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  גלוב בע"מ-גזית
  

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

  2015 במרס 31שנסתיימה ביום  תקופהל
  

את דוח הדירקטוריון של החברה ) מתכבד להגיש בזה גלוב בע"מ (להלן: "החברה"-דירקטוריון גזית
  :2015 במרס 31שנסתיימה ביום  תקופהל

        

    חברה ופעילותהה .1

  מבוא .1.1

") הינה הבעלים, המנהלת הקבוצה(להלן יחדיו: " 1החברה, באמצעות חברות מוחזקות שלה
מקדת בעיקר בענף והמפתחת של נדל"ן מניב בצפון אמריקה, אירופה, ישראל וברזיל. הקבוצה מת

 לקבוצה פעילות. כמו כן, באזורים אורבאניים צומחים המרכזים המסחריים מעוגני הסופרמרקטים
מזרח אירופה. בנוסף, פועלת מרכז וביזום וביצוע של פרויקטים בעיקר בתחום המגורים בישראל וב

פועלות בתחומי הקבוצה לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות ה
  עיסוקה או בתחומים משיקים (לרבות עם שותפים), באזורי פעילותה ובאזורים אחרים.

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 "

מדיניות החברה, כפי שבאה לידי ביטוי לאורך השנים, הינה להתמקד בהגדלת תזרים המזומנים שלה 
אקטיבי של נכסיה. הנהלת החברה מאמינה, כי החזקת נכסיה לאורך זמן, תוך כדי -על ידי ניהול פרו

  קיום מדיניות זו, תשיא ערך נוסף לבעלי מניותיה.
  

 כסי הקבוצהנ .1.2
  

  נכסים, כדלקמן:  448הקבוצה מחזיקה ומנהלת ") תאריך הדיווח(להלן: " 2015במרס  31ליום 

 430 מרכזים מסחריים ומבני משרדים רפואיים בגדלים שונים  

 8 מרכזים מסחריים בפיתוח  

 10 נכסים אחרים 
 

כסים רשומים מיליון מ"ר; הנ 6.2 - הנכסים הנ"ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף של כ
מיליארד ש"ח בהנחת איחוד  76.0 -מיליארד ש"ח (כ 69.7 -בספרי החברה בשווים ההוגן בסך של כ

של חברות בשליטה משותפת המוצגות בשווי מאזני והכללת מלוא שווים של נכסים המנוהלים על ידי 
רי החליפין ליום הקבוצה), ומניבים דמי שכירות שנתיים ברוטו (מחושבים לפי מצבת הנכסים ולפי שע

מיליארד ש"ח בהנחת איחוד של חברות  6.5 -מיליארד ש"ח (כ 6.0 -) בסך של כ2015במרס  31
בשליטה משותפת המוצגות בשווי מאזני והכללת מלוא דמי השכירות מנכסים המנוהלים על ידי 

   הקבוצה).

ציבורית הנסחרת  , חברה)"EQYלהלן: "( .Equity One Inc בארה"ב פועלת החברה בעיקר באמצעות
 - מחזיקה החברה בכ 2015במרס  31לצורכי מס אמריקאי. ליום  REITמעמד של  EQY -. לNYSE - ב

פועלת באזורי צמיחה בדרום מזרח ארה"ב, בעיקר בפלורידה,  EQY. EQYמהון המניות של  42.2%
חוף המערבי של קונטיקט ובומסצ'וסטס  ,יורק, בוסטון-בצפון מזרח ארה"ב, בעיקר באזור מדינת ניו

נכסים אחרים)  6 -מרכזים מסחריים ו 115נכסים מניבים ( 121 2ארה"ב, בעיקר בקליפורניה, ובבעלותה
  מיליון מ"ר וכן מרכז מסחרי בפיתוח.  1.5 -בשטח בנוי כולל של כ

_______________________________________  

, חברות אשר מאוחדות על ידי החברה באופן מלא וחברות בשליטה משותפת ההתייחסות לחברות מוחזקות כוללת, אלא אם מצוין אחרת  1
  אשר מוצגות בשיטת השווי המאזני.

  .כולל נכסים בשליטה משותפת  2
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מרכזים מסחריים  12ומנהלת  ,)10%/20%מחזיקה בבעלות חלקית, באמצעות שותפויות ( EQY, בנוסף
  לפי מ"ר.א 177 - ונכס מניב אחר בארה"ב בשטח בנוי כולל של כ

, )ProMed") (100%"(להלן:  .ProMed Properties Incבנוסף פועלת החברה בארה"ב באמצעות 
מבני משרדים רפואיים בארה"ב בשטח בנוי  2העוסקת בתחום מבני המשרדים הרפואיים ובבעלותה 

רבעון הראשון של שנת מבני משרדים רפואיים בלפרטים בדבר מכירת אלפי מ"ר.  31 -כולל של כ
  לדוח עדכון תיאור עסקי החברה. ProMed – 11.3ראה סעיף  ,2015

"), חברה ציבורית הנסחרת FCR(להלן: " .First Capital Realty Incבקנדה פועלת החברה באמצעות 
פועלת בעיקר  FCR .FCRמהון המניות של  42.9% - מחזיקה החברה בכ 2015במרס  31. ליום TSX - ב

מרכזים מסחריים בשטח בנוי  154לברטה ובריטיש קולומביה ובבעלותה במחוזות אונטריו, קוויבק, א
  .וקרקעות לפיתוח עתידי מרכזים מסחריים בפיתוח 3מיליון מ"ר וכן  2.2 -כולל של כ

 "Gazit(להלן: .Gazit Brazil Ltdaמסחריים באמצעות המרכזים בתחום הבברזיל פועלת החברה 
Brazil" ()100%( עלותה שלבב 2015במרס  31. ליום Gazit Brazil 6  נכסים מסחריים מניבים בשטח

  .ועתודות קרקע מסחרי בפיתוח מרכז ,אלפי מ"ר 60 - בנוי כולל של כ

"), חברה ציבורית הנסחרת CTY(להלן: " .Citycon Oyjבצפון אירופה פועלת החברה באמצעות 
. CTYמהון המניות של  42.8% -מחזיקה החברה בכ 2015במרס  31). ליום OMXבבורסה של הלסינקי (

CTY מרכזים מסחריים ונכסים  59 1פועלת בפינלנד, שבדיה, אסטוניה, ליטא ודנמרק ובבעלותה
 .וכן מרכז מסחרי בפיתוח מיליון מ"ר 1.0 - קמעונאיים אחרים בגדלים שונים בשטח בנוי כולל של כ

 1.5 - של כ היקףב נכסיםאשר בבעלותה לרכישת חברה בנורבגיה  CTYלפרטים בדבר התקשרות 
 ז'5לגייס הון בדרך של הנפקת זכויות לצורך מימון הרכישה, ראה באור  CTYמיליארד אירו וכוונת 

  לדוחות הכספיים.

(להלן:  Atrium European Real Estate Limitedבמרכז ובמזרח אירופה פועלת החברה באמצעות 
"ATR"(סת נסחרת בבורסת וינה, אוסטריה ובבורה ציבוריתברה , חNYSE Euronext , אמסטרדם. ליום

פועלת בעיקר בפולין, צ'כיה,  ATR .ATRמהון המניות של  55.0% -מחזיקה החברה בכ 2015במרס  31
מרכזים מסחריים מניבים ונכסים קמעונאיים אחרים בגדלים שונים,  81רוסיה וסלובקיה ובבעלותה 

 -רכשה החברה כ 2015בחודש ינואר  עתידי.מיליון מ"ר וקרקעות לפיתוח  1.2 - בשטח בנוי כולל של כ
 2015, והחל מהרבעון הראשון של שנת ATR - והפכה לבעלת השליטה היחידה ב ATRמיליון מניות  52

  ג' לדוחות הכספיים.3, לפרטים נוספים ראה באור ATRמאחדת החברה את דוחותיה של 
  

גזית חברות בנות (להלן: " בנוסף, פועלת החברה בגרמניה בתחום המרכזים המסחריים באמצעות
מרכזים מסחריים ונכס מניב  3בבעלותה של גזית גרמניה  2015במרס  31). ליום 100%") (גרמניה

  אלפי מ"ר. 49 -של ככולל אחר בשטח בנוי 

, 84.7%") (גזית פיתוחגלוב ישראל (פיתוח) בע"מ (להלן: "- בישראל, פועלת החברה באמצעות גזית
פיתוח עוסקת ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים, ובבעלותה . גזית בדילול מלא) 75%

בפיתוח  יםנכס 2אלפי מ"ר וכן  114 -מרכזים מסחריים מניבים בשטח בנוי כולל של כ 9בישראל 
וקרקעות לפיתוח עתידי. כמו כן, פועלת גזית פיתוח בבולגריה ובמקדוניה באמצעות חברות בנות 

אלפי מ"ר  7 -") אשר בבעלותן מרכז מסחרי, בשטח בנוי כולל של כה)גזית פיתוח (בולגרי(להלן: "
לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם לבחינת חלופות אסטרטגיות  וקרקעות לפיתוח עתידי.

   ו' להלן.3.2שונות לגבי פעילות גזית פיתוח, ראה סעיף 

של קבוצת א. דורי בע"מ  מהון המניות 84.9% - בנות בכבנוסף, מחזיקה גזית פיתוח באמצעות חברות 
"), חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ת"א ואשר עיקר עיסוקה הינו בתחום הייזום קבוצת דורי(להלן: "

הן כיזם והן כקבלן  מזרח אירופהמרכז ושל פרויקטים בעיקר בתחום המגורים, בישראל וב הפיתוחו
, חברה ")דורי בניה(להלן: " מא. דורי בניה בע" ממניות 59.7% - החזקה בכ (לרבות באמצעותמבצע 

). כמו כן, מחזיקה והעוסקת בתחום ביצוע עבודות קבלניות ציבורית הנסחרת בבורסת ת"א אף היא
המפעילה תחנת כח פרטית לייצור  ממניות חברת דוראד אנרגיה בע"מ 9.6% -קבוצת דורי בעקיפין בכ
, הון של קבוצת דורי ודורי בניהלפרטים בדבר הצעה למתווה לחיזוק מבנה ה. חשמל באזור אשקלון

  ם.לדוחות הכספייד' 5ראה באור 
  

  

                                                
  כולל נכסים בשליטה משותפת. 1
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 השפעות המשבר הכלכלי והתנודתיות בשווקי ההון הבינלאומיים .1.3
       

ם פועלת הקבוצה, הובילו בעבר, בין , על השווקים בה2007השלכות המשבר הכלכלי שהחל בשנת 
השאר,  לפגיעה מסוימת, אשר אינה מהותית, בתזרימי המזומנים של נכסי הקבוצה ולעלייה בשיעורי 

). גורמים אלה הביאו לירידה בשוויים ההוגן של נכסי הקבוצה Cap ratesהיוון תזרימי המזומנים (
ניכר היה שהשפעות המשבר שהחל  2011ובתחילת שנת  2010. במהלך שנת 2009 - ו 2008בשנים 
הולכות ומתמתנות. יחד עם זאת, אנו עדים בתקופה האחרונה לתנודתיות הולכת וגוברת  2007בשנת 

ולחוסר וודאות בשווקים הפיננסיים הגלובליים, שמקורם, ככל הנראה באי שקט הכלכלי השורר 
, נכון למועד אישור הדוחות, בעיקר באירופה. השפעת התנודתיות ואי הוודאות הנ"ל באה לידי ביטוי

במחיר המניות של חברות באירופה (שנסחרות במשך תקופה ארוכה מתחת לשווי ההון העצמי 
חווה רוסיה את המשבר החמור ביותר במטבע המקומי מאז שנת  2014כמו כן, החל משנת  שלהן).

באוקראינה ועקב ירידת , בעיקר עקב סנקציות כלכליות שהוטלו על המדינה בעקבות הסכסוך 1998
כלכלת רוסיה צמחה בשיעור הנמוך ביותר מאז  2014מחירי הנפט בעולם, אשר הובילו לכך שבשנת 

, משבר הבא לידי ביטוי בירידה בהכנסות מהשכרה 2015, וכן צפויה צמיחה שלילית בשנת 2009שנת 
 .2015בניכוי הוצאות הפעלת נכסים ברבעון הראשון של שנת 

, החברה מדווחת על יציבות בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה ועלייה בדמי 2015במרס  31נכון ליום 
השכירות הממוצעים וכן, כי לא חלו פיגורים משמעותיים בתשלומי דמי השכירות באופן שיש בהם 
כדי להשפיע באופן מהותי על הכנסותיה של הקבוצה מדמי שכירות. החברה מעריכה, כי המשך 

טפת ופעילות ההשקעה שלה, יתאפשרו ממקורות המימון הקיימים של הקבוצה, מימון פעילותה השו
היתרות הנזילות של הקבוצה, תזרימי המזומנים שלה, גיוסי הון וחוב בשווקי ההון השונים בהם  - קרי 

  הקבוצה פועלת וקווי האשראי המאושרים והלא מנוצלים שברשותה. 

פיננסי בעולם כאמור לעיל, בעיקר באירופה, על אף האמור לעיל, התגברות מחודשת של משבר 
עלולה להשפיע על פעילות הקבוצה, תוצאותיה ומצבה הכספי לרבות כתוצאה מירידה אפשרית 
בתוצאותיה התפעוליות ובתזרים המזומנים שלה, ירידה בשווי של מניות חברות הקבוצה הציבוריות 

והבנקים וכן, עלולה לגרום לירידה בשוויים והיכולת של חברות הקבוצה לגייס חוב והון משווקי ההון 
   ההוגן של הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח של הקבוצה.

הערכותיה של החברה בדבר השפעת האירועים האמורים לעיל על פעילותה, הכנסותיה, רווחיה, 
גדר מידע יכולתה לגייס הון וחוב ומצבה הכספי אינן ודאיות ואינן בשליטת החברה ועל כן הינן ב

צופה פני עתיד. הערכות אלו מבוססות על עובדות ונתונים בקשר למצבם הנוכחי של החברה 
ועסקיה, בקשר למצבם הנוכחי של תחומי פעילותה והשווקים בהם היא פועלת ועל עובדות ונתונים 

ות כלכליים והכול כפי שידוע לחברה נכון למועד אישור הדוחות. כמו כן, הערכותיה האמור- מאקרו
של החברה מבוססות במידה מהותית על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות 
עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים, ועל השתלבותם אלה באלה. התממשותן של הערכות 
החברה כאמור אינה וודאית, וזאת הואיל והן נתונות להשפעות חיצוניות שלא ניתן להעריכן מראש 

  אינן מצויות בשליטתה. ואשר כאמור
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 ")תקופת הדוח" :(להלן 2015דגשים לרבעון הראשון של שנת  1.4.

 

    
  (מיליוני ש"ח למעט נתונים למניה)

 חודשים שהסתיימו 3 -ל
  במרס 31ביום 

  

  שינוי  2014  2015    

  *24%  1,227   1,527    הכנסות מהשכרת מבנים  

  NOI**     1,028   817  26%* 

 NOI (3%)   517  500   *חסי **באיחוד י  

 FFO ****   160  151  6%  

 FFO  5%  0.86  0.90   **** למניה (בש"ח)מדולל  

המדולל למניה  FFO -כמות המניות ששימשו בחישוב ה 
  1%  176,014  178,507 (באלפים)

          

  -  783  861   ***** נדל"ן להשקעהשל  רכישה, הקמה ופיתוח  

  -  127  393  ***** נדל"ן להשקעה מימוש  

  -  25  107   , נטועליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח  

  -  157    376    רווח נקי מיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  0.89  2.10   רווח נקי מדולל למניה (בש"ח)  

  -  187  175   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת  

  - 55.5% 49.3%  יחס החוב נטו לסך המאזן  

  -  7,789  7,842  המיוחס לבעלי המניות של החברה  הון עצמי  

  -  44.3  44.0  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה (בש"ח)  

  -  56.8  59.1 ******  (בש"ח) EPRA NAV השווי הנכסי של החברה למניה  

  EPRA NNNAV (בש"ח) 39.2  38.9   ****** למניה  -  

  .ATRד לראשונה של השינוי נובע בעיקר מאיחו         *  

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

   של חברות הקבוצה, לפי שיעור החזקתה בהון של כל אחת מחברות הקבוצה, ראה NOI - *     חלקה היחסי של החברה ב**  

  להלן. 2.3סעיף           

  להלן. 2.2, ראה סעיף FFO -ה חישוב. לEPRA -ל פי גישת ההנהלה ובהתאם לכללי המוצג ע FFO  - ה**   **  

  *** החברה וחברות מאוחדות שלה (לא כולל חברות ועסקאות משותפות המוצגות על בסיס השווי המאזני) בניכוי חוב    **  
  מיוחס ספציפי.

  להלן. 2.4ראה סעיף  ******  
  

ות מאוחדות שלה יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים לחברה ולחבר 2015במרס  31ליום  •
מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות  3.2 - מיליארד ש"ח (כ 13.0 -למשיכה מיידית בסכום של כ

 בבעלותה המלאה). 
 

 מיליארד ש"ח. 1.1  -גייסו חברות הקבוצה אגרות חוב בסך כולל של כבתקופת הדוח  •
  

 מיליארד ש"ח. 0.8 -הון בסך כולל של כ גייסו חברות הקבוצהבתקופת הדוח  •
  

כתוצאה מהשינויים בשערי החליפין של דולר ארה"ב, הדולר הקנדי, האירו והריאל הברזילאי  •
 532 -לעומת הש"ח, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה קטן בתקופת הדוח בכ

 ).swapמיליון ש"ח (בניכוי השפעת עסקאות 
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 מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה .2
 : 2015במרס  31תמצית החזקות החברה, ליום  .2.1 

 שם החברה
 המוחזקת 

 סוג נייר
 הערך/נכסים 

 כמות
 (במיליונים) 

 שיעור החזקה
 (%) 

 ערך בספרים
 (מיליון ש"ח) 

וי שוק ליום שו
31.3.2015 

 (מיליון ש''ח) 
EQY) מניהNYSE(54.542.2 3,726 5,785 
FCR) מניהTSX(95.142.9 4,760 5,849 
CTY) מניהOMX(254.142.8 2,910 3,284 
ATR) מניהEuronext,VSX(206.755.0 4,671 3,843 

 TASE(168.571.9 )46( 49מניה (1א. דורי
 -    184 -   -    וןשטר ה1א.דורי
 -    433 -   -   נכסים מניביםאירופה
 -    177 -   -   נכסים בפיתוח וקרקעות2אירופה
ProMed595 -   -   נכסים מניבים    - 
 -    1,046 -   -   נכסים מניבים ונכסים בפיתוחברזיל
 -    1,955 -   -   נכסים מניבים2ישראל
 -    256 -   -   ותנכסים בפיתוח וקרקע2ישראל

 -    20,667 -   -     סך הכל נכסים
 

 ,2015 במרס 31 ליום ")מורחב סולו" (להלן: ציבוריות) חברות אינן אשר בנות חברות של יתרות (לרבות החברה של כספיות יתרות להלן
 ש"ח): (במיליוני

 
 

   12,198 3אגרות חוב
   2,209  התחייבויות למוסדות פיננסיים

   14,407 "כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות סה
   409  התחייבויות כספיות אחרות
   14,816  סה"כ התחייבויות כספיות 

   1,843  בניכוי נכסים כספיים 
   401  4בניכוי השקעות אחרות
   12,572  התחייבויות כספיות, נטו

   253  5התחייבויות אחרות
   12,825  תחייבויות, נטוסה"כ ה

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

  % סה"כמשכנתאותבנקים6אגרות חובשנה
2015955 104141,073 7  
2016976 663201,659 12  
2017779    -21800 6  
20181,383 91911,565 11  
20191,517 6322992,448 17  
20201,184    -151,199 8  
2021994    -141,008 7  
2022904    -57961 7  
2023928    -59987 7  
20241,011    -601,071 7  
  11 691,636-    1,567 ולאחריה 2025
  100 12,1981,49071914,407סה"כ

         
 שיעור ההחזקה מייצג החזקה משורשרת (אפקטיבית) בא. דורי.1
  ).84.7%מוצג על פי איחוד יחסי (2
 המוצג כחלק מהנכסים הכספיים. swapמיליון ש"ח המייצג את השווי ההוגן של נגזרים פיננסיים מסוג  781 - לא כולל נכס בסך של כ3
  שתתפות בקרנות השקעה פרטיות.כולל בעיקר את ההשקעה ביחידות ה4
 מיליון ש"ח. 7 -מיליון ש"ח, בניכוי נכסים בלתי מוחשיים בסך של כ 260 -כולל עתודה למס, נטו בסך של כ5
 מיליון ש"ח. 703-כולל הלוואה פרטית, שאינה מובטחת בשיעבוד, מגוף מוסדי בסך כולל של כ6
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2.2. ) FFOEarnings(EPRA            : 

           
כמקובל בארה"ב ובמדינות אירופה, החברה נוהגת לפרסם מידע אודות תוצאות הפעילות השוטפת 
שלה בנוסף ומבלי לגרוע מנתוני הרווח והפסד החשבונאיים. במדינות אירופה בהן הדוחות הכספיים 

נוהגות חברות הנדל"ן המניב לפרסם את  ("IFRS")ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים 
, שהינו מדד להצגת התוצאות התפעוליות של החברה המיוחסות לבעלי EPRA Earnings -תוצאות ה

 European Public Real Estate Association ("EPRA")מניות החברה, זאת בהתאם לנייר העמדה של 
 אשר מטרתו הגברת השקיפות, האחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על ידי חברות נדל"ן.

  מדד זה אינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים. 

  

מחושב כרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול הכנסות והוצאות חד  EPRA Earnings -ה
שינויים בשווי הוגן של מכשירים ), לשוויים ההוגן פעמיות (לרבות רווחים או הפסדים משערוכי נכסים

  וסוגי רווח והפסד נוספים.  רווחים או הפסדים ממימוש נכסים פיננסיים הנמדדים דרך רווח או הפסד,

). לפיכך, U.S. GAAPבארה"ב, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות האמריקאית (
(שהינו הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות  FFO -חברות הנדל"ן המניב נוהגות לפרסם את תוצאות ה

אות בעלות אופי הוני ובתוספת חלק החברה בפחת מנדל"ן החברה המדווח בנטרול הכנסות והוצ
  בארה"ב. REIT -ארגון חברות ה – NAREIT - והפחתות אחרות), בהתאם לנייר עמדה שפורסם על ידי ה

  

  . IFRSתוך התאמה לתוצאות המדווחות לפי תקני  FFO - דומה אפוא במהותו ל EPRA Earnings -ה

  

משקף באופן נכון יותר את  EPRA - ב על פי הנחיות ההמחוש FFO -החברה סבורה כי פרסום ה
תוצאותיה התפעוליות של החברה, היות והדוחות הכספיים של החברה ערוכים על פי כללי 

כאמור יאפשר בסיס טוב יותר להשוואת  FFO - . כמו כן, פרסום ה(IFRS)חשבונאות בינלאומיים 
קודמות ויגביר את האחידות  תוצאותיה התפעוליות של החברה בתקופה מסוימת לתקופות

וההשוואתיות של מדד פיננסי זה, לזה המפורסם על ידי חברות נדל"ן אחרות באירופה. כמו כן, על פי 
שפורסמה על ידי  תקנות ניירות ערך לעיגון הוראות הגילוי ביחס לפעילות נדל"ן להשקעה טיוטת

ח השנתי בדבר תיאור עסקי ובד FFO -, יש להציג את ה2013דצמבר רשות ניירות ערך בחודש 
  .EPRA  -על פי כללי ה FFO -, המחושב בדומה לאופן חישוב ההתאגיד של חברות נדל"ן להשקעה

  

המדד מהווה רווח נקי חשבונאי לתקופה, בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות (לרבות רווחים או 
שינוי בשווי הוגן של , סיםרווחים או הפסדים ממימוש נכ), לשוויים ההוגן הפסדים משערוך נכסים

נוספים. השימוש במדד זה מקובל והפסד וסוגי רווח  מכשירים פיננסיים הנמדדים דרך רווח או הפסד
החשבונאי מפורטות בטבלה הנקי רווח לרות נדל"ן מניב. התאמות הנדרשות לבחינת ביצועיהן של חב

  להלן.

אינם  FFO - וה EPRA Earnings -מדדי ה ,NAREIT -וה EPRA -כמובהר בניירות עמדה שפורסמו על ידי ה
מייצגים תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים, אינם משקפים מזומנים 
שבידי החברה ואת יכולתה לחלקם ואינם מחליפים את הרווח הנקי המדווח. כן מובהר, כי מדדים 

 אלה אינם מבוקרים על ידי רואי החשבון של החברה.
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והנחיית רשות ניירות ערך לתקופות  EPRA -למניה של החברה המחושבים על פי כללי ה FFO - וה FFO -להלן חישוב ה
האמורות:

 

לשנה      
שנסתיימה 

 31ביום 
   בדצמבר

חודשים שהסתיימו  3 -ל
  במרס 31ביום 

  2015 2014 2014 
 מיליוני ש"ח (למעט נתונים למניה)  

     נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה רווח 

 73  157  376 לתקופה
    

   התאמות:
 (1,053) )25( )107(עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו

 65  3  5 הפסד הון ממכירת נדל"ן להשקעה 
 דדים בשווי הוגן שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים לרבות נגזרים, הנמ

 156  )98( )575( דרך רווח והפסד   

 324  20  12 התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני

 1  1  1,531 הפסד משיערוך ומירידה בשיעור החזקה בחברה מוחזקת

 399  100  41 מסים נדחים ומסים שוטפים בגין מימוש נכסים

 (47) - )1,065(זדמנותירווח מרכישה במחיר ה

 6   1   1 עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד

 154  )3( )1( הפסד (רווח) מפדיון מוקדם של התחייבויות נושאות ריבית ונגזרים פיננסיים

 267   1   42   חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאמות לעיל
    

FFO 345  157  260  נומינאלי 
  

   התאמות נוספות:
    

 (5) )57( )142(הפרשי הצמדה למדד ולשערי חליפין

 13   4   5  פחת והפחתות

 (3) )16( )3(התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני

 248   63    40  1התאמות אחרות
  

FFO 598  151  160  לפי גישת ההנהלה 
FFO (בש"ח) 3.39  0.86  0.90 למניה בסיסי ומדולל לפי גישת ההנהלה 

 176,459  175,811  178,414 2הבסיסי למניה (באלפים) FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה

 176,546  176,014  178,507 2המדולל למניה (באלפים) FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה
     

   
, הכוללות תיאום הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים שאינםFFO -והוצאות שתואמו מהרווח הנקי לצורך חישוב ההכנסות 1

קשורים לתקופות הדיווח, הוצאות הנובעות מתשלומים חד פעמיים מסיום התקשרות עם עובדים בכירים בקבוצה, וכן הכנסות והוצאות
 וצאות פעילות קבוצת דורי) והוצאות פנימיות (בעיקר שכר) שהתהוו בהשכרת נכסים. מפעילות אשר אינה נדל"ן מניב (לרבות ת

ממוצע משוקלל לתקופה.2
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להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על  .2.3
נועדה להעניק . הצגה זו 2015 במרס 31) ליום "NOI"מתודולוגית היוון הכנסות מהשכרה נטו (להלן: 

מידע נוסף, המבוסס על מתודולוגיה מקובלת באזורי פעילותה של הקבוצה, אשר עשוי לשמש ככלי 
ח. מודגש אות הכספיות של החברה בתקופת הדועזר לניתוח שווי נכסי הקבוצה בהתבסס על התוצ

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

 

       
לשנה 

 שהסתיימה

     
 חודשים שהסתיימו 3-ל

 במרס 31ביום 
 31ביום 

 בדצמבר
     2015 2014 2014 
 מיליוני ש"ח      
 4,913 1,227 1,527 הכנסות מהשכרה   
    
 1,584 410 499 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה    
    
   NOI  3,329 817 1,028 לתקופה 
    
 NOI (535)(397) (1,660) –הפחת חלק המיעוט ב    
    
 של חברות NOI -הוסף חלק החברה ב   
 386 97 7 1בשליטה משותפת      
     
   NOI  2,055 517 500 חלקה היחסי של הקבוצה –לתקופה 
     
   NOI 2,055 22,068 22,000 חלקה היחסי של הקבוצה - לשנה 

     
    חברות המוצגות בשיטת השווי המאזני. .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"ם (להלן: בהתאמה לטווח שיעורי היוון שוני
במועד הדוחות הכספיים. יצוין כי הצגה זו אינה מביאה לידי ביטוי הכנסות משטחים שאינם מושכרים 

  וזכויות בנייה נוספות הקיימות בנכסים המניבים של הקבוצה.

  

  :2015של שנת  ראשוןהלרבעון  NOI -שווי נכסים מניבים באיחוד יחסי על פי ה

  

 Cap Rate:  0%06. %6.25 %6.50 %6.75 %7.00  

  שווי נכסים מניבים   
 (במיליוני ש"ח)*

 
33,302 

 

 
31,970 

 
30,741 

 
29,602 

 
28,545 

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

    

פי שווים ההוגן  כסים בפיתוח וקרקעות אשר טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על, ננכסים חדשים
  מיליון ש"ח. 2,145 - , הסתכמו בכ2015 ,במרס 31בספרי הקבוצה (בדרך של איחוד יחסי) ליום 

  
הסתכמו  ,2015 ,במרס 31התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים כספיים (בדרך של איחוד יחסי) ליום 

  מיליון ש"ח.  22,982 -בכ
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    )       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

), שהינו מדד המשקף את השווי הנכסי EPRA NAVמפרסמת החברה את נתוני השווי הנכסי הנקי (
קי של החברה המשתקף ממאזן החברה ובהתאמות מסוימות כגון נטרול מסים נדחים בגין שיערוך הנ

פיננסיים (למעט נגזרים פיננסיים המשמשים כהגנה השווי ההוגן של נגזרים ונטרול נכסים לשווי הוגן 
) EPRA NAVשהינו מדד נוסף המשקף את השווי הנכסי הנקי ( EPRA NNNAV - ; ואת נתוני המטבעית)

התאמות מסוימות לעתודה למסים נדחים בגין  ,בהתאמה לשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות
  לשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים מהסוג האמור לעיל.ושערוך נכסים לשווים ההוגן 

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

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

 ל החברה.החשבון ש
  

 : EPRA NNNAV -וה EPRA NAV -להלן חישוב ה  
   31ליום        
  בדצמבר במרס 31ליום    

    2015  2014  2014  
  מיליוני ש"ח    
  EPRA NAV  

  8,023  7,789  7,842 הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה בדוחות הכספיים  

  
 עתודה למס בגין שיערוך נדל"ן להשקעה  –נטרול

  2,363  2,185  2,861 לשווי הוגן (בניכוי חלק המיעוט)   
  (9) (186) (147) 1התאמת נכס השווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, נטו  
  363  221  -התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  

  EPRA NAV 10,556  10,009  10,740 –שווי נכסי נקי   
  EPRA NAV (בש"ח) 60.2  56.8  59.1 למניה  

  EPRA NNNAV   

  EPRA NAV   10,556  10,009  10,740  
  (1,833) (1,900) (2,000)התאמת ערך התחייבויות פיננסיות לשוויין ההוגן  
2התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים  

(1,753) (1,141) (1,266)  
  9  186  147   וי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, נטו התאמת נכס השו  
  (441) (250) -התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  
        
  NNNAV – EPRA 6,950  6,904  7,209שווי נכסי נקי "מתואם"   
  EPRA NNNAV (בש"ח) 40.4  39.2  38.9 למניה  

  
של החברה ששימש בחישוב המניות המונפקות מספר

  178,485  176,085  178,608  3(באלפים)
     

  ) של המכשירים הפיננסיים הנגזרים.Intrinsic Valueהסכום מייצג את השווי ההוגן בניכוי השווי הפנימי ( .1 

  
במדינות בהן בעת מימוש הנכסים נוהגת הקבוצה התאמה זו אינה כוללת עתודה למס בגין שיערוך נדל"ן להשקעה  .2

  לדחות את תשלום מס רווח ההון.
  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

  ליכל  .3.1

מיליון  861 - בתקופת הדוח הסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה ופיתוח של נכסים חדשים, וכן בשיפוץ, הרחבה ובניה של נכסים מניבים קיימים, בסך של כ
  ואילך. 2015ך שנת המשש"ח. השפעת השקעות אלו על תוצאות הפעילות של הקבוצה תתבטא במלואה ב

  

  פעילות במקרקעין

 344 - אלפי מ"ר וקרקעות לפיתוח עתידי, בהשקעה כוללת של כ 13 -נכס מניב בשטח של כ ברה והחברות המאוחדות שלההח ובתקופת הדוח רכש )1
  מיליון ש"ח. 517 - נכסים קיימים, בהשקעה כוללת של כ ונכסים חדשים ושיפצ החברה והחברות המאוחדות שלה ומיליון ש"ח. כמו כן, פיתח

  

 
רכישת ומכירת נכסים)2  
 מכירותכישותר  

    
מס' נכסים 
 מניבים

עלות רכישת נכסים 
 מניבים

 (מיליוני ש"ח)

רכישת קרקעות 
לפיתוח עתידי 
 (מיליוני ש"ח)

פיתוח, פיתוח מחדש 
והרחבות (מיליוני 

 ש"ח)
מס' נכסים 
 מניבים

ממכירת  1תמורה
נכסים (מיליוני 

 ש"ח)
   EQY  -  -  3  105  1  18 
   FCR  -  -  79  215  1  67 
   CTY   -  -  -  103  -  - 
   ATR   -  -  -  37  72  264 
   Brazil1  262  -  41  -  - 
   ProMed  -  -  -  -  2  93 
 201  1  16  -  -  -   גזית פיתוח   

 
נתונים תפעוליים עיקריים)3   

נכסים       
 2מניבים

שטח בנוי 
 להשכרה

 (אלפי מ"ר)

י שכירות בסיסיים ממוצע דמ
 חודשיים למ"ר 

שינוי בתזרים 
נטו מנכסים 

 3זהים

שיעור תפוסה בנכסי 
יחס חוב נטו  הליבה 

31.3.2014 31.3.2015 31.3.2014 31.3.2015       לסך מאזן
    EQY121 1,467 16.4 $U.S 14.7 $U.S 3.0% 95.2% 93.9% 27.6% 
    FCR154 2,201 16.5 $C 16.2 $C 4.6% 95.6% 95.3% 41.8% 
    CTY59 1,026 21.8 € 21.7 € 2.4% 95.9% 95.5% 40.8% 
    ATR81 1,205 12.7 € 12.1 € )12.8%(4 96.7% 97.4% 20.4% 
בניכוי חוב מיוחס ספציפי.1    

   כולל נכסים בשליטה משותפת.2    
ת התקופה המקבילה אשתקד.שינוי בתזרים נטו מנכסים זהים בתקופת הדוח לעומ3    

לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 0.5%- בנטרול רוסיה השינוי בתזרים נטו מנכסים זהים ירד בכ4    
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 נתוני נכסים בפיתוח, בפיתוח מחדש והרחבה )4  
 נכסים בפיתוח    

מס' נכסיםשם החברה   

סך השקעה עד ליום  
 2015במרס  31

  (מיליון ש''ח)
 השלמהל עלות 

  (מיליון ש"ח) 
 שטח

  (אלפי מ"ר) 
   FCR 3 884 475 127 

   EQY 1 234 60 14 

   CTY 1 194 45 12 

 13 53 136 2 גזית פיתוח   

   Gazit Brazil 1 188 203 29 

    8 1,636 836 195 

        

        

 נכסים בפיתוח מחדש והרחבה    

יםמס' נכסשם החברה   

סך השקעה עד ליום  
 2015במרס  31

  (מיליון ש''ח)
 להשלמה עלות 

  (מיליון ש"ח) 
 שטח

  (אלפי מ"ר) 
   FCR 9 3,248 282 222 

   EQY 6 216 55 37 

   CTY 4 285 767 45 

   ATR 1 50 158 7 

    20 3,799 1,262 311 

        
       
    



  בע"מ גלוב גזית
  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

  
 

16  

 בתקופת הדוחבקבוצה אירועים מהותיים  .3.2

  גיוס הון
 

 1א'3מיליון דולר קנדי, ראה באור  86.5 -בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .א
 לדוחות הכספיים.

 
מיליון דולר, והשתתפות החברה בגיוס  121 - בהיקף של כ EQYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ב

 לדוחות הכספיים. 2א'3ון האמור, ראה באור הה
 

  פעילות מימון

לדוחות  1ב'3מיליון ש"ח, ראה באור  789 -לפרטים בדבר גיוס חוב על ידי החברה בהיקף של כ  .ג
 הכספיים.

 
לדוחות  2ב'3מיליון דולר קנדי, ראה באור  90 - בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ד

 הכספיים.

  אירועים אחרים

מהון  13.87% -כ המהוות ATRל מליון מניות ש 52.1 - רכשה החברה כ 2015בינואר,  22ביום   .ה
המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בה, מאת גוף מקבוצת המייסדים של קונסורציום המנוהל על 

מיליארד  1.05 - מיליוני אירו (כ 229.1 - אירו למניה ובתמורה כוללת של כ 4.4, במחיר של CPIידי 
לשליטה משותפת  CPI") וכן בוטל ההסכם עם ההרכישש"ח), בעסקה מחוץ לבורסה (להלן: "

והחברה הפכה  55%-עלה לכ ATR -. כתוצאה מהרכישה שיעור ההחזקה של החברה בATR - ב
, 2015והחל מדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת  ATR-לבעלת השליטה היחידה ב

ה החברה . כמו כן, כתוצאה מהרכישה הכירATRמאחדת החברה את דוחותיה הכספיים של 
 14 -בהפסד נטו מעלייה לשליטה בסך של כ 2015בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 

וחות כספיים של פעילות דתרגום מהפרשי מיליון ש"ח. בנוסף סיווגה החברה קרנות הון (בעיקר 
מיליון  452 -והוכרו בעבר כהפסד כולל אחר, בסך של כ ATR-) שנצברו בגין ההשקעה בחוץ

זקיפת הכנסה לקרנות הון. סך ההשפעה נטו על דוח רווח ש"ח לדוח רווח או הפסד, כנגד 
מיליון ש"ח. סך  466 - והפסד מהסעיפים האמורים לעיל, הינה הפסד שאינו על בסיס מזומן של כ

מיליון  14 - הקיטון בהון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה כתוצאה מהרכישה הסתכם בכ
 הרכישה המצורפים לדוחות הכספיים. ש"ח. ראה גם דוחות פרופורמה ועבודת הקצאת עלות

 

, התקשרו החברה וחברת רונן אשכנזי אחזקות בע"מ, בעלת המניות 2015במרס  12ביום   .ו
לצורך בחינת חלופות  Citigroup Global Markets Limitedהנוספות בגזית פיתוח בהסכם עם 

ת פיתוח או אסטרטגיות שונות לגבי פעילות הנכסים המניבים והמקרקעין לפיתוח של גזי
החזקותיהן בה. מובהר כי נכון למועד אישור הדוחות אין ודאות בדבר ביצוע עסקה כלשהי 
כאמור ו/או בדבר תנאיה. החלטה לביצוע עסקה כלשהי כאמור כפופה, בין היתר, לתהליכי 

 הבחינה ולאישורי האורגנים המוסמכים של גזית פיתוח ושל החברה (ככל ונדרש).
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ניה 
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בע" גלוב ית

לשנה העוקב
אגורות למנ 4
על פ 2013 

הוראות כל ד
עניין יעוד אח

  

גזי

דנד הצפוי ל
46 -א יפחת מ

זה בנובמבר
. 

טיים וכפוף ל
, לרבות לע

, כאמור לעיל.2

 על הדיביד
לא 2015שנת 

ידנד שהוכרז
חישוב שנתי)

דים הרלוונט
שאית לקבל

2015:  

2015דנד לשנת

  

סוף כל שנה
נד שיוכרז בש
 מדיניות דיב
ש"ח למניה בח

חלוקה במוע
ר החברה רש

5ועד  1999ם

ור חלוקת הדיבי

 ת למניה
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 החברה בס
ה, כי הדיבידנ
שנתי) חלף

ש 1.80בעון (

ים ראויים לח
חלטות אשר

החברה לשנים
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  מצב כספי .3.4

  נכסים שוטפים

מיליארד ש"ח  3.9 - מיליארד ש"ח לעומת כ 5.4 - הינה כ 2015 במרס 31יתרת הנכסים השוטפים ליום 
 ATRהעליה ביתרת הנכסים השוטפים נובעת בעיקר מאיחוד לראשונה של .  2014 בדצמבר  31ליום 

שברשותה יתרות מזומנים ושווי מזומנים גבוהות, העליה האמורה קוזזה מקיטון ביתרת הנכסים 
  ., פרומד וגזית פיתוחFCR-המסווגים כנכסים מוחזקים למכירה ב

  

  בשיטת השווי המאזני השקעות המטופלות

מיליון  2,196 -לכ הסתכמה  2015  במרס 31יתרת ההשקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני ליום 
הקיטון ביתרת השקעות המטופלות בשיטת  . 2014 בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  6,213 -ש"ח לעומת כ

הוצגה בשיטת השווי  2015בינואר  22אשר עד ליום  ATRהשווי המאזני נובעת מאיחוד לראשונה של 
, כוללת השקעות בספרי  2015  במרס 31ג' לדוחות הכספיים). יתרת הסעיף ליום 3המאזני (ראה באור 

CTY ,FCR ו - EQY  בנדל"ן להשקעה באמצעות עסקאות משותפות וכן השקעה של קבוצת דורי
 . Europe N.V Ronson-בדוראד אנרגיה בע"מ וב

  

  נגזרים פיננסיים 

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

הסתכמה  2015 במרס 31ההתחייבויות בגין רכישתם (על בסיס איחוד יחסי), ומוצגת בשווי הוגן. ליום 
הגידול נובע .  2014 בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  288 - מיליון ש"ח לעומת כ 720 -אמור, בכהיתרה, כ

בעיקר מרווח משערוך הנגזרים הפיננסיים לשווים ההוגן בתקופת הדוח הנובע בעיקר מהתחזקות 
  השקל כנגד האירו והדולר הקנדי וכן מירידה בעקום הריבית השקלי.

  

  פיתוח נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה ב

יתרת הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח (כולל נכסים מוחזקים למכירה, המוצגים ברכוש 
מיליארד ש"ח ליום  59.3 -ש"ח, לעומת כ מיליארד 69.4 - , הסתכמה בכ 2015  במרס 31השוטף), ליום 

  . 2014 בדצמבר  31

מיליארד ש"ח,  13.3 -קף של כבהי ATRהגידול ביתרות אלו בתקופת הדוח נבע מאיחוד לראשונה של 
מרכישת נדל"ן להשקעה וקרקעות לפיתוח עתידי, פיתוח נכסים חדשים ושיפוץ נכסים קיימים בסך 

 -מיליארד ש"ח ועליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח בסך נטו של כ 0.5 - נטו של כ
קר בשל החלשות הדולר הקנדי . הגידול האמור קוזז מהשינוי בשערי חליפין (בעיש"ח ליארדמי 0.1

  מיליארד ש"ח. 3.9 -בסך של כ והאירו למול הש"ח)

  

  התחייבויות שוטפות

בדצמבר  31ליום  בדומהמיליארד ש"ח  6.0 -הינה כ  2015 במרס  31יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
מיליארד  2.6 - כ. היתרה כוללת בעיקר חלויות שוטפות בגין התחייבויות לזמן ארוך, בסכום של  2014 
  .  2014 בדצמבר  31מיליארד ש"ח ליום  2.7 -כלעומת ש"ח 

  
מיליארד ש"ח. הרכוש השוטף  0.6 - לקבוצה יתרת הון חוזר שלילי בסך של כ  2015 במרס  31ליום 

בסך  וניתנים למימוש מיידימיליארד ש"ח, יתרת קווי האשראי לזמן ארוך המאושרים  5.4 - בסך של כ
יארד ש"ח וכן תזרים המזומנים הנובע מפעילות שוטפת, גבוהים משמעותית מסך מיל 9.6 -של כ

ההתחייבויות השוטפות ולפיכך הנהלת החברה מעריכה כי ניתן לפרוע באמצעותם את יתרת 
  להלן).    3.6(ראה גם סעיף   2015 במרס  31ההתחייבויות השוטפות ליום 
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  התחייבויות לא שוטפות

 - מיליארד ש"ח לעומת כ 43.4 -הסתכמה בכ  2015 במרס  31לא שוטפות ליום יתרת ההתחייבויות ה
 . הגידול ביתרת ההתחייבויות הלא שוטפות נובע בעיקר 2014 בדצמבר  31מיליארד ש"ח ליום  38.1

מהשינוי בשערי הגידול האמור קוזז  מיליארד ש"ח. 6.3 - בהיקף של כ ATRמאיחוד לראשונה של 
מיליארד ש"ח. כמו  2.0 -ה"ב, הדולר הקנדי והאירו לעומת הש"ח בסך של כהחליפין של הדולר אר

מיליארד ש"ח אשר שימשו  1.0 - של כנטו בהיקף  כן, בתקופת הדוח גייסו חברות הקבוצה אגרות חוב
לפעילותה השוטפת של הקבוצה (לרבות פירעון התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים 

  ולאחרים).
  

  לבעלי מניות החברה  הון המיוחס 

 -מיליון ש"ח לעומת כ 7,842 - הסתכם בכ  2015 במרס  31ההון המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 
 -מקיטון בסעיף קרנות הון בסך של כנובע בעיקר  הקיטון.  2014 בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  8,023

ים של פעילויות חוץ, כתוצאה מיליון ש"ח (בעיקר בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספי 475
מהשינויים בשערי החליפין של האירו, הדולר ארה"ב, הדולר הקנדי והריאל הברזילאי כנגד הש"ח, 

 82 -) ומדיבידנד שהוכרז בסך של כATR-בניכוי קרנות הון שסווגו לרווח והפסד בגין עלייה לשליטה ב
  .מיליון ש"ח 376 - ות החברה בסך של כמרווח המיוחס לבעלי מנימיליון ש"ח. הקיטון האמור קוזז 

ש"ח למניה  44.0 - הסתכם בכ  2015 במרס  31ההון המיוחס לבעלי מניות החברה, למניה, ליום 
ש"ח למניה  0.46, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד של  2014 בדצמבר  31ש"ח למניה ליום  45.0 - לעומת כ

    .תקופת הדוחב
    

  זכויות שאינן מקנות שליטה

 - ש"ח לעומת כמיליארד  21.6 - הסתכמה בכ  2015 במרס  31ויות שאינן מקנות שליטה ליום יתרת זכ
. היתרה כוללת בעיקר את חלקם של בעלי מניותיה  2014 בדצמבר  31ליום  מיליארד ש"ח 17.8

, את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של EQYמהונה של  57.8% - בשיעור של כ EQYהאחרים של 
FCR מהונה של  57.1% -כ בשיעור שלFCR את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של ,CTY  בשיעור

 - בשיעור של כ ATRוכן את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של  CTYמהונה של  57.2% - של כ
  .ATRמהונה של  45.0%
 ATRמאיחוד לראשונה של  נובע בעיקר בתקופת הדוחזכויות שאינן מקנות שליטה יתרת הב הגידול
מיליארד ש"ח.  0.7 -מהנפקת הון בחברות הקבוצה בסך של כמיליארד ש"ח וכן  4.1-קף של כבהי

הכולל של החברות המאוחדות בסך  הפסדחלקם של בעלי המניות האחרים בהגידול האמור קוזז מ
חלקם של הזכויות שאינן מקנות שליטה בדיבידנדים שחילקו החברות ש"ח ומ יליארדמ 0.7 -של כ

  ש"ח.מיליארד  0.4 -של כ המאוחדות בסך
  

  יחסי חוב לסך נכסים

 49.3% -בכ  2015 במרס  31יחס החוב נושא הריבית נטו של הקבוצה לסך המאזן, הסתכם ליום 
  .  2014 בדצמבר  31ליום  51.0% -כו 2014 במרס  31ליום  55.5% -כ לעומת

  
-כ לעומת 51.4% - בכ  2015 במרס  31יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה לסך המאזן, הסתכם ליום 

 . 2014 בדצמבר  31ליום  52.0% -כו 2014 במרס  31ליום  56.5%
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    תוצאות הפעילות וניתוחן 3.5  
      
    להלן תוצאות הפעולות : א.   

       
לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

      בדצמבר
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
   20152014 2014 

     
 מליוני ש"ח

 (למעט נתוני רווח נקי למניה)
      

 4,913   1,227   1,527  הכנסות מהשכרת מבנים
 1,584   410   499  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

     
 3,329  817  1,028  הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים

   
 1,357  331  349  ביצוע עבודותהכנסות ממכירת בניינים, קרקעות ומ

 1,660   438   355  עלות מכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו
     

 )303( )107( )6( הפסד גולמי ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות
   

 3,026  710  1,022  סך הכל רווח גולמי
   

 1,053  25  107  השקעה בפיתוח, נטועליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן ל
 )619( )147( )187( הוצאות הנהלה וכלליות

 55  4  4  הכנסות אחרות
 )81( )5( )502( הוצאות אחרות

 12  78  35  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו
   

 3,446  665  479  רווח תפעולי
   

 )2,115( )379( )312( אות מימוןהוצ
 157  120  618  הכנסות מימון

   
 1,488  406  785  רווח לפני מסים על ההכנסה

 405  92  58  מסים על ההכנסה
   

 1,083  314  727  רווח נקי
   

    מיוחס ל:
   

 73  157  376  בעלי מניות החברה
 1,010  157  351  נן מקנות שליטהזכויות שאי

   
 727  314  1,083 

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

 0.41  0.89  2.11  רווח נקי בסיסי
   

 0.39  0.89  2.10  רווח נקי מדולל
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      להלן דוח על הרווח הכולל :   

     
שנה ל

שהסתיימה 
 31ביום 

    בדצמבר
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
   2015 2014 2014 

 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 
    

 1,083  314  727 רווח נקי
     

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

     מסווגים מחדש לרווח והפסדסכומים שיסווגו או ה

 1,148  )213( )2,010( התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
 46  )21( )28( רווחים (הפסדים) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
 36  4  )26( רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 -  -  452 חברה שטופלה בשיטת השווי המאזני מימוש קרנות הון בגין
   

 1,230  )230( )1,612( סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר
      

 2,313  84  )885(סה"כ רווח  (הפסד) כולל

   מיוחס ל:

 445  91  )166( בעלי מניות החברה
 1,868  )7( )719(זכויות שאינן מקנות שליטה

 )885(  84  2,313 
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     2015 שנת של הראשון לרבעון הפעולות תוצאות ניתוח   ב.
 

   מבנים מהשכרת הכנסות

 ש"ח, מיליון 1,527 -לכ %24 -בכ גדלו 5201 לשנת ראשוןה ברבעון מבנים מהשכרת ההכנסות
 לראשונה מאיחוד בעיקר נובע ידולהג .אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליון 1,227 - כ לעומת

 הושלם, שפיתוחם נכסים של לראשונה ומהפעלה ש"ח מיליון 311 -כ של בסך ATR של
 מהנכסים בהכנסות ומגידול 2015 - ו 2014 השנים במהלך שנרכשו נוספים נכסים מהפעלת
  .2015 - ו 2014 בשנים נכסים ממכירת קוזז האמור הגידול הקיימים.

 

       להשכרה יםנכס הפעלת הוצאות

 ש"ח מיליון 499 - בכ הסתכמו 5201 לשנת ראשוןה ברבעון להשכרה נכסים הפעלת הוצאות
 %33.4 -כ תהמהוו ש"ח מיליון 410 - כ לעומת מהשכרה, ההכנסות מסך %32.7 -כ תהמהוו
 להשכרה נכסים הפעלת בהוצאות הגידול אשתקד. המקביל ברבעון מהשכרה ההכנסות מסך
     ש"ח. מיליון 93 -כ של בסך ATR של לראשונה ודמאיח בעיקר נובע

     

       )NOI( מבנים מהשכרת נטו תפעולית הכנסה

 -כל %26 -כב גדלה 5201 לשנת ראשוןה ברבעון מבנים מהשכרת נטו התפעולית ההכנסה
 %66.6 - כ( ש"ח מיליון 817 -כ לעומת מהשכרה), ההכנסות מסך %67.3 - כ( ש"ח מיליון 1,028
 מהשכרת נטו תפעולית בהכנסה הגידול אשתקד. המקביל ברבעון מהשכרה) כנסותהה מסך
   לעיל. כאמור מבנים מהשכרת הכנסות בסעיף המתוארות הסיבות מאותן נובע מבנים

 

      עבודות וביצוע קרקעות בניינים, מכירת

 -בכ כמוהסת ,5201 לשנת ראשוןה ברבעון עבודות, וביצוע קרקעות בניינים, ממכירת ההכנסות
 סך מתוכן ,)ש"ח מיליון 331 -כ של בסך הכנסות אשתקד המקביל ברבעון( ש"ח מיליון 349
 -כ של בסך הכנסות אשתקד המקביל ברבעון( וקרקעות בניינים ממכירת ש"ח מיליון 98 -כ של
 הכנסות אשתקד המקביל ברבעון( קבלניות עבודות מביצוע ש"ח מיליון 251 - וכ )ש"ח מיליון 46

     .)ש"ח מיליון 285 - כ של בסך

 ש"ח מיליון 6 -כ של לסך הסתכם 2015 לשנת ראשוןה ברבעון זו מפעילות הגולמי הפסדה
 הגולמי ההפסד אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח, מיליון 107 -כ של בסך גולמי הפסד לעומת
   בביצוע. מפרויקטים נובע 2015 לשנת הראשון ברבעון

 

     נטו בפיתוח, להשקעה ל"ןונד להשקעה נדל"ן ערך עליית

 מיישום כתוצאה להשקעה. נדל"ן - (מתוקן) IAS 40 -ב ההוגן השווי מודל את מיישמת הקבוצה
 נכסיה של ההוגן בשווי מעלייה ברווח ,2015 לשנת ראשוןה ברבעון הקבוצה הכירה התקן,
 ש"ח ליוןמי 25 - כ של בסך ערך עליית לעומת ,ש"ח מיליון 107 -כ של בסך ברוטו בסכום

 ברבעון בפיתוח להשקעה ונדל"ן להשקעה נדל"ן ערך עליית אשתקד. המקביל רבעוןב
 הרבעון במהלך בתזרים משיפור בעיקר ונבעה EQY - מ בעיקר מקורה 5201 לשנת ראשוןה

 .2015 לשנת הראשון

                       

  וכלליות הנהלה הוצאות

 %10.0 - (כ ש"ח מיליון 187 - כב הסתכמו 5201 לשנת ראשוןה ברבעון וכלליות הנהלה הוצאות
 המקביל ברבעון ההכנסות) מסך %9.4 - (כ ש"ח מיליון 147 - כ לעומת ההכנסות), מסך

 של בסך ATR של לראשונה מאיחוד בעיקר מקורו וכלליות הנהלה בהוצאות גידולה אשתקד.
  ש"ח. מיליון 35 - כ
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    אחרות הוצאות

 מיליון 5 -כ לעומת 2015 לשנת הראשון ברבעון ש"ח מיליון 502 - בכ הסתכמו אחרות הוצאות
 - כ של בסך ATR - ב לשליטה מעלייה נטו מהפסד בעיקר ונבעו אשתקד המקביל ברבעון ש"ח

  )חוץ פעילות של כספיים דוחות תרגום מהפרשי (בעיקר הון קרנות מסווג וכן ש"ח, מליון 14
 ש"ח מיליון 452 -כ של בסך אחר, כולל דכהפס בעבר והוכרו ATR - ב ההשקעה בגין שנצברו
  הון. לקרנות הכנסה זקיפת כנגד הפסד, או רווח לדוח

  

     נטו המאזני, השווי בשיטת המטופלות חברות ברווחי החברה חלק

 המקביל (ברבעון ש"ח מיליון 35 - כ של רווחב הסעיף הסתכם 5201 לשנת ראשוןה ברבעון
 כלולות בחברות ברווח הקבוצה חלק את בעיקר כולל הואו )ש"ח מיליון 78 -כ של רווח אשתקד

 החברה חלק את גם היתר בין כלל הסעיף אשתקד המקביל ברבעון .FCR -ו CTY, EQY של
  ש"ח. מיליון 13 -כ של בסך ATR ברווחי

    

       מימון הוצאות

 793 - כ לעומת ש"ח מיליון 312 - כב הסתכמו 5201 לשנת ראשוןה ברבעון המימון הוצאות
 5201 לשנת ראשוןה ברבעון המימון בהוצאות הקיטון אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליון
 המחירים במדד %1.6 - כ של ירידה בגין מרווח בעיקר נובע אשתקד המקביל הרבעון לעומת
 המקביל ברבעון ש"ח מיליון 62 -כ של רווח לעומת ש"ח מיליון 145 -כ של בסך הידוע לצרכן

 -כ של בסך ATR של לראשונה מאיחוד כתוצאה ימוןמ מהוצאות קוזז אמורה הקיטון אשתקד.
  ש"ח. מיליון 60

 -כ של ממוצעת שנתית נומינלית ריבית משקפות המימון הוצאות 5201 לשנת ראשוןה ברבעון
 -כ לעומת שלה המאוחדות והחברות החברה של ריבית נושאות ההתחייבויות מצבת על %3.5
 המחירים במדד מירידה בעיקר נובע הנומינלית בריבית הקיטון קד.אשת המקביל ברבעון %4.3

   לעיל. כאמור הידוע לצרכן
  

               מימון הכנסות

 120 -כ לעומת ש"ח מיליון 618 -כב הסתכמו 5201 לשנת ראשוןה ברבעון המימון הכנסות
 כוללות 5120 לשנת ראשוןה ברבעון המימון הכנסות .אשתקד המקביל ברבעון ש"ח מיליון
 גידור עסקאות בגין בעיקר ש"ח מיליון 547 -כ של בסך פיננסיים נגזרים משערוך רווח בעיקר
 ריבית הכנסות ש"ח), מיליון 93 - כ של בסך רווח אשתקד המקביל ברבעון( SWAP מסוג מטבעי
 ש"ח) מיליון 19 - כ של בסך הכנסות אשתקד המקביל רבעון(ב ש"ח מיליון 23 - כ של בסך
 המקביל רבעון(ב ש"ח מיליון 45 - כ של בסך ומדיבידנד ערך ניירות ממימוש מרווח ותוהכנס

  .ש"ח) מיליון 7 - כ של בסך הכנסות אשתקד
  

  ההכנסה על מסים

 מליון 92 - כ לעומת ש"ח מליון 58 -בכ הסתכמו 5201 לשנת ראשוןה ברבעון הכנסה על מסים
 כוללים 5201 לשנת ראשוןה ןברבעו ההכנסה על מסים אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח
 של הזמני בהפרש משינוי בעיקר הנובעים ש"ח מיליון 83 - כ של בסך נדחים מסים וצאותה

 של בסך הוצאות אשתקד המקביל (ברבעון מאוחדת בחברה השקעה ובשל להשקעה נדל"ן
 בחברות שוטפים מסים הוצאות נרשמו ,5201 לשנת ראשוןה ברבעון ).ש"ח מיליון 76 - כ

 אשר נכסים) מימוש בגין הוצאות מתוכם ש"ח מליון 15 -(כ ש"ח מיליון 48 - כ של בסך צההקבו
 מסים הוצאות זקיפת כנגד שנרשמו ש"ח מיליון 73 -כ של בסך שוטפים מסים מהכנסות קוזז

 רבעוןב ש"ח מיליון 16 - כ של בסך שוטפים מיסים הוצאות לעומת הון קרנות לסעיף במישרין
   אשתקד. המקביל



  בע"מ גלוב גזית
  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

  
 

24  

 ילות ומקורות מימון נז .3.6
  

לקבוצה מדיניות של שמירה על רמת נזילות נאותה המאפשרת ניצול הזדמנויות עסקיות בתחומי 
  עיסוקה וכן גמישות בנגישות למקורות המימון.

מקורות הנזילות של הקבוצה הינם מזומנים הנובעים מנכסיה המניבים, קווי אשראי, משכנתאות 
רות חוב, אגרות חוב להמרה וגיוסי הון. הקבוצה משתמשת במקורות והלוואות לזמן ארוך, גיוסי אג

אלה, לשם רכישה, פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים מניבים, פירעון התחייבויות, השקעות בחברות 
 מוחזקות, השקעות אחרות ותשלום דיבידנדים. 

לה, לרבות מסתכמות היתרות הנזילות שברשות החברה והחברות המאוחדות ש 2015במרס  31ליום 
 31מיליארד ש"ח. בנוסף, ליום  1.3 -בכ 2014מיליארד ש"ח ולתום שנת  3.4 -השקעות לזמן קצר, בכ

לחברה ולחברות המאוחדות שלה קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים לא מנוצלים למשיכה  2015במרס 
  .2014 בדצמבר 31מיליארד ש"ח ליום  10.2 -מיליארד ש"ח, לעומת כ 9.6 -מיידית בסך של כ

  

לרשות החברה והחברות המאוחדות שלה עומדים קווי אשראי  2015 במרס 31נכון ליום 
 13.0 -כלזמן ארוך מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות בסכום של 

   מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה של החברה). 3.2 -כמיליארד ש"ח (
 

לחברה ולחברות המאוחדות שלה נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  2015במרס  31כמו כן, ליום 
מסך הנדל"ן  74.2% - (כ מיליארד ש"ח 51.7 - בפיתוח שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כ

  .להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח)
  

 יליארדמ 0.6 - בסך של כשלילי לחברה על פי דוחותיה המאוחדים הון חוזר  2015במרס  31ליום 
(לרבות בחברות בבעלותה המלאה של המורחב ש"ח. מנגד עומדים לרשות החברה במאוחד ובסולו 

מיליארד  9.6 -החברה) קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים אשר ניתנים לניצול באופן מיידי בסך של כ
לותה מיליארד ש"ח, בהתאמה. בהתאם למדיניות הקבוצה, הקבוצה נוהגת לממן את פעי 2.7 - ש"ח וכ

באמצעות קווי אשראי מתחדשים ומגייסת הון וחוב ארוך טווח מעת לעת בהתאם לתנאי השוק. 
דירקטוריון החברה בחן את קיומו של הון חוזר שלילי כאמור וקבע, כי לאור היקף המקורות העומדים 

בכדי  , אין בקיומוותזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת , כמפורט לעיל,לרשות הקבוצה והחברה
   להצביע על בעיית נזילות בחברה או בקבוצה.

 
, לחברה על פי דוחותיה הנפרדים תזרים מזומנים שלילי מתמשך 2015במרס  31ליום כמו כן, 

מפעילות שוטפת, אשר בצירוף להון החוזר השלילי מהווה סימן אזהרה, על פי תקנות ניירות ערך 
יב בהתאם גילוי בדבר תזרים המזומנים החזוי של , ומחי1970-(דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל

  החברה, המצורף כנספח ד' לדוח הדירקטוריון.
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 תזרים מזומנים .3.7

מיליון  187 - לעומת כש"ח מיליון  175 - בכבתקופת הדוח  םהמזומנים מפעילות שוטפת הסתכ םתזרי
תקבולים לצדדים שלישיים בנטרול הפרשי עיתוי של תשלומים ו .ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

מיליון  195 -מיליון ש"ח לעומת כ 355 - הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופת הדוח בכ
ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בתזרים מפעילות שוטפת בנטרול הפרשי עיתוי של תשלומים  ש"ח 

יטון בתזרים השלילי וכן מק ATRותקבולים לצדדים שלישיים נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של 
  מפעילות ביצוע חוזי עבודות קבלניות בתקופת הדוח לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 
החברה והחברות המאוחדות שלה מימנו את פעילותן באמצעות הנפקת אגרות חוב  בתקופת הדוח

ת מליון ש"ח, באמצעו 790 -, באמצעות הנפקת הון בסך של כמיליון ש"ח 1,010 -בסכום נטו של כ
ש"ח ובאמצעות מימוש נכסים פיננסיים מיליון  186 -הלוואות וקווי אשראי בסכום נטו של כ קבלת

. תזרימי מזומנים אלה שימשו בעיקר לרכישת נדל"ן להשקעה ופיתוח מליון ש"ח 264 - בסך נטו של כ
בסך מיליון ש"ח, לתשלום דיבידנדים על ידי חברות הקבוצה  468 -נכסים חדשים בסכום נטו של כ

מליון ש"ח ולמתן הלוואות  127 -, להשקעות בחברות מוחזקות בסך נטו של כמיליון ש"ח 402 - של כ
  מיליון ש"ח.  24 -לזמן ארוך בסכום נטו של כ

  

  תוכנית רכישה .3.8
החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב  2011בספטמבר  13ביום 

, 2014באוגוסט  31הרכישה, כפי שעודכנה מעת לעת, ולאחרונה ביום  . בהתאם לתוכניתשל החברה
תוקף . ש"ח ע.נמיליון  100ל שהיקף ב החברה רשאית לרכוש אגרות חוב מהסדרות שבמחזור

הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת לעת, בהתאם לשיקול . 2015באוגוסט  31התוכנית עד ליום 
 -וסמוך למועד פרסום דו"ח זה רכשה החברה כ 2015 במרס 31דעתה של הנהלת החברה. נכון ליום 

   מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מכוח התוכנית האמורה. 5.5
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 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .4
 

האחראים בחברה לנושא דיווח וניהול סיכוני שוק הינם המנכ"ל והמשנה למנכ"ל ומנהל הכספים  .4.1
, לא חלו 2014, מועד אישור הדוח השנתי של החברה לשנת 2015 במרס 23. מיום הראשי של החברה

 שינויים מהותיים במהות סיכוני השוק ובדרכי ניהולם.
   

ועד למועד אישור הדוחות הכספיים, האחראים על נושא דיווח וניהול  2015בינואר  1בתקופה שמיום  .4.2
שי של החברה) קיימו סיכוני שוק בחברה (מנכ"ל החברה והמשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הרא

ומקיימים דיונים שוטפים על בסיס שבועי בנושא החשיפה לסיכוני שוק ובהם שינויים בשערי מטבע 
חוץ ובשערי הריבית. בנוסף, בתקופה האמורה, דירקטוריון החברה דן בסיכונים האמורים ובמדיניות 

 .2015במרס  31ליום ו 2014בדצמבר  31החברה לגביהם, בישיבות בהן אושרו הדוחות הכספיים ליום 
 

הש"ח כנגד  פוחת 2015במרס  31ועד ליום  2015בינואר  1החל מיום  –שינויים בשערי מטבע חוץ  .4.3
ותוסף הש"ח כנגד האירו, הדולר הקנדי והריאל הברזילאי  2.3% -כ הדולר האמריקאי בשיעור של

בשערי מטבע חוץ על ההון לגבי השפעת שינויים  בהתאמה. ,16.3%-וכ 7.2%-, כ9.5% -בשיעור של כ
בנוסף, החל מיום  .לדוח הדירקטוריוןב' - ו' א ים, ראה נספח2015במרס  31העצמי של החברה, ליום 

דולר הקנדי ה ,הש"ח כנגד הדולר האמריקאיתוסף ועד לסמוך למועד אישור דוח זה,  2015במרס  31
ש"ח כנגד הריאל הברזילאי ופוחת ה , בהתאמה0.8% -וכ, 0.3% - , כ2.5% -בשיעור של כוהאירו 

 .0.6% -בשיעור של כ
  

בנוסף, חלק מהתחייבויות החברה צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל (בעיקר בגין 
מדד המחירים לצרכן (מדד  ירד 2015במרס  31ועד ליום  2015בינואר  1פעילותה בישראל). מיום 

במדד המחירים לצרכן על ההון העצמי של החברה . לגבי השפעת שינויים 1.6% - ידוע) בשיעור של כ
. בנוסף, החל המצורף כנספח א' לדוח הדירקטוריון, 2015במרס  31ראה דוח בסיסי הצמדה ליום 

עלה בשיעור  מדד המחירים לצרכן (מדד ידוע) ועד לסמוך למועד אישור דוח זה, 2015במרס  31מיום 
 .0.9%-של כ

  
וה ככל האפשר בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו החברה שומרת, כבעבר, על מתאם גב .4.4

נלקחו ההתחייבויות בגין רכישת אותם נכסים. הנהלת החברה בוחנת את מאזן ההצמדה באופן שוטף 
ומגיבה בהתאם להתפתחויות בשערי החליפין. ככלל, החברה משתדלת להחזיק את הונה העצמי 

, למעט הש"ח, ובשיעורים דומים לשיעור הנכסים במטבעות של השווקים השונים בהן היא פועלת
במטבע האמור מתוך סך הנכסים ותוך עריכה מעת לעת של עסקאות הגנה לצמצום החשיפה כאמור 

היא  םאליה הסיכונים הכלכלייםלשינויים בשערי מטבע חוץ. הקבוצה מנהלת ומגדרת בעיקר את 
אירו, דולר ארה"ב, דולר קנדי, ש"ח חשופה. לפרטים בדבר היקף החשיפה של החברה לכל מטבע (

ונלקחו הלוואות במטבעות  בסיס הצמדה ומטבעותוריאל ברזילאי) אשר בגינו בוצעו עסקאות החלף 
, ראה 2015במרס  31השונים, ובדבר היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ההחלף, נכון ליום 

 ' לדוח הדירקטוריון.בטבלה המצורפת כנספח 
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ליום החברה למטבעות השונים  המיוחס לבעלי מניותהחשיפה הכלכלית של ההון  ותלהלן התפלג
  : 2014בדצמבר  31וליום  12015במרס  31
  

  2015 במרס 31                                           
  

  
  

  

  2014בדצמבר  31                                             
  

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________________  

  ' לדו"ח הדירקטוריון.בנספח  גם ראה 1

אירו
35%

דולר קנדי
27%

ב"דולר ארה
35%

ריאל ברזילאי 
ח"וש

3%

אירו
35%

דולר קנדי
29%

ב"דולר ארה
33%

ריאל ברזילאי 
ח"וש

3%
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     היבטי ממשל תאגידי .5
     

 תרומות  .5.1
  

 הקבוצה רואה עצמה מחויבת לדאוג ולסייע לקהילות בהן היא פועלת בהתאם למדיניות ההשקעה  
וון פעילויות בתחומי תרמה הקבוצה למג בתקופת הדוחשאושרה על ידי הנהלת החברה. ת החברתי

 החינוך, התרבות, הרווחה והבריאות במדינות בהן החברה פועלת. 
  

הופנתה לתחום החינוך לטובת מיזם  בתקופת הדוחמרבית ההשקעה החברתית של הקבוצה   א.
. במסגרת המיזם מסייעת החברה למערכות שלוש שניםלפני  החברה"לדרום" אותו ייסדה 

מלגות לסטודנטים וסיוע למרכזי  נגב בכלל זה תמיכה בבתי ספר,החינוך ביישובי הפריפריה ב
  צעירים.  

 

הקבוצה תומכת במגוון ארגונים חברתיים בתחומי הרווחה, הבריאות,  –תרומות לקהילה   ב.
  התרבות, סיוע לחיילים, יהודי התפוצות ואיכות הסביבה. 

  

  ש"ח. מיליון 2.4 -הסתכמו לכ תקופת הדוחסך תרומות הקבוצה ב

 
    גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד   .6

     

 מידע נוסף ואירועים לאחר תאריך הדיווח .6.1
  
מיליון  673 - לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב (סדרה יב') על ידי החברה, בהיקף נטו של כ  .א

 א' לדוחות הכספיים.5ש"ח, בדרך של הרחבת סדרה, ראה באור 
 
 

ב' לדוחות 5מיליון אירו, ראה באור  160 -היקף של כב ATRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ב
 הכספיים.

  

ג' 5על כוונתה לפדות בפדיון מוקדם אגרות חוב להמרה, ראה באור  FCRלפרטים בדבר הודעת   .ג
 לדוחות הכספיים.

  

ד' לדוחות 5לפרטים בדבר הצעה לחיזוק מבנה ההון של קבוצת דורי ודורי בניה, ראה באור   .ד
 הכספיים.

  

- של כ בהיקף נכסיםאשר בבעלותה לרכישת חברה בנורבגיה  CTYר התקשרות לפרטים בדב  .ה
לבצע גיוס הון בדרך של הנפקת זכויות לצורך מימון הרכישה,  CTYמיליארד אירו וכוונת  1.5

 ז' לדוחות הכספיים.5ראה באור 
  

ד' לדוחות 5ההון של קבוצת דורי ודורי בניה, ראה באור  מבנהחיזוק בדבר הצעה ללפרטים   .ו
  הכספיים.

  

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .6.2

ף בדבר אומדנים בתקופת הדוח לא חלו שינויים באומדנים החשבונאים הקריטיים. למידע נוס
  .2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  ב' לדוחות הכספיים2באור  ראהחשבונאיים קריטיים, 

  

  פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור .7
  

  בטוחות לאגרות החוב (סדרה י')  .א
אשונה על זכויות התחייבויות החברה על פי אגרות החוב (סדרה י') מובטחות בשעבוד קבוע מדרגה ר

(מס' אסמכתא:  2009בינואר  18בקשר לנכסי מקרקעין, כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום 
(מס' אסמכתא:  2009בפברואר  19") ובדוח הצעת המדף מיום הדוח המקדים) ("2009-01-016440
א "; המידע הכלול בדוח המקדים ובדוח הצעת המדף מובדוח הצעת המדף) ("2009-01-040392

בזאת על דרך ההפניה). ערכם של הנכסים המשועבדים האמורים בדוחות הכספיים של החברה ליום 
מליון ש"ח. לא חל שינוי מהותי בשווים של הנכסים המשועבדים ליום  1,167 - הנו כ 2014בדצמבר  31
בוד הוסר שע 2015באפריל  28כמו כן, ביום  .2014בדצמבר  31לעומת שוויים ליום  2015 במרס 31

ומשכנתא שנרשמו כבטוחה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה על מקרקעין הידועים 
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, G TWO -בראשון לציון, המהווים עתודת קרקע הצמודה ל 7ברחוב ילדי טהרן  391חלקה  3946כגוש 
 31וזאת לבקשת החברה ובשיתוף עם הנאמן לאגרות החוב, שווי הקרקע על פי הערכת שמאי ליום 

  מיליון ש"ח. 45הינה  2014בדצמבר 
  

בדרך של הרחבת  מליון ש"ח, 789 -בהיקף נטו של כ ')בלפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב (סדרה י  .ב
 לדוחות הכספיים. 1ב'3, ראה באור 2015בחודש ינואר  ,סדרה

 

בת מיליון ש"ח, בדרך של הרח 673 - לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב (סדרה יב') בהיקף נטו של כ  .ג
 א' לדוחות הכספיים.5, ראה באור 2015סדרה, בחודש אפריל 
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 מנכ"ל  -אהרון סופר   יו"ר הדירקטוריון - חיים כצמן   תאריך אישור דוח הדירקטוריון
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 נספח א' לדוח הדירקטוריון

 דוח בסיסי הצמדה
            

 2015 במרס 31  

  

בש"ח צמוד 
למדד 

המחירים 
לצרכן

בדולר של 
ארה"ב או 
בהצמדה 
אליו

בדולר 
קנדי או 

בהצמדה 
אליו

באירו או 
בהצמדה 
 אליו

בש"ח לא 
 אחרצמוד

ללא בסיס 
 סה"כ הצמדה

 מליוני ש"ח  
        נכסים

 2,991  -  93  157  2,226 83 432 -  מזומנים ושווי מזומנים
 357  -  9  97  21 195 35 -  פקדונות והלוואות לזמן קצר
 993  148  131  10  92 62 194 356  לקוחות וחייבים ויתרות חובה
 1,572  -  563  126  218 339 221 105  השקעות והלוואות לזמן ארוך

 5,913  148  796  390  2,557 679 882 461  הכל נכסים כספיים- סך
                 

 1,266  1,266  -  - - - - -  )1נכסים פיננסים אחרים (
 71,677  188  6,408  3,479  19,926 24,215 17,461 -  )2נכסים אחרים (

          
 78,856  1,602  7,204 3,869  22,483 24,894 18,343 461  הכל נכסים-סך

          

        התחייבויות

          

         אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 570  -  -  199  371 - - -  ומנותני אשראי אחרים   
         ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות

 2,502  140  187  642  447 607 255 224 זכות  
        התחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים

 17  -  17  - - - - - למכירה   
 29,598  -  -  1,149  7,872 6,989 3,032 10,556  ) 3אגרות חוב (

 1,162  -  -  - - 1,162 - -  אגרות חוב להמרה 
         התחייבויות נושאות ריבית למוסדות 

 10,379  -  505  138  2,019 3,517 3,662 538  פיננסיים ולאחרים   
 450  14  199  6  84 64 81 2  התחייבויות אחרות

          
 44,678  154  908  2,134  10,793 12,339 7,030 11,320  הכל התחייבויות כספיות- סך
          

 4,756  4,756  -  - - - - -  )4התחייבויות אחרות (
          

 49,434  4,910  908 2,134  10,793 12,339 7,030 11,320  הכל התחייבויות-סך
          

 29,422  )3,308( 6,296 1,735  11,690 12,555 11,313 )10,859( נכסים בניכוי התחייבויות
          
בעיקר מכשירים פיננסיים המוצגים בשוויים ההוגן.)1(

בעיקר נדל"ן להשקעה, נדל"ן להשקעה בפיתוח, רכוש קבוע ומסים נדחים.)2(

מליוני ש"ח ועסקאות החלף נוספות מש"ח 4,088 - ברה עסקאות החלף בסיס הצמדה ומטבע מש"ח צמוד למטבע חוץ בהיקף של כלתאריך הדיווח לח)3(
 מליוני ש"ח. 1,896 - נומינלי למטבע חוץ בהיקף של כ

בעיקר מיסים נדחים, נגזרים פיננסיים ומקדמות מלקוחות.)4(
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  הדירקטוריון לדוח 'ב נספח

  2015 במרס 31 ליום מטבעית פהחשי 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 מורההא הטבלה .2015 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 יתאים, העצמי ההון שהרכב
 כמופיע בפערים, מתבטאת מטבע בכל והחשיפה מלאה, אינה ההתחייבויות למטבע הנכסים מטבע בין ההתאמה
 בטבלה.

  

 

דולר  ש"ח במיליונים מוצגים הנתונים
 ריאלדולר קנדי אירו ארה"ב

 ברזילאי
סה"כ 
 בש"ח

 -  837  3,316  3,013  1,990  2,885  טבע מקורמצבת נכסים במ
 35,055  1,043  10,331  12,876  7,920  2,885  מצבת נכסים בש"ח

 100  3  29  37  23  8  מסך הנכסים %
 -  -  1,634  1,022  968  11,776  מצבת התחייבויות במטבע מקור

 -  575  742  1,109  59  )8,909(עסקאות החלף מטבע במטבע מקור
 -  575  2,376  2,131  1,027  2,867  מצבת התחייבויות במטבע מקור

מצבת התחייבויות בש"ח בהתאמה 
 24,181  717  7,403  9,107  4,087  2,867  לעסקאות החלף

 100  3  30  38  17  12  ההתחייבויות %
 -  262  940  882  963  18  סה"כ הון עצמי במטבע מקור

 10,874  326  2,928  3,769  3,833  18  3ון עצמי כלכלי בש"חסה"כ ה
 100  3  27  35  35  -  מסך ההון העצמי %
        

.2015במרס  31על פי שערי חליפין ליום  .1
בכל אחת  הצגת מאזן החברה באיחוד יחסי אינה מבוצעת על פי כללי חשבונאות מקובלים, אלא בהתאם לשיעורי ההחזקה של החברה.2

 מהחברות המאוחדות באותו המועד. 
 מייצג את ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול מסים נדחים בגין שערוך נדל"ן להשקעה..3
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  ' לדוח הדירקטוריוןגנספח 

  תמצית הערכת שווי
  ATRהמזוהות של לנכסים המזוהים וההתחייבויות ATRלשם הקצאת מחיר הרכישה של , ATRשל החברה ביצעה הערכת שווי 

)Purchase Price Allocation " אוPPA(" למידע נוסף בדבר הרכישה ראה 2015בינואר,  22, במסגרת צירוף עסקים שהושלם ביום  .
  ").הערכת השווילדוחות הכספיים (להלן: " ג'3באור 

של רשות ניירות  105-23ה משפטית מספר ולפי עמד 1970 - ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל8בהתאם לתקנה 
), הערכת השווי מהווה הערכת שווי מהותית מאוד כהגדרתה בתקנות ניירות ערך האמורות 2014ערך (כפי שעודכנה בחודש מרס 

  ולפיכך מצרפת החברה את הערכת השווי לדוחות כספיים אלו. להלן תמצית הערכת השווי:

מליון אירו) ואת חלק הזכויות שאינן  630.2-כ( ATRעלות הרכישה המצויינת לעיל כוללת את ההחזקה הקודמת במניות   *
  ג' לדוחות הכספיים.3מליון אירו), ראה באור  898.3-מקנות שליטה (כ

 ATRהון המניות של  הערכת שווי של זיהוי נושא ההערכה .1

 2015בינואר  22 מועד ההערכה/תאריך התוקף .2

עלות*שווי נושא ההערכה בספרי החברה ( .3
  )הרכישה

 מיליון ש"ח). 8,044 - מיליון אירו* (כ 1,757.6 - כ

 מיליון ש"ח). 9,109 - מיליון אירו (כ 1,990.3 - כ שווי נושא ההערכה שנקבע בהערכה .4

 BDO"). זיו האפט היא חלק מרשת זיו האפטזיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ (להלן: " זיו האפט  BDO–פיונו זיהוי המעריך וא .5

העולמית ומספקת שירותי יעוץ וניהול במגוון רחב של נושאים לחברות הפועלות 

 Dueבתחומים שונים. לזיו האפט ניסיון עשיר בתחומי הערכת השווי, בדיקות נאותות (

Diligence  - יות וחשבונאיות), הערכות שווי של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים.כלכל  

החברה העניקה למעריך השווי כתב שיפוי  לא קיימת תלות בין המעריך לבין החברה.

 כמקובל.

 "צירופי עסקים" IFRS 3תקן דיווח כספי בינלאומי  מתודולוגית ההערכה שלפיה פעל המעריך  .6

 הערכת שווי נכסי המע"מ באמצעות היוון תזרימי מזומנים.  עריךמודל ההערכה שלפיו פעל המ .7

  הערכת שווי תשלום מבוסס מניות (חלק מזכויות המיעוט) באמצעות מודלB&S 

  .IFRS 2 - בהתאם ל

 .הערכת שווי חיצונית של הלוואות ואגרות חוב  

 .הערכת שווי של חכירה מימונית באמצעות היוון תזרימי מזומנים 

ריות לפיהן בוצעה הערכת ההנחות העיק .8

 השווי

 ביצוע התאמות להון העצמי שלATR   ועד למועד  2014בדצמבר,  31מיום

 הרכישה, כמפורט בהערכת השווי.

 לחכירה מימונית. 8.3% -שיעור היוון ממוצע משוקלל של כ 

 להלוואות,  0.7%עד  0.6%- לאגרות חוב וכ 3.3%עד  1.2%- שיעורי היוון של כ

  ל הלוואה ואגרת חוב, ובהתאם להערכת שווי חיצונית.בהתאם למח"מ של כ

  נכסי מע"מ לזמן ארוך לקבל הוונו בהתאם לשיעורי ההיוון של הנדל"ן בגינם

  12.4%-7.5%נוצרו בשיעורי היוון של 

  נדל"ן להשקעה, נדל"ן בפיתוח וקרקעות הוערכו לפי שוויים בדוחות הכספיים

 (מייצג את שוויים ההוגן).

 שם הכרה בעתודה למס, נטו מנכסי מס נדחים בגין הפסדים ביצוע התאמה ל

 IAS 12-ל 15בהתאם לסעיף  ATRלהעברה, שלא הוכרו בדוחות הכספיים של 

  מליון ש"ח) 1,065-מליון אירו (כ 232.7 - כ  רווח מרכישה במחיר הזדמנותי שהוכר  .9
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  לדוח הדירקטוריון ד'נספח 

  גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי
דירקטוריון החברה בחן את הקריטריונים בנוגע לסימני האזהרה בתאגיד, כמפורט בתקנות ניירות ערך (דוחות 

ד' לתקנות 38, לחברה על פי דוחותיה הנפרדים (לפי תקנה 2015 במרס 31 . ליום1970 –תקופתיים ומיידיים) תש"ל 
האמורות) גרעון בהון החוזר וכן תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, המהווה את אחד מסימני האזהרה 

  .וי של החברהבהתאם לתקנות, ומחייב בהתאם גילוי בדבר תזרים המזומנים החז

, הכולל את ההתחייבויות הקיימות והצפויות שעל החברה 2015 במרס 31 להלן גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי ליום
לפרוע במהלך השנתיים ממועד הדוח, וכן פירוט המקורות הכספיים שמהם צופה החברה לפרוע את ההתחייבויות 

 ומימוש נכסים להם , למעט השקעותנוספותבהיעדר הנחת גיוס הון וחוב וכן השקעות האמורות, 
 :התחייבה החברה עד למועד אישור הדוחות הכספיים

  
עד  1.4.2015

31.12.2015  
עד  1.1.2016

31.12.2016
עד  1.1.2017 

31.3.2017 

 מיליוני ש"ח  

 242 973  2,185  )1יתרת נכסים נזילים לתחילת התקופה (

      

       מקורות סולו:

 460  1,223   1,243   ) 2ילות שוטפת במוחזקות (מפע

 -  -  673   הנפקת אגרות חוב שבוצעה לאחר תאריך הדיווח

 -  -  299   קו אשראי שנחתם לאחר תאריך הדיווח

  

  1,223   2,215   סה"כ מקורות

 

460  

  

          שימושים סולו:

  

 )711(  )439(   )5) (3תזרים מזומנים לפעילות שוטפת (

 

)279( 

  

 )901(  )899(   )5) (4תזרים מזומנים לפעילות מימון (

 

- 

      

 -  )14(  )1,693(   תנוב השקעה בחברות

         

 -  -  )150(   מתן הלוואות לחברות בנות

      

 )82(  )328(  )246(   )6חלוקת דיבידנדים צפויים (

      

 )361( )1,954(  )3,427(  סה"כ שימושים

      

 341 242  973   יתרת נכסים נזילים לסוף התקופה

   



  בע"מ גלוב גזית
  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

  
 

34  

לחברה ולחברות הבנות הפרטיות של החברה נדל"ן ובטוחות סחירות לא משועבדים בהיקף , 2015 במרס 31ליום 
  מיליארד ש"ח. 9.3 -של כ

  הנחות עבודה עיקריות ששימשו את החברה בהצגת תזרים המזומנים החזוי:

(הכוללת מזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות בבנקים לזמן קצר ויתרת קווי אשראי יתרת הנכסים הנזילים   )1(
, כמו כן החברה מניחה כי תשמור על היקף מסגרות קווי הניתנים למשיכה מיידית) מתייחסת לחברה בלבד

, לרשות החברות בבעלותה המלאה של החברה 2015 במרס 31. בנוסף, נכון ליום אשראי באותה רמה
מיליארד ש"ח  0.5 - ווי אשראי מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות בסכום של כעומדים ק

כך שיתרת הנכסים הנזילים של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה של החברה לסוף התקופות 
  .מיליארד ש"ח, בהתאמה 0.8 -מיליארד ש"ח וכ 0.7 -מיליארד ש"ח, כ 1.5 - האמורות בטבלה לעיל הינה כ

 CTY,כולל דיבידנד, ריבית, החזר הלוואות ופדיון מניות בכורה. ההנחה הינה כי חברות הבנות הציבוריות (  )2(
FCR, EQY ו- ATR .ימשיכו לחלק דיבידנד בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד שלהן (  

  כולל תשלומי ריבית, תשלומי מס והוצאות הנהלה וכלליות.   )3(

  .ב על פי תנאי אגרות החובפירעון קרן אגרות חו  )4(

מבוסס על שערי חליפין וריביות משתנות על פי תחזיות הבנקים ועל עליה שנתית במדד המחירים לצרכן   )5(
  . לשינויים בהנחות אלו עשויים להיות השפעות על פירעונות קרן וריבית.2% -בשיעור של כ

  .2014ובמבר בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה כפי שעודכנה בחודש נ  )6(

  

  מידע צופה פני עתיד:

ההנחות ותזרים המזומנים המוערך הצפוי כמפורט לעיל, הינם מידע צופה פני עתיד באשר הם כוללים, 
בין היתר, תחזיות, הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר 

  בגורמים רבים נוספים. התממשותם אינה ודאית ואינה תלויה אך ורק בחברה, אלא

המידע צופה פני עתיד מבוסס במידה מהותית, בנוסף לאינפורמציה הקיימת בחברה במועד עריכת 
דו"ח זה, על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי מצב השווקים בהם פועלת הקבוצה, נתונים 

ם אשר תוכנם לא נבחן ע"י מקרו כלכליים נוספים אשר פורסמו ומתפרסמים ע"י מקורות חיצוניים שוני
החברה באופן עצמאי, וכן על התפתחויות עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים ועל השתלבותן 

  של התפתחויות כאמור אלה באלה.

המידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. 
ן היתר, שינויים והתפתחויות בסביבה הכלכלית ובשווקים הגורמים העשויים להשפיע על כך הינם, בי

בהם פועלת הקבוצה, לרבות שינויים בפרמטרים שפורטו לעיל והתממשותם של כל או חלק מגורמי 
הסיכון המאפיינים את פעילות הקבוצה, ובכלל זה התפרצות מחודשת של המשבר הפיננסי, הרעה 

 נויות עסקיות וכיוצ"ב.בתנאים מסחריים והכלכליים למימושן של הזדמ
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(להלן: "החברה") לדוח התקופתי  גלוב בע"מ-עדכון תיאור עסקי החברה של גזית
   2014לשנת 

, יובאו להלן פרטים בדבר 1970 –א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 39בהתאם לתקנה 
 2014פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה מאז 

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

  

  חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות – 3עדכון לסעיף 

ש"ח  0.46מיליון ש"ח ( 82 -חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום של כ 2015אפריל ב 14יום ב  .א
  למניה).

  לדוחות הכספיים. 'ט5דיבידנד שהוכרז על ידי החברה לאחר תאריך הדיווח, ראה באור לפרטים בדבר   .ב

  

  ארה"ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים ב – 6עדכון לסעיף 

מיליון דולר, והשתתפות החברה בגיוס ההון האמור,  121 -בהיקף של כ EQYלפרטים בדבר גיוס הון שביצעה   .א
 פיים.לדוחות הכס 2א'3ראה באור 

 
עם אופק דירוג  BBB -ל BBB- -מ EQYאת דירוג האשראי של  S&Pהעלתה חברת הדירוג  2015בחודש אפריל   .ב

  יציב.
  

  רכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בקנדה – 7עדכון לסעיף 

 פיים.  לדוחות הכס 1א'3מיליון דולר קנדי, ראה באור  86.5 - בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוס הון שביצעה   .א

), S  מיליון דולר קנדי ע.נ. אגרות חוב (סדרה 90של  ,לציבור בקנדה FCRשביצעה  הלפרטים בדבר הנפק  .ב
  לדוחות הכספיים. 2ב'3, ראה באור 4.32%שאינן מובטחות בשעבוד ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 

ג' לדוחות 5אה באור על כוונתה לפדות בפדיון מוקדם אגרות חוב להמרה, ר FCRלפרטים בדבר הודעת   .ג
 הכספיים.

 

  בצפון אירופהרכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים  -8עדכון לסעיף 

מיליארד אירו  1.5 - של כ בהיקף נכסים אשר בבעלותה לרכישת חברה בנורבגיה CTYלפרטים בדבר התקשרות 
  הכספיים. ז' לדוחות5לגייס הון בדרך של הנפקת זכויות לצורך מימון הרכישה, ראה באור  CTYוכוונת 

  

  במרכז ובמזרח אירופהרכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים  -9עדכון לסעיף 

מהון המניות המונפק  13.87%- המהוות כ ATRמליון מניות של  52.1-רכשה החברה כ 2015בינואר,  22ביום   .א
אירו  4.4יר של , במחCPIומזכויות ההצבעה בה, מאת גוף מקבוצת המייסדים של קונסורציום המנוהל על ידי 

מיליארד ש"ח), בעסקה מחוץ לבורסה ("הרכישה").  1.05- מליון אירו (כ 229.1- למניה ובתמורה כוללת של כ
והחברה הפכה לבעלת השליטה  55%- לכ ATR-כתוצאה מהרכישה עלה שיעור ההחזקה של החברה ב

החברה את דוחותיה , מאחדת 2015והחל מדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת  ATR-היחידה ב
 . ATRהכספיים של 

מליון אירו אשר אינן מובטחות בשעבוד בדרך של  160 -בהיקף של כ ATRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ב
 ב' לדוחות הכספיים.5אור הרחבת סדרה סחירה, ראה ב
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  ייזום וביצוע של פרויקטים בתחום המגורים – 10עדכון לסעיף 

  .םלדוחות הכספייד' 5, ראה באור לחיזוק מבנה ההון של קבוצת דורי ודורי בניהלפרטים בדבר הצעה למתווה   .א

הודיעה חברת הדירוג מידרוג על הורדת הדירוג לכל סדרות אגרות החוב שבמחזור של  2015באפריל  26ביום   .ב
 .2Aעם השלכות שליליות מרמת דירוג  3Aקבוצת דורי לרמת דירוג 

 ה' לדוחות הכספיים.5החוב (סדרה א') של דורי בניה, ראה באור  לפרטים בדבר פרעון מוקדם של אגרות  .ג

, הודיעה אלומיי לקבוצת דורי על מימוש האופציה הראשונה המוקנית לה לפי הסכם 2015באפריל  21ביום   .ד
נוספים, על דרך של  9%-ההשקעה שלה בדורי אנרגיה, להגדלת שיעור החזקתה של אלומיי בדורי אנרגיה ב

מהון המניות המונפק של  49%ספות של דורי אנרגיה, כך שלאחר המימוש מחזיקה אלומיי הקצאת מניות נו
 מהון המניות המונפק של דורי אנרגיה.  51%דורי אנרגיה וקבוצת דורי מחזיקה 

  

 ProMed - 11.3עדכון לסעיף 

 -ארה"ב ברוטו (כמליון דולר  28.5 - מבני משרדים רפואיים לצד שלישי תמורת כ ProMed 2מכרה  בתקופת הדוח
לבחון הזדמנויות למקסום שוויים של יתרת  ממשיכהש"ח). כחלק מהאסטרטגיה של החברה, החברה  יליוןמ 110

  לאורך זמן. ProMedהנכסים של 

  

  מימון –19עדכון לסעיף 

אשר אינן מובטחות  ,')במיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י 752 - לפרטים בדבר הנפקה לציבור של כ  .א
לדוחות  1ב'3מיליון ש"ח, ראה באור  789 - של כ נטו, בתמורה סחירה בדרך של הרחבת סדרה, דבשעבו

 הכספיים.
 

מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יב'), אשר אינן מובטחות  621 - לפרטים בדבר הנפקה לציבור של כ  .ב
אריך הדיווח, ראה מיליון ש"ח, לאחר ת 673 - בשעבוד, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, בתמורה נטו של כ

 א' לדוחות הכספיים. 5באור 
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  להשקעה ן"נדל גילוי בדבר נכסים מהותיים מאוד בהתאם לפרק ו' להנחיית גילוי בנוגע לפעילות

G סינמה  

ולשנה  2014בדצמבר  31ליום  2015רבעון ראשון לשנת  
 שנסתיימה באותו תאריך

 481,600 481,600 שווי הנכס (אלפי ש"ח)

NOI (אלפי ש"ח) 33,165 7,559 בתקופה 

 18,354  )296( שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)(הפסדי) רווחי 

 99.6% 99% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 6.9% 6.5% *) (%)בפועל שיעור תשואה 

  1,487 1,402 דמי שכירות ממוצעים למ"ר (לשנה בש"ח)

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 
 שנה בש"ח)התקופה (ל

 - 
 - 

 .2015*) הירידה בשיעור התשואה נובעת עקב השבחת תמהיל הדיירים על ידי החלפת שוכרים ברבעון הראשון לשנת 
  

G TWO  

 
 2015רבעון ראשון לשנת 

ולשנה  2014בדצמבר  31ליום 
 שנסתיימה באותו תאריך

 275,800 275,800 שווי הנכס (אלפי ש"ח)

 45,000 45,000 אלפי ש"ח)עתודה קרקע וזכויות בנייה (

NOI (אלפי ש"ח) 18,976 4,798 בתקופה 

 11,678 )601( שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)(הפסדי) רווחי 

  98% 99% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 6.9% 6.7% *) (%)בפועל שיעור תשואה 

 866 831 דמי שכירות ממוצעים למ"ר (לשנה בש"ח)

ים שנחתמו דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוז
 התקופה (לשנה בש"ח)

 -  - 

 .2015*) הירידה בשיעור התשואה נובעת עקב השבחת תמהיל הדיירים על ידי החלפת שוכרים ברבעון הראשון לשנת 
  

G ONE 

 

 2015רבעון ראשון לשנת 
ולשנה  2014בדצמבר  31ליום 

 שנסתיימה באותו תאריך

 299,300 299,300 שווי הנכס (אלפי ש"ח)

 15,600 15,600 בניה והתאמות נוספות (אלפי ש"ח)זכויות 

NOI (אלפי ש"ח) 21,301 5,238  בתקופה  

 6,795 )16( שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)(הפסדי) רווחי 

 99.2% 99% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 7.1% 7.0% (%)בפועל שיעור תשואה 

 834 834 דמי שכירות ממוצעים למ"ר (לשנה בש"ח)

שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו דמי 
 התקופה (לשנה בש"ח)

 - 
 - 
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  גלוב בע"מ-גזית
  

  2015, במרס 31דוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים ליום 
  

  בלתי מבוקרים
  

  
  
  

  
  תוכן העניינים

  

  עמוד  

  סקירת דוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים
  

39 

  ידוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספ
  

40  

   הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
  

42  

  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל
  

43  

  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון
  

44  

  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

47  

  באורים לדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים
  

50  

  
  

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

 מבוא

  

הקבוצה), הכולל את הדוח  - סקרנו את המידע הכספי המצורף של גזית גלוב בע"מ וחברות בנות שלה (להלן 
ווח או הפסד, ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הר 2015במרץ  31התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

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

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

  לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

  

ם באיחוד מהווים לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולי
מכלל  22%-והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2015במרס  31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  19%- כ

ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי התמציתי לתקופת 
ה שלהם הומצאו לנו, ומסקנתנו, ככל הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקיר

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

  

 היקף הסקירה

  

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

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 

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

  

  מסקנה

  

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

  

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

  .1970-הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
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 ליום   
בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2015 2014  2014 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

      נכסים
      

      נכסים שוטפים

      
 650  921  2,991  מזומנים ושווי מזומנים

 368  450  357  פקדונות והלוואות לזמן קצר
 299  109  45  ניירות ערך סחירים

 90  54  128  נגזרים פיננסיים
 536  668  582  לקוחות והכנסות לקבל

 303  282  389  חייבים ויתרות חובה
 588  727  581  מלאי בניינים ודירות למכירה

 14  20  22  מסים שוטפים לקבל
    
  5,095  3,231  2,848 
    

 1,046  931  303  נכסים מוחזקים למכירה
    
  5,398  4,162  3,894 

    נכסים לא שוטפים
    

 6,213  5,941  2,196  המאזניהשקעות המטופלות בשיטת השווי 
 564  423  709  השקעות אחרות, הלוואות ויתרות חובה

 383  438  373  ניירות ערך זמינים למכירה
 288  838  720  נגזרים פיננסיים
 56,646  53,114  65,951  נדל"ן להשקעה

 1,642  2,504  3,119  נדל"ן להשקעה בפיתוח
 2  4  2  טףמלאי בלתי שו
 171  162  201  רכוש קבוע, נטו

 103  104  100  נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 78  106  87  מסים נדחים

    
  73,458  63,634  66,090 
    
  78,856  67,796  69,984 
      
      

 יניים תמציתיים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ב
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  הכספי המצב על מאוחדים תמציתיים דוחות
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 ליום   
בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2015 2014  2014 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

      התחייבויות והון

      התחייבויות שוטפות

 553  506  570 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 2,711  2,441  2,618 ת לא שוטפותחלויות שוטפות של התחייבויו

 59  19  55  נגזרים פיננסיים
 900  901  812  ספקים ונותני שירותים

 1,262  1,322  1,597  זכאים ויתרות זכות
 304  273  275 מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

 74  32  93  מסים שוטפים לשלם
    
  6,020  5,494  5,863 

 110  119  17 התחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה
    
  6,037  5,613  5,973 

    התחייבויות לא שוטפות
    

 24,433  22,891 27,931  אגרות חוב
 1,254  1,184  1,162  אגרות חוב להמרה

 8,552  12,324  9,428 חריםהתחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים ולא
 94  177  95  נגזרים פיננסיים

 190  193  450  התחייבויות אחרות
 3,618  3,312  4,331  מסים נדחים

    
  43,397 40,081  38,141 
    

   הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 232  229  232  הון מניות
 4,411  4,295  4,413  ותפרמיה על מני

 4,915  5,238  5,209  יתרת רווח
 )1,641(  )2,062(  )2,162( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 127   110   171  קרנות אחרות
 *)-   *)-   -  הלוואות לרכישת מניות

 )21(  )21(  )21( מניות אוצר
      
  7,842   7,789   8,023 

 17,847  14,313 21,580 זכויות שאינן מקנות שליטה
    

 25,870  22,102 29,422  סה"כ הון
    
  78,856 67,796  69,984 

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

           2015במאי,  28
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  חיים כצמן 

  יו"ר הדירקטוריון
  אהרון סופר 

  מנכ"ל
  גיל קוטלר 

  משנה למנכ"ל
  ומנהל כספים ראשי
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  הפסד או רווח על מאוחדים תמציתיים דוחות
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לשנה 

 שהסתיימה

  
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
 31ביום 

 בדצמבר
 20152014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר 

  
 מליוני ש"ח

 מעט נתוני רווח נקי למניה)(ל
    

 4,913   1,227   1,527  הכנסות מהשכרת מבנים
 1,584   410   499  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

     
 3,329  817  1,028  הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים

   
 1,357  331  349  הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות
 1,660   438   355  עלות מכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו

     
 )303( )107( )6( הפסד גולמי ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות

   
 3,026  710  1,022  סך הכל רווח גולמי

   
 1,053  25  107  עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו

 )619( )147( )187( הוצאות הנהלה וכלליות
 55  4  4  הכנסות אחרות
 )81( )5( )502( הוצאות אחרות

 12  78  35  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו
   

 3,446  665  479  רווח תפעולי
   

 )2,115( )379( )312( הוצאות מימון
 157  120  618  הכנסות מימון

   
 1,488  406  785  רווח לפני מסים על ההכנסה

 405  92  58  מסים על ההכנסה
   

 1,083  314  727  רווח נקי
   

    מיוחס ל:
   

 73  157  376  בעלי מניות החברה
 1,010  157  351  זכויות שאינן מקנות שליטה

   
 727  314  1,083 

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

 0.41  0.89  2.11  רווח נקי בסיסי
   

 0.39  0.89  2.10  רווח נקי מדולל

    
     
     

 ביניים תמציתיים מאוחדים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  הכולל רווחה על מאוחדים תמציתיים דוחות
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לשנה      
שהסתיימה 

 31ביום 
    בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

  במרס 31ביום 
   2015 2014 2014 

 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח   

   
 1,083  314  727 רווח נקי

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

     סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד

 1,148  )213( )2,010( )1התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ (
 46  )21( )28( )1רווחים (הפסדים) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים (

 36  4  )26( ם למכירהרווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמיני
 -  -  452  מימוש קרנות הון בגין חברה שטופלה בשיטת השווי מאזני

   
    

 1,230  )230( )1,612( סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר
      

 2,313  84 )885( סה"כ רווח (הפסד) כולל

   מיוחס ל:

 445  91 )166( )2ה (בעלי מניות החבר
 1,868  )7()719(זכויות שאינן מקנות שליטה

 )885( 84  2,313 

 כולל חלק החברה ברווח (הפסד) כולל אחר של חברות המטופלות  )1(
 )34( )23( 18  בשיטת השווי המאזני   

      
      לי מניות החברה:הרכב הרווח (הפסד) הכולל המיוחס לבע )2(

 73  157  376 רווח נקי
 307  )62( )959( התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 29  )8( )9( רווחים (הפסדים) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
 36  4  )26( רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 -  -  452  נות הון בגין חברה שטופלה בשיטת השווי המאזנימימוש קר
    

)166( 91  445 
    

 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 רווח מניות

ות התאמ
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים 
של פעילויות 

קרנות אחרותחוץ

הלוואות 
לרכישת 
סה"כמניות אוצרמניות

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

בלתי מבוקר  
מליוני ש"ח  
     

 25,870  17,847 8,023  )21(*)- 127 )1,641(4,915 4,411 232 (מבוקר) 2015בינואר,  1יתרה ליום 
    
 727 351  376  - - - - 376 - -  רווח נקי

 )1,612( )1,070()542( - - )21()521( - - - הפסד כולל אחר
          

 )885( )719()166( - - )21()521(376 - - סה"כ רווח (הפסד) כולל
    

 *)- -  *)-  - - )2(-  - 2 *)- מימוש כתבי אופציה למניות החברה
 *)- -  *)-  - *)- - -  - - - פרעון הלוואות לרכישת מניות
 15 14  1  - - 1 -  - - - עלות תשלום מבוסס מניות

 )82(-  )82( - - - - )82(- - דיבידנד שהוכרז **)
זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שאוחדה 

 4,111  4,111  -  - - - -  - - -  לראשונה   
זקיפת חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 - 11  )11( - - )11(-  - - - יות החברהבגרעון בהון בחברה בת לבעלי מנ   
 825 748  77  - - 77 -  - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 )6()6( -  - - - -  - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 )426( )426( -  - - - -  - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

           
 29,422  21,580 7,842  )21(- 171 )2,162(5,209 4,413 232 2015במרס,  31יתרה ליום 

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

.2015באפריל,  14מליון ש"ח) אשר שולמו ביום  82.1- ש"ח למניה (סך כולל של כ 0.46הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2015במרס,  31יום בשלושת החודשים שהסתיימו ב **)

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



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

 

45  

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווחמניות

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
פעילויות חוץ

קרנות 
אחרות

הלוואות 
לרכישת 
סה"כמניות אוצרמניות

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

בלתי מבוקר  
מליוני ש"ח  
     

 22,353  14,551 7,802  )21(*) - 146 )2,000(5,160 4,288 229 (מבוקר) 2014בינואר,  1יתרה ליום 
           

 314  157 157  - - - - 157 - -  רווח נקי
 )230( )164()66( - - )4()62( - - - הפסד כולל אחר

          
 84 )7( 91  - - )4()62(157 - - ללסה"כ רווח (הפסד) כו

           
 *)- -  *)-  - - )7(-  - 7 *)  - מימוש, פקיעה וחילוט כתבי אופציה למניות החברה

 - -  -  - *) - - -  *)- - - שיערוך הלוואות לרכישת מניות
 9 6  3  - - 3 -  - - - מניות עלות תשלום מבוסס

 )79(- )79( - - - - )79(- - דיבידנד שהוכרז 
זקיפת חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 - 26 )26( - - )26(-  - - - בגרעון בהון בחברה בת לבעלי מניות החברה   
 41 43  )2( - - )2(-  - - - ות שאינן מקנות שליטההנפקת הון לזכוי

 )2()2( -  - - - -  - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 )304( )304( -  - - - -  - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

           
 22,102  14,313 7,789  )21(*) - 110 )2,062(5,238 4,295 229 2014במרס,  13יתרה ליום 

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

       ים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחד
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 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווח מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות חוץ

קרנות 
אחרות

הלוואות 
לרכישת 
סה"כמניות אוצרמניות

זכויות 
שאינן 
מקנות 
סה"כ הון שליטה

מבוקר  
מליוני ש"ח  
     

 22,353  14,551 7,802  )21(*) - 146 )2,000(5,160 4,288 229 2014בינואר,  1יתרה ליום 
           

 1,083  1,010 73  - - - - 73 - -  רווח נקי
 1,230  858 372  - - 65 307 - - - רווח כולל אחר

          
 2,313  1,868 445  - - 65 307 73 - - סה"כ רווח כולל

           
 116 - 116  - - - - - 113 3 הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 *) - - *) -  - - )10(- - 10 *) - מימוש, פקיעה וחילוט כתבי אופציה למניות החברה
 - -  -  - *) - - - *)- - - שיערוך הלוואות לרכישת מניות

 49  40  9  - - 9 - - - - עלות תשלום מבוסס מניות
 )318(- )318( - - - - )318(- - דיבידנד ששולם

 ם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה זקיפת חלק
 -  79 )79( - - )79(- - - - בגרעון בהון בחברה בת לבעלי מניות החברה   

 2,429  2,378 51  - - )7(58 - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה
 )325( )322()3( - - 3 )6(- - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 )747( )747( -  - - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
           

 25,870  17,847 8,023  )21(*)- 127 )1,641(4,915 4,411 232 2014בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

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

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

 31ביום 
  בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

  במרס 31ביום 
 2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 
   

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 1,083  314  727 רווח נקי

   התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

   התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 1,958  259  )306( הוצאות מימון, נטו
 )12( )78()35(חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו

 )1,053( )25()107(עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו
 32  8  11  פחת והפחתות

 405  92  58  מסים על הכנסה
 15  -  4  ירידת ערך נכסים אחרים

 65  2  6  ן, נטוהפסד הו
 1  1  1,531 הפסד מירידה בשיעור החזקה ושיערוך חברה מוחזקת, נטו

 )47( -  )1,065(רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
 45  9  13 עלות תשלום מבוסס מניות

    
  110 268  1,409 
    

   שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
   

 151  75 )89((עלייה) בלקוחות והכנסות לקבל ובחייבים ויתרות חובהירידה
 ירידה (עלייה) במלאי בניינים וקרקעות בניכוי מקדמות מרוכשי 

 37  4  )26( דירות וממזמיני עבודות, נטו   
 )148( )67()92(ירידה בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות

 14  )5( )8(ונות משוכרים, נטועלייה (ירידה) בפקד
    
 )215( 7  54 
    

 2,546  589 622  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני ריבית, דיבידנדים ומסים
    

   מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה עבור:
   

 )1,892( )468()465( ריבית ששולמה
 193  7  15  ריבית שהתקבלה
 233  70  20  דיבידנד שהתקבל

 )56( )11()17( מסים ששולמו
 2  -  -  מסים שהתקבלו

    
 )447()402( )1,520( 
    

 1,026  187 175 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

 ם ביניים תמציתיים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי
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לשנה    
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

  במרס 31ביום 
 2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
      

 -  -  1,145  מאזני (א)איחוד לראשונה של חברה שדווחה בעבר בשיטת השווי ה
 33  -  6  החזר השקעה ותמורה ממכירת חברות מוחזקות

 )313( )6( )127( השקעות והלוואות לחברות מוחזקות
 )3,273( )783( )861( רכישה, הקמה ופיתוח של נדל"ן להשקעה

 )23( )2( )2( השקעות ברכוש קבוע
 2,651  127  393  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה

 3  1  -  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )56( )28( )38( מתן הלוואות לזמן ארוך

 226  218  14  פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך
 )9( )13( 2  השקעות לזמן קצר, נטו

 )274( )29( )8( השקעות בנכסים פיננסיים
 267  23  270  תמורה ממכירת נכסים פיננסיים

   
 )768( )492( 794  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

    
 118  -  -  הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 -  -  *)  -  פרעון הלוואות שניתנו לרכישת מניות החברה
 *)  -  *)  -  *)  -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה

 2,365  10  790  הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה, נטו
 )325( )2( )6( רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 )318( -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 )739( )275( )402( דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,608  292  202  ות לזמן ארוךקבלת הלווא
 )6,253( )822( )490( פרעון הלוואות לזמן ארוך

 )261( )181( 390  פרעון קווי אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך, נטו
 377  264  84  קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 )1,284( )31( )77( פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה
 3,768  949  1,087  הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב להמרה

 243  -  -  התרת עסקאות גידור

 )701( 204  1,578  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

 75  4  )206( הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 )368( )97( 2,341  עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

 1,018  1,018  650  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 650  921  2,991  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
      

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

 צורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.הביאורים המ
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לשנה 

 שהסתיימה

  
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
 31ביום 

 בדצמבר
 2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

 איחוד לראשונה של חברה שדווחה בעבר בשיטת השווי המאזני (א)
   

  הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים):
    

 -   - )245( נכסים שוטפים
 -   - 360 התחייבויות שוטפות

  115  -   - 
    

   
 -   - )13,375( נכסים לא שוטפים

 -   - 6,345 התחייבויות לא שוטפות
 -   - 4,111 זכויות שאינן מקנות שליטה

 -   - 452  מימוש קרנות הון
 -   - 3,963 מימוש השקעה לפי שווי מאזני
 -   - )1,531(הפסד משערוך השקעה קודמת
 -   - 1,065 רווח מרכישה במחיר הזדמנותי

 -   - 1,145 גידול ביתרת המזומנים ושווי מזומנים

    במזומן פעולות מהותיות שלא (ב) 
    
     

 
 המרה ותשלום ריבית של אגרות חוב להמרה במניות 

 66  31  31  חברה מאוחדת     
  

 -  79  82  דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה 
  

 85  102  109  דיבידנד לשלם לזכויות שאינן מקנות שליטה 
     

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

  
שלושה של  ולתקופה 2015, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .א

דוחות כספיים ביניים תמציתיים  וכן תקופת הדוח -אותו תאריך (להלן ב החודשים שהסתיימ
 31ת אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום מאוחדים). יש לעיין בדוחו

אשר אושרו על ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם,  2014בדצמבר, 
  הדוחות הכספיים השנתיים). -(להלן  2015במרס,  23ידי דירקטוריון החברה ביום 

  
הקבוצה) גרעון בהון  -ד (להלן תאריך הדיווח) לחברה במאוח -(להלן  2015במרס,  31ליום   .ב

ש"ח. לקבוצה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך כולל  יארדלימ 0.6 - החוזר בסך של כ
בנוסף, לאחר תאריך הדיווח גייסה הקבוצה מיליארד ש"ח הניתנים לניצול מיידי.  9.6 -של כ

ת החברה בדיעה כי הנהל. 5מליון ש"ח, ראה גם באור  1,355 -חוב ארוך טווח בסך נטו של כ
המקורות הנ"ל בתוספת תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת, יאפשרו לכל אחת מחברות 

   הקבוצה לעמוד בפרעון התחייבויותיהן לזמן קצר.

 
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים  .א
  

, 34תמציתיים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  הדוחות הכספיים ביניים
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
  

חשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עיקרי המדיניות ה
תמציתיים מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים, למעט 

  האמור להלן:
  

  נדל"ן להשקעה   IAS 40-תיקון ל
  

ומו התיקון מבהיר כי בעת הקביעה האם נדל"ן להשקעה שנרכש הוא נכס או עסק (לעניין קי
, IAS 40 -של צירוף עסקים), אין להסתמך על המאפיין של "שירותים משניים" כפי שמופיע ב

תשומות, תפוקות ותהליכים).  -  7(סעיף ב IFRS 3 - אלא לפי המבחנים לקיומו של עסק ב
המאפיין של "שירותים משניים" נועד רק להבחנה בין נדל"ן להשקעה לבין נדל"ן בשימוש 

  הבעלים. 
. לתיקון לא הייתה השפעה מהותית 2015בינואר,  1מיום באופן פרוספקטיבי החל  יושםהתיקון 

 על הדוחות הכספיים של החברה.

 

  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 
  

  גיוסי הון בקבוצה  .א
  

דולר קנדי  19.8מליון מניות במחיר  3.8- לציבור בקנדה כ FCRהנפיקה  2015בחודש פברואר  .1
 FCRמליון ש"ח). בנוסף,  253-מליון דולר קנדי (כ 75.2-רה כוללת של כלמניה, בתמו

אלפי מניות נוספות  570העניקה לחתמי ההנפקה אופציה לרכוש ממנה במחיר ההנפקה 
מליון ש"ח). בעקבות ההנפקה  38- מליון דולר קנדי (כ 11.3-אשר מומשה במלואה תמורת כ
והחברה הכירה בגידול בהון בסך  43.0%- לכ 43.8% - מכ FCR-ירד שיעור החזקת החברה ב

  מליון ש"ח שנזקף לקרנות הון. 19-של כ
  

  

דולר  27.05מליון מניות במחיר  3.9-כ בארה"ב לציבור EQY נפיקהה 2015בחודש מרס  .2
העניקה  EQYמליון ש"ח). בנוסף,  418- מליון דולר (כ 105.1- של כ נטולמניה, בתמורה 

 30 עדאלף מניות נוספות,  585עד במחיר ההנפקה ה לחתמי ההנפקה אופציה לרכוש ממנ
  .פקעהאשר  ,יום ממועד ההנפקה
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 

 

 600בדרך של הנפקה פרטית לחברה בת בבעלות מלאה של החברה  EQYבנוסף הנפיקה  
 "ח). כתוצאה מההנפקהמליון ש 64- מליון דולר (כ 16.2בתמורה כוללת של  EQYאלף מניות 

 42.2%- לכ 43.3%- מכ EQY-, ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בלציבור ומההנפקה הפרטית
  זקף לקרנות הון.נמליון ש"ח ש 54-בגידול בהון בסך של כ הכירהוהקבוצה 

, בין היתר, לפדיון סדרת אגרות חוב אשר תאריך פרעונן EQYתמורת ההנפקה שימשה את   
, אשר הושלם בחודש 5.375%ואשר נשאו ריבית בשיעור של  2015ר המקורי הינו אוקטוב

להכיר בהפסד מפרעון מוקדם בסך של  EQYבעקבות הפדיון המוקדם צפויה  .2015אפריל 
  מליון ש"ח). 11- מליון דולר (כ 2.7- כ

  
  
  

  חוב בקבוצה גיוסי  .ב
  
  
  
  
  
  
  

ת חוב (סדרה יב') מליון ש"ח ע.נ. אגרו 752-הנפיקה החברה לציבור כ 2015בחודש ינואר  .1
 789- אשר אינן מובטחות בשעבוד, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, בתמורה נטו של כ

  .3.5%-של כ בריבית אפקטיבית שנתית בשיעור ,מליון ש"ח
  
  
  
  
  
  

מליון ש"ח) ע.נ.  302-מליון דולר קנדי (כ 90לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2015בחודש ינואר  .2
מובטחות בשעבוד, בדרך של הרחבת סדרה סחירה. אגרות ) אשר אינן Sאגרות חוב (סדרה 

 31ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום  4.32%החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 
  .2025ביולי, 

  
  

  ואיחודה לראשונה ATRרכישת מניות  ג.         
  

-המהוות כ ATR מליון מניות של 52.1- רכשה החברה כ("מועד הרכישה")  2015בינואר,  22ביום 
מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בה, מאת גוף מקבוצת המייסדים של קונסורציום  13.87%

 1.05- מליון אירו (כ 229.1-אירו למניה ובתמורה כוללת של כ 4.4, במחיר של CPI המנוהל על ידי
תפת לשליטה משו CPIוכן בוטל ההסכם עם  מיליארד ש"ח), בעסקה מחוץ לבורסה ("הרכישה")

והחברה הפכה  55%-לכ ATR-. כתוצאה מהרכישה עלה שיעור ההחזקה של החברה בATR-ב
, 2015והחל מדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת  ATR-לבעלת השליטה היחידה ב

  . ATRהחברה את דוחותיה הכספיים של  מאחדת
  

 14- בסך של כבהפסד נטו מעלייה לשליטה  כתוצאה מהרכישה הכירה החברה בתקופת הדוח
מליון ש"ח  1,079-שהסתכם בכ ATR-ש"ח המורכב מהפסד משיערוך ההשקעה הקודמת במליון 

במועד הרכישה), בניכוי רווח מרכישה במחיר הזדמנותי של מניות  ATRבהתאם למחיר מניית (
ATR מליון ש"ח, אשר דווח בנטו בסעיף הוצאות אחרות 1,065-בסך של כ .  

  

) כספיים של פעילות חוץ קרנות הון (בעיקר מהפרשי תרגום דוחותהחברה  סיווגה ,בנוסף
לפני מליון ש"ח  452-כך של ר כהפסד כולל אחר, בסוהוכרו בעב ATR-שנצברו בגין ההשקעה ב

. סך ההשפעה נטו על דוח רווח או הפסד מהסעיפים האמורים לעיל, לדוח רווח או הפסדמס, 
מליון ש"ח. סך הקיטון בהון העצמי המיוחס  466-כבסך של פסד שאינו על בסיס מזומן הינה ה
  מליון ש"ח.  14-כהינו ניות החברה כתוצאה מהרכישה לבעלי מ
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח   -: 3באור 
 המזוהים לנכסים הרכישה עלותזמנית של  הקצאה לביצוע חיצוני שווי מעריך עם התקשרה החברה

 ATR של המזוהות וההתחייבויות המזוהים הנכסים של ההוגן השווי להלן .הרכישה למועד ATR של נטו
 :הרכישה למועד

 

 שווי הוגן  
 מליוני ש"ח  
   

 2,194 מזומנים ושווי מזומנים
 60 נכסים מוחזקים למכירה
 185 נכסים שוטפים אחרים

 11,534 נדל"ן להשקעה
 1,671  נדלן להשקעה בפיתוח וקרקעות

 141  נכסים לא שוטפים אחרים
   
  15,785 
   

 360 התחייבויות שוטפות
 925 )2(ים נדחיםעתודה למס

 5,060  הלוואות ואגרות חוב
 360 התחייבויות לא שוטפות אחרות

   
  6,705 
   

 9,080  (3)   נכסים נטו
 ATR)4(  29התאמות להון

  9,109  נכסים נטו למועד הרכישה
 1,065 מרכישה במחיר הזדמנותי רווחבניכוי 

   
 8,044 )1סך עלות הרכישה (

  

שווי במזומן בתוספת ש"ח)  מיליארד 1.05- (כ אירומליון  229.1- הסתכמה לכ סך עלות הרכישה )1(
מיליארד ש"ח) ובתוספת זכויות שאינן מקנות  2.88- מליון אירו (כ 630.2- ות קודמות של כהוגן החזק

  .) להלן3ה, ראה סעיף (שליט
מליון ש"ח) המייצג פער בין השווי ההוגן  371- מליון אירו (כ 81- כולל הפרש מקורי בסך של כ )2(

 IASמסים נדחים בהתאם להוראות  ATRלבסיס המס של הנדל"ן להשקעה אשר בגינו לא ייחסה 
כללות כצירוף , אך נATR- ב בקשר עם יחוס מסים נדחים בעסקאות שלא הוגדרו כצירוף עסקים 12

  עסקים בראיית הקבוצה.
מיליון ש"ח.  4,111- כולל יתרת זכויות שאינן מקנות שליטה למועד הרכישה אשר הסתכמה בכ )3(

החברה בחרה למדוד זכויות שאינן מקנות שליטה לפי חלקן בשווי הנכסים המזוהים נטו בסך של 
מקנות שליטה בגין השווי ההוגן  מליון ש"ח יוחסו לזכויות שאינן 27- מליון ש"ח ובנוסף כ 4,084- כ

 .ATR- של עסקאות תשלום מבוסס מניות ב
 ועד למועד הרכישה. 2015בינואר,  1בתקופה שמיום  ATRהתאמות להון  )4(

  

 31ביום  השהסתיימ שלושה חודשיםשל  הו בדוחות הכספיים של החברה לתקופשאוחד ATRהכנסות 
כפי  ההאמור הלתקופ ATRהנקי של ברווח חלק החברה  ש"ח.מליון  311- כבהסתכמו  2015במרס, 

חלק  2015בינואר,  1(בהנחת צירוף עסקים ביום  .מליון ש"ח 45- כבהסתכם שנכלל בדוחות הכספיים, 
  מליון ש"ח). 47- הסתכם בכ ATRהחברה ברווח הנקי של 
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  מכשירים פיננסיים  -: 4באור 
  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .א
  

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

  תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
  

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

  

 

    
במרס  31ליום 

2015 
במרס  31ליום 

2014 
בדצמבר  31ליום 

2014 

יתרה    
שווי 
 יתרה הוגן

שווי 
 יתרה הוגן

שווי 
 הוגן

 מליוני ש"ח    
          
 28,081  26,038  25,824  23,763  32,103 29,597 אגרות חוב   
 1,317  1,254  1,244 1,184  1,234 1,162 אגרות חוב להמרה   

   
 התחייבויות נושאות ריבית למוסדות

 10,187  9,768  14,356  14,012  10,673 10,396 פיננסיים ולאחרים        
              
     41,155 44,010  38,959  41,424  37,060  39,585 

 
  סיווג המכשירים הפיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ב

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

. בנוסף, 2014בדצמבר,  31אשר נמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן, בהשוואה לסיווגם ליום 
, וכן לא היו 2ורמה  1דת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים בין רמה לא היו העברות בגין מדי

  בגין מדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים.  3העברות לתוך או מחוץ לרמה 

 
  אירועים לאחר תאריך הדיווח  -: 5באור 

 

מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יב')  621- הנפיקה החברה לציבור כ 2015בחודש אפריל   .א
מליון  673-ן מובטחות בשעבוד, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, בתמורה נטו של כאשר אינ

 .3.2%ש"ח בריבית אפקטיבית שנתית בשיעור של 
 

 159.6- מליון אירו ע.נ. אגרות חוב בתמורה של כ 150לציבור  ATRהנפיקה  2015בחודש מאי   .ב
רחבת סדרה סחירה, אשר אינן מובטחות בשעבוד בדרך של ה מליון ש"ח) 682-מליון אירו (כ

  .2022ועומדות לפרעון בחודש אוקטובר  2.9%המשקפת ריבית אפקטיבית שנתית בשיעור של 
  
של סדרת  2015ביוני,  30על כוונתה לבצע פדיון מוקדם ביום  FCRהודיעה  2015בחודש מאי   .ג

 חלף מועד 5.7%מליון דולר קנדי הנושאת ריבית בשיעור  43- אגרות חוב להמרה בהיקף של כ
 97%- שכמותן תיקבע בהתאם ל FCRתמורת הנפקת מניות  2017ביוני,  30הפרעון המקורי ביום 

 . 2015ביוני,  23ימים הקודמים ליום  20- ב FCRממוצע מחיר מניית 
  
הגישה גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ ("גזית פיתוח") הצעה למתווה  2015באפריל  26ביום   .ד

עיקרו המרת מלוא חובה של דורי קבוצה לגזית פיתוח  אשרלחיזוק ההון של דורי קבוצה, 
מיליוני ש"ח לשטרי הון צמיתים שאינם המירים למניות של דורי קבוצה,  210בסכום כולל של 

מיליון ש"ח מגזית פיתוח לדורי קבוצה כנגד הנפקת שטר הון  35וכן העמדת סכום נוסף בסך 
 "). הסכום הנוסףנוסף בתנאים זהים ("
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  (המשך) אירועים לאחר תאריך הדיווח  -: 5באור 
  

על בסיס האמור לעיל, באותו היום מסרה דורי קבוצה לדורי בניה הצעה למתווה לחיזוק מבנה 
 - ההון של דורי בניה, לפיה יומר מלוא סכום חובה של דורי בניה לדורי קבוצה בסך כולל של כ

דורי קבוצה תעמיד לדורי בניה,  מיליוני ש"ח, אשר 35מיליון ש"ח וכן הסכום הנוסף בסך  590
למניות דורי בניה ולכתבי אופציה המירים למניות של דורי בניה (לפי מחיר למניה ולכתב 

אביב בע"מ של מניית -ש"ח,  שהוא מחיר הנעילה בבורסה לניירות ערך בתל 2.5אופציה של 
כי מטרת הזרמת  ) וכן לשטר הון צמית. כן נמסר לדורי בניה2014ביולי  24דורי בניה ביום 

הסכום הנוסף לדורי בניה הינה בעיקר לשם פירעון והקטנת מסגרות האשראי של דורי בניה 
בבנקים. כמו כן, מאחר והסדרת תנאי כהונתם הקבועים של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל דורי 
בניה המכהנים בדורי בניה במועד זה הינה קריטית להמשך הבראתה של דורי בניה ולשימור 

עתה של דורי קבוצה בה, המתווה של דורי קבוצה לדורי בניה כפוף גם לכך שהאורגנים השק
המתווים  המוסמכים של דורי בניה יאשרו את תנאי כהונתם של נושאי המשרה האמורים.

המפורטים לעיל כפופים לקבלת האישורים של האורגנים הרלבנטיים של דורי קבוצה ודורי 
 בניה, כמקשה אחת.

 

ביצעה דורי בניה פדיון מוקדם של יתרת אגרות החוב שלה (סדרה א')  2015אפריל, ב 20ביום   .ה
 מליון ש"ח. 70.2-שבמחזור בתמורה כוללת של כ

 

התקשרה גזית פיתוח בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם חברת פארגון  2015באפריל,  27ביום   .ו
חברה וכיו"ר חברת ניהול בע"מ (חברה בשליטתה של רחל לוין, המכהנת כדירקטורית ב

דירקטוריון גזית פיתוח), לפיו תעניק חברת הייעוץ (באמצעות הגברת לוין) לגזית פיתוח שירותי 
פעילות הנדל"ן להשקעה של גזית פיתוח, במתכונת מכירת ייעוץ וניהול, לרבות ניהול הליך 

כן מיליון ש"ח לשנה ו 1.44מזמנה, בתמורה לדמי ניהול בסך של  50%-ובהיקף של לפחות כ
למענק בקשר עם ניהול הליך מכירת פעילות הנדל"ן המניב של גזית פיתוח, אשר יכול להגיע 

מיליון ש"ח, בתנאים המפורטים בהסכם. תקופת הסכם הייעוץ תסתיים ביום  1.5לסך של עד 
 .2016בדצמבר,  31

  
  

 Sektorעל התקשרותה בעסקה לרכישת מלוא מניותיה של  CTYהודיעה  2015במאי,  25ביום   .ז
Gruppen ")Sektorמיליארד ש"ח),  6.3-מיליארד אירו (כ 1.47- "), בתמורה כוללת בסך כ

מיליארד ש"ח) במזומן והיתרה בדרך של נטילת  2.3- מיליוני אירו (כ 541-הכוללת סך של כ
 חוב (בכפוף להתאמות מקובלות במועד השלמת העסקה).

Sektor יהול והפיתוח של מרכזים מסחריים הינה חברה פרטית המתמקדת בתחום הבעלות, הנ
מעוגני סופרמרקטים בנורבגיה והינה השנייה בגודלה בנורבגיה בתחום זה, עם תיק נכסים 

) בעלי שטח להשכרה של Sektorנכסים (המוחזקים במלואם או מרביתם על ידי  20-המורכב מ
 8-מושכרים ו נכסים 2מחזיקה בחלק המיעוט שלהם,  Sektorנכסים אשר  4אלפי מ"ר,  400- כ

) ממוקמים בשלושת המרכזים הכלכליים העיקריים 95%-נכסים בניהולה. מרבית הנכסים (כ
עמד שיעור התפוסה  2014בדצמבר,  31). נכון ליום Stavanger -ו Oslo,Bergenשל נורבגיה (

הינם בעלי שטח  Sektor. סך הנכסים המנוהלים על ידי 96.5%-בנכסים האמורים על כ
) הינה Net Initial Yieldאלפי מ"ר. התשואה נטו כיום בגין הנכסים ( 600מעל להשכרה של 
  .5.2% -בשיעור של כ
מיליון אירו,  600 -לממן את הרכישה באמצעות הנפקת זכויות בהיקף של כ CTYבכוונתה של 

מיליון אירו מסינדיקציה של בנקים. כמו כן,  250- וכן באמצעות הלוואת גישור בסך של כ
 671 -ביחס להמשך העמדת מימון בסך כ Sektor - הסכמות מבנקים שהעמידו מימון להתקבלו 

מיליון אירו גם לאחר השלמת העסקה. הנפקת הזכויות כפופה לקבלת אישור האסיפה 
את לוחות הזמנים והתנאים להנפקת  CTY, ולאחר קבלתו יקבע דירקטוריון CTYהכללית של 

  הזכויות.
א הזכויות שתוצענה לה במסגרת הנפקת הזכויות, בהתאם החברה התחייבה לנצל את מלו

 CPPמיליון אירו, לצד התחייבות מקבילה מטעם 257- , בהיקף של כCTY-לשיעור החזקתה ב
Investment Board European Holdings S.ar.lבעלת המניות השנייה בגודלה ב ,- CTY  המחזיקה

תאם לחלקה היחסי. התחייבותה של , לנצל את זכויותיה בהCTYמהון המניות של  15%-בכ
 Finish Financial Supervisoryהחברה כפופה לקבלת אישור רשות הפיקוח הפיננסי הפינית (

Authority .(  
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  (המשך) אירועים לאחר תאריך הדיווח  -: 5באור 
  

החברה צופה כי עם השלמת העסקה (לרבות הנפקת הזכויות), סך הנכסים (במאוחד) יגדלו 
מיליארד ש"ח. כמו כן,  4.9-יארד ש"ח וסך התחייבויות החברה (במאוחד) יגדלו בכמיל 6.3-בכ

 1.4 - החברה צופה כי ההון העצמי (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) של החברה יגדל בכ
  מיליארד ש"ח, כאשר לא צפוי שינוי בהון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה.

  
  .2015יולי  השלמת העסקה צפויה להתרחש בחודש

 
 BBB -לBBB - -מ  EQYאת דירוג האשראי של  P&Sהעלתה חברת הדירוג  2015בחודש אפריל,   .ח

  עם אופק דירוג יציב.
 

- ש"ח למניה (סך כולל של כ 0.46הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2015במאי,  28ביום   .ט
 .2015ביוני,  22 ביום לבעלי המניות של החברה  2015, ביולי 6מליון ש"ח) לתשלום ביום  82.1

   

  פעילות מגזרי  - :6 באור
  

 צירוף בעקבות .IFRS 8-ב ההנהלה לגישת בהתאם דיווח ברי מגזרים חמישה על מדווחת החברה
 המדווחים. במגזרים שינוי חל לא ,ATR מניות רכישת עם בקשר העסקים

  
 

   

מרכזים 
מסחריים 
בארה"ב

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

 בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   
        חודשים 3לתקופה של  

  
 31שהסתיימה ביום 

         2015במרס, 
           

 1,876  )58( 87  353  311 312 522 349  רהכנסות המגז 
          
 479  )364( 58  )22( 174 186 303 144 רווח (הפסד) מגזרי 
          

 306        הכנסות מימון, נטו 
           
 785        רווח לפני מסים על ההכנסה 
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     מגזרי פעילות (המשך) -: 6באור 

   

מרכזים 
מסחריים 
בארה"ב

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
אירופה

יזום וביצוע 
עבודות 
 קבלניות 

מגזרים 
אחרים

התאמות 
מאוחדלמאוחד

 בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   
        חודשים 3של לתקופה  

  
במרס,  31שהסתיימה ביום 

2014         
           

 1,558  )422( 128  328  344 344 512 324  הכנסות המגזר 
          
 665  )144( 83  )123( 210 209 283 147 רווח (הפסד) מגזרי 
          
 )259(        הוצאות מימון, נטו 
           
 406        רווח לפני מסים על ההכנסה 
           

               

   

מרכזים 
מסחריים 
בארה"ב

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 

 ופהאיר

יזום וביצוע 
עבודות 
 קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות 
מאוחדלמאוחד

 מבוקר   
 מליוני ש"ח   
        לשנה שהסתיימה ביום 
        2014בדצמבר,  31  
           

 6,270  )1,645( 459  1,355  1,372 1,366 2,100 1,263  הכנסות המגזר 
          
 3,446  304  260 )393( 756 853 1,193 473 רווח (הפסד) מגזרי 
          
)1,958(       הוצאות מימון, נטו 

           
 1,488        רווח לפני מסים על ההכנסה 

 
         נכסי המגזר 

   

זים מרכ
מסחריים 
בארה"ב

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום וביצוע 
עבודות 
 קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות 
מאוחדלמאוחד

 בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   
78,856  8,179  5,020 1,471  12,631 14,810 24,829 11,916  2015במרס,  31 

          
67,796  )5,684( 6,369 1,743  14,487 16,072 24,011 10,798  2014במרס,  31 

          

 
 2014בדצמבר,  31

69,984  )5,066( 5,198 1,538  14,217 16,116 26,282 11,699  (מבוקר)
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  מ"גלוב בע-גזית

  

 2015, במרס 31דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום 

  

 בלתי מבוקרים

 

 

 

  תוכן העניינים

  

 עמוד 

 58 הסברי הדירקטוריון לדוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

  61 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

 62 ביניים מאוחדים על רווח או הפסד פרופורמהדוחות 

 63 דוחות ביניים מאוחדים על הרווח הכולל פרופורמה

 66 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

  

  

  

  

  

  

-  - -  -  - -  - - - -  - -  -  - -  -  
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  הסברי הדירקטוריון לדוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה
  
  כללי  .א
  

 31להלן דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום מובאים 
בהתאם לתקנה ), פרופורמהתקופות ה - יחדיו להלן ( 2014, בדצמבר 31ולשנה שהסתיימה ביום  2014, במרס

  ).הדוחות הפרופורמ -להלן ( 1970-ל"התש) דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ב38

  

) ATR -  להלן( Atrium European Real Estate Limitedדוחות הפרופורמה נערכו על מנת לשקף את איחודה של 
חלף הצגתה ) מועד האיחוד פרופורמה - להלן ( 2013, בינואר 1בדוחות הכספיים של החברה החל מיום 

  . דוחות הפרופורמהל' ב2המפורטות בבאור , בשיטת השווי המאזני וזאת בהתאם להנחות מסויימות

  

, מנת לתת מידע נוסף מובהר כי דוחות הפרופורמה אינם משקפים את תוצאות החברה בפועל אלא נערכו על
 -ועלתה לשליטה ב ATRלרבות ההנחה כי החברה ביצעה את ההשקעה במניות , וזאת על בסיס הנחות שונות

ATR תוצאותיה את , בין היתר, חות הפרופורמהכללה החברה בדו, בהתאם להנחות אלו. 2013, בינואר 1ביום
חלף הכללת חלק  המלא םבערכ פרופורמהת הובתקופלרבות פריטי רווח כולל אחר  ATRשל  הכספיות

- וביטלה רווחים מרכישה במחיר הזדמנותי שהוכרו כתוצאה מהעלייה בשיעור ההחזקה ב ATRהחברה ברווחי 
ATR יש לציין . עם זכויות אשר אינן מקנות שליטה ון מעסקאותלקרן ה אשר סווגו מחדש, בתקופות הפרופורמה

לדוחות הכספיים ' ג3כמפורט בבאור  2015, בוצעה בפועל בחודש ינואר 55%כי העלייה לשיעור החזקה של 
  .ביניים המאוחדים

  

ATR פיתוח וניהול , המתמקדת ברכישה, רזי'ומאוגדת באי ג 1997אשר הוקמה בשנת , ן מניב"הינה חברת נדל
ומניותיה רשומות למסחר בבורסת וינה , של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים במרכז ובמזרח אירופה

- והשגת השליטה ב, 2015ידי החברה בחודש ינואר - על ATRלפרטים בדבר רכישת מניות . ובבורסת אמסטרדם
ATR לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים' ג3ראה באור , ידי החברה-על .  

  

  



 בע"מ גלוב-גזית
   פרופורמה מאוחדים ביניים כספיים דוחות

  
     

59  

 
  

 :ניתוח תוצאות הפעולות פרופורמה   ב.

  

  הכנסות מהשכרת מבנים

 2015של שנת הראשון  מליון ש"ח ברבעון 311- לסך של כ ATRהקיטון בהכנסות מהשכרת מבנים בגין פעילות 
תקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מירידת שער מליון ש"ח ב 344-מסך של כתקופת הדוח)  - (להלן 

  .וכן מירידה בהכנסות מהשכרה ברוסיה 7.1%- יעור של כהחליפין הממוצע של האירו בש

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

מסך של  בתקופת הדוחמליון ש"ח  93- לסך של כ ATRהקיטון בהוצאות הפעלת נכסים להשכרה בגין פעילות 
מירידת שער החליפין הממוצע של האירו כאמור בעיקר אשתקד נבע  ההמקביל התקופמליון ש"ח ב 100- כ
  יל.לע

  )NOIהכנסה תפעולית נטו מהשכרת מבנים (

בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה  ATRבגין פעילות  הקיטון בהכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים
וכן מירידה בהכנסה התפעולית  מהירידה בשער החליפין הממוצע של האירו כאמור לעיל נבע בעיקראשתקד 

בתקופה המקבילה  70.9%-לעומת כ 70.0%- פת הדוח הסתכם בכ. שיעור הרווח הגולמי בתקונטו ברוסיה
  אשתקד.

  ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו ירידת

מליון  19-הפסד מירידת ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח בסך של כ ATRרשמה  בתקופת הדוח
בתקופה  מליון ש"ח 76- בסך של כ ונדל"ן להשקעה בפיתוחנדל"ן להשקעה הפסד מירידת ערך לעומת ש"ח 

  לאור ירידת ערך קרקעות קטנה יותר בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המקבילה אשתקד,

  הוצאות הנהלה וכלליות

 27-מסך של כבתקופת הדוח מליון ש"ח  35- לסך של כ ATRבהוצאות הנהלה וכלליות בגין פעילות  העליה
  .משפטיותבהוצאות  עליהקד נבעה בעיקר מאשת ההמקביל התקופמליון ש"ח ב

  הכנסות אחרות

מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של מביטול רווח בעיקר נבע  2014בשנת הקיטון בהכנסות אחרות פרופורמה 
  , כמובהר בהנחות הפרופורמה.ATR-שרשמה החברה בשל עלייה בשיעור ההחזקה במליון ש"ח  47- כ

  מטופלות בשיטת השווי המאזניהחלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות 

פרופורמה בתקופות הדיווח  המטופלות בשיטת השווי המאזניבחלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות  שינויה
בדוחות הכספיים של  ATR, בשל איחודה של ATRאקוויטי של  )הפסדירווחי (נבע מביטול חלק החברה ב

 .החברה חלף הצגתה בשיטת השווי המאזני
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  מוןהוצאות מי

מרישום הוצאות ריבית רעיוניות למימון בעיקר וח נבע ל בהוצאות המימון פרופורמה בתקופת הדהגידו
  .מליון ש"ח 46-בסך של כ ATRהוצאות המימון של  ומאיחוד, מליון ש"ח 7- בסך של כ ATR-ההשקעה ב

 מליון ש"ח 46-ל כמסך שבתקופת הדוח מליון ש"ח  60-לסך של כ ATRבהוצאות המימון בגין פעילות  עליהה
במצבת  גידולבהוצאות הריבית בשל  עליהממהוצאות הפרשי שער ואשתקד נבע  ההמקביל התקופב

  .אשר ניטלו למימון השקעה בנכסים מניבים ATRהתחייבויות 

  הכנסות מימון 

 חמליון ש" 46- מסך של כבתקופת הדוח מליון ש"ח  4- לסך של כ ATRהקיטון בהכנסות המימון בגין פעילות 
מהכנסות מהפרשי שער שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד לעומת הוצאות אשתקד נבע  ההמקביל התקופב

  הפרשי שער בתקופת הדוח.

  מסים על הכנסה

וכן מהפחתת הפרשים , ATRתוצאות  בתקופת הדוח נובעים מאיחודהשינויים במסים על ההכנסה פרופורמה 
  .ATR - מקוריים בגין השקעה ב

מליון  9-בסך של כמסים  וצאותלעומת המליון ש"ח  18-בסך של כמסים  כנסותה ATRה בתקופת הדוח רשמ
כתוצאה  ATR. מסים על הכנסה נובעים בעיקר ממסים נדחים שרשמה אשתקד ההמקביל הבתקופש"ח 

  מהתחזקות של שער החליפין של הרובל למול האירו וקיטון בבסיס המס הנובע מכך. 

  בדוח על הרווח הכוללהתאמות 

התאמה לקרן ההון מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ, על מנת  כולל פרופורמההדוח על הרווח הכולל 
על תוצאות  פרופורמה איחודממועד הלמול הש"ח השינויים בשער החליפין של האירו השפעת לשקף את 

יון ש"ח מל 133-מליון ש"ח ובסך של כ 67- האמורה הסתכמה בסך של כ לקרן ההון ה. ההתאמהחברה
 2014בדצמבר,  31ולשנה שהסתיימה ביום  2014במרס,  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

  . בהתאמה

(אשר נבע מהפרשי  ATRחלק החברה בהפסד כולל אחר של  בדוח על הרווח הכולל פרופורמה בנוסף, בוטל
חלף  ATRי תרגום לאור איחוד ונכללה מלוא ההשפעה של קרן הפרש )וקרן גידור תזרימי מזומנים תרגום

    .הצגתה בשיטת השווי המאזני

 ATRכמו כן, לאור חוסר אפקטיביות מובנה של עסקאות גידור תזרימי מזומנים בראיית הקבוצה, בוטלה זקיפת 
  של קרן עסקאות גידור תזרימי מזומנים כנגד רישום הוצאות מימון.

  

  

          2015במאי,  28

 יו"ר -חיים כצמן    ים פרופורמהתאריך אישור הדוחות הכספי
  הדירקטוריון

  מנכ"ל -אהרון סופר   
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של גזית גלוב בע"מ

 מבוא

  

הקבוצה), הכולל את  -סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של גזית גלוב בע"מ וחברות בנות שלה (להלן 
ים על רווח או הפסד פרופורמה ועל הרווח הכולל פרופורמה לתקופה של שלושה הדוחות המאוחדים התמציתי

. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 2014במרס  31חודשים שהסתיימה ביום 
 2ולהנחות המפורטות בבאור  1פרופורמה לתקופת ביניים זו בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור 

ב' 38הכספי פרופורמה וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים זו בהתאם לתקנה למידע 
. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי 1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  פרופורמה לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
  

מציתי לתקופת ביניים של חברה שאוחדה אשר הכנסותיה הכלולות באיחוד לא סקרנו את המידע הכספי הת
 31מכלל ההכנסות המאוחדות פרופורמה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  18%-פרופורמה מהוות כ

. המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותה חברה נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוח 2014במרס 
להם הומצא לנו, ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה חברה, מבוססת על דוח הסקירה ש

  הסקירה של רואי החשבון האחרים.
  

 היקף הסקירה
  

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

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

אפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. ולפיכך אינה מ
  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 
ה הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת שהמידע הכספי פרופורמ

  למידע הכספי פרופורמה. 2ולהנחות המפורטות בבאור  1בבאור 
 

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

  .1970-ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38תקנה 
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    פרופורמה:

 ומת תוצאות הפעולות של החברה כפי שדווחו בפועל:להלן תוצאות הפעולות של החברה פרופורמה לע

 -  2014במרס,  31השפעות על דוח מאוחד על רווח או הפסד לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

    
כפי 

שדווח 
התאמות בעבר

  
פרופורמה       

 בלתי מבוקר    

    
 מליוני ש"ח

 (למעט נתונים למניה)
     

 1,571   344  1,227  בניםהכנסות מהשכרת מ
 510   100  410  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

      
 1,061  244  817  הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים

    
 331  -  331  הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות
 438   -  438  עלות מכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו

      
 )107( -  )107( הפסד גולמי ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות

    
 954  244  710  הכל רווח גולמי-סך

    
 )51( )76( 25  עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו

 )174( )27( )147( הוצאות הנהלה וכלליות
 4  -  4  הכנסות אחרות
 )11( )6( )5( הוצאות אחרות

 28  )50( 78  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו
    

 750  85  665  רווח תפעולי
    

 )432( )53( )379( הוצאות מימון
 166  46  120  הכנסות מימון

    
 484  78  406  וח לפני מסים על ההכנסהרו

 97  5  92  מסים על ההכנסה
    
 387  73  314  רווח נקי

     
     מיוחס ל:
     

 171  14  157  בעלי מניות החברה
 216  59  157  זכויות שאינן מקנות שליטה

    
  314  73  387 

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

 0.96  0.07  0.89  רווח נקי בסיסי ומדולל
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     פרופורמה:

 - 2014במרס,  31השפעות על דוח מאוחד על הרווח הכולל לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

   
כפי שדווח 
 פרופורמה התאמות  בעבר

 בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   

   
 387 73  314רווח נקי

     
      הפסד כולל אחר (לאחר השפעת המס):

     סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד

 )203( 10  )213( התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 
 )20( 1  )21( ימי מזומנים הפסדים בגין עסקאות גידור תזר

 4  -  4  רווחים בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  

 )219( 11  )230( סה"כ הפסד כולל אחר
     

 168 84  84 סה"כ רווח כולל

  מיוחס ל:

 102 11  91 בעלי מניות החברה 
 66 73  )7(ליטהזכויות שאינן מקנות ש

84  84 168 
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 פרופורמה:

 - 2014בדצמבר,  31השפעות על דוח מאוחד על רווח או הפסד לשנה שהסתיימה ביום 

כפי שדווח     
 בעבר

 
 התאמות

  
פרופורמה        

 מבוקר    

    
 מליוני ש"ח

 (למעט נתונים למניה)
    

 6,285   1,372   4,913  מהשכרת מבנים הכנסות
 1,987   403   1,584  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

       
 4,298  969  3,329  הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים

    
 1,357  -  1,357  הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות

 1,660   -   1,660  עבודות שבוצעועלות מכירת בניינים, קרקעות וה
       

 )303( -  )303( הפסד גולמי ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות

    
 3,995  969  3,026  הכל רווח גולמי-סך

    
 250  )803( 1,053  עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו   

 )750( )131( )619( ה וכלליותהוצאות הנהל
 8  )47( 55  הכנסות אחרות
 )114( )33( )81( הוצאות אחרות

 110  98  12  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו
    

 3,499  53  3,446  רווח תפעולי
    

 )2,330( )215( )2,115( הוצאות מימון
 222  65  157  הכנסות מימון

    
 1,391  )97( 1,488  רווח לפני מסים על ההכנסה

 487  82  405  מסים על ההכנסה
    
 904  )179( 1,083  רווח נקי

     
     מיוחס ל:
     

 )11( )84( 73  בעלי מניות החברה
 915  )95( 1,010  זכויות שאינן מקנות שליטה

    
  1,083 )179(  904 

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

 )0.06( )0.47( 0.41  רווח נקי (הפסד) בסיסי
     

 )0.08( )0.47( 0.39  רווח נקי (הפסד) מדולל
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      פרופורמה:

  - 2014בדצמבר,  31השפעות על דוח מאוחד על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 

 

   

כפי 
שדווח 
  פרופורמה התאמות בעבר

  מבוקר   
  מליוני ש"ח   

     
  904  )179( 1,083 רווח נקי

     
      רווח כולל אחר (לאחר השפעת המס):

     ם שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסדסכומי

  1,058  )90( 1,148  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 
  47  1  46  רווחים בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים 
  36  -  36  רווחים בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

    

  1,141  )89( 1,230  ל אחרסה"כ רווח כול
      

  2,045  )268( 2,313  סה"כ רווח כולל

    מיוחס ל:

  352  )93( 445  בעלי מניות החברה 
  1,693  )175( 1,868 זכויות שאינן מקנות שליטה

  2,313 )268(  2,045  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            2015במאי,28

תאריך אישור הדוחות הכספיים 
    פרופורמה

  חיים כצמן
    יו"ר הדירקטוריון

  אהרון סופר
    מנכ"ל

  גיל קוטלר
סמנכ"למשנה למנכ"ל ו
  כספים
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  עיקרי המדיניות החשבונאית   -: 1באור  

ות ערך (דוחות ב' לתקנות נייר38הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ערוכים בהתאם לתקנה 
  דוחות הפרופורמה). -(להלן  1970- תקופתיים ומידיים) התש"ל

עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בדוחות הפרופורמה הינם עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת 
הדוחות  -(להלן  2014בדצמבר,  31הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 2015במרס,  31דוחות הכספיים ביניים מאוחדים לתקופה שהסתיימה ביום וב השנתיים)הכספיים 
  הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים). - (להלן

  הנחות פרופורמה  -: 2באור 

  כללי  א.

-רכשה החברה מ 2015בינואר,  22ביניים המאוחדים, ביום לדוחות הכספיים  ג'3כאמור בבאור   
CPI מליון מניות 52.1- כ Atrium European Real Estate Limited  להלן) - ATR .( כתוצאה

לשליטה  CPI, בוטל ההסכם עם 55%-לכ ATR-מהרכישה עלה שיעור החזקת החברה ב
. לפיכך, החל מהרבעון  ATR-והחברה הפכה לבעלת השליטה היחידה ב ATR-משותפת ב

מניב  הינה חברת נדל"ןATR בדוחות הכספיים.  ATRמאחדת החברה את  2015הראשון לשנת 
של מרכזים  פיתוח וניהולומאוגדת באי ג'רזי, המתמקדת ברכישה,  1997אשר הוקמה בשנת 

מסחריים מעוגני סופרמרקטים במרכז ובמזרח אירופה, ומניותיה רשומות למסחר בבורסת וינה 
  בבורסת אמסטרדם. ו

 התיימשל שלושה חודשים שהס הלתקופ ATRתוצאות איחוד דוחות פרופורמה אלו כוללים את   
תקופות  –(להלן יחדיו  2014בדצמבר,  31ולשנה שהסתיימה ביום  2014במרס,  31ביום 

  הפרופורמה). 

מאחר  2015, במרס 31לא מוצג דוח פרופורמה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   
ואין הבדל מהותי בין דוח כאמור לבין הדוח שדווח בפועל בדוחות הכספיים המאוחדים, למעט 

מליון ש"ח מרווח כולל אחר להוצאות אחרות  452-סיווג מחדש של קרנות הון בסך של כה
  ברווח או הפסד.

הפסד והרווח הכולל פרופורמה נערכו על מנת לשקף את  ואהדוחות המאוחדים על הרווח   
פעילות החברה תחת ההנחה כי החברה רכשה את השליטה עם תוצאות  ATRתוצאות איחוד 

, חלף זקיפת חלק החברה ברווחי פרופורמה) האיחודמועד  -(להלן  2013ינואר, ב 1ביום  ATR-ב
  . בהתאם לשיטת השווי המאזני ATR(הפסדי) 

  מאוחדים פרופורמהביניים ששימשו בהכנת דוחות כספיים עיקריות הנחות   ב.

של  הלתקופ ATRדוחות הפרופורמה נערכו על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ושל   
. 2014בדצמבר,  31ולשנה שהסתיימה ביום  2014במרס,  31ביום  הודשים שהסתיימשלושה ח

 2המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת דוחות הפרופורמה הינה כפי שמתוארת בבאור 
  לדוחות הכספיים השנתיים. כמו כן, דוחות הפרופורמה נערכו תחת ההנחות הבאות:

  פרופורמה. איחוד במועד הבוצעה עיל, , כאמור בסעיף א' לCPI-מ ATRרכישת מניות  .1

שהוכר במסגרת חלק החברה בהפסדי חברות  ATRבוטל חלק החברה בתוצאות  .2
דוחות מסגרת מאוחדות ב ATR, שכן תוצאות המטופלות בשיטת השווי המאזני

כמו כן בוטלו רווחים מרכישה במחיר הזדמנותי שהוכרו כתוצאה מעליה  הפרופורמה.
 תקופות הפרופורמה.ב ATR-בשיעור החזקה ב

(אשר  ATRבוטל בדוח על הרווח הכולל פרופורמה חלק החברה בהפסד כולל אחר של  .3
 )נבע מהפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ וקרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים

חלף הצגתה בשיטת  ATRונכללה מלוא ההשפעה של קרן הפרשי תרגום לאור איחוד 
   השווי המאזני.

  



  בע"מ גלוב-גזית
   פרופורמה אוחדיםמ ביניים כספיים דוחות
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  (המשך) הנחות פרופורמה  -: 2אור ב

בראיית הקבוצה  של עסקאות גידור תזרימי מזומניםמובנה לאור חוסר אפקטיביות  .4
של קרן עסקאות גידור תזרימי מזומנים  ATR, בוטלה זקיפת במועד האיחוד פרופורמה

  לרווח כולל אחר, כנגד רישום הוצאות מימון והשפעת המס המיוחס ברווח או הפסד.

' ג3בבאור  כמפורט ATRכישה יוחס לנכסים וההתחייבויות המזוהים נטו של סכום הר .5
. דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה כוללים את ביניים מאוחדיםלדוחות הכספיים 

הפחתת עודפי העלות שנוצרו ברכישה. ההפרש בין עלות ההשקעה לבין השווי ההוגן 
מרכישה אשר הוכר כרווח רופורמה למועד האיחוד פ ATRשל הנכסים המזוהים נטו של 

טרם  ATR-במחיר הזדמנותי, כמו גם ההפסד שהוכר משיערוך ההשקעה הקודמת ב
פרופורמה. באופן הבתוצאות הפעילות בתקופות  ולא נכלל ,ATR-רכישת השליטה ב

מרכישה במחיר דומה, ביטלה החברה את ההשפעות של הפחתת עודפי העלות ורווח 
 פרופורמה.    האיחוד מועד פני לשארעו  ATRרכישות של מניות אשר נוצרו מ הזדמנותי

 פרופורמה, באמצעות מימון בנקאי איחודבמועד ה ATR-החברה מימנה את ההשקעה ב .6
הנקוב באירו ונושא ריבית המבוססת על ריבית האירובור בתוספת מרווח ריבית בנקאי 

רווח והפסד מאוחדים  מקובל. לפיכך, זקפה החברה עלויות מימון רעיוניות לדוחות
ההלוואה שניטלה למימון פרופורמה בגין סכום הרכישה שמומן באשראי בנקאי כאמור. 

לשינויים בשער  ATR-ההשקעה הוכרה כמכשיר מגדר בגין החשיפה של ההשקעה ב
 7הפרשי השער בגין ההלוואה (ראה סעיף החליפין של האירו למול הש"ח, לפיכך 

  שי תרגום דוחות כספיים.) נזקפו לקרן הון מהפרהלןל

קרן ההון בגין הפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ חושבה מחדש בגין   .7
, ATR-בדבר מימון רכישת השליטה ב בהתאם להנחות הפרופורמה ATR- ההשקעה ב

  והוכרה בדוח על הרווח הכולל המאוחד פרופורמה.
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  גזית גלוב בע"מ
  
 פיים ביניים תמציתיים המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוחות הכס

  המיוחסים לחברה
  
  

  2015, במרס 31ליום 
    

  
  

  תוכן העניינים
  
  

 עמוד 

 69 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 

 71 המיוחסים לחברהעל המצב הכספי נתונים כספיים מתוך הדוחות תמציתיים המאוחדים 

 73 ד המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות תמציתיים המאוחדים על רווח או הפס

  74 נתונים כספיים מתוך הדוחות תמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

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

  77  מידע נוסף

  

  
  

-  - -  -  - -  - - - -  - -  -  - -  - - - -
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  לכבוד
  של חברת גזית גלוב בע"מ בעלי המניות
  אביב-, תל1דרך השלום 

  

  א.ג.נ.,
  

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

  

  מבוא
  

ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  ד' לתקנות38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  2015במרץ  31החברה), ליום  - בע"מ (להלן גזית גלוב של  1970- התש"ל

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

  
לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי 

ואשר חלקה של  2015במרץ  31מליוני ש"ח ליום  5,000- ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ
מליוני ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו  38-ות הנ"ל הסתכם לסך של כהחברה ברווחי החבר

תאריך. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו 
ואי החשבון ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של ר

  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 לתקופות ביניים מורכבת 

ם הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לענייני
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

  אם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.בהת

  

  מסקנה

  

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

  .1970-חות תקופתיים ומיידיים), התש"לניירות ערך (דו

 
  
  

 גבאי את קסיררקוסט פורר   אביב,- תל

 רואי חשבון  2015במאי,  28

  

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל

 

 +972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  פקס
ey.com 

 +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 ינייםב הכספיים הדוחות מתוך נפרד כספי ומידע כספיים נתונים להלן
 המוצגים ,לחברה המיוחסים ),מאוחדים דוחות - להלן( התקופתיים הדוחות במסגרת המפורסמים 2015 ,במרס

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

  

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

  

  .השנתיים המאוחדים בדוחות 1 בבאור כהגדרתן מאוחדות חברות

 



  בע"מ ובגל-גזית
  

  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום   
 בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

     נכסים
     

     נכסים שוטפים
     

 45  148  174  ומנים ושווי מזומניםמז
 395  102  381  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לחברות מאוחדות

 180  -  -  ניירות ערך סחירים זמינים למכירה
 88  24  121  נגזרים פיננסיים

 3  3  3  חייבים ויתרות חובה
   

 711  277  679  סה"כ נכסים שוטפים
    
    

    נכסים לא שוטפים
    

 -  -  -  הלוואות לזמן ארוך *)
 -  111  -  ניירות ערך סחירים זמינים למכירה

 278  830  717  נגזרים פיננסיים 
 5,926  6,441  6,585  הלוואות לחברות מאוחדות
 13,286  11,760  12,594  השקעות בחברות מאוחדות

 5  6  4  וש קבוע, נטורכ
   

 19,495  19,148  19,900  סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 20,206  19,425  20,579  סה"כ נכסים 
   

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

 

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



  בע"מ ובגל-גזית
  

  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום  
 בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

     התחייבויות והון
     

     התחייבויות שוטפות
     
 976  264  963  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 40  10  -  נגזרים פיננסיים
 3  3  5  ספקים ונותני שירותים

 192  91  95  זכאים ויתרות זכות
 9  9  28  מסים שוטפים לשלם

 -  79  82  דיבידנד שהוכרז
   

 1,220  456  1,173  סה"כ התחייבויות שוטפות
   

   
    התחייבויות לא שוטפות

   
 1,001  764  1,025  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 9,900  10,390  10,539  ות חובאגר
 62  -  -  נגזרים פיננסיים
 -  26  *)-  מסים נדחים

   
 10,963  11,180  11,564  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

   
    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

   
 232  229  232  הון מניות

 4,411  4,295  4,413  פרמיה על מניות
 )1,535( )1,973( )2,012( קרנות הון
 4,915  5,238  5,209  יתרת רווח

   
 8,023  7,789  7,842  סה"כ הון

   
 20,206  19,425  20,579  סה"כ התחייבויות והון

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

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

           2015במאי,  28
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  חיים כצמן 

  יו"ר הדירקטוריון
  אהרון סופר 

  מנכ"ל
  גיל קוטלר 

  משנה למנכ"ל
  ומנהל כספים ראשי

 



  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 
 צמברבד

  2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 מליוני ש"ח  
     

 2   *)   -  1  הכנסות דמי ניהול מחברות קשורות
 273   66  48  הכנסות מימון מחברות מאוחדות

 53  95  577  הכנסות מימון אחרות
    

 328  161  626  סה"כ הכנסות
    

 64  18  13  נהלה וכלליותהוצאות ה
 737  74  -  הוצאות מימון
 *)-  -  407  הוצאות אחרות

    
 801  92  420  סה"כ הוצאות

    
 )473( 69  206  רווח (הפסד) לפני רווח מחברות מאוחדות, נטו

    
 509  97  148  רווח מחברות מאוחדות, נטו

    
 36  166  354  ים על ההכנסהרווח לפני מס

    
 )37( 9  )22( מסים על ההכנסה (הטבת מס)

    
 73  157  376  רווח נקי המיוחס לחברה

     
     
  
     

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

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



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

 31ביום 
    בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

 במרס 31ביום 
   2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   
        

 73  157  376  רווח נקי מיוחס לחברה
      

    חר השפעת המס):רווח כולל אחר המיוחס לחברה (לא
      

    סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד:
      

 134  45  94  רווח מהפרשי תרגום מטבע חוץ
 18  4  )21( רווח (הפסד) בגין ניירות ערך זמינים למכירה
 -  -  407  מימוש קרן הון מהפרשי תרגום מטבע חוץ

    
 152  49  480  אחר המיוחס לחברה רווח כולל

    
 רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברות מאוחדות 

 220  )115( )1,022( (לאחר השפעת מס)   
    
    
      

 372  )66( )542( סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה
      

 445  91  )166( סה"כ רווח (הפסד) כולל המיוחס לחברה

   
 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 
  2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 מליוני ש"ח  
     

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 
    

 73  157  376  רווח נקי המיוחס לחברה
    

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
    של החברה:   
    

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

 411  )87( )625( כנסות) מימון, נטוהוצאות (ה
 )509( )97( )148( רווח בגין חברות מאוחדות, נטו

 -  -  407  הפסד ממימוש קרן תרגום מטבע חוץ 
 9  3  1  עלות תשלום מבוסס מניות

 )37( 9  )22( מסים על ההכנסה (הטבת מס)
    
 )387( )172( )124( 

    ם והתחייבויות של החברה:שינויים בסעיפי נכסי
    

 )3( 2  )3( ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
 )1( )4( )14( ירידה בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות

    
 )17( )2( )4( 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה בחברה עבור:
    

 )599( )232( )217( ריבית ששולמה
 90  1  -  ריבית שהתקבלה

 237  33  52  ריבית שהתקבלה מחברות מאוחדות
 )39( )8( )9( מסים ששולמו

 14  -  2  דיבידנד שהתקבל
 170  157  164  דיבידנד שהתקבל מחברות מאוחדות

    
 )8( )49( )127( 
    

 )182( )66( )36( החברה מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של 
    
     

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

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

 31ביום 
   בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

  במרס 31ביום 
  2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר  
     
 מליוני ש"ח  

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 
     

 )1( *)-  *)-  רכישת רכוש קבוע
 *) -  -  -  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )942( )54( )271( השקעות בחברות מאוחדות

 168  -  48  פדיון מניות בכורה של חברה מאוחדת 
 414  134  )960( קבלת (מתן) הלוואות מחברות (לחברות) מאוחדות, נטו

 )154( -  -  השקעה בניירות ערך סחירים 
 141  -  182  תמורה ממכירת ניירות ערך סחירים

    
 )374( 80  )1,001(מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 

    
 118  -  -  הנפקת הון מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 *) -  *)   -  *)   -  מימוש כתבי אופציה למניות
 -  -  *)   -  פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה
 )318( -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 445  -  789  אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה הנפקת
 )255( -  )8( פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב

 )110( )341( 390  קבלת (פרעון) קווי אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים, נטו
 243  -  -  התרת עסקאות גידור 

    
 123  )341( 1,171  מון של החברה מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מי

    
 4  1  )5( הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

    
 )429( )326( 129  ירידה במזומנים ושווי מזומנים 

    
 474  474  45  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

    
 45  148  174  לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים 

   
    פעילות מהותית שלא במזומן של החברה 

    
 72  -  -  המרת הלוואות לחברות מאוחדות כנגד הנפקת מניות

   
 -  79  82  דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה

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

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

ולתקופה של שלושה חודשים  2015במרס,  31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  השהסתיימ
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים של 1970- התש"ל

אשר ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם,  2014בדצמבר,  31החברה ליום 
ם כספיים ביניים תמציתיי וגם בהקשר לדוחות 2015במרס,  23אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 

  .2015במרס,  31מאוחדים ליום 
  

ש"ח.  יליארדמ 0.5- תאריך הדיווח) לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ - (להלן  2015במרס,  31ליום   .ב
ליארד ש"ח ימ 2.7- לחברה ולחברות בנות בבעלותה המלאה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך של כ

מליון  673-ח גייסה החברה חוב ארוך טווח בסך נטו של כבנוסף, לאחר תאריך הדיווהניתנים לניצול מיידי. 
הנהלת החברה בדיעה כי המקורות הנ"ל יאפשרו לחברה לעמוד בפרעון להלן.  'ש"ח, ראה סעיף ה

   התחייבויותיה לזמן קצר.
  

  
 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  .ג

  
יון אירו. חלק מל 89- על דיבידנד בסך של כ CTYהכריזה  2015הראשון לשנת במהלך הרבעון  .1

 מליון ש"ח. 164-, הסתכם בכ2015החברה בדיבידנד, אשר שולם בחודש מרס 
 

מליון  789- של כ נטו בהיקף 2015ינואר של אגרות חוב (סדרה י"ב) בחודש  הרחבהלפרטים בדבר  .2
 לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 1ב'3ש"ח, ראה באור 

  
לדוחות הכספיים ביניים ג' 3, ראה באור 2015ינואר בחודש  ATRרכישת מניות לפרטים בדבר  .3

 407-כתוצאה מהרכישה מימשה החברה קרן הון מהפרשי תרגום מטבע חוץ בסך של כ מאוחדים.
 מליון ש"ח לסעיף הוצאות אחרות ברווח או הפסד.

 
  מכשירים פיננסיים -  IFRS 7  .ד

 
  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים: .1

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

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

  

 

 2014במרס,  31ליום 2015במרס,  31ליום    
בדצמבר,  31ליום 

2014 

   
ערך 
 שווי הוגןבספרים

ערך 
 שווי הוגןבספרים

ערך 
שווי הוגן בספרים

 מליוני ש"ח   
       סה"כ התחייבויות:  
         
 12,316  10,876  12,069  10,654  12,952  11,502  אגרות חוב  

  
 דים הלוואות מתאגי

 1,016  1,001  776  764  1,045  1,025  בנקאיים ואחרים   
         
    12,527  13,997  11,418  12,845  11,877  13,332 
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 מכשירים פיננסיים (המשך) - IFRS 7  .ד
  

  סיווג המכשירים הפיננסיים לפי מדרג השווי ההוגן: .2
  

בקשר עם סיווג הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות אשר  במהלך תקופת הדיווח לא חל שינוי מהותי
. בנוסף, לא היו 2014בדצמבר,  31נמדדים 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 יםוגן של מכשירבגין מדידת שווי ה 3מחוץ לרמה 

  
 אירועים לאחר תאריך הדיווחה.          

  
מליון  673-בהיקף נטו של כ 2015לפרטים בדבר הרחבה של אגרות חוב (סדרה י"ב) בחודש אפריל  .1

   א' לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.5ש"ח, ראה באור 
 

  Sektor Gruppenתה של על התקשרותה בעסקה לרכישת מלוא מניו  CTYלפרטים בדבר הודעת .2
מיליארד ש"ח) ובכוונתה לממן רכישה זו  6.3-מיליארד אירו (כ 1.47-בתמורה כוללת בסך של כ

באמצעות הנפקת זכויות וכן התחייבות החברה לנצל את מלוא הזכויות שתוצענה לה במסגרת 
  ז' לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.5הנפקת הזכויות, ראה באור 

  
  דיבידנד שהוכרז          ו. 

  
מליון  82.1 -ש"ח למניה (סך כולל של כ 0.46הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2015במאי,  28ביום 

  .2015, ביוני 22לבעלי המניות של החברה ביום  2015, ביולי 6ש"ח) לתשלום ביום 
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דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

  ג(א) לתקנות ניירות ערך בישראל38לוי לפי תקנה הגי
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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 
  נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.בקרה פנימית 

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

  אהרון סופר, מנהל כללי;  .1

  גיל קוטלר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי;  .2

  ורדה צונץ, מנהלת אחריות תאגידית;  . 3

  רמי ווייסנברגר, סמנכ"ל וחשב.  .4

  רונן גלס, סמנכ"ל מימון.  .5

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

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

  על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

תו כאמור, הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלו
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 
שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת 

  הגילוי.

ילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הג
  שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה 
, העריכו ")הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(להלן: " 2014בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד. בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו 
  היא אפקטיבית. 2014בדצמבר  31למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

אירוע או עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל , ATRלמעט האמור להלן בדבר רכישת 
עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי 

  בדבר הבקרה הפנימית האחרון.

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי לאור האמור לעיל ולהלן, 
ידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מ

  הפנימית היא אפקטיבית.

  :)ATR(להלן:  Atrium European Real Estate Limitedרכישת חברת 

. ATR-והפך לבעל שליטה יחיד ב ATRהתאגיד רכש מניות נוספות של  2015במהלך הרבעון הראשון לשנת 
  ג' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 3לפרטים בדבר הרכישה, ראה באור 

דיווח זה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, אינו כולל את הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
ארעו במהלך  ATRבידי החברה ואיחודה לראשונה של  ATR-, מאחר שהשגת השליטה בATRוהגילוי בקשר עם 

   .ATRידי התאגיד להעריך את אפקטיביות הבקרה הפנימית של ועד למועד הדוח לא עלה ב 2015שנת 

-הסתכמו בכ 2015שנכללו בדוחות הכספיים ביניים המאוחדים לרבעון הראשון לשנת  ATRוהכנסות  ATRסך נכסי 
וההכנסות  , בהתאמה, מהנכסים16.6%-וכ 18.7%-המהווים כ, מיליארד ש"ח, בהתאמה 0.3-מיליארד ש"ח וכ 14.7

פועלת  ATRלתאגיד, לצד העובדה כי  ATRל התאגיד. לאור מהותיות סכומי הנכסים וההכנסות של המאוחדים ש
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במספר מדינות במרכז ובמזרח אירופה, באמצעות הנהלות מקומיות במרבית איזורי הפעילות שלה, להערכת 
יביות הבקרה התאגיד תידרש תקופה היערכות משמעותית לצורך יישום דרישות הציות והדיווח בקשר עם אפקט

. לפיכך, החל ממועד הרכישה פועלת 2010פי עמדת רשות ניירות ערך מיולי -, כמתאפשר עלATR-הפנימית ב
הנהלת התאגיד להכללת דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של התאגיד אשר תכלול את הבקרה הפנימית 

  .2016בדצמבר,  31בדוח השנתי על הבקרה הפנימית ליום  ATRשל 

כיחידה עסקית המנוהלת באופן עצמאי, לא צפויה השפעה מהותית על  ATRרכת התאגיד, לאור פעילותה של להע
  .ATRהבקרה הפנימית בשאר חלקי התאגיד כתוצאה מרכישת 

במסגרת דוח אפקטיביות הבקרה   ATRעד למועד הדוח, ביצעה הנהלת התאגיד הערכה ראשונית של הכללת
ורואי החשבון שלה על מנת להציג בפניהם את ההשפעות ודרישות הציות  ATRהלת הפנימית, קיימה פגישות עם הנ

 ATRשיסייעו בידי התאגיד והנהלת   ATRוהדיווח הרלוונטיות, והתקשרה עם יועצים מקומיים באיזורי הפעילות של
ה של . בהתאם לתוכנית הפעולATRלהחיל את דרישות החוק בקשר עם הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על 

קביעת תכולת הפרוייקט מבחינת היחידות  - התאגיד, קבע התאגיד מספר אבני דרך עיקריים: בשלב ראשון 
בהתחשב ברמת המהותיות שלהם ומיפוי  ATRהעסקיות, התהליכים העסקיים וסעיפי הדוח הרלוונטיים של 

קוף ותיקון פערים בעיצוב הערכת סיכונים, עיצוב הבקרה הפנימית, תי -הסיכונים המובנים בהם; כשלב שני 
בדיקת אפקטיביות הבקרה (טסטים), הערכת ביניים של אפקטיביות הבקרה, תיקון  - הבקרה; כשלב שלישי 

  ליקויים ולבסוף בדיקה חוזרת של אפקטיביות הבקרה ודיווח. 
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  הצהרות מנהלים:

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

  הצהרת מנהלים

  יהצהרת מנהל כלל

  

  אני, אהרון סופר, מצהיר כי:

(להלן:   2015של שנת  ראשון") לרבעון ההתאגידבחנתי את הדוח הרבעוני של גזית גלוב בע"מ (להלן: "  )1(
  ");הדוחות"

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה   )2(
לו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכל

  בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות   )3(
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

לתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפע  (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 

  –הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

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

ונהלים, המיועדים להבטיח  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות  (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
  –במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

אחרון לבין לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי ה  (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.

  
  

  2015במאי,  28
    

  אהרון סופר, מנכ"ל    
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  ):2ג(ד)(38נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה צהרת ה  )ב

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  אני, גיל קוטלר, מצהיר כי:

גלוב - בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של גזית )1(
הדוחות לתקופת " או "הדוחות(להלן: " 2015) לרבעון הראשון של שנת "התאגידבע"מ (להלן: "

  ");הביניים

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

  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(
באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

  אריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;לת

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:

או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה  )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 

במהימנות הדיווח הכספי  לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק
  –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(
  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

  חד עם אחרים בתאגיד:אני, לבד או י )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 

בחברות המאוחדות, , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ו2010-(דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  –בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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;

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 
הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות 

  רה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.הבק

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

  2015במאי,  28
    

  גיל קוטלר, משנה למנכ"ל    
  ומנהל כספים ראשי

  


