליום הכספיות של התחייבויות 
   מיליון ש"ח. 21,930 -הסתכמו בכ ,2018



  בע"מ גלוב-גזית
  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

  

13  

 )          EPRA NNNAV -ו EPRA NAVשווי נכסי נקי ( .2.4

, אשר EPRA- כמקובל במדינות אירופה, בהן פועלת הקבוצה, ובדומה לנייר עמדה שפורסם על ידי ה
ידי חברות נדל"ן, -מטרתו הגברת השקיפות, האחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על

נו מדד המשקף את השווי הנכסי ), שהיEPRA NAVמפרסמת החברה את נתוני השווי הנכסי הנקי (
 הנקי של החברה המשתקף ממאזן החברה ובהתאמות מסוימות כגון נטרול מסים נדחים בגין שערוך

פיננסיים (למעט השווי ההוגן של נגזרים ונטרול לשווי הוגן  נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח
ער בין שוויים ההוגן לשווי נגזרים פיננסיים המשמשים כהגנה מטבעית אשר בגינם מנוטרל הפ

) EPRA NAVשהינו מדד נוסף המשקף את השווי הנכסי הנקי ( EPRA NNNAV -; ואת נתוני ההפנימי)
התאמות מסוימות לעתודה למסים נדחים בגין  ,בהתאמה לשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות

גן של מכשירים פיננסיים לשווי ההוולשווים ההוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח שערוך 
  מהסוג האמור לעיל.

נתוני השווי הנכסי מאפשרת השוואת  EPRA NNNAV -וה EPRA NAV - החברה סבורה כי הצגת נתוני ה
החברה לחברות נדל"ן אחרות באירופה. יחד עם זאת, נתונים אלה אינם מהווים הערכת שווי  הנקי של

כספיים, אלא נותנים פן נוסף של השווי הנכסי של החברה ואינם מחליפים את הנתונים בדוחות ה
. מובהר, כי נתונים אלו אינם מבוקרים על ידי רואי EPRA -ה לכללי) של החברה בהתאם NAVהנקי (

 החשבון של החברה.
  

 :EPRA NNNAV -וה EPRA NAV -ישוב הלהלן ח  
   31ליום        
  בדצמבר במרס 31ליום    

    2018 2017  2017  
  ש"חמיליוני     
  EPRA NAV  

  9,936  9,084  9,715 הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה בדוחות הכספיים  

  
 עתודה למס בגין שיערוך נדל"ן להשקעה  –נטרול

  1,011  1,087  976 1לשווי הוגן (בניכוי חלק המיעוט)   
  657  587  659 התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  
  (66) (61) (44)2התאמת נכס השווי הוגן של נגזרים פיננסיים, נטו  

  EPRA NAV 11,306  10,697  11,538 –שווי נכסי נקי   
  EPRA NAV (בש"ח) 59.6  54.7  58.4 למניה  

  EPRA NNNAV   

  EPRA NAV   11,306  10,697  11,538  
  (1,205) (887) (1,049)התאמת ערך התחייבויות פיננסיות לשוויין ההוגן  
  (1,011) (1,087) (976)התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים  
  66  61  44  התאמת נכס השווי הוגן של נגזרים פיננסיים, נטו   
  (765) (711) (742)התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  
        
  NNNAV – EPRA 8,583  8,073  8,623שווי נכסי נקי "מתואם"   
  EPRA NNNAV (בש"ח) 44.5  41.3  44.3 למניה  

  
של החברה ששימש בחישוב  מספר המניות המונפקות

  193,607  195,583  193,597  3(באלפים)
     

 בניכוי מוניטין שנוצר כנגד עתודה למס בצירוף עסקים. .1 
  ) של עסקאות גידור מטבע.Intrinsic Valueהסכום מייצג את השווי ההוגן בניכוי השווי הפנימי ( .2 
  מהווה את מספר המניות המדולל (באלפים) בניכוי מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה. .3 
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  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו  .3

  363  -ח של נכסים חדשים, וכן בשיפוץ, הרחבה ובניה של נכסים מניבים קיימים, בסך של כברכישה ופיתוהחברה והחברות המאוחדות שלה הסתכמו השקעות ברבעון   .3.1
  ואילך. 2018ך שנת המשתתבטא במלואה ב החברה והחברות המאוחדות שלהמליון ש"ח. השפעת השקעות אלו על תוצאות הפעילות של 

  

  פעילות במקרקעין

 ומיליון ש"ח. כמו כן, פיתח 153 -אלפי מ"ר וקרקעות לפיתוח עתידי, בהשקעה כוללת של כ 3 -בשטח של כהחברה והחברות המאוחדות שלה נכס מניב  ורכש ברבעון )1
בנוסף חברה כלולה של החברה רכשה נכסים מניבים  .מיליון ש"ח 210 -נכסים קיימים, בהשקעה כוללת של כ ונכסים חדשים ושיפצ החברה והחברות המאוחדות שלה

 מליון ש"ח. 161 -מליון ש"ח ופיתחה נכסים חדשים ושיפצה נכסים קיימים בהשקעה כוללת של כ 49 -אלפי מ"ר בהשקעה כוללת של כ 2 -בשטח של כ

ש"ח. בנוסף, חברה כלולה של החברה מימשה נכסים  ליוןמ 365 -החברה והחברות המאוחדות שלה מימשו נכסים שאינם נכסי ליבה בהיקף של כ ברבעוןכמו כן, 
 . מליון ש"ח 196 -שאינם נכסי ליבה בהיקף של כ

  

 
נתונים תפעוליים עיקריים2)  

נכסים      
1מניבים

שטח בנוי 
 להשכרה

(אלפי מ"ר)

ממוצע דמי שכירות 
שינוי בתזרים נטו בסיסיים חודשיים למ"ר 

2מנכסים זהים

מנכסים תזרים נטו 
 (מליון)

שיעור תפוסה בנכסי 
הליבה 

יחס חוב 
נטו לסך 
31.3.201831.3.2017Q1.2018Q1.2017 31.3.201831.3.2017      מאזן

 R 77 $R 15.6% R$ 26.1 R$ 25.0 95.9% 91.9% N/A$ 91 108 6גזית ברזיל   

 N/A 95.7% 98.6% ש"ח 37.6 ש"ח 39.3 7.8% ש"ח 104.7 ש"ח 105.7 131 8גזית פיתוח (ישראל)   
   CTY451,17523 € 24 €0.8%€ 53.3   56.6 € 96.1% 96.0% 46.8% 
   ATR401,00014.2 € 13.3 €4.1% 44.4 € 45.3 € 96.9% 95.4% 31.7% 
   FCR1602,19617.8 $C 17.4 $C2.6%C$ 111.6C$ 106.9 96.2% 94.5% 43.6% 
   REG4295,49119.1 $U.S18.3 $U.S4.0%U.S.$ 206.7U.S.$ 153.195.1% 95.3% 27.2% 
     כולל נכסים בשליטה משותפת.1   
שינוי בתזרים נטו מנכסים זהים ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד.2   
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 נתוני נכסים בפיתוח, בפיתוח מחדש והרחבה )3  
 נכסים בפיתוח    

מס' נכסיםשם החברה   

סך השקעה עד 
 במרס 31ליום  

2018 
 (מיליון ש''ח)

עלות 
 להשלמה

 (מיליון ש"ח)
 שטח

 (אלפי מ"ר)
   FCR 1 637 123 37 

   CTY 1 247 684 44 

 2 31 80 1 גזית פיתוח   

    3 964 838 83 

        

        

 נכסים בפיתוח מחדש והרחבה    

מס' נכסיםשם החברה   

סך השקעה עד 
 במרס 31ליום  

2018 
 (מיליון ש''ח)

עלות 
 להשלמה

 (מיליון ש"ח)
 שטח

 (אלפי מ"ר)
   FCR 7 1,653 185 61 

   CTY 1 195 65 24 

   ATR 4 420 455 43 

 13 81 75 1 גזית פיתוח   

   Gazit Brasil 1 13 51 9 

    14 2,356 837 150 
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 השפעת הסביבה המאקרו כלכלית על פעילות הקבוצה  )4
      

מהסביבה המאקרו כלכלית (בין היתר, היקפי הצריכה הפרטית, שיעור הקבוצה מושפעת פעילות 
האבטלה ורמת הביקושים) במדינות הפעילות השונות. פרמטרים אלו משפיעים על שיעור התפוסה 
בנכסים, גובה דמי השכירות ויכולתה של הקבוצה להגדיל את הכנסותיה לאורך זמן כמו גם על היקף 

 ופוטנציאל ההשקעות והפיתוח.
 

, הקבוצה מדווחת על יציבות בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה ועלייה בדמי 2018במרס  31נכון ליום 
השכירות הממוצעים בנכסיה. החברה מעריכה כי הנתונים המאקרו כלכליים במדינות הפעילות 

 מעידים על סביבה יציבה והמשך תחזית צמיחה. 
 

לכליים עתידיים על פעילותה, הכנסותיה, הערכותיה של החברה בדבר השפעת אירועים מאקרו כ
רווחיה, יכולתה לגייס הון וחוב ומצבה הכספי אינן ודאיות ואינן בשליטת החברה ועל כן הינן בגדר 

 . מידע צופה פני עתיד
  :1להלן נתוני מקרו כלכליים במדינות העיקריות שהקבוצה פועלת

    )GDPצמיחה ( 

 

 שיעור אבטלה 2017 2018תחזית 

אג"ח  תשואה
 10ממשלתי (
 שנים)

  דירוג חוב
(S&P) 

 AAA  %1.95  %3.9 1.90%  2.30%  נורבגיה

 AAAu  %0.74 6.2%   %2.70 2.60%  שבדיה

 AAA 2.5%  5.8%  2.95%  2.10%  קנדה

 AA+  %0.75 8.2%   %3.10 2.50%  פינלנד

 AA+u 3.11%  3.9%  2.30%  2.80%  ארה"ב

 AA- 1.79%  2.2%   %4.40  %3.50 צ'כיה

 A+ 1.97%  3.6%   %3.20  %3.40 ישראל

 BBB+  %3.25 4.4%  4.50%   %4.16 פולין

 -BBB  %7.34  %5.0 1.50%  1.80%  רוסיה

 -BB 10.18%  8.2%   %1.0 2.50%  ברזיל

  

 דירוג חוב של חברות הקבוצה:  

סוכנות 
 הדירוג

 CTY ATR FCR REG גזית גלוב

Moody's  ilAa3/Stable Baa1/ Negative  Baa3/Positive Baa2/Stable      Baa1/ Stable 

S&P  /Stable-ilAA2 BBB/ Negative BBB-/Stable - BBB+/Stable 

Fitch  - - BBB-/Positive  - - 

DBRS  - - - BBB(HIGH)/Stable - 

  .2018 מחודש מאי Bloombergמקור הנתונים:  1

' עם ilAAאת דירוג האשראי לאגרות החוב (סדרה י') של החברה, המובטחות בשעבוד, לרמת דירוג ' S&P Maalotעדכנה חברת הדירוג  2018במרס,  7ביום  2

 אופק דירוג יציב.
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 בקבוצה ברבעוןאירועים מהותיים  .3.2
  

 860 -לפרטים בדבר הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה יג'), על ידי החברה, בהיקף של כ  .א
 לדוחות הכספיים. א'3מליון ש"ח, ראה באור  851 -מליון ש"ח ע.נ. בתמורה נטו של כ

 1ב'3מליון דולר, ראה באור  258 -בתמורה לכ REGמליון מניות  4.4 - כלפרטים בדבר מכירת   .ב
 לדוחות הכספיים.

, סיים מר דורי סגל, את כהונתו כמנכ"ל החברה וכסגן יו"ר דירקטוריון 2018בינואר  31ל מיום הח  .ג
החברה, והחל מאותו המועד, מר חיים כצמן, מבעלי השליטה בחברה, מכהן  כסגן יו"ר 
הדירקטוריון ומנכ"ל החברה. עם מינויו כמנכ"ל החברה, סיים מר כצמן את כהונתו כיו"ר 

 מונה אהוד ארנון כיו"ר הדירקטוריון של החברה. 2018במרס  27ביום   .דירקטוריון החברה
 Shopping -מ 70%, בהסכם לרכישת Gazit Brasil,התקשרה  2017בדצמבר  27ביום   .ד

Internacional937 -, מרכז מסחרי הממוקם בחלקו הצפוני של מטרופולין סאו פאולו בתמורה לכ 
מיקום  Shopping Internacional  -מיליון ש"ח) (לא כולל עלויות עסקה). ל 989 -מיליון ריאל (כ

אסטרטגי בין העיר לבין שדה התעופה הבינלאומי, והוא אחד מהמרכזים המסחריים הגדולים 
, הינו בעל שטח Gazit Brasilמרכז המסחרי, אשר בשליטה וניהול של באזור סאו פאולו. ה

 4,200אלפי מ"ר עם  123 -אלפי מ"ר המשתרע על שטח קרקע כולל של כ 77 - להשכרה של כ
 -אלפי מ"ר של זכויות בנייה נוספות. המרכז המסחרי נמצא בתפוסה של כ 200 -מקומות חניה וכ

קט, מתחמי מזון, בילוי, ומכלול שירותים ונוחות, עם דיירים, וביניהם הייפרמר 360עם  98%
מיליון מבקרים. הרכישה הושלמה  30 -מיליארד ריאל ו 1 -פדיונות שנתיים בהיקף כולל של כ

, תזרים המזומנים Gazit Brasilומומנה ממכירות הנכסים האחרונות שביצעה  2018באפריל  2ביום 
החברה. נכון למועד אישור הדוחות יתרת הנכס  וממקורות אחרים של Gazit Brasilשל  הפנוי

) ועל ידי גוף 20%מוחזקת על ידי המוכרת שהינה חברת נדל"ן ציבורית הנסחרת בסאו פאולו (
 ).10%פיננסי מוסדי (

 3ב'3מליון אירו, ראה באור  16 -בתמורה לכ CTYמליון מניות  8.3 -לפרטים בדבר רכישת כ  .ה
 לדוחות הכספיים.

  
  

  דיבידנד מדיניות חלוקת .3.3

 2018בהתאם למדיניות החברה, מודיעה החברה מידי שנה על הדיבידנד השנתי הצפוי. בחודש ינואר 
אגורות למניה (סך הכל הדיבידנד הצפוי  38, יהיה 2018הודיעה החברה, כי הדיבידנד הרבעוני לשנת 

   .)2017לשנת ש"ח  1.40ש"ח למניה, חלף דיבידנד למניה בסך של  1.52יהיה  2018שיוכרז לשנת 

האמור לעיל כפוף לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה במועדים הרלוונטיים וכפוף להוראות כל דין 
הרלוונטיות לחלוקת הדיבידנד ולהחלטות אשר החברה רשאית לקבל, לרבות לעניין יעוד אחר 

  לרווחיה ושינוי מדיניות זו.

  

  מצב כספי .3.4

  נכסים שוטפים

מיליארד ש"ח  2.7 -מיליארד ש"ח לעומת כ 3.9 -הינה כ 2018 במרס 31יתרת הנכסים השוטפים ליום 
הגידול ביתרת הנכסים השוטפים נובע בעיקר מגידול ביתרת המזומנים ושווי . 2017בדצמבר  31ליום 

 א'3(ראה באור  2018מזומנים אשר התקבלו מהנפקת אגרות החוב שהחברה ביצעה בחודש פברואר 
) לעיל ד'3.2ימשו לרכישת נכס בברזיל לאחר תאריך המאזן (ראה סעיף לדוחות הכספיים) ואשר ש

  לרכוש השוטף. REGוגידול ביתרת הנכסים הפיננסיים כתוצאה מסיווג חלק ממניות 

 

  השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני

מיליון  6,355 -לכ הסתכמה 2018 במרס 31יתרת ההשקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני ליום 
יתרת ההשקעות המטופלות בשיטת השווי  .2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  6,340-מת כ"ח לעוש

מיליון ש"ח. יתרת הסעיף ליום  4,592 -בסך של כ FCRהמאזני כוללת בעיקר את ההשקעה בחברת 
בנדל"ן להשקעה באמצעות עסקאות  ATR -ו CTY, כוללת בעיקר השקעות בספרי 2018 במרס 31

 משותפות.
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  לא שוטפיםנכסים פיננסיים 

מיליון ש"ח  2,235 -לכ הסתכמה 2018 במרס 31ליום  הלא שוטפיםהנכסים הפיננסיים יתרת 
מיליון ש"ח  4,180 -מת כלעוהמוצגות בשווי הוגן)  REG(הכוללת בעיקר את השקעת החברה במניות 

 REGנובע בעיקר ממכירת מניות  קיטון ביתרת הנכסים הפיננסיים לזמן ארוךה .2017בדצמבר  31ליום 
ליתרת הרכוש השוטף וכן  REGלדוחות הכספיים), מסיווג חלק ממניות  2ב'3ברבעון (ראה ביאור 

  במהלך הרבעון. REGמירידת מחיר מניית 

  

  נגזרים פיננסיים 

, שבוצעו במסגרת מדיניות SWAPיתרת הנגזרים הפיננסיים נובעת בעיקר מעסקאות במט"ח מסוג 
הקבוצה לשמור על מתאם גבוה ככל האפשר בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו נלקחות 

יתרת הנגזרים הפיננסיים  ההתחייבויות בגין רכישתם (על בסיס איחוד יחסי), ומוצגת בשווי הוגן.
) שנחתמו עם חלק מהבנקים בקשר עם CSAגת בניכוי סכומים שנתקבלו במסגרת הסכמים (מוצ

 - הסתכמה היתרה, כאמור, בכ 2018 במרס 31ליום  העמדת בטחונות בגין שווי הנגזרים הפיננסיים.
הקיטון נובע בעיקר מהפסד . 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  381 - מיליון ש"ח לעומת כ 156

גזרים הפיננסיים לשווים ההוגן ברבעון בעיקר מהתחזקות הדולר האמריקאי והאירו לעומת משערוך הנ
  הש"ח. 

  

  נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח 

יתרת הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח (כולל נכסים מוחזקים למכירה, המוצגים ברכוש 
מיליארד ש"ח ליום  34.8 -ש"ח, לעומת כ דמיליאר 36.0 -, הסתכמה בכ2018 במרס 31השוטף), ליום 

  .2017בדצמבר  31

לעומת  והריאל הברזילאי נובע בעיקר מהשינוי בשערי החליפין (האירו ברבעוןהגידול ביתרות אלו 
מיליארד ש"ח, מרכישת נכסים מניבים, פיתוח נכסים חדשים ושיפוץ  1.2 - הש"ח) בסך נטו של כ

מיליארד ש"ח והתאמת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה  0.4 -נכסים קיימים בעלות כוללת של כ
ש"ח נוספים. הגידול האמור קוזז ממכירת נדל"ן  וןמילי 48 - והנדל"ן להשקעה בפיתוח בסך של כ
  .מיליארד ש"ח 0.4 -החברה בתמורה של כ להשקעה שאינו בליבת העסקים של

  

  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 698 -לעומת כש"ח  וןמילי 734 -הינה כ 2018במרס  31ליום הנכסים הבלתי מוחשיים, נטו יתרת 
יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים כוללת בעיקר מוניטין שנוצר . 2017בדצמבר  31ליום מיליון ש"ח 
  מיליון ש"ח.  671 -, בסך של כCTYה, על ידי נכסים בנורבגיברכישת ה

  

  התחייבויות שוטפות

מיליארד  3.3 -לעומת כמיליארד ש"ח  4.9 -הינה כ 2018במרס  31יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
היתרה כוללת בעיקר חלויות שוטפות בגין התחייבויות לזמן ארוך,  .2017בדצמבר  31ליום ש"ח 

  .2017בדצמבר  31מיליארד ש"ח ליום  1.3 -יארד ש"ח לעומת כמיל 2.7 - בסכום של כ

 
מיליארד ש"ח. הרכוש השוטף של  1.0 -לקבוצה יתרת הון חוזר שלילי בסך של כ 2018 במרס 31ליום 

מיליארד ש"ח, יתרת קווי האשראי לזמן ארוך המאושרים הלא מנוצלים שלה  3.9 -הקבוצה בסך של כ
מיליארד ש"ח וכן תזרים המזומנים הנובע מפעילות שוטפת של החברה והחברות  6.8 -בסך של כ

ים משמעותית מסך ההתחייבויות השוטפות ולפיכך הנהלת החברה מעריכה כי המאוחדות שלה, גבוה
 3.6(ראה גם סעיף  2018 במרס 31ניתן לפרוע באמצעותם את יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 

  להלן).
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  התחייבויות לא שוטפות

 - לעומת כח מיליארד ש" 26.2 -הסתכמה בכ 2018במרס  31יתרת ההתחייבויות הלא שוטפות ליום 
 הקיטון בהתחייבויות הלא שוטפות נובע בעיקר מקיטון .2017בדצמבר  31ליום  מיליארד ש"ח 27.6

נפרעו מהתמורה שנתקבלה ממכירת  בהתחייבויות נושאות ריבית לתאגידים בנקאיים ולאחרים אשר
אשר חלקה  REG -במסים הנדחים בגין ההשקעה בומקיטון  ומהנפקת אגרות חוב ברבעון REGמניות 

  נמכרה ושווי היתרה ירד במהלך הרבעון.
  

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

 -מיליון ש"ח לעומת כ 9,715 -הסתכם בכ 2018במרס  31ההון המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 
מהפסד המיוחס לבעלי מניות החברה נובע בעיקר  הקיטון. 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  9,936
קוזז מגידול האמור  מליון ש"ח. הקיטון 74 -ומדיבידנד שהוכרז בסך של כ מליון ש"ח 486 -של כ בסך

  מיליון ש"ח. 339 -בסעיף קרנות הון בסך של כ
ש"ח למניה  50.2 -הסתכם בכ 2018במרס  31ההון המיוחס לבעלי מניות החברה, למניה, ליום 

    ברבעון.ש"ח למניה  0.38, וזאת לאחר דיבידנד של 2017בדצמבר  31ש"ח למניה ליום  51.4 -לעומת כ
    

  זכויות שאינן מקנות שליטה

 8.2 -ש"ח לעומת כמיליארד  8.3 -הסתכמה בכ 2018במרס  31יתרת זכויות שאינן מקנות שליטה ליום 
. היתרה כוללת בעיקר את חלקם של בעלי מניותיה האחרים 2017בדצמבר  31ליום  מיליארד ש"ח

 ATRוכן את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של  CTYמהונה של  54.5% - בשיעור של כ CTYשל 
  .ATRמהונה של  40.2% -בשיעור של כ

חלקם של בעלי המניות האחרים מ נובע בעיקר ברבעוןזכויות שאינן מקנות שליטה יתרת הבהגידול 
בעלי חלקם של זז מש"ח אשר קו יליארדמ 0.4 - הכולל של החברות המאוחדות בסך של כ ברווח

ש"ח ומרכישת מיליארד  0.2 -בדיבידנדים שחילקו החברות המאוחדות בסך של כ המניות האחרים
  מיליארד ש"ח. 0.1 - מניות חברות מאוחדות מהזכויות שאינן מקנות שליטה בהיקף של כ

  
  יחסי חוב לסך נכסים

 52.0% -בכ 2018במרס  31יחס החוב נושא הריבית נטו של הקבוצה לסך המאזן, הסתכם ליום 
 . 2017בדצמבר  31ליום  52.6% - כו 2017במרס  31ליום  53.7% -כ לעומת
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    תוצאות הפעילות וניתוחן 3.5  
      
    להלן תוצאות הפעולות : א.   

       
לשנה 

שהסתיימה 
 31 ביום

      בדצמבר
 חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
   2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר   

     
 מליוני ש"ח

 (למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה)
 2,831   698   711  הכנסות מהשכרת מבנים

 865   221   219  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
     

 1,966  477  492  הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים
   

 )42( 50  48  עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו
 )386( )94( )95( הוצאות הנהלה וכלליות

 168  6  29  הכנסות אחרות
 )166( )22( )48( הוצאות אחרות

 434  11  63  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו
   

 1,974  428  489  רווח תפעולי
   

 )1,085( )244( )1,115( הוצאות מימון
 314  352  57  הכנסות מימון

   
 1,203  536  )569( רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

 )327( 14  )174( מסים על ההכנסה (הטבת מס)
   

 1,530  522  )395( ווח נקי (הפסד) מפעילויות נמשכותר
 )281( )281( -  הפסד מפעילויות שהופסקו, נטו

   
 1,249 241 )395( רווח נקי (הפסד) 

    מיוחס ל:
 493  )276( )486( בעלי מניות החברה

 756  517  91  זכויות שאינן מקנות שליטה
   
)395(  241  1,249 

    רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)
 5.98  2.05  )2.51( רווח נקי (הפסד) בסיסי מפעילויות נמשכות

 )3.46( )3.46( -  הפסד בסיסי מפעילויות שהופסקו

 2.52  )1.41( )2.51( סך הכל רווח נקי (הפסד) בסיסי

 5.95  2.02  )2.51( רווח נקי (הפסד) מדולל מפעילויות נמשכות

 )3.46( )3.46( -  הפסד מדולל מפעילויות שהופסקו

 2.49  )1.44( )2.51( סך הכל רווח נקי (הפסד) מדולל

     



  בע"מ גלוב גזית
  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

  
 

21  

      להלן דוח על הרווח הכולל :   

     
לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

    בדצמבר
 חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
   2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר
 מליוני ש"ח

   
 1,249  241 )395( רווח נקי (הפסד)

     
      רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):

     סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד

 )58( )687( 639  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
 )2( )5( 18  תזרימי מזומניםרווחים (הפסדים) בגין עסקאות גידור 
 40  )97( )10( רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים

 

 )20( )789( 647  רווח (הפסד) כולל אחר מפעילויות נמשכות

 774  774  -  רווח כולל אחר מפעילויות מופסקות, נטו

 754  )15( 647  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר 
     

 2,003  226  252  סה"כ רווח כולל

 מיוחס ל:

 2,095  986 )174( בעלי מניות החברה
 )92( )760( 426זכויות שאינן מקנות שליטה

252 226  2,003 
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     2018 שנת של הראשון לרבעון הפעולות תוצאות ניתוח ב.
 

   מבנים מהשכרת הכנסות

 מיליון 698 -כ לעומת ש"ח, מיליון 711 -לכ 1.9% -בכ גדלו ברבעון מבנים מהשכרת ההכנסות
 לעומת האירו של הממוצע החליפין בשער עלייהמ נובע הגידול אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח
 במהלך שנרכשו נוספים נכסים מהפעלת הושלם, שפיתוחם נכסים של לראשונה מהפעלה ,הש"ח

 אשתקד. המקביל הרבעון לעומת ברבעון זהים מנכסים בהכנסות ומגידול האחרונים החודשים 12
   האחרונים. החודשים 12 במהלך נכסים ממכירת קוזז האמור הגידול

 קטנו ברבעון מבנים מהשכרת ההכנסות האמורות בתקופות הממוצעים החליפין בשערי שינוי ללא
 12 במהלך נכסים ממכירת בעיקר נובע הקיטון אשתקד. המקביל הרבעון לעומת 3.7% -בכ

 האחרונים. החודשים

  

       להשכרה נכסים הפעלת הוצאות

 מסך 30.8% -כ תהמהוו ש"ח מיליון 219 -בכ הסתכמו ברבעון להשכרה נכסים הפעלת הוצאות
 מהשכרה ההכנסות מסך 31.7% -כ תהמהוו ש"ח מיליון 221 -כ לעומת מהשכרה, ההכנסות
   אשתקד. המקביל ברבעון

 

       )NOI( מבנים מהשכרת נטו תפעולית הכנסה

 69.2% -(כ ש"ח מיליון 492 -לכ 3.1% -בכ גדלה ברבעון מבנים מהשכרת נטו התפעולית ההכנסה
 מהשכרה) ההכנסות מסך 68.3% - (כ ש"ח מיליון 477 -כ לעומת מהשכרה), ההכנסות מסך

 הסיבות מאותן נובע מבנים מהשכרת נטו תפעולית בהכנסה השינוי אשתקד. המקביל ברבעון
  מבנים. מהשכרת הכנסות בסעיף לעיל המתוארות

 מהשכרת נטו התפעולית ההכנסה האמורות בתקופות הממוצעים החליפין בשערי שינוי ללא
 נכסים ממכירת בעיקר נובע הקיטון אשתקד. המקביל הרבעון לעומת 2.2% -בכ קטנה מבנים
 האחרונים. החודשים 12 במהלך

 

     נטו בפיתוח, להשקעה ונדל"ן להשקעה נדל"ן ערך (ירידת) עליית

 מיישום כתוצאה להשקעה. נדל"ן - (מתוקן) IAS 40 -ב ההוגן השווי מודל את מיישמת הקבוצה
 נכסיה של ההוגן בשווי מעלייה ברווח ברבעון שלה המאוחדות והחברות החברה הכירו התקן,
 ברבעון ש"ח מיליון 50 -כ של בסך ערך עליית לעומת ש"ח מיליון 48 -כ של בסך ברוטו בסכום
   אשתקד. המקביל

  

  וכלליות הנהלה הוצאות

 לעומת ההכנסות), מסך 13.4% -(כ ש"ח מיליון 95 -כב הסתכמו ברבעון וכלליות הנהלה הוצאות
   אשתקד. המקביל ברבעון ההכנסות) מסך 13.5% -(כ ש"ח מיליון 94 -כ

  

     נטו המאזני, השווי בשיטת המטופלות חברות ברווחי החברה חלק

 -כ של רווח נרשם אשתקד המקביל (ברבעון ש"ח מיליון 63 -כ של רווחב הסעיף הסתכם ברבעון
 הקבוצה חלקו ש"ח) מליון 65- (כ FCR ברווחי החברה חלק את בעיקר כולל והוא )ש"ח מיליון 11

  .ATR -ו CTY של כלולות חברות ברווחי
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  מימון הוצאות

 ברבעון ש"ח מיליון 244 -כ לעומת ש"ח מיליון 1,115 - כב הסתכמו ברבעון המימון הוצאות
 בעיקר נובע אשתקד המקביל הרבעון לעומת ברבעון המימון בהוצאות הגידול אשתקד. המקביל
 660 -כ של בסך ברבעון המנייה מחיר מירידת כתוצאה REG  במניות ההשקעה משערוך מהפסד
 גידור עסקאות (בעיקר פיננסיים נגזרים משערוך מהפסד וכן המס) השפעת (לפני ש"ח מיליון
 מהשקעה מרווח קוזז אשר ברבעון שנרשם ש"ח מליון 308 -כ של בסך )SWAP מסוג מטבע

 ברבעון )REG את כוללות אינן (אשר אמריקאיות מניב נדל"ן מניות של נגזרים פיננסיים במכשירים
 המקביל ברבעון שנרשמו פיננסיים נגזרים משערוך הכנסות לעומת ש"ח מליון 103 -כ של בסך

  אשתקד.

-כ הינה מורחב הסולו ברמת החברה של ריבית נושאות ההתחייבויות מצבת על הממוצעת הריבית
 אשתקד. המקביל לרבעון 4.8% -כ לעומת %4.6

  

               מימון הכנסות

 המקביל ברבעון ש"ח מליון 352 -כ לעומת ש"ח מליון 57 -כב הסתכמו ברבעון המימון הכנסות
 -כ של בסך ומדיבידנד ערך ניירות ממימוש רווח בעיקר כוללות ברבעון המימון הכנסות .אשתקד

 מליון 6 -כ של בסך הכנסות אשתקד המקביל רבעון(ב REG -מ דיבידנד בעיקר ש"ח, מליון 33
 10- כ של בסך הכנסות אשתקד המקביל רבעון(ב ש"ח מליון 20-כ של בסך ריבית והכנסות ש"ח)
 מליון 336 -כ של בסך פיננסים נגזרים משערוך רווח כלל אשתקד המקביל הרבעון ש"ח). מליון
  ברבעון. מימון בהוצאות שנרשם משערוך הפסד לעומת ש"ח

  

 מס) (הטבת ההכנסה על מסים

 ש"ח מליון 14 -כ של מיסים הוצאות לעומת ש"ח מליון 174 -בכ הסתכמו ברבעון מסים הכנסות
 - כ של בסך נדחים מסים הכנסות בעיקר כוללים ברבעון מסים הכנסות אשתקד. המקביל ברבעון

 נטו מהשינויים כןו REG מניית מחיר מירידת ,REG מניות ממכירת בעיקר הנובעים ש"ח מיליון 277
 להשקעה נדל"ן להשקעה, נדל"ן של ההוגן וילשו המס בסיס בין הזמניים ההפרשים ביתרות
 (ברבעון בגינם שנוצר המס נכס והערכת מס לצרכי ומהפסדים נכסים מימוש בשל לרבות בפיתוח
 הוצאות נרשמו ברבעון ש"ח). מיליון 77 -כ של בסך נטו נדחים מסים הכנסות אשתקד המקביל
 מכירת בגין ש"ח מיליון 109 -(כ ש"ח מיליון 123 -כ של בסך הקבוצה בחברות שוטפים מסים
 בגין ש"ח מליון 88-(כ ש"ח מיליון 95 -כ של בסך שוטפים מסים הוצאות לעומת )REG מניות
 מסים הכנסות נרשמו ברבעון כן, כמו אשתקד. המקביל ברבעון )FCR ומניות REG מניות מכירת
 4 -כ של בסך מותקוד שנים מסים הכנסות לעומת ש"ח מליון 20 -כ של בסך קודמות שנים בגין

 אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליון

 

     נטו ,ושהופסק ותוימפעיל הפסד
 EQY של הפעילות תוצאות את כולל אשתקד המקביל ברבעון נטו שהופסקו, מפעילויות ההפסד
 תוצאות מהמיזוג, כתוצאה EQY - ב משליטה מהירידה ברווח והכרה REG עם המיזוג בעקבות
 הון קרן ומימוש FCR -ב משליטה הירידה בעקבות מהאיחוד מהיציאה והרווח FCR של הפעילות
  .FCR -ו EQY בגין אחר כולל ברווח בעבר שנצברו חוץ פעילויות של כספיים דוחות מתרגום
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 נזילות ומקורות מימון  .3.6
  

לחברה ולחברות המאוחדות שלה מדיניות של שמירה על רמת נזילות נאותה המאפשרת ניצול 
 הזדמנויות עסקיות בתחומי עיסוקה וכן גמישות בנגישות למקורות המימון.

מקורות הנזילות של החברה והחברות המאוחדות שלה הינם מזומנים הנובעים מנכסיה המניבים, גיוסי 
אגרות חוב, אגרות חוב להמרה, גיוסי הון, קווי אשראי, משכנתאות והלוואות לזמן ארוך המשמשים 

ה, פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים מניבים, פירעון התחייבויות, השקעות בחברות בעיקרם לשם רכיש
 מוחזקות והשקעות אחרות. 

מסתכמות היתרות הנזילות שברשות החברה והחברות המאוחדות שלה, לרבות  2018במרס  31ליום 
לחברה ולחברות המאוחדות  2018במרס  31מיליארד ש"ח. בנוסף, ליום  2.7 -השקעות לזמן קצר, בכ

  .מיליארד ש"ח 6.8 - לא מנוצלים למשיכה מיידית בסך של כ 1שלה קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים
  

לרשות החברה והחברות המאוחדות שלה עומדים קווי אשראי  2018 במרס 31נכון ליום 
 9.5 -כיכה מיידית ויתרות נזילות בסכום של לא מנוצלים למש 1לזמן ארוך מאושרים

 מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה של החברה). 5.8 -כמיליארד ש"ח (
לחברה כלולה של החברה המוצגת בשיטת השווי המאזני קווי  2018 במרס 31בנוסף, ליום 

 1.3-בסך של כ אשראי לזמן ארוך מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות
  מיליארד ש"ח.

 

לחברה ולחברות המאוחדות שלה נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  2018במרס  31כמו כן, ליום 
מסך הנדל"ן  86.7% -(כ מיליארד ש"ח 31.3 -בפיתוח שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כ

ה כלולה של החברה לחבר 2018במרס  31בנוסף, ליום  .להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח)
-המוצגת בשיטת השווי המאזני נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח שאינו משועבד בשווי של כ

  מיליארד ש"ח. 20.0
  

מיליארד  1.0 -לחברה על פי דוחותיה המאוחדים הון חוזר שלילי בסך של כ 2018 במרס 31ליום 
ש"ח. מנגד עומדים לרשות החברה במאוחד ובסולו המורחב (לרבות בחברות בבעלותה המלאה של 

מיליארד  6.8 -אשר ניתנים לניצול באופן מיידי בסך של כ 1החברה) קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים
ליארד ש"ח, בהתאמה. דירקטוריון החברה בחן את קיומו של הון חוזר שלילי כאמור מי 3.3 -ש"ח וכ

וקבע, כי לאור היקף המקורות העומדים לרשות החברה והחברות המאוחדות שלה, כמפורט לעיל 
ותזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת אין בקיומו בכדי להצביע על בעיית נזילות בחברה או 

 .להבחברות המאוחדות ש
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
_________________________________________ 

ים, ובגינם משלמות קווי אשראי חתומים מול מוסדות פיננסיים על פיהם מחוייבים מוסדות אלו להעמיד לקבוצה אשראי כאמור, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בהסכמ 1

 חברות הקבוצה עמלות שונות לרבות עמלת הקצאת אשראי.
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 תזרים מזומנים .3.7

מליון ש"ח  192 -כ -מליון ש"ח לעומת כ 245 -ברבעון בכ םהמזומנים מפעילות שוטפת הסתכ תזרים
  .המקביל אשתקד רבעוןב

 

ברבעון החברה והחברות המאוחדות שלה מימנו את פעילותן באמצעות מימוש נכסים פיננסיים בסך 
מיליון ש"ח. תזרימי  788 -סכום נטו של כבאמצעות הנפקת אגרות חוב בו מליון ש"ח 942 -נטו של כ

 ,מיליון ש"ח 1,083 -מזומנים אלה שימשו בעיקר לפרעון הלוואות וקווי אשראי בסכום נטו של כ
חברות הקבוצה ולרכישת מניות  מליון ש"ח 270 -ידי חברות הקבוצה בסך של כ-לתשלומי דיבידנד על

  .מליון ש"ח 100 -בסך של כ

 

 תוכנית רכישה .3.8
  

החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית חדשה לרכישה עצמית של  2018במרס  27ביום   .א
מיליון ש"ח, ביחס לכל סדרות  250אגרות חוב של החברה (חלף תכנית קודמת), בהיקף של עד 

. הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת 2019במרס  31אגרות החוב שבמחזור, בתוקף עד ליום 
 דעתה של הנהלת החברה.  לעת, בהתאם לשיקול

 
החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית חדשה לרכישה עצמית של  2018במרס  27ביום   .ב

במרס  31מליון ש"ח, בתוקף עד ליום  250מניות החברה (חלף תוכנית קודמת) בהיקף של עד 
חיר . הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת לעת, בהתאם לשיקול הנהלת החברה ככל שמ2019

של החברה (המחושב לפי שווי  NAV -המניה בבורסה ישקף הנחה משמעותית ביחס ל
 11.6 -בהיקף של כ אלפי מניות 339 -כהחברה רכשה זה  דוח למועד פרסוםעד  החזקותיה).
 מכוח התוכנית האמורה.מליון ש"ח 
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 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .4
 

הכספים של  וסמנכ"ל ומשנה למנכ"ל ניהול סיכוני שוק הינם המנכ"להאחראים בחברה לנושא דיווח ו .4.1
. הקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית ולפיכך חשופה לסיכוני מטבע כתוצאה מהחשיפה החברה

ריאל ברזילאי. לאירו ולדולר קנדי, ללשינוי בשערי החליפין של מטבעות שונים, בעיקר לדולר ארה"ב, 
, לא חלו שינויים מהותיים 2017ור הדוח השנתי של החברה לשנת , מועד איש2018במרס  27מיום 

 במהות סיכוני השוק ובדרכי ניהולם.
   

ועד למועד אישור הדוחות הכספיים, האחראים על נושא דיווח וניהול  2018בינואר  1בתקופה שמיום  .4.2
הכספים של החברה) קיימו ומקיימים  ומשנה למנכ"ל וסמנכ"לסיכוני שוק בחברה (מנכ"ל החברה 

דיונים שוטפים בנושא החשיפה לסיכוני שוק ובהם שינויים בשערי מטבע חוץ ובשערי הריבית. בנוסף, 
בתקופה האמורה, דירקטוריון החברה דן בסיכונים האמורים ובמדיניות החברה לגביהם, בישיבות בהן 

 .2018 במרס 31 ליוםו 2017בדצמבר  31אושרו הדוחות הכספיים ליום 
  

 

פוחת הש"ח כנגד  2018במרס  31ועד ליום  2018בינואר  1החל מיום  –שינויים בשערי מטבע חוץ  .4.3
, בהתאמה, ותוסף 0.5%-וכ 4.2%- , כ1.4%-הדולר האמריקאי, האירו והריאל הברזילאי בשיעור של כ

לגבי השפעת שינויים בשערי מטבע חוץ על ההון  .1.5%-הש"ח כנגד הדולר הקנדי בשיעור של כ
 31בנוסף, החל מיום  .' לדוח הדירקטוריוןא, ראה נספח 2018במרס  31העצמי של החברה, ליום 

בשיעור של והריאל הברזילאי  האירוהש"ח כנגד  תוסףועד לסמוך למועד אישור דוח זה,  2018במרס 
 -בדולר האמריקאי והדולר הקנדי בשיעור של כ, ופוחת הש"ח כנגד בהתאמה ,7.8% -וכ 3.5% -כ

 ., בהתאמה1.5% -וכ 1.5%
  

בנוסף, חלק מהתחייבויות החברה צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל (בעיקר בגין 
מדד המחירים לצרכן (מדד  ירד 2018במרס  31ועד ליום  2018בינואר  1פעילותה בישראל). מיום 

מדד  ועד לסמוך למועד אישור דוח זה, 2018במרס  31בנוסף, החל מיום  .0.3%-בשיעור של כ ידוע)
 .0.7% -עלה בשיעור של כ המחירים לצרכן (מדד ידוע)

 

גבוה בין תמהיל נכסיה במטבעות הפעילות השונים לבין חשיפת החברה שומרת, כבעבר, על מתאם  .4.4
לניהול החשיפה הונה העצמי לאותם מטבעות, באמצעות כניסה מעת לעת לעסקאות הגנה 

המטבעית. הנהלת החברה בוחנת את מאזן ההצמדה המטבעי באופן שוטף ומגיבה בהתאם 
להתפתחויות בשערי החליפין. לפרטים בדבר היקף החשיפה של החברה בעבור כל מטבע פעילות 
(אירו, דולר ארה"ב, דולר קנדי, ש"ח וריאל ברזילאי) אשר בגינה בוצעו עסקאות החלף בסיס הצמדה 

מטבעות ונלקחו הלוואות במטבעות השונים, ובדבר היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ו
 ' לדוח הדירקטוריון.א, ראה טבלה המצורפת כנספח 2018במרס  31נכון ליום החלף, 
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 31ליום החברה למטבעות השונים  המיוחס לבעלי מניותהחשיפה הכלכלית של ההון  להלן התפלגות
  : 2017בדצמבר  31וליום  20181במרס 

  
  2018 במרס 31                                          

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  2017בדצמבר  31                                             
  

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________________  

  ' לדו"ח הדירקטוריון.אנספח  גם ראה 1

43%, אירו

,  דולר קנדי
18%

, ב"דולר ארה
13%

,  ריאל ברזילאי
16%

10%, ח "ש

43%, אירו

,  דולר קנדי
20%

, ב"דולר ארה
16%

,  ריאל ברזילאי
13%

8%, ח "ש
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     היבטי ממשל תאגידי .5
     

 תרומות 
  

ת החברתי רואה עצמה מחויבת לדאוג ולסייע לקהילות בהן היא פועלת בהתאם למדיניות ההשקעה  החברה
תרמה הקבוצה למגוון פעילויות בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה  ברבעוןשאושרה על ידי הנהלת החברה. 

 והבריאות במדינות בהן החברה פועלת. 
  

הופנתה לתחום החינוך לטובת מיזם "לדרום" אותו  ברבעוןמרבית ההשקעה החברתית של הקבוצה   א.
. במסגרת המיזם מסייעת החברה למערכות החינוך ביישובי הפריפריה חמש שניםלפני  החברהייסדה 

  .  גני ילדים ומרכזים לגיל הרך ,יסודיים ותיכוניים בתי ספרלבנגב בכלל זה תמיכה 
 

  .התרבותוהקבוצה תומכת במגוון ארגונים חברתיים בתחומי הרווחה, הבריאות  –קהילה תרומות ל  ב.
  

  

  ש"ח. יוןמל 1.1 -הסתכמו לכ ברבעוןסך תרומות הקבוצה 

 
    גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .6

     

  מידע נוסף ואירועים לאחר תאריך הדיווח
ב' 5מליון דולר, ראה באור  338 -בתמורה כוללת של כ REGמליון מניות  5.9 -לפרטים בדבר מכירת כ  .א

 לדוחות הכספיים.
א' 5מליון אירו, ראה באור  11.5 -בתמורה כוללת של כ CTYמליון מניות  6.1 -לפרטים בדבר רכישת כ  .ב

 לדוחות הכספיים.
מליון ש"ח, ראה  11.6 -אלפי מניות החברה בהיקף של כ 339 -לפרטים בדבר רכישה עצמית של כ  .ג

 לדוחות הכספיים. 'ד5באור 
 

  

  פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור .7
  

  בטוחות לאגרות החוב (סדרה י')
התחייבויות החברה על פי אגרות החוב (סדרה י') מובטחות בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה על זכויות בקשר 

(מס'  2015ביולי  29בתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום  1.5.2בסעיף לנכסי מקרקעין, כמפורט 
ערכם של הנכסים  ) אשר המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה.2015-01-085353 -אסמכתא

מליון ש"ח. לא  1,176 -נו כיה 2017בדצמבר  31המשועבדים האמורים בדוחות הכספיים של החברה ליום 
   .2017בדצמבר  31לעומת שוויים ליום  2018 במרס 31ליום  המשועבדים הותי בשווים של הנכסיםחל שינוי מ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 

   

 2018במאי,  27
    

סגן יו"ר  - חיים כצמן  יו"ר הדירקטוריון - אהוד ארנון  תאריך אישור דוח הדירקטוריון

 יון ומנכ"לדירקטורה
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  הדירקטוריון לדוח 'א נספח
  2018 במרס 31 ליום מטבעית חשיפה בדבר נוסף מידע

  

 ש"ח קנדי, דולר ארה"ב, דולר (אירו, חשופה היא אליו מטבע לכל החברה של החשיפה היקף בדבר פרטים להלן
 עסקאות ביצוע לאחר שנותר החשיפה היקף ובדבר מטבע, החלף עסקאות בוצעו בגינו אשר הברזילאי) והריאל

 שבמאזן ההתחייבויות מצבת ואת הנכסים מצבת את מציגה האמורה הטבלה .2018 במרס 31 ליום נכון ההחלף,
 על בהתאמה, ותיה,התחייבוי ומסך החברה נכסי מסך שיעורם ואת )1חדשים ובשקלים המקור (במטבע החברה
 במטרה מטבע, החלף עסקאות באמצעות החברה שמבצעת הפיננסיות ההתאמות סך ואת ,2ייחס איחוד בסיס

 מהטבלה, שעולה כפי המטבעי). (בהיבט הנכסים מצבת להרכב האפשר, ככל ם,יתאי העצמי ההון שהרכב
 כמופיע בפערים, מתבטאת מטבע בכל והחשיפה מלאה, אינה ההתחייבויות למטבע הנכסים מטבע בין ההתאמה
 בטבלה.

  

 

דולר  ש"ח הנתונים מוצגים במליונים
דולר  אירו ארה"ב

 קנדי
 ריאל
סה"כ בש"חברזילאי

 -  2,892  2,996  3,872  1,424  3,141  במטבע מקורמצבת נכסים 
 36,110  3,078  8,126  16,760  5,005  3,141  מצבת נכסים בש"ח
 100  9  22  46  14  9  % מסך הנכסים

 -  -  1,255  1,604  700  11,271  מצבת התחייבויות במטבע מקור
 -  1,070  892  1,022  267  )9,352( עסקאות החלף מטבע במטבע מקור

 -  1,070  2,147  2,626  967  1,919  מצבת התחייבויות במטבע מקור
מצבת התחייבויות בש"ח בהתאמה 

 23,647  1,139  5,824  11,367  3,398  1,919  לעסקאות החלף
 100  5  25  48  14  8  % ההתחייבויות

 -  1,822  849  1,246  457  1,222  סה"כ הון עצמי במטבע מקור
 12,463  1,939  2,302  5,393  1,607  1,222  3סה"כ הון עצמי כלכלי בש"ח

 100  16  18  43  13  10  % מסך ההון העצמי
        

.2018במרס  31על פי שערי חליפין ליום  .1
הצגת מאזן החברה באיחוד יחסי אינה מבוצעת על פי כללי חשבונאות מקובלים, אלא בהתאם לשיעורי ההחזקה של החברה בכל אחת.2

 מהחברות המאוחדות באותו המועד. 
.מייצג את ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול מסים נדחים.3
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(להלן: "החברה") לדוח התקופתי  גלוב בע"מ-עדכון תיאור עסקי החברה של גזית
   2017לשנת 

, יובאו להלן פרטים בדבר 1970 –א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 39בהתאם לתקנה 
 2017שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה מאז פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 

  עניין שיש לתארו בדוח התקופתי. "), בכלהדוח התקופתי(להלן: "

  

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות – 2עדכון לסעיף 

 בחברה, מניות לנושאי משרה 40,282ועד סמוך למועד פרסום דוח זה הנפיקה החברה  2018בינואר  1החל מיום 
ת ניירות ערך המירים שהוקצו להם חברות בנות בבעלותה המלאה, כתוצאה מהבשללעובדי עובדי החברה ול

  כחלק מתנאי העסקתם.

   חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות – 3עדכון לסעיף 

ש"ח  0.38מיליון ש"ח ( 74 -חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום של כ 2018באפריל  24ביום   .א
 למניה).

  בדוחות הכספיים. ג'5לפרטים בדבר דיבידנד שהוכרז על ידי החברה לאחר תאריך הדיווח, ראה באור   .ב

 בצפון אירופהרכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים  – 6עדכון לסעיף 

 3ב'3מליון אירו, ראה באורים  27.5 -מתחילת השנה בהיקף של כ CTYמליון מניות  14.4 - לפרטים בדבר רכישת כ
  .לדוחות הכספיים א'5 -ו

 במרכז ומזרח אירופהרכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים  – 7עדכון לסעיף 

עם אופק  Baa3ואגרות החוב שלה ברמת דירוג  ATRדירגה לראשונה את  Moody'sחברת הדירוג  2018בחודש מאי 
  דירוג חיובי.

 REG - נכס פיננסי  – 9עדכון לסעיף 

 -ו 2ב'3מיליון דולר, ראה באורים  596 -מתחילת השנה בתמורה לכ REGמיליון מניות  10.3 -כ לפרטים בדבר מכירת
 . לדוחות הכספייםב' 5

  גזית ברזיל –10.2עדכון לסעיף 

דוח ל ב'3.2סעיף , ראה מיליון ריאל 937 -) בהיקף של כInternacionalרכישת נכס בסאו פאולו (לפרטים בדבר 
  .החברההדירקטוריון על מצב ענייני 

  הון אנושי –16עדכון לסעיף 

  לדוחות הכספיים. 5ב'3כיו"ר הדירקטוריון, ראה באור  אהוד ארנון מרשל  ולפרטים בדבר מינוי

  מימון –18עדכון לסעיף 

מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יג'), על ידי החברה, אשר אינן  860 -לפרטים בדבר הנפקה לציבור של כ
  לדוחות הכספיים.א' 3מיליון ש"ח, ראה באור  851 -מובטחות בשעבוד, בתמורה נטו של כ
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  להשקעה ן"נדל לפעילותגילוי בדבר נכסים מהותיים מאוד בהתאם לפרק ו' להנחיית גילוי בנוגע 

G City 

 2017לשנת   2018 רבעון ראשון  

 1,146,600 1,146,600 שווי הנכס (אלפי ש"ח)

  29,300 29,300 זכויות בנייה (אלפי ש"ח)

NOI 68,402 17,973 )בתקופה (אלפי ש"ח 

 13,621 )1,463( שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)(הפסדי) רווחי 

 96.1%  99.1% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

  6.0% 6.3% (%)בפועל שיעור תשואה 

 1,000 1,031 דמי שכירות ממוצעים למ"ר (לשנה בש"ח)

 1,417  - דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו התקופה (לשנה בש"ח)
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  גלוב בע"מ-גזית
  

  2018, במרס 31דוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים ליום 
  

  בלתי מבוקרים
  

  
  
  

  
  תוכן העניינים

  

  עמוד  

  סקירת דוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים
  

33 

  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
  

34  

   הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
  

36  

  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל
  

37  

  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון
  

38  

  המזומנים דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי
  

41  

  באורים לדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים
  

44  

  
  

- - - - - - - - - - - -  -



33  

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של גזית גלוב בע"מ

מבוא

הקבוצה), הכולל את הדוח  -גלוב בע"מ והחברות המאוחדות (להלן - סקרנו את המידע הכספי המצורף של גזית
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים  על רווח או הפסד,  2018במרס  31התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

שהסתיימה באותו תאריך. הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים 
בהתאם לתקן חשבונאות  זוהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים 

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

  לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברה שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים 
מכלל  37%-יחוד מהוות כוהכנסותיה הכלולות בא 2018במרס  31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  27%-כ

ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים 
התמציתי של אותה חברה נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוח הסקירה שלהם הומצא לנו ומסקנתנו, ככל 

  הסקירה של רואי החשבון האחרים. שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה חברה, מבוססת על דוח

היקף הסקירה

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

ראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. מבירורים, בעיקר עם אנשים האח
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

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

  מסקנה

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

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

 .1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
  רואי חשבון  2018במאי,  27

את קסיררקוסט פורר גבאי 
 , א'144דרך מנחם בגין 

 6492102אביב -תל

+972-3-6232525   .טל

972-3-5622555+  פקס
ey.com  
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 ליום  
 בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2018 2017  2017 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

     נכסים
     

     נכסים שוטפים

     
 954  1,183  1,473  מזומנים ושווי מזומנים

 38  27  47  פקדונות והלוואות לזמן קצר
 729  155  1,183  נכסים פיננסיים
 105  127  76  נגזרים פיננסיים

 118  118  128  לקוחות והכנסות לקבל
 257  301  309  חייבים ויתרות חובה
 16  21  12  מסים שוטפים לקבל

    
  3,228  1,932  2,217 
    

 435  257  665  נכסים מוחזקים למכירה
    
  3,893  2,189  2,652 

    נכסים לא שוטפים
    

 6,340  5,944  6,355  השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני
 218  270  222  השקעות אחרות, הלוואות ויתרות חובה

 4,180  5,062  2,235  נכסים פיננסיים
 381  709  156  נגזרים פיננסיים
 32,428  31,757  33,191  נדל"ן להשקעה

 1,902  1,555  2,138  נדל"ן להשקעה בפיתוח
 144  119  144  רכוש קבוע, נטו

 698  726  734  נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 20  16  30  מסים נדחים

    
  45,205  46,158  46,311 
    
  49,098  48,347  48,963 

    
     

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים.
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 ליום 
 בדצמבר 31 במרס 31ליום 

2018 2017  2017 
 מבוקר בלתי מבוקר

 מליוני ש"ח

      התחייבויות והון

      התחייבויות שוטפות

 585  948  550אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 1,315  1,333  2,749חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

 21  24 28 נגזרים פיננסיים
 113  96 91 ספקים ונותני שירותים

 1,031  1,006  1,168 זכאים ויתרות זכות
 189  187  281 מסים שוטפים לשלם

  
4,867  3,594  3,254 

 15  14 23התחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה
  

4,890  3,608  3,269 
   התחייבויות לא שוטפות

  
 20,032  20,299  20,578 אגרות חוב

 4,625  4,010  2,920התחייבויות נושאות ריבית לתאגידים בנקאיים ולאחרים
 22  31 13 נגזרים פיננסיים

 259  232  254 התחייבויות אחרות
 2,639  3,088  2,425 מסים נדחים

   
26,190  27,660  27,577 

  
  ון המיוחס לבעלי מניות החברהה

 246  249  246 הון מניות
 4,914  4,998  4,915 פרמיה על מניות

 5,919  5,355  5,372 יתרת רווח
 )1,722(  )1,916(  )1,434( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 581   419   618 קרנות אחרות
 )2(  )21( )2( אוצרמניות

    
9,715   9,084   9,936 

 8,181  7,995  8,303זכויות שאינן מקנות שליטה
  

 18,117  17,079  18,018 ה"כ הוןס
  

49,098  48,347  48,963 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים.

              2018במאי,  27
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  אהוד ארנון  

  יו"ר הדירקטוריון
  חיים כצמן  

וסגן יו"ר  מנכ"ל
  הדירקטוריון

  משנה למנכ"לעדי ימיני   
  וסמנכ"ל כספים
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לשנה 

שהסתיימה

  
חודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 
 31ביום 

 בדצמבר

  2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר 

  

 מליוני ש"ח
(למעט נתוני רווח נקי (הפסד) 

 למניה)
 2,831   698   711  הכנסות מהשכרת מבנים

 865   221   219  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
     

 1,966  477  492  הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים
   

 )42( 50  48  עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו
 )386( )94( )95( הוצאות הנהלה וכלליות

 168  6  29  הכנסות אחרות
 )166( )22( )48( הוצאות אחרות

 434  11  63  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו
   

 1,974  428  489  רווח תפעולי
   

 )1,085( )244( )1,115( הוצאות מימון
 314  352  57  הכנסות מימון

   
 1,203  536  )569( רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

 )327( 14  )174( מסים על ההכנסה (הטבת מס)
   

 1,530  522  )395( ווח נקי (הפסד) מפעילויות נמשכותר
 )281( )281( -  הפסד מפעילויות שהופסקו, נטו

   
 1,249  241  )395( רווח נקי (הפסד)

    מיוחס ל:
 493  )276( )486( בעלי מניות החברה

 756  517  91  זכויות שאינן מקנות שליטה
   
)395(  241  1,249 

    רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)
 5.98  2.05  )2.51( רווח נקי (הפסד) בסיסי מפעילויות נמשכות

 )3.46( )3.46( -  הפסד בסיסי מפעילויות שהופסקו

 2.52  )1.41( )2.51( סך הכל רווח נקי (הפסד) בסיסי

 5.95  2.02  )2.51( רווח נקי (הפסד) מדולל מפעילויות נמשכות

 )3.46( )3.46( -  הפסד מדולל מפעילויות שהופסקו

 2.49  )1.44( )2.51( סך הכל רווח נקי (הפסד) מדולל

    

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים.



  בע"מ גלוב-גזית
  הכולל רווחה על מאוחדים תמציתיים דוחות
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לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

   בדצמבר
חודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 
  2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח  

    
 1,249  241  )395( רווח נקי (הפסד)

     
      רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):

     סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד

 )58( )687( 639  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
 )2( )5( 18  גידור תזרימי מזומניםרווחים (הפסדים) בגין עסקאות 

 40  )97( )10( רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים
   

 )20( )789( 647 רווח (הפסד) כולל אחר מפעילויות נמשכות
 774  774  - רווח כולל אחר מפעילויות שהופסקו, נטו

 754  )15( 647  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר
 2,003  226  252  סה"כ רווח כולל

   מיוחס ל:

 2,095  986  )174( )1בעלי מניות החברה (
 )92( )760( 426 זכויות שאינן מקנות שליטה

  252  226  2,003 

      הרכב הרווח (ההפסד) הכולל המיוחס לבעלי מניות החברה:  )1(
   

 493  )276( )486( רווח נקי (הפסד) 
 )490( )698( 308  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 )3( )2( 9  רווחים (הפסדים) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
 41  )92( )5( רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים

 2,054  2,054  -  מימוש קרנות הון בגין חברות שאוחדו בעבר
    

)174(  986  2,095 
    
    

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים.



  בע"מ גלוב-גזית
   בהון השינויים על מאוחדים תמציתיים תדוחו

 

38  

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווח מניות

התאמות 
הנובעות מתרגום 

דוחות כספיים 
סה"כ מניות אוצרקרנות אחרותפעילויות חוץשל 

זכויות שאינן 
 סה"כ הוןמקנות שליטה

בלתי מבוקר  
מליוני ש"ח  
      

 18,117  8,181 9,936 )2(581 )1,722(5,919  4,914 246 (מבוקר) 2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
  IFRS 9השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 

 - -  - - )13(- 13 - - ב')2(ראה ביאור    

 18,117  8,181 9,936 )2(568 )1,722(5,932  4,914 246 2018בינואר,  1ה ליום יתר
   

 )395(91 )486(- - - )486(- - רווח נקי (הפסד) 
 647 335  312 - 4 308 - - - רווח כולל אחר

         
 252 426 )174(- 4 308 )486(- - סה"כ רווח (הפסד) כולל

   
 *)- -  *)- - )1(- - 1 *)- מימוש כתבי אופציה למניות החברה

 12 2  10 - 10 - - - - עלות תשלום מבוסס מניות
 )74(-  )74(- - - )74(- - דיבידנד שהוכרז **)

 2 2  *)- - *)- - - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה
 )85()102( 17 - 37 )20(- - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 )206()206( - - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
          

 18,018  8,303 9,715 )2(618 )1,434(5,372  4,915 246 2018במרס,  31יתרה ליום 
 

     מליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *)
. 2018באפריל,  24מליון ש"ח) אשר שולמו ביום  74-ש"ח למניה (סך כולל של כ 0.38הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2018במרס,  31בשלושת החודשים שהסתיימו ביום **)

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים.



  בע"מ גלוב-גזית
   בהון השינויים על מאוחדים תמציתיים תדוחו
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 החברההון המיוחס לבעלי מניות   

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווחמניות

התאמות הנובעות 
מתרגום דוחות 

כספיים של 
סה"כ מניות אוצרקרנות אחרותפעילויות חוץ

זכויות שאינן 
 סה"כ הוןמקנות שליטה

בלתי מבוקר  
מליוני ש"ח  
      

 33,768  25,610  8,158 )21(496 )3,257(5,699 4,992 249 (מבוקר) 2017בינואר,  1יתרה ליום 
          

 241 517  )276(- - - )276(- - רווח נקי (הפסד)
 )15( )1,277( 1,262 - )79(1,341  - - - רווח (הפסד) כולל אחר

         
 226 )760( 986 - )79(1,341 )276(- - סה"כ רווח (הפסד) כולל

          
 *) - -  *) - - )6(-  - 6 *)  - מימוש ופקיעת כתבי אופציה למניות החברה

 - )1( 1 - 1 -  - - - עלות תשלום מבוסס מניות
 )68(-  )68(- - - )68(- - דיבידנד שהוכרז

 )16,630( )16,630( - - - -  - - - ירידה משליטה בחברות שאוחדו בעבר
 42 35  7 - 7 -  - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 )259()259( - - - -  - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
          

 17,079 7,995  9,084 )21(419 )1,916(5,355 4,998 249 2017במרס,  31יתרה ליום 
   

     מליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *)
      

      הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים.



  בע"מ גלוב-גזית
   בהון השינויים על מאוחדים תמציתיים תדוחו
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 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווחמניות

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
 סה"כ מניות אוצרקרנות אחרותפעילויות חוץ

זכויות שאינן 
 סה"כ הוןמקנות שליטה

מבוקר  
מליוני ש"ח  
    

 33,768 25,610  8,158 )21(496 )3,257(5,699 4,992 249 2017בינואר,  1יתרה ליום 
          

 1,249 756  493 - - - 493 - -  רווח נקי
 754 )848( 1,602 - 53 1,549  - - - רווח (הפסד) כולל אחר

         
 2,003 )92( 2,095 - 53 1,549 493 - - סה"כ רווח (הפסד) כולל

          
 *) - -  *) - - )11(-  - 11 *) - מימוש ופקיעת כתבי אופציה למניות החברה

 )73(-  )73()73(- -  - - - רכישת מניות באוצר
 - -  - 92 - -  - )89()3(ביטול מניות באוצר

 15 4  11 - 11 -  - - - עלות תשלום מבוסס מניות
 )273(-  )273(- - - )273(- - דיבידנד שהוכרז

 )16,630( )16,630( - - - -  - - - ירידה משליטה בחברות שאוחדו בעבר
 41 35  6 - 6 -  - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 )63()75( 12 - 26 )14( - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 )671()671( - - - -  - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

          
 18,117 8,181  9,936 )2(581 )1,722(5,919 4,914 246 2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 

    מליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *)
     

     הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים.



  בע"מ גלוב-גזית
  המזומנים תזרימי על מאוחדים תמציתיים דוחות
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לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

  בדצמבר
 חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
 2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 
    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 1,249  241   )395( רווח נקי (הפסד)

   התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

   התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 900  21   1,058  הוצאות מימון, נטו
 )443( )20( )63(חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו

 )453( )545( )48(להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטועליית ערך נדל"ן 
 28  7  6  פחת והפחתות

 )218( 124  )174(מסים על הכנסה (הטבת מס)
 34  18  -  ירידת ערך נכסים אחרים

 )112( )8( )25( רווח הון, נטו
 4  -  - הפסד מירידה בשיעור החזקה בחברות מוחזקות

 902  902  -  משליטה בחברות מאוחדות (כולל מימוש קרנות הון)הפסד מירידה 
 )71( )6( )95(שינוי בהפרשה לתביעות, נטו
 15  )1( 12 עלות תשלום מבוסס מניות

    
  671  492  586 
    

   ינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:ש
   

 )19( )50( )70(עלייה בלקוחות והכנסות לקבל ובחייבים ויתרות חובה
 74  15  25 עלייה בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות

 1  2  )1(עלייה (ירידה) בפקדונות משוכרים, נטו
    
 )46( )33(  56 
    
 1,891  700  230  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני ריבית, דיבידנדים ומסים

    
   מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה עבור:

   
 )1,316( )532( )49( ריבית ששולמה

 47  21  14  ריבית שהתקבלה
 302  11  76  דיבידנד שהתקבל

 )145( )11( )29( מסים ששולמו
 6  3  3  מסים שהתקבלו

    
  15 )508( )1,106( 
    

 785  192  245 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים.



  בע"מ גלוב-גזית
  המזומנים תזרימי על מאוחדים תמציתיים דוחות
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לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

  בדצמבר
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
 2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 193  193  -  יציאה מאיחוד בגין חברות שאוחדו בעבר (א,ב)
 61  -  -  ממכירת חברות מוחזקות תמורה

 )37( -  )15( השקעות והלוואות לחברות מוחזקות
 )2,665( )1,130( )363( ופיתוח של נדל"ן להשקעהרכישה, הקמה 

 )39( )7( )5( השקעות ברכוש קבוע
 2,028  412  365  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה, בניכוי מס ששולם

 )5( )5( -  מתן הלוואות לזמן ארוך
 15  -  1  פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך

 90  )20( -  השקעות לזמן קצר, נטו
 )77( )2( )129( השקעות בנכסים פיננסיים

 1,192  804  1,071  תמורה ממכירת נכסים פיננסיים ומשיכת פקדונות
   

 756  245  925  זומנים נטו שנבעו מפעילות השקעהמ
    

    זרימי מזומנים מפעילות מימוןת
    

 *) -  *)  -  -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה
 )73( -  -  רכישת מניות באוצר

 9  9  2  הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה, נטו
 )63( -  )85( רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 )204( -  )68( דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 )672( )262( )202( דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,410  812  *)-  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )513( )37( )185( פרעון הלוואות לזמן ארוך

 125  )531( )878( קבלת (פרעון) קווי אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך, נטו
 )213( 216  )20( (פרעון) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטוקבלת 

 )2,370( )986( )63( פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה
 451  -  851  הנפקת אגרות חוב 

 )2,113( )779( )648( זומנים נטו ששימשו לפעילות מימוןמ

 )59( )60( )3( הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 )631( )402( 519  עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

 1,585  1,585  954  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 954  1,183  1,473  תרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופהי
מליון ש"ח.1-*)   מייצג סכום הנמוך מ

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים.



  בע"מ גלוב-גזית
  המזומנים תזרימי על מאוחדים תמציתיים דוחות
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לשנה 

שהסתיימה

  
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
 31 ביום

 בדצמבר
 20182017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

     EQY - יציאה מאיחוד בגין חברה שאוחדה בעבר(א) 

     נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום המכירה:

 )120(  )120( - הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים)
 19,005   19,005  - שוטפיםנכסים לא 
 91   91  - מסים נדחים

 28   28  - מוניטין
 )5,438(  )5,438( - התחייבויות לא שוטפות

 )8,956(  )8,956( - זכויות שאינן מקנות שליטה
 114   114  - רווח בגין ירידה משליטה

 562   562  - קרנות הון
 )5,549(  )5,549( - למכירההשקעה בניירות ערך זמינים 

 )263(  )263( - קיטון ביתרת המזומנים ושווי מזומנים
    

     FCR - יציאה מאיחוד בגין חברה שאוחדה בעבר (ב)

     נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום המכירה:
    

 )1,184(  )1,184( - הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים)
 24,903   24,903  - נכסים לא שוטפים

 32   32  - מוניטין
 )11,791(  )11,791( - התחייבויות לא שוטפות

 )7,674(  )7,674( - זכויות שאינן מקנות שליטה
 )1,016(  )1,016( - הפסד בגין ירידה משליטה

 1,495   1,495  - קרנות הון
 )4,309(  )4,309( - השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

 456   456  - גידול ביתרת המזומנים ושווי מזומנים

    
      פעולות מהותיות שלא במזומן (ג)

 -  -  49  מכירת נדל"ן להשקעה כנגד חייבים 

 68  68  74  דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה 

    מידע נוסף (ד) 
 157  -  16  מסים ששולמו ונכללו במסגרת פעילויות השקעה ומימון 

   

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

שלושה של  ולתקופה 2018, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .א
 וכן דוחות כספיים ביניים מאוחדים). תקופת הדוח -(להלן אותו תאריך ב החודשים שהסתיימ

 2017בדצמבר,  31יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
אשר אושרו על ידי דירקטוריון ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם, 

 יים השנתיים).הדוחות הכספ -(להלן  2018במרס,  27החברה ביום 
 

הקבוצה) גרעון בהון  -תאריך הדיווח) לחברה במאוחד (להלן  -(להלן  2018, במרס 31ליום   .ב
מיליארד ש"ח. לקבוצה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך כולל  1.0 -החוזר בסך של כ

מיליארד ש"ח הניתנים לניצול מיידי. הנהלת החברה בדעה כי המקורות הנ"ל  6.8 -של כ
וספת תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת, יאפשרו לכל אחת מחברות הקבוצה לעמוד בת

  בפרעון התחייבויותיהן לזמן קצר.
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור  
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים  .א
  

, 34לתקן חשבונאות בינלאומי הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים ערוכים בהתאם 
דיווח כספי לתקופות ביניים, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 

  .1970-(דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל
  

  תקנים חדשים, פרשנויות ותיקונים שיושמו לראשונה על ידי החברה  .ב
  

ו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמ
, למעט תמציתיים מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים

  האמור להלן:
  

IFRS 15– הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות  
  

IFRS 15–  התקן), פורסם על ידי ה –הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות (להלן -IASB  בחודש
תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18יף את . התקן מחל2014מאי, 

   31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
  עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 

 
  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות: 

זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים   -  1שלב 
(modifications)  .בחוזים  

  ) בחוזה.distinctזיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות (  -  2שלב 
העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי,   קביעת מחיר   -  3שלב 

  תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי   -  4שלב 

  הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות. 
נסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד הכרה בהכ  -  5שלב 

  מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן. 
  

התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן ייושם על חוזים 
 קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.
במקרה זה, על החברה להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של התקן החדש 
כתיאום ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח (או רכיב אחר בהון, כפי שמתאים) למועד היישום 

  לראשונה. לחלופין, התקן החדש מאפשרי יישום למפרע מלא עם הקלות מסוימות.
  

  היישום לראשונה של התקן. החברה בחרה בגישת יישום למפרע חלקי בעת
  ליישום התקן החדש, לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - : 2באור 
  
9 IFRS  מכשירים פיננסיים  
  

מכשירים פיננסיים  - IFRS 9פירסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014בחודש יולי 
  מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39התקן), המחליף את  -(להלן

  
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות 
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים 

  הבאים:
  

חזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את הנכס מו  -
  תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.

  
  

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל   -
  תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.

  

העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי המדידה 
הוגן. התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי 

  חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
  

וי הוגן, וההפרשים ייזקפו נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשו
לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם 
מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או 

  הפסד.
 

רך של מכשירי חוב כמו כן, התקן כולל מודל חדש הבנוי משלושה שלבים למדידת ירידת ע
פיננסים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומתבסס על הפסדי אשראי צפויים 

")Expected Credit Loss Model כל שלב קובע את אופן המדידה של הפסדי האשראי הצפויים .("
 וזאת בהתבסס על שינויים שחלו בסיכון האשראי של מכשיר החוב. כמו כן, ניתנת הקלה
במודל זה לאופן מדידת הפסדי אשראי חזויים עבור יתרת לקוחות על בסיס אורך החיים 

  הכולל, החברה בחרה ליישם את ההקלה.
  

לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן החדש את אותן הוראות שנדרשות לפי 
גביהן חלופת השווי לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה ל IAS 39הוראות 

  ההוגן. 
  

לגבי התחייבויות שלגביהן נבחרה חלופת השווי ההוגן, סכום השינוי בשווי ההוגן של 
ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר  -המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של הישות  - ההתחייבות 

  השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד.
  

התקן החדש כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור אך מאפשר לחברות להמשיך 
בנושא חשבונאות גידור. במסגרת התקן החדש הורחבו דרישות  IAS 39וליישם את הוראות 

  הגילוי ביחס לפעילויות ניהול הסיכונים של החברה.
  

ור, יש ליישם את הוראות . למעט חשבונאות גיד2018בינואר,  1התקן החדש מיושם החל מיום 
התקן החדש למפרע, אך אין חובה להציג מחדש את מספרי ההשוואה. עבור חשבונאות גידור, 

  יש ליישם את הוראות התקן החדש מכאן ואילך למעט מספר חריגים.
  

ללא תיקון של מספרי השוואה, תוך  2018בינואר  1החברה אימצה את התקן החדש ביום 
  יתרת הרווח (או רכיב אחר של הון, כפי שמתאים).זקיפת השפעה מצטברת ל
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - : 2באור 
  

לקבוצה מספר השקעות במניות המסווגות כ"השקעות זמינות למכירה" כאשר רווח או הפסד 
בגין השקעות אלו נזקף בעבר לרווח כולל אחר, תחת הוראות התקן החדש, החברה מודדת 

ווי הוגן דרך רווח או הפסד. יתרת קרן ההון בגין השקעות זמינות למכירה ליום השקעות אלו בש
מליון ש"ח, סווגה ליתרת הרווח של החברה ללא השפעה על  13 -בסך של כ 2018בינואר  1

  סך ההון של החברה.
  

כמו כן, לקבוצה השקעות נוספות במניות המסווגות כ"השקעות זמינות למכירה" כאשר רווח או 
בגין השקעות אלו נזקף בעבר לרווח כולל אחר, החברה תמשיך למדוד השקעות אלו, הפסד 

תחת הוראות התקן החדש, בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. יתרת קרן ההון בגין השקעות 
מליון ש"ח, סווגה לקרן הון בגין נכסים  90 -בסך של כ 2018בינואר  1זמינות למכירה אלו ליום 

 דרך רווח כולל אחר, ללא השפעה על סך ההון של החברה. פיננסיים בשווי הוגן
  

  העברות של נדל"ן להשקעה -נדל"ן להשקעה  IAS 40-תיקונים ל 
  

התיקונים).  -נדל"ן להשקעה (להלן  IAS 40 -תיקונים ל IASB -פרסם ה 2016בחודש דצמבר 
נדל"ן להשקעה  לגבי העברות של IAS 40התיקונים מבהירים ומספקים הנחיות יישום להוראות 

או לנדל"ן להשקעה. עיקרי התיקונים הינם הקביעה כי רשימת האירועים המפורטת בתקן לגבי 
העברות נדל"ן להשקעה מהוות דוגמאות לראיות לשינוי בשימוש הנדל"ן ואינן מהוות רשימה 
סגורה. כמו כן, התיקונים מבהירים כי שינוי בכוונת ההנהלה, כשלעצמה, לא מספקת ראיה 

  ינוי בשימוש.לש
  

. לתיקון לא הייתה השפעה מהותית 2018בינואר,  1התיקון יושם באופן פרוספקטיבי החל מיום 
  על הדוחות הכספיים של החברה.

  
  
  

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .ג

  

16 IFRS חכירות  
  
  

 –חכירות (להלן בדבר  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
התקן). בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום 

 את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.
 להלן עיקר השפעות התקן:

התקן דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי   .א
מה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן (פרט למקרים מסוימים) באופן דו

  חכירות.  IAS 17-הקיים
שימוש. כמו כן, -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות  .ב

 החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
ביצוע או  תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על  .ג

שימוש (לדוגמה, אחוז מהפדיון) יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים 
 במועד היווצרותם.

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש   .ד
 השימוש.-את ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול התקן כולל שני   .ה
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך 

 כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. 
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג   .ו

 ירה מימונית או כחכירה תפעולית.כחכ
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, או לאחריו. אימוץ 2019בינואר  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 מוקדם אפשרי, בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.

  
בגישת יישום למפרע מלאה או בגישת יישום למפרע התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור 

חלקי עם הקלות מסוימות בגין החכירות שיהיו קיימות במועד המעבר, אשר לפיה לא תידרש 
הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. בשלב זה, החברה בוחנת את האפשרויות השונות ליישום 

  התקן החדש למפרע.
  

להערכת החברה, ליישומו של התקן לא החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן, 
  צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

  
  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  - : 3באור 

  

  חוב בקבוצהופדיון  גיוס  .א
  
  
  
  
  

מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב  860-הנפיקה החברה בדרך של הצעת מדף כ 2018בפברואר,  15ביום 
מליון ש"ח. אגרות החוב צמודות  851-מובטחות בשעבוד בתמורה נטו של כ(סדרה יג') אשר אינן 

המשולמת פעמיים  2.78%לעליית מדד המחירים לצרכן, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 
 2028ביוני  30וביום  2027עד  2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31-ביוני ו 30בשנה בימים 

 5%בשיעור של  2021ביוני  30ן: תשלום ראשון ישולם ביום (כולל) ועומדות לפירעון כדלקמ
מהקרן, תשלום שלישי ישולם  10%בשיעור של  2022ביוני  30מהקרן, תשלום שני ישולם ביום 

בשיעור של  2025ביוני  30תשלום רביעי ישולם ביום  מהקרן, 5%בשיעור של  2023ביוני  30ביום 
מהקרן ותשלום שישי  10%בשיעור של  2026ביוני  30מהקרן, תשלום חמישי ישולם ביום  30%

 מהקרן. 40%בשיעור של  2028ביוני  30ישולם ביום 

במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה יג') התחייבה החברה לעמוד, בין היתר, באמות המידה 
  הבאות:

מליון דולר ארה"ב  800 -ההון העצמי המאוחד (ללא זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מ  .א
  ;במשך שלושה רבעונים רצופים

במשך שלושה  75%יחס חוב נושא ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה לא יעלה על   .ב
 רבעונים רצופים וכן דירוג אגרות החוב ברבעון האחרון מבין הרבעונים האמורים נמוך מדירוג

ilBBB-  של S&P Maalot  ודירוגBaa3il פים. של מידרוג, במשך שלושה רבעונים רצו 
  

במקרה של אי עמידה באיזו מאמות המידה המפורטות לעיל, החברה תהיה רשאית להעמיד 
 בטוחות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה יג') חלף אמות המידה כאמור. 

בנוסף, התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתחייבויות נוספות, אשר הפרתן תקנה 
לפירעון מיידי של אגרות החוב, ביניהן: הון עצמי (ללא זכויות  למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדה
מליון דולר ארה"ב במהלך רבעון אחד, אי שינוי שליטה  400שאינן מקנות שליטה) מינימלי של 

בחברה, במקרה של העמדה לפרעון מיידי של סדרת אגרות חוב סחירה אחרת של החברה או 
או  10%רות או של הלוואה מגוף פיננסי בהיקף של העמדה לפרעון מיידי של אגרות חוב לא סחי

יותר מסך התחייבויותיה הפיננסיות ברוטו של החברה על בסיס דוחותיה הכספיים המאוחדים 
) על negative pledgeהסקורים (לאחר חלוף תקופת ריפוי), וכן התחייבה לא ליצור שעבוד שוטף (

ובת צד שלישי כלשהו להבטחת חוב אלא אם כלל רכושה וכלל זכויותיה, הקיימים והעתידיים לט
. כן התחייבה החברה להימנע תיתן למחזיקי אגרות החוב שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו

מביצוע חלוקה אם, בין היתר, ההון העצמי של החברה יקטן מתחת לסך בשקלים חדשים השווה 
 מליוני דולר ארה"ב על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים. 850 -ל

תגרום לעליית הריבית  S&P Maalotשל  -il.BBB -כן, נקבע כי ירידה בדירוג האשראי מתחת ל כמו
  בתנאים ובמדרגות שנקבעו באגרת החוב.  3%בשיעור כולל של עד 
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח    - : 3באור 
 אירועים אחרים  .ב

 

במכשירים פיננסיים נגזרים של מניות נדל"ן  החזקותיה, מכרה החברה את 2018בחודש פברואר  . 1
מליון ש"ח),  166-ליון דולר (כמ 48-) ברווח של כREGמניב אמריקאיות (אשר אינן כוללות מניות 

 בתקופת הדוח. מליון ש"ח) הוכר 103 -כמליון דולר ( 30-מתוכו כ
 

מיליון  4.4 -כהחברה מכרו חברות בנות בבעלותה המלאה של  ,2018בחודשים ינואר ופברואר  . 2
מליון דולר  258 - , בתמורה כוללת של כREGמהון מניות  2.58%-, המהוות כREGמניות של חברת 

באמצעות חברות בנות  החברהחזיקה הלאחר המכירות האמורות,  מליון ש"ח). 895 -ארה"ב (כ
 REGמהונה המונפק והנפרע של  8.25%-, המהוות כREGמליון מניות  14.1 -בבעלותה המלאה בכ
 REGבמהלך תקופת הדוח הקבוצה הכירה בהפסד מהשקעה במניות של  ומזכויות ההצבעה בה.

  .REGמיליון ש"ח (לפני השפעת המס), הנובע מירידה בשווי המניה של  660בסך של 
  

 69- מליון אירו (כ 16 -בתמורה לכ  CTYמליון מניות 8.3 -, רכשה החברה כ2018 פברוארבחודש  . 3
 45.5% -לכ 44.6%-מכ  CTY- ה מהרכישה עלה שיעור החזקת החברה במליון ש"ח). כתוצא

מליון ש"ח אשר נזקף  15-בהון בסך של כבגידול  2018והקבוצה הכירה ברבעון הראשון לשנת 
 לקרנות הון.

 

הודיעה נורסטאר לחברה כי ה"ה מר חיים כצמן, מר דורי סגל וגב' אריקה  2018במרס  27ביום  . 4
. כן נמסר כי 2013בינואר  30אוטוסון הודיעו לה על ביטול הסכם בעלי המניות בין הצדדים מיום 

 First -טרם ביטול ההסכם השלים מר כצמן עסקה לרכישת כלל החזקותיה של הגב' אוטוסון ב
US Financial LLC מהון המניות של נורסטאר). עם השלמת  18.25%-(חברה פרטית המחזיקה בכ

הפעולות המתוארות לעיל, הודיעו ה"ה כצמן, סגל ואוטוסון כי הם חדלו מלשתף פעולה בקשר 
עם מניות נורסטאר. בהתאם לאמור, מר כצמן הינו בעל השליטה היחיד בנורסטאר מכוח 

  החזקותיו.
  

את כהונתו כמנכ"ל החברה וכסגן יו"ר דירקטוריון  , סיים מר דורי סגל2018בינואר  31החל מיום  . 5
החברה, והחל מאותו מועד, מר חיים כצמן, בעל השליטה בחברה, מכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון 
 ומנכ"ל החברה. עם מינויו כמנכ"ל החברה, סיים מר כצמן את כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.

  , מר אהוד ארנון מונה כיו"ר הדירקטוריון של החברה.2018 במרץ, 27ביום 
  

את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות  S&P Maalotאישררה חברת הדירוג  2018במרס,  7ביום  . 6
עם אופק דירוג יציב ועדכנה את דירוג האשראי  '-ilAA'החוב של החברה שבמחזור ברמת דירוג 

  עם אופק דירוג יציב. 'ilAA'רוג לאגרות החוב (סדרה י') של החברה לרמת די
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  מכשירים פיננסיים  - : 4באור 
  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .א
  

הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים מסוימים לרבות מזומנים, לקוחות, חייבים 
אחרים, השקעות בניירות ערך סחירים, הלוואות ואשראי לזמן קצר, ספקים וזכאים אחרים 

  או קרוב לשווי ההוגן שלהם.תואם 
  

השווי ההוגן והערכים בדוחות הכספיים של יתר ההתחייבויות הפיננסיות (כולל חלויות 
  :שוטפות) המוצגות בדוח על המצב הכספי לפי עלותן המופחתת, הינם כדלקמן

  

 

    
בדצמבר  31ליום 2017במרס  31ליום 2018במרס  31ליום 

2017 

 יתרהשווי הוגןיתרהשווי הוגןיתרה    
שווי 
 הוגן

 מליוני ש"ח    
          
 22,534  21,297  22,558  21,608  23,693 22,575 אגרות חוב   

   
התחייבויות נושאות ריבית 

 4,809  4,675  4,066  4,034  3,696 3,672 לבנקים ולאחרים   

     26,247 27,389  25,642  26,624  25,972  27,343 
          

 
  סיווג המכשירים הפיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ב

  

במהלך תקופת הדיווח לא חל שינוי מהותי בקשר עם סיווג הנכסים והתחייבויות הפיננסיות 
. בנוסף, 2017בדצמבר,  31אשר נמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן, בהשוואה לסיווגם ליום 

, וכן לא היו 2ורמה  1לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים בין רמה 
  בגין מדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים.  3וך או מחוץ לרמה העברות לת

  

 אירועים לאחר תאריך הדיווח   - : 5באור 
  

 - מליון אירו (כ 11.5 -בתמורה לכ CTYמליון מניות  6.1 -לאחר תאריך הדיווח רכשה החברה כ  .א
 46.2%-לכ 45.5% -מכ CTY - מליון ש"ח). כתוצאה מהרכישה עלה שיעור החזקת החברה ב 50

מליון ש"ח אשר  16 -בגידול בהון בסך של כ 2018והקבוצה צפויה להכיר ברבעון השני לשנת 
 ייזקף לקרנות הון.

מליון מניות של  5.9 -לאחר תאריך הדיווח מכרו חברות בנות בבעלותה המלאה של החברה כ  .ב
מליון דולר  338 -של כ, בתמורה כוללת REGמהון המניות של  3.5% -, המהוות כREGחברת 

מליון ש"ח). לאחר המכירות האמורות, מחזיקה החברה באמצעות חברות  1,197-ארה"ב (כ
מהונה המונפק והנפרע של  4.8% - , המהוות כREGמליון מניות  8.2-בנות בבעלותה המלאה בכ

REG .ומזכויות ההצבעה בה 

 - גורות למניה (סך כולל של כא 38הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2018במאי,  27ביום   .ג
 .2018ביוני,  15לבעלי המניות של החברה ביום  2018ביולי,  3מליון ש"ח) לתשלום ביום  74

 11.6 -אלפי מניות בתמורה לכ 339-לאחר תאריך הדיווח ביצעה החברה רכישה עצמית של כ  .ד
 מיליון ש"ח. 
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  פעילות מגזרי  -  :6 באור
  

   .IFRS 8-ב ההנהלה לגישת בהתאם דיווח ברי מגזרים ארבעה על מדווחת החברה
  

   
 

   

חברות בנות ציבוריות 
אשר לחברה שליטה 

 השקעות אחרותבהן

חברות 
 בנות

בבעלות 
    מלאה

   

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ובמזרח 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

נכס 
פיננסי 
Regency

מגזרים 
 אחרים

התאמות 
מאוחדלמאוחד

 בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   
       חודשים 3לתקופה של  
       2018במרס,  31שהסתיימה ביום   
          

 711  )526( 101  -  495 278 363  הכנסות המגזר 
         
 492  )330( 76  -  306 200 240 הכנסות תפעוליות, נטו מהשכרת מבנים 
         
 489  )238( 37  -  285 191 214 רווח תפעולי מגזרי 
          

 
הכנסות דיבידנד מהשקעה בנכסים 

 -  )31( -  31  - - -  פיננסיים *)   
          
)1,058(      הוצאות מימון, נטו *) 

          
 )569(      רווח לפני מסים על ההכנסה 
          
 הוצאות מימון, נטו כוללות הכנסות דיבידנד מהשקעה בנכסים פיננסיים, אשר מוצגות בהתאמות למאוחד.  *)  

   
חברות בנות ציבוריות אשר 

 לחברה שליטה בהן
השקעות 
אחרות *)

חברות בנות 
בבעלות 
   מלאה

   

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז ומזרח 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

מגזרים 
 אחרים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

 בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   
      חודשים 3לתקופה של  
      2017במרס,  31שהסתיימה ביום   
         

 698  )511( 96  494 258 361  כנסות המגזרה 
        
 477  )318( 72  302 180 241 וליות, נטו מהשכרת מבניםהכנסות תפע 
        
 428  )273( 66  280 138 217 י מגזרירווח תפעול 
        
 108      הוצאות מימון, נטו 
         
 536      רווח לפני מסים על ההכנסה 
         

 

ימים 30" לא הוצג היות ולא התהוו הכנסות מדיבידנד בתקופה של Regencyהגילוי בדבר מגזר בר דיווח "נכס פיננסי  *)
 .2017במרס,  31שהסתיימה ביום 
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   מגזרי פעילות (המשך) - : 6באור 

  

חברות בנות ציבוריות 
אשר לחברה שליטה 

 השקעות אחרותבהן

חברות 
בנות 

בבעלות 
    מלאה

  

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

נכס 
פיננסי 
Regency

ם מגזרי
 אחרים

התאמות 
 מאוחדלמאוחד

 מבוקר  
 מליוני ש"ח  

       2017מבר, דצב 31 לשנה שהסתיימה ביום

         

 2,831  )2,008( 398  -  1,927 1,060 1,454  הכנסות המגזר
        

 1,966  )1,271( 304  -  1,214 733 986 הכנסות תפעוליות, נטו מהשכרת מבנים
        

 1,974  )1,033( 369  -  1,223 574 841  רווח תפעולי מגזרי
        

 -  )108( - 108  - - - הכנסות דיבידנד מהשקעה בנכסים פיננסיים *)
         

 )771(       הוצאות מימון, נטו
         

 1,203        רווח לפני מסים על ההכנסה
         

 *) הוצאות מימון, נטו כוללות הכנסות דיבידנד מהשקעה בנכסים פיננסיים, אשר מוצגות בהתאמות למאוחד.
 

    נכסי המגזר

  
חברות בנות ציבוריות אשר 

  השקעות אחרותלחברה שליטה בהן
 חברות בנות
   בבעלות מלאה

  

מרכזים 
מסחריים 

בצפון אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ובמזרח 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

נכס פיננסי   
Regency מגזרים אחרים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

 בלתי מבוקר  
 מליוני ש"ח  

 49,098  )19,583( 5,996  2,920 26,130 12,959 20,676  2018במרס,  31
        

 48,347  )17,735( 5,513  4,710 24,354 11,660 19,845  2017במרס,  31
        

 48,963  )20,489( 5,825  4,432 26,678 12,557 19,960  (מבוקר) 2017בדצמבר,  31
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  המאזני השווי בשיטת המטופלת מהותית כלולה חברה לגבי תמציתי מידע   -  :7 ורבא
  

FCR בטורונטו בבורסה הנסחרת ציבורית חברה הינה )TSX( וערוכים פומביים הכספיים דוחותיה ואשר 
 כפי החברה של החשבונאית למדיניות זהה הינה FCR של החשבונאית המדיניות .IFRS-ל בהתאם
  החברה. של השנתיים הכספיים לדוחות 2 בבאור שמוצגת
 FCR של הכספיים דוחותיה מצירוף פטור לחברה ניתן לעיל, המפורטות לנסיבות היתר, בין לב, בשים

  החברה. של אלה לדוחותיה
  

 ידה: על שפורסמו כפי FCR של הכספיים דוחותיה מתוך תמציתי כספי מידע להלן
  

 

         
    מידע כספי תמציתי על המצב הכספי: 
         

  במרס 31ליום       
 31ליום 

 בדצמבר 
     2018 2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר     
 מליוני ש"ח*     
 837 518 1,229  נכסים שוטפים 
 26,724 24,903 25,955  נכסים לא שוטפים 
 (1,583)(1,671)(1,517)  התחייבויות שוטפות 
 (12,955)(11,791)(12,894)  נכסים נטו 
     12,773 11,959 12,983 
         

 
ערוכים בדולר קנדי. תרגום היתרות לש"ח נעשה על ידי שימוש בשערי FCR*) הדוחות הכספיים של 

 חליפין סוף תקופה.

     מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל: 
         

     
חודשים שהסתיימו  3 -ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר 

     2018 2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר     
 מליוני ש"ח*     
 1,927 493 495  הכנסות 
 1,787 576 181  רווח נקי 
 33 (1) 6  רווח (הפסד) כולל אחר 
 1,820 575 187  רווח כולל 
         
 196 52 47  דיבידנד שהתקבל מהחברה הכלולה 
         

 
ערוכים בדולר קנדי. תרגום תוצאות הפעילות לש"ח נעשה על ידי FCR*) הדוחות הכספיים של 

  שימוש בשערי חליפין ממוצעים.
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  גזית גלוב בע"מ
  

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  
  

  2018, במרס 31ליום 
    

  
  

  תוכן העניינים
  
  

 עמוד 

 54 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 

 56 המיוחסים לחברהעל המצב הכספי נתונים כספיים מתוך הדוחות תמציתיים המאוחדים 

 58 נתונים כספיים מתוך הדוחות תמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לחברה

  59 תמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות 

 60 נתונים כספיים מתוך הדוחות תמציתיים המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

  62  נתונים נוספים למידע כספי נפרד

  

  
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 לכבוד

  בעלי המניות של חברת גזית גלוב בע"מ

  א.ג.נ.,

ד' לתקנות ניירות 38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה הנדון: 
  1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  מבוא

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38המובא לפי תקנה סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד 
ולתקופה של שלושה חודשים  2018במרס  31החברה), ליום  -גלוב בע"מ (להלן - של גזית 1970-התש"ל

שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 
  להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.אחריותנו היא 

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד מתוך המידע הכספי ביניים של חברה מוחזקת אשר הנכסים 
ואשר חלקה  2018במרס  31ש"ח ליום  מיליוני 4,743 - בניכוי ההתחייבויות המיוחסים לה, נטו הסתכמו לסך של כ

מליוני ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  63-של החברה ברווחי  החברה הנ"ל הסתכם לסך של כ
באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד של אותה חברה נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שהדוח 

ותה חברה מבוססת על דוח הסקירה של שלהם הומצא לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין א
  רואי החשבון האחרים.

  היקף הסקירה

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

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

  מסקנה

בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
ד' לתקנות 38להוראות תקנה שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם 

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

גבאי את קסיררקוסט פורר  אביב,-תל

 רואי חשבון2018במאי,  27

קוסט פורר גבאי את קסירר
 א',144דרך מנחם בין 

6492102אביב -תל  

+972-3-6232525   .טל

+972-3-5622555  פקס
ey.com  
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 בע"מ גלוב - גזית

  

   תמציתיים ביניים הכספיים הדוחות מתוך כספי ומידע כספיים נתונים

  לחברה המיוחסים

  

  

31  ליום הקבוצה של המאוחדים תמציתיים ביניים הכספיים הדוחות מתוך נפרד כספי ומידע כספיים נתונים להלן
 המוצגים ,לחברה המיוחסים ),מאוחדים דוחות - להלן( התקופתיים הדוחות במסגרת המפורסמים 2018 ,במרס

  .1970-ל"התש ),ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות 'ד38 לתקנה בהתאם

  

 המאוחדים לדוחות 2 בבאור פורטו אלה כספיים נתונים הצגת לצורך שיושמה החשבונאית המדיניות עיקרי
  .השנתיים

  

  .השנתיים המאוחדים בדוחות 1 בבאור כהגדרתן מאוחדות חברות

 



  בע"מ גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  
 

56  

 ליום   
 בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

      נכסים
      

      נכסים שוטפים
      

 94  465  180  מזומנים ושווי מזומנים
 הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

 611  17  878  לחברות מאוחדות   
 97  119  52  נגזרים פיננסיים

 7  3  9  חייבים ויתרות חובה
   

 809  604  1,119  ה"כ נכסים שוטפיםס
    
    

    נכסים לא שוטפים
    

 300  701  -  נגזרים פיננסיים 
 4,520  4,785  4,127  הלוואות לחברות מאוחדות
 17,229  15,808  18,026  השקעות בחברות מאוחדות

 3  4  3  רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, נטו
   

 22,052  21,298  22,156  סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 22,861  21,902  23,275  ה"כ נכסים ס
     

 

 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.



  בע"מ גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום 
 בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

      התחייבויות והון
      

      התחייבויות שוטפות
      

 -  6  -  אשראי מתאגיד בנקאי
 1,297  768  2,452  חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

 50  -  439  הלוואות זמן קצר מחברות מאוחדות
 16  15  24  נגזרים פיננסיים

 3  8  2  ספקים ונותני שירותים
 161  60  274  זכאים ויתרות זכות

 56  49  57  מסים שוטפים לשלם
 68  68  74  דיבידנד שהוכרז

   
 1,651  974  3,322  סה"כ התחייבויות שוטפות

   
   

    התחייבויות לא שוטפות
   

 2,258  1,750  820  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
 225  -  537  הלוואות מחברות קשורות

 8,786  10,093  8,876  אגרות חוב
 5  1  5  מסים נדחים

   
 11,274  11,844  10,238  ה"כ התחייבויות לא שוטפותס

   
    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

   
 246  249  246  הון מניות

 4,914  4,998  4,915  פרמיה על מניות
 )1,143( )1,518( )818( קרנות הון
 5,919  5,355  5,372  יתרת רווח

   
 9,936  9,084  9,715  סה"כ הון

   
 22,861  21,902  23,275  ה"כ התחייבויות והוןס

      

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 

             2018במאי,  27
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  אהוד ארנון  

  יו"ר הדירקטוריון
 חיים כצמן  

יו"ר מנכ"ל וסגן 
  הדירקטוריון

  עדי ימיני  
משנה למנכ"ל וסמנכ"ל 

  כספים
  

 



  בע"מ גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים הפסד או רווח על המאוחדים מציתייםת הדוחות מתוך כספיים נתונים
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לשנה 

 שהסתיימה

  
 חודשים שהסתיימו  3-ל

 במרס 31ביום 
 31ביום 

 בדצמבר
  2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 מליוני ש"ח  
     

 3   1  1  הכנסות דמי ניהול מחברות קשורות
 131   38  27  הכנסות מימון מחברות מאוחדות

 134  336  -  הכנסות מימון אחרות
    

 268  375  28  סה"כ הכנסות
    

 61  13  16  הוצאות הנהלה וכלליות
 590  126  388  הוצאות מימון
 2,045  2,040  -  הוצאות אחרות

    
 2,696  2,179  404  סה"כ הוצאות

    
 )2,428( )1,804( )376( הפסד לפני רווח מחברות מאוחדות, נטו

    
 2,917  1,525  )108( רווח (הפסד) מחברות מאוחדות, נטו

    
 489  )279( )484( רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

    
 )4( )3( 2  מסים על ההכנסה (הטבת מס)

    
 493  )276( )486( ווח נקי (הפסד) המיוחס לחברהר
     
     
     
  
     

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.



  בע"מ גלוב-גזית
  
  לחברה המיוחסים הכולל הרווח על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים תוניםנ
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לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

    בדצמבר
חודשים שהסתיימו  3-ל

 במרס 31ביום 
   2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   
        

 493  )276( )486( רווח נקי (הפסד) מיוחס לחברה
      

    רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת המס):
      

    סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד:
      

 88  23  64  רווח מהפרשי תרגום מטבע חוץ
 50  -  -  רווח בגין נכסים פיננסיים

 2,040  2,040  -  מימוש קרן הון הפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

    
 2,178  2,063  64  ווח כולל אחר המיוחס לחברהר
    

 רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברות מאוחדות 
 )576( )801( 248  (לאחר השפעת מס)   
    
    
      

 1,602  1,262  312  סה"כ רווח כולל אחר המיוחס לחברה
      

 2,095  986  )174( כולל המיוחס לחברה(הפסד) סה"כ רווח 
   
   

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.



  בע"מ גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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לשנה     
שהסתיימה

 31ביום 
   בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

 במרס 31ביום 
  2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 מליוני ש"ח  
     

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 
    

 493  )276( )486( רווח נקי (הפסד) המיוחס לחברה
    

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:
    

    התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
     
 1  *)   -  *)   -  פחת 

 325  )248( 361  הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
 )2,917( )1,525( 108  רווח בגין חברות מאוחדות, נטו

 2,040  2,040  -  מימוש קרן הפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ 
 11  1  7  עלות תשלום מבוסס מניות

 )4( )3( 2  מסים על ההכנסה (הטבת מס)
    
  478  265 )544( 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
    

 )4( )1( 1  ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
 13  1  )16( עליה (ירידה) בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות

    
 )15(  -  9 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה בחברה עבור:
    

 )694( )341( )2( ריבית ששולמה
 115  37  39  ריבית שהתקבלה מחברות מאוחדות

 )11( )4( )6( מסים ששולמו
 2  2  -  מסים שהתקבל

 206  49  57  דיבידנד שהתקבל מחברות מאוחדות
    
  88 )257( )382( 
    

 )424( )268( 65  זומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה מ
    
     

 מליון ש''ח. 1 -מייצג סכום הנמוך מ *)
     

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.



  בע"מ גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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לשנה       
שהסתיימה 

 31ביום 
   בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

  במרס 31ביום 
  2018 2017 2017 
 מבוקר בלתי מבוקר  
     
 מליוני ש"ח  

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 
     

 )4( )2( *)-  השקעה ברכוש קבוע
 *) -  *)-  *)-  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )129( )58( )658( השקעות בחברות מאוחדות

 612  537  -  פדיון מניות בכורה של חברה מאוחדת 
 953  794  828  החזר (מתן) הלוואות מחברות (לחברות) מאוחדות, נטו

 55  -  83  השקעה בניירות ערך סחירים 
    

 1,487  1,271  253  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה 
    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 
    

 *) -  *)   -  *)   -  מימוש כתבי אופציה למניות
 -  6  -  לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטוקבלת אשראי 

 )73( -  -  רכישת מניות באוצר
 )204( -  )68( דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 -  -  851  הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה
 )1,140( )333( -  פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב

 )43( )715( )1,002( ארוך מתאגידים בנקאיים, נטוקבלת (פרעון) קווי אשראי לזמן 
 )13( -  )11( פרעון הלוואות לזמן ארוך

    
 )1,473( )1,042( )230( מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון של החברה 

    
 )6( )6( )2( הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

    
 )416( )45( 86  ירידה במזומנים ושווי מזומנים 

    
 510  510  94  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

    
 94  465  180  תרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופהי

   
       

   פעילות מהותית שלא במזומן של החברה
     

 68  68  74  דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה
   

  מיליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *)
   

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  כללי  .א
  

ולתקופה של שלושה חודשים  2018במרס,  31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  השהסתיימ
של  . יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים1970-התש"ל

אשר ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם,  2017בדצמבר,  31החברה ליום 
כספיים ביניים תמציתיים  וגם בהקשר לדוחות 2018במרס,  27אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 

  .2018במרס,  31מאוחדים ליום 
  

מיליארד ש"ח.  2.2-גרעון בהון החוזר בסך של כ תאריך הדיווח) לחברה -(להלן  2018במרס,  31ליום   .ב
מיליארד  3.3 -לחברה ולחברות בנות בבעלותה המלאה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך של כ

ש"ח הניתנים לניצול מיידי. הנהלת החברה בדיעה כי המקורות הנ"ל יאפשרו לחברה לעמוד בפרעון 
  התחייבויותיה לזמן קצר.

  
 בתקופת הדיווח אירועים מהותיים  .ג

  

מליון ש"ח,  851מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יג') בתמורה נטו של כ  860פרטים בדבר הנפקת ל . 1
 לדוחות הכספיים המאוחדים. 'א3ראה ביאור 

 

, סיים מר דורי סגל את כהונתו כמנכ"ל החברה וכסגן יו"ר דירקטוריון 2018בינואר  31החל מיום  . 2
מר חיים כצמן, בעל השליטה בחברה, מכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון החברה, והחל מאותו מועד, 

ומנכ"ל החברה. עם מינויו כמנכ"ל החברה, סיים מר כצמן את כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה. ביום 
 , אהוד ארנון מונה כיו"ר הדירקטוריון של החברה.2018במרץ,  27

 

לדוחות  3ב'3ראה ביאור מליון אירו,  16-לכ בתמורה CTYמליון מניות  8.3 -לפרטים בדבר רכישת כ . 3
 הכספיים המאוחדים.

  

את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב  S&P Maalotאישררה חברת הדירוג  2018במרס,  7ביום  . 4
עם אופק דירוג יציב ועדכנה את דירוג האשראי לאגרות  '-ilAA'של החברה שבמחזור ברמת דירוג 

 עם אופק דירוג יציב. 'ilAA'מת דירוג החוב (סדרה י') של החברה לר
 

  מכשירים פיננסיים - IFRS 7  .ד
 

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים: . 1

ם חייבינגזרים פיננסיים, הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים מסויימים לרבות מזומנים, 
  אחרים, ספקים וזכאים אחרים תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

 יתר ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים (כולל חלויות שוטפות) המוצגים בדוח השווי ההוגן של
 על המצב הכספי, הינם כדלקמן:

 

  2017במרס  31ליום  2018במרס  31ליום    
בדצמבר  31ליום 

2017 

   
ערך 
שווי הוגן בספרים

ערך 
שווי הוגן בספרים

ערך 
שווי הוגן בספרים

 מליוני ש"ח   
       סה"כ התחייבויות:  
         
 11,065  10,051  11,594  10,850  11,774  10,873  אגרות חוב  

  
 הלוואות מתאגידים 

 2,306  2,290  1,772  1,761  1,280  1,275  בנקאיים ואחרים   
         
    12,148  13,054  12,611  13,366  12,341  13,371 
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 מכשירים פיננסיים (המשך) -IFRS 7  .ד
  
  סיווג המכשירים הפיננסיים לפי מדרג השווי ההוגן: . 2

  
במהלך תקופת הדיווח לא חל שינוי מהותי בקשר עם סיווג הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות אשר 

. בנוסף, לא היו 2017 בדצמבר, 31 נמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן, בהשוואה לסיווגם ליום
, וכן לא היו העברות לתוך או 2ורמה  1בין רמה  יםפיננסי יםהעברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר

 .יםפיננסי יםבגין מדידת שווי הוגן של מכשיר 3מחוץ לרמה 
 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח  .ה
  

מליון אירו על ידי החברה במהלך  11.5 -בתמורה לכ CTYמליון מניות  6.1 -לפרטים בדבר רכישת כ . 1
 לדוחות הכספיים המאוחדים. א'5באור המסחר בבורסה, לאחר תאריך הדיווח, ראה 

  
מיליון  11.6 -אלפי מניות בתמורה לכ 339-לאחר תאריך הדיווח ביצעה החברה רכישה עצמית של כ . 2

 ש"ח.
  

  דיבידנד שהוכרז  .ו
 

  מליון  74 -ש"ח למניה (סך כולל של כ 0.38, הכריזה החברה על דיבידנד בסך של 2018במאי  27ביום   
 .2018יוני, ב 15ביום , לבעלי המניות של החברה 2018ביולי,  3ש"ח) לתשלום ביום    
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דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

  לתקנות ניירות ערך בישראל ג(א)38הגילוי לפי תקנה 
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  ג(א)38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

"), אחראית לקביעתה והתקיימותה של התאגידגלוב בע"מ (להלן: " -ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של גזית 
  ועל הגילוי בתאגיד.בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי 

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 חיים כצמן, סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל; . 1

 עדי ימיני, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים; . 2

  רמי ווייסנברגר, סמנכ"ל וחשב; . 3

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל 
נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים הכללי ו

האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח 
בדוחות שהוא מפרסם הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות 

  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, 
תחום הכספים או למי נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר ב

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 
  לה.שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתג

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה 
"), העריכו הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(להלן: " 2017בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

ריון והנהלת התאגיד הגיעו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד. בהתבסס על הערכה זו, הדירקטו
  היא אפקטיבית. 2017בדצמבר  31למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 
  נימית האחרון.האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדוח הבקרה הפ

הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית  למועד
האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא 

 אפקטיבית.
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  הצהרות מנהלים:

  ):1ג(ד)(38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   )א

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  , מצהיר כי:חיים כצמןאני, 

(להלן:   2018של שנת  ראשון") לרבעון ההתאגידבחנתי את הדוח הרבעוני של גזית גלוב בע"מ (להלן: "  )1(
  ");הדוחות"

של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג   )2(
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 הבחינות   )3(
המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות  המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,   )4(
  בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

תיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעו  (א)
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 

  –הדין; וכן  הדוחות הכספיים בהתאם להוראות

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או   (ב)
  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

דאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח קבעתי בקרות ונהלים, או וי  (א)
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט 2010- כספיים שנתיים), התש"ע
  –חות; וכן במהלך תקופת ההכנה של הדו

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח   (ב)
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות 

  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי האחרון לבין  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל  (ג)
מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות 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.

  
  

  2018במאי,  27
    

, מנכ"ל וסגן יו"ר חיים כצמן    
  הדירקטוריון
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  ):2ג(ד)(38נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת   )ב

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  , מצהיר כי:עדי ימיניאני, 

גלוב -הכלול בדוחות לתקופת הביניים של גזיתבחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר  )1(
הדוחות לתקופת " או "הדוחות(להלן: " 2018") לרבעון הראשון של שנת התאגידבע"מ (להלן: "

  ");הביניים

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל  )2(
, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, מצג לא נכון של עובדה מהותית

  לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים המשקפים  )3(
, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,  )4(
  ל הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי וע

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   )א(
על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר 
הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 

אסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי ל
  –והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או   )ב(
  מעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד מש

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )5(

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים   )א(
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, 2010-ספיים שנתיים), התש"ע(דוחות כ
  –בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח   )ב(
ספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכ

  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי האחרון לבין   )ג(
מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת 

ות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הביניים, אשר יש בו כדי לשנ
  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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