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ואיחוד הדוחות  בנורווגיה   Sektor Gruppen רכישת  ידי  על  שהונעו 

הכספיים של אטריום עם רכישת כ- 14% נוספים ממניותיה. סך כל 

ההכנסות מפעולות )FFO( גדלו בכ- 5% לכ- 627 מיליון שקל עם 

גידול ב-FFO למניה מכ- 3.39 שקל לכ- 3.51 שקל למניה. בנטרול 

 FFO -גדל בכ- 17% וה FFO -השפעתן של תנודות שערי חליפין, ה

למניה גדל בכ- 15%.

התחזקות השקל, מטבע הדיווח שלנו, הביאה לירידה של כ- 6.6 שקל 

בהון המיוחס למניה במהלך השנה. פירוש הדבר הוא שבמידה רבה 

בתוצאות  באופן מלא  אינה משתקפת  בפעילות  החיובית  הצמיחה 

החברה. האסטרטגיה הפיננסית שלנו לגידור תנודות המטבע מיתנו 

במידה מסוימת את תוצאות התחזקותו של השקל ופעלה לטובתנו. 

ברמת  שקל  מיליארד   10.4 כ-  של  גבוהה  נזילות  רמת  על  שמרנו 

הקבוצה, וכ- 3.0 מיליארד שקל ברמת החברה. רמת המינוף שלנו 

נותרה ללא שינוי והיא עומדת על 51.3% על בסיס מאוחד. מרכיב 

חשוב באסטרטגיה של הקבוצה הוא שמירה על דירוג אשראי גבוה, 

של  הדירוג  את  לאחרונה  העלו   Moody’s ש-  לראות  מרוצים  ואנו 

סיטיקון ל- Baa1, לאחר רכישת Sektor הנורווגית. ברמה של גזית-

גלוב, אחד היעדים המרכזיים שלנו בשנתיים הבאות הוא לקבל דירוג 

אשראי בינלאומי. 

ב- 2015 השקענו כ- 9.3 מיליארד שקל ברכישות, ישירות ועקיפות, 

הנכסים  לתיק  מ”ר  מיליון  חצי  וכמעט  חדשים  נכסים   28 והוספנו 

שלנו. העסקה החשובה ביותר היתה עסקת רכישה בהיקף של כ- 1.5 

מיליארד אירו, שבמסגרתה רכשה החברה הבת שלנו  סיטיקון את 

Sektor Gruppen, חברת מרכזי המסחר השנייה בגודלה בנורווגיה.  

עסקה זו שינתה לחלוטין את פניה של סיטיקון, לא רק משום שעתה 

הנורדי,  באזור  ביותר  הגדולה  הציבורית  המסחר  מרכזי  חברת  היא 

המודעות  בשיעור  עצום  לגידול  גרמה  שהרכישה  משום  גם  אלא 

מכך,  חשוב  איכותיים.  דיירים  ולשמר  למשוך  וביכולתה  לחברה 

העסקה הביאה לתיק הנכסים של הקבוצה 20 מרכזי קניות איכותיים 

הוא מהמהירים  שלה  הגידול  עיר שקצב  באוסלו,  בעיקר  שנמצאים 

באירופה.

ואני שמח  גזית-גלוב בפיתוח עסקיה  במהלך שנת 2015 המשיכה 

לבשר לכם כי גם בשנה זו נרשמו התפתחויות חיוביות בפלטפורמה 

לחלוטין  מחויבים  נותרנו  מהחזיתות.  ברבות  שלנו  הגלובלית 

איכותיים,  מסחר  מרכזי  תיק  של  ואחזקתו  בבנייתו  להתמקדותנו 

מובילים  אורבאניים  באזורים  הממוקמים  סופרמרקטים,  מעוגני 

בצפון אמריקה, אירופה, ברזיל וישראל. 

של  מינויים  עם  בקבוצה  לציון  ראויים  בשינויים  התאפיינה   2015

עדי  חדש,  כספים  וסמנכ”ל  לוין,  )רוחה(  רחל  חדשה,  מנכל”ית 

ימיני, שצירפו לצדם חברי צוות חדשים. לרוחה ולעדי קשרי עובדה 

קרובים וארוכי שנים עם גזית-גלוב ועם חברות הבנות שלה, ולכן הם 

מוכרים ומוערכים עוד בטרם החלו בתפקידיהם החדשים. הגעתם 

ביותר  הטובה  בצורה  לקדם  כיצד  רעננה  מחשבה  לחברה  הביאה 

התשואה  שיפור  הוא  שהיעד  שלה  הטווח  ארוכת  האסטרטגיה  את 

העתידית לבעלי המניות. 

הכספיות  בתוצאות  השתקפו  שלנו  החזקים  התפעוליים  הביצועים 

בהכנסה   25% כ-  של  וגידול  נאה  צמיחה  רשמנו  בה  הקבוצה  של 

 ,)NOI( נטו  התפעולית  בהכנסה   26% של  וגידול  שכירות  מדמי 

 שותפי
בעלי המניות,
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2016 תהיה שנת אינטגרציה ואיחוד בסיטיקון, ובה נתחיל לראות 

את פירות הסינרגיות המתוכננות בחברה בתחומים השונים וזאת 

באמצעות פלטפורמת התפעול המורחבת שלנו.

 55% ל-  באטריום  שלנו  הבעלות  את  הגדלנו  ב-2015  בנוסף, 

אטריום   .Apollo מ-  בחברה  נוספים   14% כ-  רכישת  בעקבות 

אירופה,  ומזרח  במרכז  קניות  מרכזי  של  והמנהל  הבעלים  היא 

החברה  רכשה   2015 שביולי  לאחר  יותר  עוד  שהתחזקה  עמדה 

אחד  זהו  אירו;  מיליון   162 כ-  של  בסכום   Arkády Pankrác את 

ממרכזי הקניות הגדולים והמצליחים ביותר בפראג, בירת צ’כיה, 

המשיכה  אטריום  בעיר.  מטרו  לתחנת  בסמיכות  ממוקם  והוא 

להתקדם לכל אורך השנה ומיצבה מחדש את תיק נכסיה לכלכלות 

החזקות ביותר באזור מרכז ומזרח אירופה וכתוצאה מכך רוסיה, 

שסובלת ממיתון אשר לו השפעה שלילית על תיק הנכסים במדינה 

זו, אחראית כיום לפחות מ- 3% מתיק הנכסים של גזית-גלוב.

גם בברזיל פעלנו נמרצות להגדיל את תיק נכסינו על ידי רכישת 

 Mais -ו Shopping Light( שני מרכזי קניות איכותיים בסאו פאולו

הן  אלה  רכישות  דולר.  מיליון   120 כ-  של  Shopping( בהשקעה 

ביטוי לאסטרטגיה שלנו להתמקד בעיר הגדולה והמשגשגת ביותר 

ערך  ליצירת  פוטנציאל  מציעה  היא  כי  מאמינים  שאנו  בברזיל, 

בטווח הבינוני והארוך. 

הגם שברזיל מתמודדת כיום עם מספר אתגרים מאקרו-כלכליים 

שזכו להד תקשורתי רב, אנו מאמינים כי נתוני ההשקעה הבסיסיים 

עליה.  לוותר  שאין  הזדמנות  ומציעים  מיוחד  באופן  חזקים  שלה 

זאת, בין השאר, בשל תת-היצע עצום של מרכזי מסחר אורבניים 

וגידול משמעותי באוכלוסייה של כ- 2  איכותיים ומודרניים מחד, 

מיליון איש בשנה. אנו מאמינים שעם התאוששות השוק, יהיה קשה 

מאוד, בוודאי הרבה יותר יקר, לרכוש במדינה נכסים ברמת איכות 

דומה. 

בנכסים  המחסור  בברזיל,  המאתגרת  הכלכלית  הסביבה  למרות 

 BR מ-   5% כ-  לרכוש  להחלטתנו  בסיס  היה  למכירה  איכותיים 

הגדול  הבעלים  והיא   ,Bovespa ברשימת  שנכללת  חברה   ,Malls

ביותר של מרכזי מסחר בברזיל. בפברואר הצלחנו לנצל הזדמנות 

נדירה זו ולרכוש נתח בחברה איכותית במחיר למניה, שבשל גורמים 

משמעותית  ונמוך  השנים,  בחמש  השפל  בנקודת  היה  חיצוניים, 

את  מוכיחה  הרכישה   .)NAV( החברה  נכסי  של  הנקי  מהשווי 

יכולתנו להגיב בזריזות, גמישות ונחישות להזדמנויות המונעות על 

ידי תנאי שוק ונמצאות בתחום העסקים שלנו.

וואן  אקוויטי  ידי  על  רכישה  היתה  בולטת  בצפון אמריקה, עסקה 

של נכס לשימושים מעורבים הממוקם בקיימברידג’, מסצ’וסטס, 

ייחודית  הזדמנות  עתה  לנו  יש  שם  דולר,  מיליון   85 כ-  תמורת 

לפיתוח שישנה לחלוטין את הנכס. 

אנו פועלים במרץ לממש את החזון שלנו שהוא בניית תיק גלובלי 

מפעילים  אנו  כך  ולשם  אורבניים,  בשווקים  איכותיים  נכסים  של 

רכישות  ביצוע  מרכיבים:  שלושה  על  המבוססת  אסטרטגיה 

ממוקדות של נכסים; שיפור הניהול של הנכסים על מנת לפתח ו/

או להרחיב אותם; מכירה של נכסים שאינם נכסי ליבה.

ומכרנו  הנכסים  תיק  את  להשביח  המשכנו  ולאחריה   2015 ב- 

נכסים בהיקף של כ- 1.6 מיליארד שקל, כולל מכירה בהיקף של 

כ- 185 מיליון אירו של נכסים שאינם ליבה על ידי אטריום בצ’כיה 

ומכירה בהיקף של כ- 148 מיליון אירו של נכסים שאינם נכסי ליבה 

על ידי סיטיקון באזור הנורדי. 

אנו מודעים לחשיבות הרבה של שדרוג ושיפור מתמשכים של מרכזי 

המסחר שלנו, על מנת להבטיח שהם ישמרו על מעמדם כיעדים 

דומיננטיים נבחרים וימשיכו לשרת את צרכי הקהילות המקומיות. 

ב-2015 השקענו יותר מ- 1.9 מיליארד שקל בשדרוג תיק הנכסים 

מחדש  ופיתוח  פיתוח  באמצעות  העולם  ברחבי  שלנו  הקיימים 

פולין,   ,Torun ב-  אטריום  של  הנכס  של  גדולה  הרחבה  דוגמת 

וההתקדמות המשמעותית שלנו בשלב הראשון של הרחבת מרכז 

Promenada, שהוא ספינת הדגל שלה בוורשה, שלב זה  הקניות 

נפתח במרץ 2016. 
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המחודש  הפיתוח  את  קידמה  קפיטל  פירסט  אמריקה,  בצפון 

הבת  חברת  ואילו  בטורונטו,   Yorkville Villageשל וההרחבה 

האמריקאית שלנו, אקוויטי וואן, הציגה תוכנית לעשר שנים לפיתוח 

דוגמה  דולר.  מיליארד   1 כ-  של  בהיקף  שונים  נכסים  של  מחדש 

בחנות  למצוא  אפשר  זו  בדרך  להשיג  שבאפשרותנו  למה  מצוינת 

 ,Barneys יורק עבור  בניו  הדגל החדשה שלנו שהושלמה לאחרונה 

וממוקמת על השדרה השביעית ורחוב 17. בנכס זה התחלנו ברכישה 

בשנת 2012, המשכנו בפיתוח מחודש מקיף של הנכס ובסופו של 

דבר, חתמנו על הסכם שכירות חדש עם שכר דירה גבוה משמעותית 

ועם דייר איכותי. פרויקט זה יצר ערך רב לבעלי המניות וזכה לכיסוי 

חיובי רחב בתקשורת.

נכון לסוף השנה, גזית-גלוב שלטה או ניהלה, במישרין או בעקיפין, 

 451 שכולל  שקל,  מיליארד   80.2 כ-  של  בהיקף  נכסים  בתיק 

עם שטחים  מדינות,   20 מ-  ביותר  ממרכזי מסחר  ומורכב  נכסים, 

להשכרה בהיקף כולל )GLA( של יותר מ- 6.6 מיליון מ”ר. להמחשת 

ההתקדמות שעשינו במיצוב-מחדש של תיק הנכסים שלנו לעתיד, 

44 מהנכסים שלנו מוערכים כיום ביותר מ- 100 מיליון דולר ארה”ב 

כל אחד, והם מיייצגים 39% מתיק הנכסים שלנו, בהשוואה למצב 

לפני 8 שנים, אזי היו לנו רק 10 נכסים כאלה שייצגו 17% מסך כל 

תיק הנכסים שלנו.

לפני  הצנועה של החברה  להתחלה  אלה  נתונים  אני משווה  כאשר 

פתוח  קניות  מרכז  שלנו,  הראשון  הנכס  את  כשרכשנו  שנים,   25

גם  אלא  עד כמה התקדמנו,  רק  לא  להאמין  אני מתקשה  במיאמי, 

של  הצמיחה  לאור  והלקוחות  הצרכנים  התנהגות  השתנתה  כיצד 

באופן  שינתה  המקוון  הקניות  עולם  של  צמיחתו  המקוון.  המסחר 

דרמטי את פניה של הסביבה הקמעונאית ברחבי העולם וללא ספק 

תמשיך לעשות זאת.

 Location, Location,“ מה שלא השתנה כלל היא הסיסמה הוותיקה

במידה  בעבר.  שהייתה  כפי  ממש  כיום  תקפה  שהיא   ,”Location

מסוימת של אירוניה, אנו עדים עתה למותגי מסחר מקוון שעוברים, 

את  להצמיח  מנת  על  קיימות  קבועות  בחנויות  משתמשים,  או 

עסקיהם. מגמה זו מאשרת את אמונתי המוצקה ביכולת שלנו להגדיל 

יוצא את תזרימי המזומנים בטווח הארוך,  וכפועל  את שכר הדירה 

בפרט כשאנו ממשיכים להרחיב את מרכיבי פעילות הפנאי במרכזי 

מגדילים  אנו  כך  בהם.  לבקר  שחובה  יעדים  ויוצרים  שלנו,  הקניות 

באופן משמעותי את כמויות המבקרים במרכזים שלנו.  

)Multi-Channel( תמשיך ללא  לכן, למרות שהקמעונות המשולבת 

ספק ללוות אותנו גם בעתיד, אנו בטוחים באותה מידה שהפורמטים 

לכן,  מהיר.  באופן  להתפתח  ימשיכו  הפיזי  הקמעונאי  המסחר  של 

חובה עלינו לצפות התפתחויות עתידיות ולהגיב להן במהירות ובאופן 

הולם, על מנת להבטיח שהנכסים שלנו יתפתחו לפחות באותו קצב 

ואפילו מהר יותר.

לאחרונה  שנעשו  השינויים  שלי,  הפתיחה  בהערות  שציינתי  כפי 

בהנהלה נתנו לכולנו נקודת ראות רעננה על האסטרטגיה של גזית-

היכולת  עם  ביחד  שלנו,  הבסיס  נכסי  שאיכות  מאמינים  אנו  גלוב. 

המוכחת של צוות ההנהלה שלנו להוביל לשיפור בפלטפורמות נדל”ן 

תפעוליות והיכולת לייצר ערך ותשואות אטרקטיביות לבעלי המניות 

גלוב,  גזית  של  המניה  במחיר  כיום  אינם משתקפים  הארוך  בטווח 

אשר נסחרת במחיר נמוך משמעותית משווי הנכסים הנקי שלה. 

זוהי סיבה לדאגה לי, כיושב הראש, ליתר חברי הדירקטוריון וכמובן 

להנהלה. אנו רואים את הביצועים של מחיר המניה כמדד חשוב מאוד 

להצלחת החברה בטווח הבינוני והארוך, ובמהלך מספר שנים ביצועי 

המניות של גזית גלוב היו מתחת לממוצע של מדד הייחוס הגלובלי 

 .EPRA global index -שלנו, ה

באתגרים המאקרו-כלכליים  למצוא  לכך אפשר  חלקי  יתכן שהסבר 

במספר שווקים בהם אנו פועלים כדוגמת ברזיל, רוסיה או פינלנד 

שבפועל  למרות  כלפיהם,  שלנו  לחשיפה  בנוגע  בחששות  ו/או 

ההשפעה שלהם על התוצאות שלנו מוגבלת מאוד, למעשה, כ- 79% 

מתיק הנכסים שלנו נמצאים במדינות שדירוג ההשקעה שלהן הוא 

A+ או יותר. 



4.  גזית-גלוב בע"מ דוחות כספיים 2015

בברכה,

חיים כצמן
יו"ר מועצת המנהלים

בעלי  עם  שלנו  המתמשך  הדיאלוג  בעקבות  וגם  זאת  עם  יחד 

כי  מאמינים  אנו  יותר,  הרחבה  המשקיעים  קהילת  ועם  המניות 

הוא  החברה  בפיתוח  בפנינו  שעומדים  המרכזיים  האתגרים  בין 

חברות  באמצעות  המרכזית  הפעילות  ודרך  הקבוצה  של  המבנה 

בנות ציבוריות. זאת, בניגוד לחשיפה המוגבלת יותר של הקבוצה 

להשקעות ישירות בנדל”ן, מסלול המועדף על ידי משקיעים, מאחר 

וביצועי  דירה  הכנסה משכר  של  המסלול  אחר  לעקוב  יותר  שקל 

הנכסים ועד לדיבידנדים ולתשואה הכוללת לבעלי המניות.  

לקבוע  שנועדה  מעמיקה  אסטרטגית  בבדיקה  כיום  עוסקים  אנו 

כיצד נוכל לשנות מצב זה. המסר הכולל הוא שאנו רוצים לראות 

את גזית-גלוב חוזרת אל השורשים, כלומר, השקעה ישירה בנדל”ן 

מבנה  את  בהדרגה  נפשט  ולצדה  מובהקת,  לעדיפות  תזכה 

הקבוצה. העובדה היא שהבסיס של הד.נ.א. שלנו הוא של חברת 

נדל”ן תפעולית, ככה התחלנו וכך שגשגנו במשך השנים.

לכן, אנו מאמינים שהזרז העיקרי להצפת ערך בגזית-גלוב לבעלי 

המניות הוא תהליך חזרה למבנה של חברת נדל”ן תפעולית ולא 

חברת אחזקות.

מנת  על  המיידי  בטווח  ליישם  שבכוונתו  יוזמות  כמה  כבר  זיהינו 

לאפשר תהליך זה, שהראשונה בהן היא הפסקת מאמצינו למכור 

את הנכסים של גזית-גלוב בישראל. בנוסף, בתחילת 2016 מכרנו 

את ההשקעה הלא מוצלחת שלנו בקבוצת דורי .

את  להרחיב  להמשיך  יהיה  זו  אסטרטגיה  של  אחר  מרכזי  מרכיב 

חותרים  שאנו  תוך  הישירה  האיכותיים שבשליטתנו  הנכסים  תיק 

נכסים  שבבעלותנו,  הדומיננטיים  הנכסים  היקף  את  להגדיל 

איכותיים באזורים אורבניים צומחים. אנו נמשיך להתמקד במדינות 

המתאפיינות בשילוב של יציבות פוליטית ואופק כלכלי חיובי לטווח 

הארוך.  

גלובלית  אנו גם חותרים למנף את הניסיון הרב שצברנו כחברה 

מובילה בניהול מרכזי מסחר על מנת לייצר תזרימי הכנסות נוספים 

לקבוצה מדמי ניהול של נכסי נדל”ן. אפיק אפשרי אחד לפעילות זו 

עשוי להיות בחבירה עם משקיעים בינלאומיים למיזמים משותפים 

חדשים לצורך רכישה של נכסים או פלטפורמות.

כמו כל המשקיעים הבינלאומיים, אף אנו איננו חסינים מהשפעות 

נפסיק  לא  ואנו  צפויות,  לא  מאקרו-כלכליות  התרחשויות  של 

לעקוב אחרי תופעות כלל עולמיות. מחירי הנפט ממשיכים לתת 

זו  השפעה  לפעמים  העולם.  ברחבי  כלכלות  על  אותותיהם  את 

יכולה להיות שלילית, כמו במקרים של רוסיה או נורווגיה, אך גם 

חיובית לגבי מדינות רבות אחרות כדוגמת שוודיה או פולין. מאחר 

שההשפעה הכוללת של ירידת עלויות הדלק היא שלצרכנים נותרת 

חיוביות  כזו השפעות  להיות למגמה  פנויה, עשויות  יותר הכנסה 

ביותר על שוק הנדל”ן של המסחר הקמעונאי. אפילו במדינות כמו 

נורווגיה, ערים דוגמת אוסלו הן בסיכום הכללי יבואניות של דלק, 

ולכן נהנות מירידת מחירם. 

בעיקר  מתמקדת  הנכסים  תיק  להשבחת  שלנו  האסטרטגיה 

במרכזי קניות דומיננטיים באזורים אורבניים צומחים בשווקי היעד 

של  המטרה  עם  ביחד  זו,  מגמה  פירותיה.  את  נותנת  כבר  והיא 

פישוט מבנה החברה, מעניקה לי ביטחון רב ביכולתה המתמשכת 

של גזית-גלוב ליצור ערך נוסף לבעלי המניות.

ברצוני לנצל הזדמנות זו ולהודות לכל המנהלים והעובדים המצוינים 

שלנו בכל הקבוצה על מחויבותם ומסירותם המתמשכת למצוינות 

במהלך השנה, ולבעלי המניות שלנו ולכל בעלי העניין האחרים על 

יכולתו של  על  לסמוך  וממשיכים  אמון  בנו  לתת  שהם ממשיכים 

צוות ההנהלה ליצור ערך לאורך שנים. 
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   תוכן עניינים –תיאור עסקי החברה  –חלק א' 

  

 עמוד       סעיף  

  3 ברה ותיאור התפתחות עסקיהפעילות הח 1  

 5 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות 2  

 6 חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות 3  

 6 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה 4  

 9 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 5  

 10 ים מסחריים בארה"ברכישה, פיתוח וניהול של מרכז 6  

 24 רכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בקנדה 7  

 36 רכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בצפון אירופה 8  

 48 רכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים במרכז ובמזרח אירופה  9  

 58 וביצוע של פרויקטים בתחום המגורים ייזום 10  

 59 נוספות של החברה אשר בנפרד אינן עולות לכדי מגזרפעילויות  11  

 69 התאמות הנדרשות ברמת החברה 12  

 70  נושאים הרלוונטיים לכל תחומי הפעילות של הקבוצה 13-29  
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  גלוב בע"מ-גזית

  דוח תקופתי בדבר תיאור עסקי החברה

  

  ש. תיאור פעילות החברה נעשה על בסיס מאוחד אלא אם כן נאמר אחרת במפור

  

תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה ותיאור תמציתי של תחומי הפעילות של   .א
  החברה 

  

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

  כללי –גלוב -קבוצת גזית .1.1.

(ביחד:  , חברות ציבוריות ופרטיות1גלוב בע"מ ("החברה"), באמצעות חברות מוחזקות שלה-גזית
 20ניהול של מרכזים מסחריים מעוגני סופרקמרקטים במעל עוסקת ברכישה, פיתוח ו"הקבוצה"), 

בנוסף, פועלת הקבוצה לאיתור מדינות ברחבי העולם, תוך התמקדות באזורים אורבאניים צומחים. 
ומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת מרכזים מסחריים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה 

  ובאזורים נוספים.(לרבות עם שותפים), באזורי פעילותה 

  פעילותה של הקבוצה כוללת מספר תחומי פעילות כדלקמן:

פעילות המבוצעת באמצעות  –רכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בארה"ב   .א
 . .Equity One, Inc ("EQY")החברה המאוחדת 

פעילות המבוצעת באמצעות  –רכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בקנדה   .ב
 . .First Capital Realty Inc ("FCR")וחדת החברה המא

פעילות המבוצעת באמצעות  –רכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בצפון אירופה   .ג
  .Citycon Oyj ("CTY")החברה המאוחדת 

פעילות המבוצעת  –רכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים במרכז ומזרח אירופה   .ד
   Atrium European Real Estate Limited.2 ("ATR")באמצעות 

  

פעילויות אלו כוללות רכישה,  –לחברה פעילויות נוספות אשר בנפרד אינן עולות לכדי תחום פעילות 
 פיתוח וניהול של נדל"ן מניב, בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים בישראל, בברזיל

ייזום פעלה החברה בתחום  2016 כמו כן, עד לחודש ינואר להלן.  11 . לפרטים ראו סעיף ובגרמניה
 קבוצתקבוצת א.דורי בע"מ ("החברה המאוחדת באמצעות וביצוע של פרויקטים בתחום המגורים 

    דורי").

וכן הפעילויות ' דתיאור הקבוצה יוצג להלן תוך חלוקה לתחומי הפעילות המפורטים בסעיפים א' עד 
רלבנטי לכל תחומי הפעילות ואשר יוצג לעיל, למעט ביחס למידע אשר הינו הנוספות המפורטות 

במאוחד ולמעט מידע בנושאים מסוימים, המתייחס לתיאור החברה עצמה אשר יוצג בנפרד. הנתונים 
הכלולים במסגרת התיאור של כל אחד מתחומי הפעילות של נדל"ן להשקעה (תחומים א' עד ד' 

השימוש וכזת הפעילות באותו התחום לעיל), יוצגו בהתאם לאיזורים הגיאוגרפיים העיקריים בהם מתר
  העיקרי בנכסים הינו למסחר בלבד.

אביב בע"מ ("הבורסה -ופרסמה תשקיף בבורסה לניירות ערך בתל 1982החברה נתאגדה בחודש מאי  .1.2.
 . 1983בתל אביב") לראשונה בחודש ינואר 

  

  

  

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

  אשר מוצגות בשיטת השווי המאזני.
 מאחדת, 2015ראשון של שנת מדוחותיה הכספיים לרבעון ה והחל  ATR-בעלת השליטה היחידה בהינה ,  החברה 2015ינואר החל מחודש  2

. לפרטים חברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני)  ATR(עד למועד האמור היתה   ATRהחברה את דוחותיה הכספיים של 
 .הכספיים לדוחות 2ג'9נוספים ראו באור 
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ותיה פרסמה החברה לראשונה תשקיף להנפקה ורישום למסחר של מני 2011בחודש דצמבר 
השלימה החברה את רישום מניותיה בבורסה של  2013ובחודש אוקטובר ) NYSEיורק (-בבורסה של ניו

, האמורמועד הוהחל מ ,)"הבורסה של טורנטו", בהתאמה -ו ("הבורסה של ניו יורק") TSXטורונטו (
הסימול  ובבורסה של טורונטו, תחת יורק-בבורסה של ניו ,אביב- מניות החברה נסחרות בבורסה בתל

"GZT".  

נכסים, המשתרעים על שטח בנוי  451, הקבוצה מחזיקה ומנהלת 2015בדצמבר  31נכון ליום  .1.3.
מרכזים  6מרכזים מסחריים בגדלים שונים,  441מיליון מ"ר ואשר כוללים  6.6-להשכרה בהיקף של כ

 74.0- ך של כנכסים אחרים. הנכסים רשומים בספרי החברה בשוויים ההוגן בס 10- מסחריים בפיתוח ו
מיליארד ש"ח בהנחת איחוד של חברות בשליטה משותפת המוצגות בשיטת  80.2-מיליארד ש"ח (כ

השווי המאזני והכללת מלוא שווים של נכסים המנוהלים על ידי הקבוצה). נכסים אלה מניבים דמי 
) 2015בר בדצמ 31שכירות שנתיים ברוטו (מחושב על פי מצבת הנכסים ועל פי שערי החליפין ליום 

מיליארד ש"ח, בהנחת איחוד של חברות בשליטה משותפת  6.6- מיליארד ש"ח (כ 6.2- בסך של כ
המוצגות בשיטת השווי המאזני והכללת מלוא דמי השכירות מנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה), 

אלף הסכמי שכירות. להערכת החברה, היא אחת מהחברות המנהלות והמפתחות  15- הנובעים מכ
  בעולם. הגדולותם מסחריים מעוגני סופרמרקטים מרכזי

, הממוקמים באזורים אורבאניים עיקר נכסיה של החברה הינם מרכזים מסחריים שכונתיים ואזוריים .1.4.
המושכרים בעיקר לרשתות סופרמרקטים ולרשתות קמעונאיות אחרות (כמו כן, לחברה מקרקעין 

, ולמועד האמור השוכר אשר 4אין שוכר עיקרי , לחברה2015בדצמבר  31. נכון ליום 3לפיתוח עתידי)
  Loblaw Companies Limitedנוישוכריה המניב את ההכנסה הגבוהה ביותר עבור הקבוצה מבין כלל 

מהשכרה  הקבוצה מהכנסות 3.4%-שהינה רשת מזון ופארמה בקנדה, אשר ההכנסה ממנו היוותה כ
 ). 4.4% -כ 2014(בשנת  2015 שנתב

 הקבוצה בטריטוריות השונות בהן היא פועלת:להלן תיאור עסקי  .1.5.

, חברה ציבורית הנסחרת EQY, באמצעות 1992בארה"ב פועלת הקבוצה, החל משנת  -  ארה"ב
בבורסה של ניו יורק, אשר הינה הבעלים, המנהלת והמפתחת של נדל"ן מניב, בעיקר מרכזים 

 31מעונאיות אחרות. ליום מסחריים שכונתיים ואזוריים המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות ק
   .EQYמהון המניות של  38.4% - החברה מחזיקה בכ 2015בדצמבר 

 .ProMed Properties Inc (100%) הקבוצה בארה"ב באמצעותפעלה  2015עד לחודש אוגוסט בנוסף, 
("ProMed") .במהלך תקופת הדו"ח השלימה הקבוצה את מכירת  בתחום מבני המשרדים הרפואיים

  .להלן 11.3. סעיף ב, כמפורט ProMedנכסי 

באמצעות היא פועלת  2000כאשר החל משנת , 1997בקנדה פועלת הקבוצה החל משנת  - קנדה
FCR חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של טורונטו, אשר הינה הבעלים, המנהלת והמפתחת של ,

ם או בחנויות נדל"ן מניב, בעיקר מרכזים מסחריים שכונתיים ואזוריים המעוגנים בסופרמרקטי
, מחזיקה 2015בדצמבר  31בקנדה בתחום זה. ליום  הגדולותקמעונאיות אחרות, והינה אחת החברות 

לאחר מועד הדוח ראו  FCR(לפרטים אודות מכירת מניות  FCRמהון המניות של  42.2%- החברה בכ
  . )לדוח 7.1סעיף 

, חברה ציבורית CTYאמצעות , ב2004בצפון אירופה פועלת הקבוצה, החל משנת  -ן אירופה וצפ
הינה הבעלים, המנהלת והמפתחת של נדל"ן  OMX .(CTY( הנסחרת בבורסה של הלסינקי, פינלנד

, בעיקר בפינלנד, מניב, בעיקר מרכזים מסחריים, וכן של נכסים קמעונאיים אחרים בגדלים שונים
 31. ליום גם בנורבגיה 2015, והחל מחודש יולי ובאסטוניה , בשבדיהפעילותהכמובילת שוק בתחום 

להסכם בעלי מניות בין החברה . CTYמהון המניות של  43.4%-, החברה מחזיקה בכ2015בדצמבר 
 Canada, חברה בת בבעלותה המלאה של CPP Investment Board European Holdings S.àrלבין 

Pension Plan Investment Board ")CPPIBEH להלן. 23.5") ראו סעיף  

, ATRפועלת הקבוצה במרכז ובמזרח אירופה באמצעות  2008החל משנת  - זרח אירופהמרכז ומ
 ATRבאמסטרדם, הולנד.  NYSE Euronext-) ובבורסת הVSEהנסחרת בבורסה של וינה, אוסטריה (

"ן מניב, בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים הינה הבעלים, המנהלת והמפתחת של נדל

                                                      
   לחברה. מהותילקבוצה זכויות בניה בלתי מנוצלות במבנים מניבים (שאינם קרקעות) בהיקף שאינו  3

המעגנת את הנחיית  ,2013, אשר פורסמה בחודש דצמבר 1969 -(פרטי תשקיף מבנה וצורה), תשכ"ט כהגדרתו בטיוטת תקנות ניירות ערך 4
 .האמורות) בתקנות ניירות ערך 2011הגילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה (כפי שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך בחודש ינואר 
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 31. ליום , בעיקר בפולין, בצ'כיה, בסלובקיה, וברוסיהיםאחר יםקמעונאי נכסים בגדלים שונים וכן של
לעיל  2(כאמור בהערת שוליים  ATRמהון המניות של  54.9%- חזיקה בכמ, החברה 2015בדצמבר 

לפרטים אודות הסכם בין החברה   .)ATR-הפכה החברה לבעלת השליטה היחידה ב 2015בינואר 
  להלן.  23.4.  ראו סעיף ATRלבין 

בתחום המרכזים המסחריים בגרמניה באמצעות חברות  הקבוצהפועלת  2006החל משנת  - גרמניה
כחלק מהאסטרטגיה של החברה, החברה ממשיכה לבחון בבעלותה המלאה ("גזית גרמניה"). 

  הזדמנויות למקסום שוויים של יתרת הנכסים בגרמניה.

המרכזים המסחריים בברזיל, באמצעות חברות בתחום  הקבוצהפועלת  2007החל משנת  - ברזיל
  . , שעיקר פעילותה מתרכזת בסאו פאולובבעלותה המלאה ("גזית ברזיל")

, פועלת הקבוצה בישראל באמצעות גזית גלוב (ישראל) פיתוח בע"מ 2005החל משנת  - ישראל
וכן בבולגריה , ("גזית פיתוח") העוסקת ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בעיקר בישראל

מהון מניותיה של בדילול מלא)  75%( 84.7%-חזיקה בה החברה 2015בדצמבר  31ליום ומקדוניה. 
גזית פיתוח. לפרטים אודות הסכם בין החברה לבין מנהלה הכללי של גזית פיתוח, מר רונן אשכנזי, 

  הלן. ל 11.1. המחזיק ביתרת מניותיה, בקשר עם החזקותיהם בגזית פיתוח ראו סעיף 

חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בקבוצת דורי, חזיקה גזית פיתוח ה 2016עד לחודש ינואר כמו כן, 
(לרבות באמצעות א. דורי בניה בע"מ) בתחום הייזום והביצוע של פרויקטים בתל אביב הפועלת 

 צתקבומהון המניות של  84.9% - בכהחזיקה גזית פיתוח  2015בדצמבר  31בתחום המגורים. ליום 
השקעתה של גזית פיתוח בקבוצת דורי במהלך תקופת הדו"ח ומכירת מלוא דורי. לפרטים בדבר 

  להלן.  10. ראו סעיף  דורי לאחר תקופת הדו"ח בקבוצתהחזקותיה של גזית פיתוח 

  מבנה הקבוצה   .1.6.

לדוח  1.6סעיף  ו, רא2015בדצמבר  31לתיאור מבנה החברות העיקריות בקבוצה נכון ליום 
  וריון.הדירקט

   

  שקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות  ה .2

דולר ארה"ב  13.25מניות רגילות במחיר של  2,400,000הנפיקה החברה  2014בספטמבר  28ביום    2.1
כתבי אופציה  4,800,000מיליון ש"ח) וכן  118- מיליון דולר ארה"ב (כ 31.8למניה, ובתמורה כוללת של 

רים למניות החברה ללא תמורה, בהצעה פרטית לחברה שהינה משקיע מסווג בלתי לא סחירים המי
 של נורסטארכתבי אופציה) ולחברה בת בבעלותה  3,400,000-מניות ו 1,700,000קשור לחברה (
כתבי אופציה). כתבי  1,400,000- מניות ו 700,000( , בעלת השליטה בחברה("נורסטאר") החזקות אינק

 . 2014בדצמבר  29עד למועד פקיעתם ביום  האופציה לא מומשו

ש"ח למניה  35.5של  במחיר מניות רגילות 17,018,270 החברההנפיקה  2015בדצמבר  31ביום  2.2
מיליוני ש"ח, בהנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה  604 -ובתמורה כוללת של כ

סטאר רכשה במסגרת ההנפקה מכוח תשקיף המדף שלה. חברה בת בבעלותה המלאה של נור
  מיליוני ש"ח. 294 -בתמורה כוללת של כ מניות 8,500,000

לפרטים אודות תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה שאימצה החברה לאחר תקופת הדו"ח ראו   2.3
  .לדוח הדירקטוריון 3.8סעיף 
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  לוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונותח .3

 1דיבידנד אשר חילקה החברה לבעלי מניותיה, החל מיום  בטבלה שלהלן מרוכזים נתונים אודות
  דוח זה: הועד סמוך למועד פרסום  2014בינואר 

 סכום (באלפי ש"ח) תאריך חלוקה 
  אג' למניה) 45( 79,147  2014באפריל  23 
  אג' למניה) 45( 79,190  2014ביולי  8 
  אג' למניה) 45( 79,190  2014באוקטובר  1 
  אג' למניה) 45( 80,279  2014בדצמבר  29 
  אג' למניה) 46( 82,076  2015באפריל  14 
  אג' למניה) 46( 82,076  2015ביולי  6 
  אג' למניה) 46( 82,078  2015באוקטובר  14 
  אג' למניה) 46(82,049   2015בדצמבר  29 

 31) ליום 1999-יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה (על פי מבחן הרווח כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט
  מיליוני ש"ח. 5,207 -, עמדה על סך של כ2015בדצמבר 

לחברה אין מגבלות על חלוקת דיבידנד במסגרת התחייבויות פיננסיות לגופים פיננסיים וכלפי מחזיקי 
  אגרות החוב שלה.  

, 2016, כפי שעודכנה בחודש מרץ לפרטים בדבר מדיניות חלוקת דיבידנד שאימץ דירקטוריון החברה
  לדוח הדירקטוריון.  3.3סעיף  ואר

ובסכום כולל  אג' למניה 46אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסכום של  2016במרס  30ביום 
  .מיליוני ש"ח 90 -של כ

 
         מידע אחר ב.

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה4.

 
מתחומי הפעילות של החברה (במיליוני ש"ח), כמובא להלן תמצית הנתונים הכספיים לגבי כל אחד 

 לדוחות הכספיים, בדבר מגזרים תפעוליים של החברה.  39מתוך באור 

          
 31.12.2015לשנה שנסתיימה ביום 

 

מרכזים  
מסחריים 
 בארה"ב

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

ייזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

פעילויות 
 אחרות

התאמות
 לדוח

המאוחד
(*) 

 מאוחד

 מיליוני ש"ח 

 
הכנסות תחום 

 7,303  )208( 344  1,153  1,192  1,421  2,001  1,400  הפעילות מחיצוניים

 
שיעור הכנסות תחום 

 100% )2%( 5% 16% 16% 19% 27% 19% הפעילות

 
חום עלויות ת
 3,823  )595( 181  1,302  560  667  867  841  הפעילות

 

רווח (הפסד) 
מפעולות רגילות 

המיוחס לבעלים של 
 החברה

 237  484  324  342 )108(  145 )220(  1,204 

 

רווח (הפסד) 
מפעולות רגילות 

המיוחס לזכויות שאינן
 מקנות שליטה 

 322  650  430  290 )42(  19  607  2,276 

 
סך הנכסים המיוחסים

 84,236  8,466  4,454  1,313  12,892  21,679  23,179  12,253  לתחום הפעילות

 

סך ההתחייבויות 
המיוחסות לתחום 

 הפעילות
 288  399  436  570  448  74  51,026  53,241 

 לדוחות הכספיים. 39* לפרטים אודות התאמות שבוצעו לסכומים בדוחות הכספיים המאוחדים ראו באור  
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 31.12.2014לשנה שנסתיימה ביום 
      

 

מרכזים  
מסחריים 
 בארה"ב

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

ייזום 
וביצוע 
עבודות 
 קבלניות

פעילויות 
 אחרות

התאמות
 לדוח

 המאוחד
(*) 

 מאוחד

 מיליוני ש"ח 

 

הכנסות תחום 
הפעילות 
 מחיצוניים

 1,263  2,100  1,366  1,372  1,355  459 )1,645(  6,270 

 

שיעור הכנסות 
 100% )26%( 7% 22% 22% 22% 33% 20% תחום הפעילות

 

עלויות תחום 
 2,824  )1,949( 199  1,748  616  513  907  790  הפעילות

 

רווח (הפסד) 
מפעולות רגילות 

לים המיוחס לבע
 של החברה

 214  541  421  273 )223(  244  674  2,144 

 

רווח (הפסד) 
מפעולות רגילות 
המיוחס לזכויות 

שאינן מקנות 
 שליטה 

 259  652  432  483 )170(  16 )370(  1,302 

 

סך הנכסים 
המיוחסים לתחום 

 הפעילות
 11,699  26,282  16,116  14,217  1,538  5,198 )5,066(  69,984 

 

סך ההתחייבויות 
המיוחסות לתחום 

 הפעילות
 288  458  332  579  523  87  41,847  44,114 

 
 לדוחות הכספיים. 39* לפרטים אודות התאמות שבוצעו לסכומים בדוחות הכספיים המאוחרים ראו באור 
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 31.12.2013לשנה שנסתיימה ביום 
       

 

מרכזים  
מסחריים 
 בארה"ב

מרכזים 
סחריים מ

 בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

ייזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

פעילויות 
 אחרות

התאמות
 לדוח

המאוחד
(*) 

 מאוחד

 מיליוני ש"ח 

 

הכנסות תחום הפעילות 
 6,818  )1,445( 526  1,569  1,345  1,406  2,216  1,201  מחיצוניים

 

הכנסות תחום  שיעור
 100% )21%( 8% 23% 20% 21% 32% 17% הפעילות

 
 2,732  )1,962( 200  1,648  602  522  941  781  עלויות תחום הפעילות

 

רווח (הפסד) מפעולות 
רגילות המיוחס 

 לבעלים של החברה
 190  578  436  269 )45(  295  400  2,123 

 

רווח (הפסד) מפעולות 
כויות רגילות המיוחס לז

 שאינן מקנות שליטה 
 230  697  448  474 )34(  31  117  1,963 

 

סך הנכסים המיוחסים 
 67,927  )5,463( 6,289  1,757  14,339 15,865  24,438  10,702  לתחום הפעילות

 

סך ההתחייבויות 
המיוחסות לתחום 

 הפעילות
 235  383  391  656  709  106  43,094  45,574 

 לדוחות הכספיים.  39טים אודות ההתאמות שבוצעו לסכומים בדוחות הכספיים המאוחדים ראו באור * לפר 

           

 

 לעיל.   1.1. החברה מדווחת על מספר מגזרים תפעוליים, כמפורט בסעיף 
 , ראו דוח הדירקטוריון.2015- ו 2014לפירוט אודות השינויים בכל אחד מהפרמטרים דלעיל בשנים 
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  בה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה ביס .5

כלכלית. אי לכך, גורמים כגון -תחום הנדל"ן המניב חשוף מטבעו להתפתחויות בסביבה העסקית .5.1.
שינויים הקניה של צרכנים, שינויים בשערי ריבית, ובהרגלי שינויים בטעמי הצרכנים, שינויים בכוח 

ורי אינפלציה וגורמים אחרים, עשויים להשפיע על יכולתם תנודות בשיעבשער החליפין של מטבעות, 
של שוכרי נכסים לעמוד בהתחייבותם כלפי הקבוצה וכן על יכולת הקבוצה להמשיך ולהשכיר את 

 28. נכסיה באותן רמות מחירים. לפרטים בדבר גורמי סיכון המשפיעים על פעילות הקבוצה ראו סעיף 
  להלן. 

-ה באזורים גיאוגרפיים בעלי מאפייני שוק שונים וסביבות מאקרולאור העובדה כי הקבוצה פעיל
כלכליות שונות, תיאור מאפייני השוק והסביבה המאקרו כלכלית אשר עשויים להיות רלבנטיים 
לפעילות הקבוצה בכל אחת מהמדינות העיקריות בהן היא פעילה וביחס לכל אחד מתחומי פעילותה, 

, 11.1.2 , 9.3, 8.3, 7.3 , 6.3מתחומי הפעילות (ראו סעיפים מובאים במסגרת התיאור של כל אחד 
להלן). יודגש, כי למאפייני השוק ולסביבה המאקרו כלכלית אין בהכרח השפעה  11.4.1 -ו 11.2.2

  בטווח המיידי. מהותית ישירה על תוצאות החברה 

  חסמי כניסה    .5.2.

  ה:לתחומי פעילותהעיקריים להלן הערכת החברה בדבר חסמי הכניסה 

  התחלה של פעילות, הן באמצעות הקמה של מרכזים מסחריים והן באמצעות רכישה של מרכזים
, מחייבת איתנות פיננסית ויכולת מימונית או רכישת פעילות קיימת קיימים באזורים אורבניים

  הכרוכה לרוב, בהון עצמי בהיקף כספי ניכר.

 הנדל"ן הקמעונאי וכן בתחום המימון.  ניסה לתחומי הפעילות מחייבת ידע וניסיון בעיקר בענףכ
בנוסף, עלויות הניהול והתפעול של הנכסים מושפעות מהיקף הנכסים המנוהלים. ניהול ותפעול 
  של מרכזים בודדים, מהווה חיסרון יחסי מהותי לעומת ניהול נכסים בהיקף הפעילות של הקבוצה. 

 י עוגן, בעיקר רשתות קמעונאיות תחומי פעילותה של הקבוצה מאופיינים בהתקשרויות עם שוכר
   גדולות. על פי רוב, לבעל מספר רב של נכסים יתרון בהתקשרות וביחסים מול דיירי עוגן גדולים.

  חסמי יציאה .5.3.

ותלויה במימוש  מיידיתלאור אופי הנכסים והפעילות של הקבוצה, יציאה מתחומי פעילותה אינה 
המאקרו  מצביה של התמורה המבוקשת ביחס ל, והינה פונקצהנכסים, אשר עלול להימשך זמן רב

  .הרלבנטי השוקשל  כלכלי

  קריטריונים לרכישת נכסים .5.4.

הקריטריונים העיקריים המנחים את הקבוצה בבחינת הזדמנויות השקעה העומדות בפניה, הינם 
  כמפורט להלן:

  כניסה מיקום הנכס בשווקים אורבאניים צומחים בעלי מאפיינים דמוגרפיים חזקים ובעלי חסמי
) והמאפיינים catchment areaגבוהים, לרבות צפיפות האוכלוסין והדומיננטיות של הנכס באיזור (

 הכלכליים של האוכלוסיה; 

 ניראותו וזמינותם של שטחי חניה בנכס אליוהנכס, לרבות דרכי הגישה  מו הגיאוגרפי שליקומ ,
  ובאיזור;

 וספים, הן ברמה המקומית והן ברמה היבטים כלכליים, דמוגרפיים, רגולטוריים ותנאים נ
  האיזורית;

 ;היבטי תחרות מצד נכסים דומים לרבות צפי לתחרות עתידית ו/או חסמי כניסה למתחרים  

  תחזית תזרים המזומנים מהנכס ופוטנציאל גידולו לאורך שנים לרבות תנאי חוזי השכירות ובכלל
גדלת דמי השכירות באמצעות זה דמי השכירות הנוכחיים למול תנאי השוק והפוטנציאל לה

 השכרה מחדש;

 ;תמהיל השוכרים בנכס ובאיזור, חסינותם הפיננסית והיותם מובילי שוק  

  ;רמת הביקוש וההיצע של נכסים מסוג דומה באזור  

  הערכת היצע הנדל"ן המסחרי, הקיים והצפוי, באזור הפעילות, לעומת הגידול באוכלוסיית האזור
  ;(Retail Density)ובכוח הקנייה 

 ;מידת ההצלחה של השקעות דומות באזור  
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  סמיכות הנכס לנכסים אחרים של הקבוצה, באופן הצפוי לשפר את איכות הנכסים עבור
  ;השוכרים וקהל הצרכנים

 ;תשואה צפויה מהנכס ביחס לעלות ההון, והערכה של הסיכונים הצפויים בהשגת תשואה זו  

 העלאת ערכם;ערך הקרקע, תנאי הסביבה והפוטנציאל הקיים ל  

  גודל הנכס והפוטנציאל להרחבת/לשיפוץ הנכס או אכלוסו מחדש באופן שיגדיל את ההכנסות
  הפוטנציאליות מהנכס;   

 ו.שיעור הרווח התפעולי מהנכס והפוטנציאל להגדיל  

  קריטריונים למימוש נכסים .5.5.

  לן:הקריטריונים העיקריים המנחים את הקבוצה בבחינת מימוש נכסים, הינם כמפורט לה

  לעיל, לרבות אי  5.4 אי עמידה בקריטריונים של הקבוצה לרכישת נכסים, כמפורט בסעיף
 non-core")מבחינת אופי הנכסים ומיקומם  ,התאמת הנכסים לפעילות הליבה של החברה

assets";וכן מבחינת מיקומם בערים בעלות פוטנציאל צמיחה מוגבל ( 

 עילות; מיצוי פוטנציאל ההשבחה של הנכס או של הפ  

 מימוש הזדמנויות בשוק הנדל"ן באיזור מסוים.  

  גבלות חקיקה ומבנה התחרותמ .5.6.

להלן; לפרטים אודות מבנה  22 לפרטים אודות מגבלות חקיקה החלות על הקבוצה ראו סעיף 
  להלן. 14 התחרות בתחומי הפעילות ראו סעיף 

 
  תיאור תחומי הפעילות של החברה   .ג

  

  ם מסחריים בארה"ב כישה, פיתוח וניהול של מרכזיר .6.

  כללי  .6.1.

, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של ניו EQYבארה"ב, פועלת הקבוצה באמצעות החברה המאוחדת 
והמפתחת של מרכזים מסחריים ונכסים קמעונאיים,  , הרוכשתיורק, אשר הינה הבעלים, המנהלת

  .צומחים הממוקמים בעיקר באיזורים אורבאניים

מיליון  4.83ה החברה (באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה) מכר 2015במהלך חודש דצמבר 
 31ליום מיליוני דולר ארה"ב, ו 125 - , בתמורה לכהצעת מכר לציבור בארה"ב, בדרך של EQYמניות 

 מזכויות ההצבעה בה 38.3% -ובכ EQYמהון המניות של  38.4%- , החברה מחזיקה בכ2015בדצמבר 
   .בדילול מלא) 35.1%(

 EQY-בקשר להחזקותיהן בקבוצת ליברטי הסכם בעלי המניות בין החברה ובין  ות סיוםלפרטים אוד
בידי קבוצת ליברטי ומכירת מניות המימוש לאחר תקופת   EQYיחידות המירות למניותבעקבות מימוש 

   להלן. 23.2. , ראו סעיף הדוח

EQY  בעיקר (זרח ארה"ב , בצפון מ)בעיקר בפלורידה(פועלת באזורי צמיחה בדרום מזרח ארה"ב
נכון ליום . )בקליפורניה(בעיקר , וכן בחוף המערבי )DC, וושינגטון יורק, מסצ'וסטס- ת ניוומדינהבאיזור 

מרכזים  121מבנים מניבים ( 127) 5(לרבות מיזמים משותפים EQYבבעלותה של , 2015בדצמבר  31
מיליון מ"ר וקרקעות  1.5- ) בשטח בנוי כולל של כ6נכסים אחרים 6- מסחריים בגדלים שונים ו

  להשקעה.  

  ב' לדוחות הכספיים). 25לצורכי מס אמריקאי (לפרטים ראו באור  REITמעמד של  EQY-ל

שטחים לשוכרים המוגדרים כשוכרי עוגן  EQYבמרבית מרכזי הקניות שבבעלותה, משכירה 
(Anchors) ,השכרת אחריםו רשתות קמעונאיות אחרות ,אשר הינם בדרך כלל רשתות סופרמרקטים .

שטחים לשוכרי עוגן מקנה יתרון, בשל כוח משיכת הקהל שלהם, תקופת השכירות הארוכה, 
היותם מובילי שוק. דמי השכירות למ"ר, והאיתנות הפיננסית הגבוהה בדרך כלל של אותם שוכרים 

                                                      
5 EQY כאשר (חלקם בשליטה משותפת) פר מיזמים משותפים להשקעה במרכזים מסחריים בארה"בשותפה במס ,EQY  עד  20%-במחזיקה

מנהלת את הנכסים בהם מחזיקים כל אחד מהמיזמים  EQYאחד מהמיזמים המשותפים והיתרה מוחזקת על ידי השותפים האמורים.  מכל 50%
 המשותפים בתמורה לדמי ניהול.

   כוללים בעיקר מבני משרדים, מגורים ומבנה משרדים רפואיים. נכסים אחרים אלו 6
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ים על הינם נמוכים משמעותית מדמי השכירות למ"ר המשולממסויימים המשולמים על ידי שוכרי עוגן 
  ידי שוכרים אחרים.  

לבין שוכריה, מתחייבים השוכרים לשאת, בנוסף לדמי השכירות  EQYפי רוב, בהסכמים בין - על
הקבועים בגין הנכסים הנשכרים על ידיהם, אף בתשלום חלק יחסי מהוצאות המסים, עלות ביטוחים 

ים דמי השכירות גם על שונים וכן הוצאות החזקת שטחים משותפים. בחלק מהסכמי השכירות, נקבע
וחלקם מאפשרים לשוכר לסיים את הסכם  של השוכר בנכספי שיעור מסוים ממחזור ההכנסות 

, השכירות ללא קנס במקרה בו השוכר לא עומד ברף של מחזור הכנסות אשר נקבע מראש בהסכם
ב השוכרים . כמו כן, רומדמי שכירות EQYאך מרכיב זה אינו מהווה חלק מהותי מכלל הכנסותיה של 

משלמת בגין  EQYבאופן ישיר, כאשר במקרים מסוימים  בגין הנכסים נושאים בעלות שירותים שונים
  .EQY- השירותים והשוכרים מעבירים את התשלום האמור ל

פעילות פיתוח של נכסיה והיא  EQY -וממדיניות ההשקעה שלה, ל EQYכחלק מהותי מהצמיחה של 
בשווקים אורבאניים בעלי מאפיינים דמוגרפיים והשקעות איכותיות פועלת לאיתור הזדמנויות פיתוח 

חזקים ובעלי חסמי כניסה גבוהים, הכוללים את קליפורניה, צפון מזרח ארה"ב, מחוז וושינגטון, דרום 
במדיניות נכסים שאינם עומדים עוד  למכירתפועלת  EQY. במקביל פלורידה, ואטלנטה ג'ורג'יה

ל הצמיחה שלהם מוגבל או אשר אינם מתאימים מבחינה אסטרטגית ההשקעה שלה, אשר פוטנציא
ומשתמשת בתמורה המתקבלת ממכירתם להשקעות אחרות או להקטנת EQY לתיק הנכסים של 
  .היקף החוב שלה

 7,8הפעילות תוצאות תמצית  

 : 2013 - ו 2014, 2015 בדצמבר 31 ביום שנסתיימו לשנים הפעילות תחום תוצאות תמצית להלן

 באלפי דולר ארה"באלפי ש"ח ב   
 לשנה שנסתיימה ביום   

   31.12.201531.12.201431.12.201331.12.201531.12.201431.12.2013

 
סך הכנסות הפעילות 

 335,119  330,441  344,985  1,210,261  1,188,443  1,340,815  (מאוחד)

 
רווחים משערוכים 

 188,765  173,528  279,191  673,813  653,882  1,083,263  (מאוחד)

 
רווחי הפעילות 

 202,081  201,593  232,576  729,886  720,142  903,843  (*)(מאוחד)

 
NOI  מנכסים זהים

 -  180,090  187,105  -  644,344  727,258  (מאוחד)

 
NOI  מנכסים זהים

 -  79,856  79,293  -  285,717  308,206  (חלק החברה)

 
 242,037  244,567  254,192  874,197  873,752  987,978  (מאוחד) NOIה"כ ס

 
(חלק  NOIסה"כ 

 109,624  108,588  107,733  395,945  387,755  418,705  החברה)

 בנטרול רווחי שיערוך.  IFRS* רווחי הפעילות מתייחסים לרווח התפעולי החשבונאי של הפעילות לפי תקני  

                                                      
  EQY הנתונים המוצגים להלן בסעיף זה הינם נתונים כפי שנכללים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (ולא בדוחות הכספיים של   7

  ).GAAP US  המדווחים לפי

ואשר  2015  בדצמבר  31דל"ן להשקעה משך תקופה של שנתיים המסתיימת ביום מנכסי נ   NOI מנכסים זהים" משמעו סכום  NOI בדוח זה, "  8
  לא נערכו בהם שינויים פיזיים מהותיים בתקופות אלו.
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  נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים .6.3.
  :EQY ביחס לאיזורים העיקריים בהם מתבצעת פעילותה של (*)להלן מאפיינים מאקרו כלכליים

    

  קליפורניה  יורק -ניו   פלורידה  ארה"ב    

  לשנה שנסתיימה ביום  

    31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.201531.12.201431.12.201331.12.201531.12.201431.12.201331.12.2015 31.12.201431.12.2013

  
   (PPP)תוצר מקומי גולמי 

17,968.2 
מיליארדי 
 דולר ארה"ב

17,416 
מיליארדי 
 דולר ארה"ב

16,768 
מיליארדי 
 דולר ארה"ב

863.6 
מיליארדי 
דולר ארה"ב

829.3 
מיליארדי 
דולר ארה"ב

803.2 
מיליארדי 
דולר ארה"ב

1,442 
רדי מיליא

דולר ארה"ב

1,344 
מיליארדי 
דולר ארה"ב

1,239 
מיליארדי 
דולר ארה"ב

2,370.6 
מיליארדי 
דולר ארה"ב

2,275.7 
מיליארדי 
דולר ארה"ב

2,080.6 
מיליארדי 
דולר ארה"ב

דולר 55,904.3  (PPP)תוצר לנפש   
  ארה"ב

דולר  54,678
  ארה"ב

דולר  53,001
  ארה"ב

דולר 42,542
  ארה"ב

דולר 41,673
  רה"בא

40,980  
דולר ארה"ב

 72,828 
דולר ארה"ב

דולר 68,234
  ארה"ב

דולר 62,904
  ארה"ב

60,629.0 
דולר ארה"ב

דולר 58,652
  ארה"ב

דולר 54,324
  ארה"ב

  3.17%  3.87%  3.74%  4.14%  3.25%  3.35%  7.31%  8.5%  2.8%  4.17%  9.4%  3.8% (PPP)שיעור צמיחה בתוצר המקומי  

  2.24%  3.16%  3.01%  2.08%  1.69%  1.76%  6.73%  8.5%  2.2%  3.37%  8.0%  3.0% (PPP)לנפש שיעור צמיחה בתוצר   

  1.5%  1.8%  1.46%  1.5%  0.3%  0.70%  1.9%  1.4%  1.60%  1.31%  2.36%  0.91%  (**) שיעור אינפלציה  

על חוב הנומינאלית  התשואה  
  3.6%  3.1%  2.83%  4.97%  3.44%  3.17%  4.15%  2.45%  2.75%  3.96%  2.75%  3.01%  (***) ממשלתי לטווח ארוך

 דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך  
(****)  AA+/Aaa  AA+/Aaa  AA+/Aaa  Aa1 Aa1 Aa1 Aa2  Aa1  Aa2  Aa3 Aaa3 A1 

 ארה"בלדולר  ש"חשער חליפין   
 - - -  -  -  -  -  -  -  3.480  3.904  3.8968  (*****) בדצמבר 31ליום 

  8.3%  7.0%  5.80%  7.0%  5.8%  4.80%  6.2%  5.6%  5.00%  7.4%  5.6%  5.29%  שיעור אבטלה (******)  

 ,IMF - International Monetary Fund - World Economic Outlook Databaseקרן המטבע הבינלאומית  - הבאים: ביחס לארה"ב  םפרסומיהאלא אם יצוין להלן אחרת, הנתונים בטבלה להלן הינם על פי (*) 
October 2015   פרסוםעל פי  - יורק- , קליפורניה וניודהפלורי; ביחס ל US Government Revenue 2015, תחזית לשנת.  

 הלשכה של פרסום פ"ע - לפלורידה; ביחס  IMF - International Monetary Fund - World Economic Outlook Database, October  2015נלאומית קרן המטבע הבי ע"פ פרסום של - ביחס לארה"ב  (**)
 –יורק -; ביחס לניוState of California - Department of Industrial Relations הקליפורני של התעשייה משרד של "פ פרסוםע –; ביחס לקליפורניה US Bureau Of Labor Statisticsו ב,"בארה לעבודה יתהמרכז

  .31.12.2015- ה וםלי US Bureau of Labor Statistics ,ב"בארה לעבודה המרכזית הלשכה של פרסום פ"ע
על  -לפלורידה  ביחס; 2013-2015בדצמבר של כל אחת מהשנים  31) ליום www.treasury.govשנים ( 30,  בהתייחס לאגרות חוב לתקופה של  US Department of Treasury-על פי ה -(***) ביחס לארה"ב 

 20 - תקופה של כעל פי פרסומי ממשלת קליפורניה בהתייחס לאג"ח ל -לקליפורניה  ביחס; 2016בפברואר  29נים ליום ש 30בהתייחס לאג"ח ממשלתי של פלורידה לתקופה של   .FMS Bonds Incפי
  .20.3.2016-ל נכון, שנה 25 -כ של לתקופה יורק ניו מדינת ח"אג תשואת ,emma.msrb.org של פרסום פ"ע - יורק  - לניו ביחסשנים; 

   ). Moody's  ) www.moodys.com   / www.standardandpoors.com או   S&P(****) בהתאם לדירוג 

  .31.12.2015-וה 31.12.2014, 31.12.2013, שער חליפין יציג נכון ליום )OandA )www.oanda.com נתוני פי על(*****) 

  .IMFע"פ נתוני  -לארה"ב ; ביחס )BLS.com( US Department of Laborעל פי נתוני  )*(*****
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  נתונים מאקרו כלכליים נוספים  

באזורי  עדה לשיפור הדרגתי מתמשך בתנאים הכלכליים EQYהייתה  2015שנת  לאורךש בעוד
הצמיחה  המשך, EQY, קצב השיפור הכלכלי היה שונה בין אזורי פעילותה השונים. להערכת פעילותה
רבאניים איכותיים בשילוב עם היעדר זמינות נכסים מסחריים שלה בשווקים או הנכסים תיק והגיוון של

 של השפעותיהם את לקזז לה לסייע באזורי הפעילות הרלבנטיים המגבילה את התחרות, ימשיכו
     .עסקיה הקיימים על האתגרים

  נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות .6.4.

  .EQY9להלן נתונים אודות המבנים המניבים של 

להלן אינם כוללים פרטים אודות מבנים מניבים המצויים בבעלות משותפת של  6.4בסעיף הנתונים 
EQY  לעיל. 6.1בסעיף וצדדים שלישיים המוצגים בשיטת השווי המאזני כאמור  

  יםמניב מבניםשטחי  .6.4.1.

(באלפי  2014 -ו 2015בדצמבר של השנים  31ליום  EQYמבנים מניבים של להלן פרטים אודות שטחי 
            :   12 ,11, 10מ"ר)

  

       
 אזור 

סה"כ שטחי 
מבנים מניבים

31.12.2015 31.12.2014 

 

 
אחוז מסך 

שטחי המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך 

שטחי המבנים 
 המניבים

 470  במאוחד  דרום פלורידה 
32.6% 

 435 
30.9% 

 188  181  חלק החברה   

 219  במאוחד  צפון פלורידה 
15.2% 

 229 
16.3% 

 99  84  חלק החברה   

 215  במאוחד  דרום מזרח ארה"ב 
14.9% 

 214 
15.2% 

 93  82  חלק החברה   

 279  במאוחד  צפון מזרח ארה"ב 
19.3% 

 293 
20.8% 

 127  107  חלק החברה   

 259  במאוחד  חוף מערבי 
18.0% 

 238 
16.8% 

 100  97  חלק החברה   

 1,442  במאוחד  סה"כ 
100% 

 1,409 
100% 

 607  551  חלק החברה   

                                                      
 ונים כפי שנכללים בדוחות הכספייםהינם נת EQY - הנתונים הכספיים המוצגים להלן בסעיף זה ביחס ללמעט אם מצוין מפורשות אחרת,       9

, אשר הינו המטבע המסחרי הרלבנטי ), אך בדולר ארה"בU.S. GAAPהמדווחת לפי  EQYרה (ולא בדוחות הכספיים של המאוחדים של החב
  . EQYלנכסי 

  צפון ,במדינות ג'ורג'יה  EQY כוללת את המבנים המניבים של  "דרום מזרח ארה"ב"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל   10
   .ולואיזיאנה קרוליינה

  קונטיקט ומרילנד. במדינות ניו יורק, מסצ'וסטס,   EQY כוללת את המבנים המניבים של  "צפון מזרח ארה"ב"בסעיף זה לההתייחסות להלן     11

  בקליפורניה.   EQY ההתייחסות להלן בסעיף זה ל"חוף המערבי" כוללת את המבנים המניבים של     12
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 פילוח שווי הוגן מבנים מניבים.6.4.2.
(באלפי  2014 - ו 2015בדצמבר בשנים  31ליום  EQYלהלן נתונים אודות שווי המבנים המניבים של 

 דולר ארה''ב): 
       
 אזור 

שווי הוגן 
מבנים מניבים

31.12.2015 31.12.2014 

 
 

סך שווי אחוז מ
המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך שווי 

המבנים 
 המניבים

 26.2% 1,066,496  26.8% 1,235,908  במאוחד  דרום פלורידה 

  461,717   475,122  חלק החברה  

 9.4% 383,009  9.4% 432,003  במאוחד  צפון פלורידה 

  165,788   166,075  חלק החברה  

 7.6% 310,949  7.0% 321,649  במאוחד  דרום מזרח ארה"ב 

  134,763   123,652  חלק החברה  

 32.5% 1,323,735  32.9% 1,516,378  במאוחד  צפון מזרח ארה"ב 

  573,696   582,943  חלק החברה  

 24.3% 990,683  23.9% 1,101,551  במאוחד  חוף מערבי 

  429,354   423,471  חלק החברה  

 100% 15,847,174  100% 17,978,422  במאוחד  "ח)סה"כ (באלפי ש 

  6,865,323   6,911,467 חלק החברה  
 

.6.4.3.NOI      
 (באלפי דולר ארה''ב):  2013 -ו 2014, 2015לשנים  EQYשל  NOIלהלן נתונים אודות 

        
 אזור 

NOI 

2015 2014 2013 

 

 

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
 המניבים

 

וז מסך אח
NOI  של

המבנים 
 המניבים

 

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
 המניבים

 
 דרום פלורידה

 72,935  במאוחד 
28.7% 

 69,544 
28.4% 

 68,664 
28.3% 

 31,081  30,842  30,907  חלק החברה  

 
 צפון פלורידה

 27,233  במאוחד 
10.7% 

 26,582 
10.9% 

 29,467 
12.2% 

 13,336  11,785  11,540  חלק החברה  

 
דרום מזרח ארה"ב

 23,868  במאוחד 
9.4% 

 27,567 
11.3% 

 33,799 
13.9% 

 15,309  12,239  10,116  חלק החברה  

 
 צפון מזרח ארה"ב

 68,757  במאוחד 
27.0% 

 63,860 
26.1% 

 56,406 
23.3% 

 25,562  28,354  29,141  חלק החברה  

 
 חוף מערבי

 61,684  במאוחד 
24.2% 

 57,326 
23.3% 

 54,154 
22.3% 

 24,541  25,453  26,143  חלק החברה  

סה"כ (באלפי  
 ש"ח)

987,978  במאוחד 
100% 

 873,752
100% 

 875,836
100% 

396,684 387,755 418,705  חלק החברה  
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      רווחי (הפסדי) שערוך6.4.4
 (באלפי דולר ארה"ב): 2013-2015לשנים  EQYדי) שערוך של להלן נתונים אודות רווחי (הפס

        
 אזור 

רווחי 
(הפסדי) 
 שערוך

201520142013 

 

 

אחוז מסך 
רווחי  

(הפסדי) 
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי  

(הפסדי) 
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי  

(הפסדי) 
 שערוך

 
 דרום פלורידה

62,282 במאוחד 
22.3% 

 51,557 
29.4% 

 56,037 
29.7% 

 25,326  22,885 26,397 חלק החברה  
 

 צפון פלורידה
36,958 במאוחד 

13.2% 
 20,897 

11.9% 
 21,335 

11.3% 
 9,641  9,280 15,663 חלק החברה  
דרום מזרח  

 ארה"ב
2,853 במאוחד 

1.0% 
 9,768 

5.6% 
)1,872( 

)1.0%( 
 )837( 4,338 1,209 חלק החברה  
צפון מזרח  

 ארה"ב
79,751 במאוחד 

28.5% 
 41,448 

23.6% 
 88,129 

46.7% 
 39,938  18,403 33,800 חלק החברה  
 

 חוף מערבי
97,982 במאוחד 

35.0% 
 51,718 

29.5% 
 24,913 

13.3% 
 11,141  22,963 41,527 חלק החברה  
סה"כ (באלפי  

 ש"ח)
1,085,730 במאוחד 

100% 
 660,888

100% 
 673,020

100% 
304,161 293,423 460,153 חלק החברה  

 
 דמי שכירות ממוצעים למ"ר .6.4.5.

(בדולר   2014 -ו 2015לשנים  EQYלמ"ר של  13ת דמי השכירות החודשיים הממוצעיםלהלן נתונים אודו
     ארה"ב):

בכל אזור נובע מהשונות בין הפער בין דמי השכירות המינימאליים לדמי השכירות המקסימאליים 
השוכרים והנכסים השונים, לרבות בהתאם לשטח המושכר ותקופת השכירות בנכס, ובמיוחד השונות 

 בתנאי השכירות של שוכרי העוגן לבין שוכרים אחרים.
  

 לשנה שנסתיימה ביום: אזור 

 31.12.2015 31.12.2014 

 
דמי שכירות 
 ממוצעים

דמי שכירות 
ימאליים מינ

דמי שכירות 
מקסימאליים 

דמי שכירות 
 ממוצעים

דמי שכירות 
מינימאליים 

דמי שכירות 
מקסימאליים 

 31.78  8.79  18.35  28.67  8.63  18.77  דרום פלורידה 

 24.41  6.16  14.38  26.20  8.11  14.80  צפון פלורידה 

 25.86  5.12  12.67  25.49  5.04  13.42  דרום מזרח ארה"ב  

 111.42  8.65  28.14  124.54  11.20  30.01  צפון מזרח ארה"ב 

 46.66  16.61  30.43  49.98  16.60  29.88  חוף מערבי 

                                                      
קופה (לרבות דמי שכירות, חניה, דמי ניהול וכו', ולמעט הכנסות בדוח זה, "דמי שכירות ממוצעים" משמעם סך ההכנסות מהנכס בת  13

 הנובעות משערוך נכסים או ממכירתם), חלקי גודל השטח הממוצע במ"ר שהושכר בנכס באותה התקופה, למעט שטחי חניה.
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 שיעורי תפוסה ממוצעים.6.4.6.
ושיעורי התפוסה הממוצעים בכל 2015בדצמבר  31ליום  EQYלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של 

 :2014 - ו 2015אחת מהשנים 
     
 (*) 2014לשנת  (*) 2015לשנת  ליום  אזור 

   31.12.2015   

 92.7% 94.9% 95.6% דרום פלורידה 

 88.1% 92.8% 93.4% צפון פלורידה 

 94.0% 95.1% 94.8% דרום מזרח ארה"ב  

 98.0% 96.9% 96.6% צפון מזרח ארה"ב 

 97.5% 96.8% 97.0% חוף מערבי 

  הרלבנטית. התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון קלנדרי בשנה  * שיעור 
 

 מספר המבנים המניבים.6.4.7.
 :2014 - ו 2015בדצמבר בשנים  31ליום  EQYלהלן נתונים אודות מספר המבנים המניבים של 

    
 ליום אזור 
   31.12.2015 31.12.2014 
 38 42 פלורידה דרום 
 20 19 צפון פלורידה 
 19 19 דרום מזרח ארה"ב  
 27 28 צפון מזרח ארה"ב 
 13 13 חוף מערבי 
 117 121 סה"כ 

 
 שיעורי תשואה ממוצעים.6.4.8.

- ו 2015בדצמבר בשנים  31ליום  EQYלהלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים בפועל של 
 בסוף השנה):(לפי שווי הנכסים  2014

    
 ליום אזור 

   31.12.2015 31.12.2014 

 6.25% 5.96% דרום פלורידה 

 6.32% 6.27% צפון פלורידה 

 8.01% 7.42% דרום מזרח ארה"ב  

 4.84% 4.60% צפון מזרח ארה"ב 

 5.80% 5.60% חוף מערבי 
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   (*)הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .6.5.

 

תקופת הכרה 
 בהכנסה

הכנסות מרכיבים 
קבועים (באלפי 

 ש"ח)

הכנסות מרכיבים 
משתנים (אומדן) 
(באלפי ש"ח)(**)

מספר הסכמי 
שכירות מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
המסתיימים (באלפי 

 מ"ר)

 

 שנת
2016 

 6  35  -  344,977  1רבעון 

 31  71  -  214,369  2רבעון  

 20  82  -  200,295  3רבעון  

 53  106  -  231,547  4רבעון  

 154  373  -  902,477  2017שנת  

 138  281  -  790,741  2018שנת  

 200  256  -  678,861  2019שנת  

 665  829  -  3,170,245  ואילך 2020שנת  

 1,267  2,033  -  6,533,512  סה"כ 
 לשוכרים שהוענקו אופציות מימוש הנחת תחת הצפויות ההכנסות נתוני את שוטף באופן סוקרת אינה החברה הנהלת  *

   שוכרים. אופציות תקופות מימוש אי בהנחת הינם דלעיל הנתונים כן, על אשר השכירות. תקופת להארכת
- על לעיל, .6.1.  בסעיף כאמור השכירות. בהסכמי משתנים מרכיבים הצפויות הכנסותיה בדבר מידע החברה בידי אין  **

 הנכס, בגין הוצאות של יחסי חלק בתשלום גם לשאת השוכרים מתחייבים שוכריה, לבין  EQY בין ההסכמים מרבית פי
 שכירות מדמי הכנסותיה מכלל בהתאמה, ,%31.2 -וכ %28.9 -כ ,29.7 %- כ היוו 2013-ו 2014 ,2015 יםבשנ אשר

 השוכר של ההכנסות ממחזור מסוים שיעור יפ על גם השכירות דמי נקבעים ההסכמים במרבית כן, כמו .בסיסיים
 שכירות מדמי הכנסותיה מכלל בהתאמה ,%1.7 - וכ %1.9 -כ ,%2.0- כ היוו 2013-ו 2014 ,2015 שניםב אשר בנכס

   .EQY של בסיסיים

  

  

 נתונים מצרפיים אודות מבנים מניבים בהקמה בתחום הפעילות  .6.6.

אשר סווגו כמבנים מניבים בהקמה בדוחות הכספיים של EQYלהלן נתונים מצרפיים אודות נכסים של 
 (*): 2013-2015החברה לשנים 

      
 לשנה שנסתיימה ביום פרמטרים אזור 

   31.12.201531.12.201431.12.2013

 צפון 
 מזרח

 ארה"ב 

 1  -  -  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 
אלפי סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) בתום התקופה (ב

 14  -  -  מ"ר)

 
סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת (מאוחד) 

 15,981  -  -  (באלפי דולר ארה"ב)

 
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 

 34,883  -  -  (במאוחד) (באלפי דולר ארה"ב)

 
תקציב הקמה בתקופה העוקבת (אומדן) (מאוחד) 

 26,016  -  -  (באלפי דולר ארה"ב)

 

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות 
ההקמה (אומדן לתום התקופה) (מאוחד) (אלפי דולר 

 ארה"ב)
 -  -  38,541 

 48.6% -  -  שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות  

 
הכנסה שנתית צפויה (אומדן) (מאוחד) (באלפי דולר 

 -  -  -  ארה"ב) (**)

 

ות ל"נכסים מניבים בהקמה" אינה כוללת נכסים המצויים בפיתוח מחדש, אשר ההתייחסות אליהם הינה ההתייחס *
מהשטחים העיקריים)  76%-במסגרת נכסים מניבים וכן אינה כוללת נכס בפיתוח אשר למועד הדוח בעיקרו מניב (כ

 אשר נכלל במסגרת הנכסים המניבים.

 
העוקבת הכולל המייצג הצפוי מפרויקטים אשר הקמתם צפויה להסתיים בשנה הנתון מתייחס לאומדן ההכנסה השנתי  **

  או יותר מסך שטחיהם.  50%ושנחתמו הסכמים להשכרת 
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 נתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום הפעילות.6.7.

(המסווגות בדוחות הכספיים של החברה כנדל"ן  EQYלהלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות של 
 להשקעה): 

 ליוםפרמטרים אזור 

 31.12.201531.12.2014

 
הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום  דרום פלורידה

 3,600  2,350  התקופה (מאוחד) (באלפי דולר ארה"ב)

 64  64  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי מ"ר) 

 
מאושרות (באלפי סה"כ זכויות בניה בקרקעות, לפי תוכניות 

 11  11  מ"ר) 

 
הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום  צפון פלורידה

 12,265  12,511  התקופה (מאוחד) (באלפי דולר ארה"ב)

 269  264  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי מ"ר) 

 
סה"כ זכויות בניה בקרקעות, לפי תוכניות מאושרות (באלפי 

 26  26  מ"ר) 

 
הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום דרום מזרח ארה"ב

 3,900  3,900  התקופה (מאוחד) (באלפי דולר ארה"ב)

 336  336  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי מ"ר) 

 
סה"כ זכויות בניה בקרקעות, לפי תוכניות מאושרות (באלפי 

 51  51  מ"ר)

 
בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום  הסכום חוף מערבי

 3,770  3,770  התקופה (מאוחד) (באלפי דולר ארה"ב)

 117  117  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי מ"ר) 

 
סה"כ זכויות בניה בקרקעות, לפי תוכניות מאושרות (באלפי 

 117  117  מ"ר)
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 רכישת ומכירת נכסים (מצרפי).6.8.

 : 2013 -ו 2014, 2015בכל אחת מהשנים  EQYנים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי להלן נתו

 לשנה שנסתיימה ביום אזור 

 31.12.201531.12.201431.12.2013

 
דרום 

 פלורידה
נכסים
 שנמכרו

 3  6  -  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 
אלפי דולר בתקופה (מאוחד) (ב

 ארה"ב)
 -  42,616  40,275 

 
שטח נכסים שנמכרו בתקופה 

 17  35  -  (מאוחד) (באלפי מ"ר)

 

NOI  (מאוחד) של נכסים שנמכרו
 1,190  3,011  -  (באלפי דולר ארה"ב)

 

(הפסד) שנרשם בגין מימוש 
הנכסים (מאוחד) (באלפי דולר 

 ארה"ב) (*)
 - (2,038) (1,361) 

 

נכסים
 - - 5 מספר נכסים שנרכשו בתקופה שנרכשו

 

עלות נכסים שנרכשו בתקופה 
 -  -  84,742  (מאוחד) (באלפי דולר ארה"ב)

 

NOI  (מאוחד) של נכסים שנרכשו
 -  -  2,424  (באלפי דולר ארה"ב)

 

שטח נכסים שנרכשו בתקופה 
 -  -  38  (מאוחד) (באלפי מ"ר)

 

 צפון
 פלורידה

נכסים
 6  7  1  מספר נכסים שנמכרו בתקופה רושנמכ

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 
בתקופה (מאוחד) (באלפי דולר 

 ארה"ב)
 4,800  57,280  50,800 

 

שטח נכסים שנמכרו בתקופה 
 48  61  12  (מאוחד) (באלפי מ"ר)

 

NOI  (מאוחד) של נכסים שנמכרו
 1,654  2,376  128  (באלפי דולר ארה"ב)

 

(הפסד) שנרשם בגין מימוש 
הנכסים (מאוחד) (באלפי דולר 

 ארה"ב)(*)
 213 (1,830) (1,307) 

 
נכסים
 1  -  1  מספר נכסים שנרכשו בתקופה שנרכשו

 

עלות נכסים שנרכשו בתקופה 
 3,049  -  777  (מאוחד) (באלפי דולר ארה"ב)

 

NOI  (מאוחד) של נכסים שנרכשו
 -  -  -  (באלפי דולר ארה"ב)

 

שטח נכסים שנרכשו בתקופה   
 3  -  1  (מאוחד) (באלפי מ"ר)

      
   כולל בעיקר הוצאות מכירה (*) 
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 לשנה שנסתיימה ביום אזור 

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

 

 דרום מזרח
 ארה"ב

נכסים
 שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 21  11  -  בתקופה

 

מימוש נכסים תמורה מ
שנמכרו בתקופה 

(מאוחד) (באלפי דולר 
ארה"ב)

 -  50,643  158,810 

 

שטח נכסים שנמכרו 
בתקופה (מאוחד) (באלפי

 מ"ר)
 -  96  183 

 

NOI  של נכסים שנמכרו
(מאוחד) (באלפי דולר 

 ארה"ב)
 -  2,645  4,853 

 

(הפסד) שנרשם בגין 
מימוש הנכסים (מאוחד) 

 ארה"ב)(*)(באלפי דולר 
 - (1,821) (5,420) 

 

נכסים
 שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
 -  1  -  בתקופה

 

עלות נכסים שנרכשו 
בתקופה (מאוחד) (באלפי

 דולר ארה"ב)
 -  370  - 

 

NOI  של נכסים שנרכשו
(מאוחד) (באלפי דולר 

 ארה"ב)
 -  -  - 

 

שטח נכסים שנרכשו 
בתקופה (מאוחד) (באלפי

 מ"ר)
 -  1  - 

 

 צפון מזרח
 ארה"ב

נכסים
 שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 -  -  1  בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים 
שנמכרו בתקופה 

(מאוחד) (באלפי דולר 
ארה"ב)

 7,975  -  - 

 

שטח נכסים שנמכרו 
בתקופה (מאוחד) (באלפי

 מ"ר)
 19  -  - 

 

NOI  של נכסים שנמכרו
(מאוחד) (באלפי דולר 

 )ארה"ב
 594  -  - 

 

שנרשם בגין מימוש  רווח
הנכסים (מאוחד) (באלפי 

 דולר ארה"ב))(*)
 471  -  - 

 
נכסים
 שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
 5  4  2  בתקופה

 

עלות נכסים שנרכשו 
בתקופה (מאוחד) (באלפי

 דולר ארה"ב)
 86,839  88,822  92,129 

 

NOI  של נכסים שנרכשו
דולר  (מאוחד) (באלפי

 ארה"ב)
 360  2,518  1,130 

 

שטח נכסים שנרכשו 
בתקופה (מאוחד) (באלפי

 מ"ר)
 4  20  18 
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 לשנה שנסתיימה ביום אזור 
 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

 

נכסים חוף מערבי
 שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 2  -  -  בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים 
 שנמכרו בתקופה (מאוחד)

 (באלפי דולר ארה"ב)
 -  -  45,325 

 

שטח נכסים שנמכרו 
בתקופה (מאוחד) (באלפי 

 מ"ר)
 -  -  30 

 

NOI  של נכסים שנמכרו
(מאוחד) (באלפי דולר 

 ארה"ב)
 -  -  2,327 

 

(הפסד) שנרשם בגין 
מימוש הנכסים (מאוחד) 

 (באלפי דולר ארה"ב)
 -  - (1,947) 

 

נכסים
 שנרכשו

ים שנרכשו מספר נכס
 1  1  -  בתקופה

 

עלות נכסים שנרכשו 
בתקופה (מאוחד) (באלפי 

 דולר ארה"ב)
 -  23,146  32,104 

 

NOI  של נכסים שנרכשו
(מאוחד) (באלפי דולר 

 ארה"ב)
 -  1,524  367 

 

שטח נכסים שנרכשו 
בתקופה (מאוחד) (באלפי 

 מ"ר)
 -  10  15 
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  ון אנושי ה .6.9.

עובדים במשרה מלאה  149 (ולחברות בנות בבעלותה המלאה) EQY-, ל2015בדצמבר  31נכון ליום 
שכירות,  ,חשבונאותוגזברות, כספים  ,הנהלה המועסקים במחלקות), 2014עובדים בשנת  155(

מחלקת ניהול  ,מחלקת פיתוח ובנייה ,שיווק ,מנהלה ,מחלקה משפטית ,מערכות מידע ,משאבי אנוש
  ניהול נכסים. ו ,ונות נכסיםהנהלת חשב ,תיק נכסים

, חלקם על בסיס חוזי EQYאו בחברות בנות בבעלות מלאה של  EQY-העובדים הנ"ל, מועסקים ב
זכאים גם לתגמול ארוך טווח  EQYהעסקה, וזכאים לשכר בסיס ומענקים שנתיים. נושאי המשרה של 

  .  להלן ותמפורטה התגמול , בין היתר על פי תוכניותEQYבניירות ערך של 

    EQY-וכניות תגמול בניירות ערך בת .6.9.1.

   2000תוכנית תגמול בניירות ערך משנת  )א(

"), 2000(אשר תוקנה מעת לעת, להלן: "תוכנית  2000במסגרת תוכנית תגמול בניירות ערך משנת 
ושל חברות  EQY, לעובדים, לדירקטורים ולנותני שירותים של לנושאי משרהלהקצות  EQYרשאית 

, ניתן להקצות לזכאים כתבי אופציה וכן מניות 2000מיליון מניות. על פי תוכנית  13.5הבנות שלה עד 
 Stock)תגמול על בסיס שווי מניות עתידי , (Restricted Stock)מניות חסומות , (Deferred Stock)נדחות 

Appreciation Rights)  או כל תגמול אחר המבוסס על שווי מניותEQY בהתאם לשיקול דעתם של ,
 תתקופ על פני, ניתן למימוש 2000. כל כתב אופציה על פי תוכנית EQYועדת התגמול או דירקטוריון 

לבין כל ניצע, ובלבד שתקופת הזמן למימוש כאמור לא תעלה  EQYזמן שתיקבע בהסכם ספציפי בין 
 2021, הוארכה תוכנית התגמול והיא תסתיים ביולי 2011שנים ממועד ההקצאה. בחודש מאי  עשרעל 

  או במועד בו כל המניות הכלולות בתוכנית תוקצינה, לפי המוקדם. 

 EQY-, על פי התוכנית האמורה, זכאי כל דירקטור אשר אינו עובד בEQYבנוסף להקצאות לעובדי 
  לקבל עם מינויו ומידי שנה מניות חסומות.  

, ישנם 2015בדצמבר  31נכון ליום . EQYלעובדיה כתבי אופציה למניות  EQYלא הקצתה  2015בשנת 
, 2000אשר הוקצו (ואשר טרם מומשו או פקעו) על פי תוכנית  EQYכתבי אופציה למניות  אלפי 651 - כ

כתבי אופציה ניתנים למימוש  אלפי 501דולר ארה"ב למניה (מתוכם  20.72במחיר מימוש ממוצע של 
 410למועד האמור קיימות  האמור, ולגבי היתרה טרם חלפו תקופות ההבשלה). כמו כן, נכוןבמועד 

, ואשר טרם הבשילו. יצוין, כי כל מחזיק 2000אלפי מניות שהוקצו כמניות חסומות על פי תוכנית 
  בגין אותן מניות חסומות גם טרם הבשלתן.  EQY-במניות חסומות, זכאי לדיבידנד המתקבל מ

  תוכנית רכישת מניות על ידי עובדים   )ב(

, זכאים )2004(ואשר החליפה תוכנית דומה משנת  2014מאי דש על פי תוכנית זו, אשר אומצה בחו
, תוך ניכוי תמורת המניות EQY(לרבות דירקטורים המועסקים על ידה) לרכוש מניות  EQYעובדי 

  צע בבורסה. וממשכורתם, במחיר המשקף הטבה ביחס למחיר הממ

 אשראי ומימון .6.10.

על ידי ו Baa2 (Stable outlook) בדירוג Moody'sמדורגת על ידי  EQYאגרות החוב של  – דירוג אשראי .6.10.1.
S&P  דירוג בBBB (Stable Outlook).  

והשתתפות החברה  2015מרץ בחודש  לציבור EQY מניות הנפקת בדבר לפרטים – מניות הנפקת .6.10.2.
 Atלפרטים בדבר אימוץ תוכנית להנפקת הון מתמשכת ( לדוחות הכספיים. ד'9 ר, ראו באוהבהנפק

the Market( י על ידEQY  נכון למועד הדוח  2015בחודש נובמבר) והשתתפות החברה בתוכנית
  ד' לדוחות הכספיים.9 החברה לא השתתפה בפועל בתוכנית זאת), ראו באור

 282 -, היה כ2015בדצמבר  31המובטחות בשעבודים ליום  EQYסך ההלוואות של  -משכנתאות .6.10.3.
-מליון דולר ארה"ב (כ 309-, היה כ2014בדצמבר  31מיליון ש"ח); ליום  1,101- מיליון דולר ארה"ב (כ

  מיליון ש"ח).  1,508-מיליון דולר ארה"ב (כ 434- , היה כ2013בדצמבר  31וליום  ;מליון ש"ח) 1,202

עם סינדיקציה של מספר  EQY התקשרה 2015בחודש דצמבר  -  מימון נוסף ממוסדות פיננסיים .6.10.4.
מיליון דולר ארה"ב (ניתן להגדלה לסך של  300בנקים בהסכם הלוואה (לא מובטחת) בהיקף של 

 EQY-מיליון דולר ארה"ב בהתקיים תנאים מסוימים), כאשר במועד חתימת ההסכם הועמד ל 500
מיליון דולר ארה"ב. ההלוואה נושאת ריבית בשיעור של שער בסיס (כהגדרתו בהסכם  225סכום של 

(הכפוף לשינויים בהתאם לדירוג החוב  1.1%ההלוואה) או בשיעור ריבית הליבור בתוספת מרווח של 
קווי אשראי  EQY - ל. כמו כן, 2020. ההלוואה תועמד עד לחודש דצמבר שנת EQY), לבחירת EQYשל 

 ניםניתה( מיליון דולר ארה"ב 600מתחדשים שאינם מובטחים ממוסדות בנקאיים בהיקף כולל של 
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בהתאם לתנאי קווי האשראי,  .סוימים)מיליון דולר ארה"ב בהתקיים תנאים מ 900להגדלה לסך של 
 2015בדצמבר  31, מתוכם נכון ליום במלואם םרשאית לנצל EQYהיתה  2015בדצמבר  31נכון ליום 

 2.2) בסך מצטבר של letters of creditוכן העניקה כתבי אשראי ( מיליון דולר ארה"ב EQY  96ניצלה
  מיליון דולר ארה"ב.  250של טחת בסך הלוואה לא מוב EQY - . כמו כן, למיליון דולר ארה"ב

אגרות חוב, אשר אינן מובטחות בשעבודים, בסך  EQY -ל 2015בדצמבר  31נכון ליום  -  אגרות חוב .6.10.5.
 3.75%מיליון דולר ארה"ב ע.נ.. אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין  518 - של כ

טים נוספים אודות אגרות החוב לרבות בדבר לפר. 2022 עד 2017ותיפרענה בין השנים  6.25% - ל
דירוג לג' לדוחות הכספיים. 40 -ו 20בשנת הדוח ולאחריה, ראו באורים  EQYפדיון מוקדם שביצעה 

   לעיל. 6.10.1ראו סעיף אגרות החוב 

  סיכום יתרות .6.10.6.

של משכנתאות ואגרות חוב בסך  להלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות
שהתקבלו למימון פעילותה (לא כולל הלוואות של שותפויות  EQY) של מיליון דולר ארה"ב 151 - של כ

 :(*)2015בדצמבר  31המוצגות בשיטת השווי המאזני), נכון ליום 
  

     

 
יתרה (באלפי דולר  

 ארה"ב)
שיעור ריבית 

 (**)משוקלל

תקופת פירעון 
ממוצעת 

 (***)(שנים)

 
נסיים בריבית קבועה הלוואות ממוסדות פינ

 3.6  5.61% 282,173  (****)מובטחות בשעבוד

 
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית משתנה 

 3.8  1.92% 566,348  (*****)שאינן מובטחות בשעבוד

 
אגרות חוב בריבית קבועה שאינן מובטחות 

 4.6  4.75% 515,566  (******)בשעבוד

 
 - - 1,364,087  סה"כ

 
 EQYהמוצגים בסעיף זה הינם נתונים כפי שמופיעים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ולא בדוחות הנתונים  *

 .US GAAPהמדווחים לפי 

 
שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל, למעט באשר לריבית האפקטיבית של   **

 5.29%הלוואות מובטחות שהינה 

על פי מועדי הפירעון של קרן האשראי בלבד.מחושב  *** 

 הלוואות המיועדות לשימוש ייחודי שניטלו למימון נכסי המקרקעין.  **** 
 .2.62%מיליון דולר ארה"ב קיימת עסקה לקיבוע שיעור הריבית על  250בגין  ***** 
הלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי. ****** 

 
  מות מידה פיננסיות   א .6.10.7.

וחברות בנות בבעלותה המלאה  EQYמההלוואות וקווי האשראי שמקבלות מאגרות החוב, בחלק 
במהלך העסקים הרגיל, קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות. לפירוט אמות 

  לדוחות הכספיים. 2ד22המידה הפיננסיות כאמור ראה באור 

רות בנות שלה במהלך העסקים הרגיל, קיימות וחב EQYכמו כן, בחלק מהמשכנתאות שמקבלות 
  התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ביחס לנכס הספציפי בגינו הועמדה ההלוואה. 

והחברות הבנות שבבעלותה  EQY, וסמוך למועד אישור דוח זה, עומדות 2015בדצמבר  31נכון ליום 
   המלאה בכל אמות המידה שנקבעו.
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  ניהול של מרכזים מסחריים בקנדה כישה, פיתוח ור .7.

   כללי .7.1.

, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של FCRבקנדה, פועלת הקבוצה באמצעות החברה המאוחדת 
אשר הינה הבעלים, המנהלת והמפתחת של נדל"ן מניב, בעיקר מרכזים מסחריים , (TSX)טורונטו 

ות אחרות, הממוקמים בעיקר או בחנויות קמעונאיו/שכונתיים ואזוריים המעוגנים בסופרמרקטים 
פועלת בעיקר במרכז קנדה,  FCR , והינה מהגדולים בקנדה בתחומה.ניים צומחיםאבאזורים אורב

 31נכון ליום ובמערב קנדה באלברטה ובבריטיש קולומביה, ו ובאטווה באונטריו, במזרח קנדה בקוויבק
מרכזים  3מיליון מ"ר וכן  2.2- מבנים מניבים בשטח בנוי כולל של כ 155בבעלותה , 2015בדצמבר 

  מסחריים בפיתוח וקרקעות להשקעה. 

 .בדילול מלא) 39.4%-(כ FCRמהון המניות של  42.2%-, מחזיקה החברה בכ2015בדצמבר  31ליום 
מיליון מניות  6.5מכרה חברה בבעלותה המלאה של החברה  2016לאחר תקופת הדוח, בחודש ינואר 

FCR מיליון דולר קנדי ולאחר המכירה  117 - ורונטו, בתמורה לכבמסגרת המסחר בבורסה של ט
ד' 40בדילול מלא), לפרטים ראו ביאור  FCR  )36.2%מהון המניות של 39.3% - מחזיקה החברה בכ
, ראו FCR-להסכם בעלי המניות בין החברה ובין אלוני חץ בקשר להחזקותיהן בלדוחות הכספיים. 

החברה ואלוני חץ הגיעו להסכמות בנוגע לסיום ההסכם והן . לאחר תאריך הדוח להלן 23.3. סעיף 
  פועלות לביטולו.

FCR  מתמקדת באזורים אורבאניים המאופיינים ביציבות או בצמיחה באוכלוסייתם, ובכוונתה להמשיך
ולפעול בעיקר בשווקי היעד שלה ובסביבתם, ביניהם טורונטו, קלגרי ואדמונטון, וונקובר, מונטריאול, 

בצע רכישות סלקטיביות של המשיך ול, בכוונתה לFCRכחלק מיעדיה של וויבק סיטי. אוטווה וק
ושל נכסים הסמוכים לנכסיה אורבאניים איכותיים בעלי מיקום אטרקטיבי בשווקי היעד שלה נכסים 
   .תואמים את האסטרטגיה שלהמכירות סלקטיביות של נכסים שאינם כן להמשיך בו ,הקיימים

  ייקטים בהם שימוש מעורב של מסחר ומגורים. פרו FCR -כמו כן, ל

מסך נכסיה  10% -מחדש של נכסיה, אשר לרוב הינה בהיקף הנמוך מ- פעילות פיתוח ופיתוח FCR - ל
  (במונחי השקעה).

  .FCRוהניהול של הנכסים מבוצעת על ידי  כרהפעילות הפיתוח, ההש

 המאפשרים תנאים לעיתים כולליםו, שנים 5-20 של לתקופות לרוב הינם  FCR שלהשכירות  הסכמי
   .השכירות דמי העלאת

מגיעים משוכרים המספקים שירותים וצרכים חיוניים, לרבות  FCRמהכנסותיה של  80% -למעלה מ
,  Loblaw Companies Limited נמנית   FCR שוכריה של  סופרמרקטים, פארמה, בנקים, מסעדות וכו'. בין 

 2015מדמי שכירות בשנת   FCR מהכנסותיה של   10.4%-שר כשהינה רשת מזון ופארמה בקנדה, א
 הינן בגין התקשרויותיה עמה. 

שותפה יחד עם צד שלישי וגופים מוסדיים במיזם המחזיק ומפתח נכסים מסחריים.  FCRבנוסף, 
מיליון דולר קנדי לצורך פיתוח תיק הנכסים שלו  320השותפים במיזם התחייבו להשקיע בו סכום של 

  מיליון דולר קנדי). 97 - מיליון דולר קנדי, מתוכם הושקעו למועד הדוח כ FCR  167(חלק
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      תמצית תוצאות הפעילות7.2.
(באלפי 2013 -ו 2014, 2015בדצמבר  31להלן תמצית תוצאות תחום הפעילות לשנים שנסתיימו ביום 

 ש''ח ובאלפי דולר קנדי)(*):
        
 דולר קנדיבאלפי  באלפי ש"ח    
 לשנה שנסתיימה ביום   
 31.12.201531.12.201431.12.201331.12.201531.12.201431.12.2013

 
סך הכנסות הפעילות 

 631,605  648,441  656,643  2,215,584  2,099,965  2,001,175  (מאוחד)

 
רווחים משערוכים 

 56,086  42,078  37,773  199,916  137,136  124,672  (מאוחד)

 
רווחי הפעילות 

 368,368  368,651  371,572  1,292,403  1,193,274  1,133,811  (מאוחד)(**)

 
NOI   מנכסים זהים

 -  345,380  358,219  -  1,118,548  1,091,457  (מאוחד)

 
NOI  מנכסים זהים (חלק

 -  156,611  152,859  -  507,201  465,745  החברה)

 
 398,010  406,909  411,743  1,302,865  1,318,205  1,254,220  (מאוחד) NOIסה"כ 

 
(חלק  NOIסה"כ 

 180,476  182,093  175,698  590,779  589,901  535,199  החברה)

 המוצגים בשיטת השווי המאזני. FCRלא כולל מבנים מניבים בבעלות חלקית של * 
 בניטרול רווחי שערוך. IFRSולי החשבונאי של הפעילות לפי תקני רווחי הפעילות מתייחסים לרווח התפע** 
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  נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים  .7.3.

  מערב קנדה  קוויבק -מזרח קנדה   אונטריו -מרכז קנדה    קנדהלהלן מאפיינים

  ולומביהבריטיש ק  אלברטה     
  לשנה שנסתיימה ביום

  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.201531.12.201431.12.201331.12.201531.12.201431.12.201331.12.201531.12.201431.12.201331.12.201531.12.201431.12.2013

תוצר מקומי גולמי 
(PPP)(**)  

1,628 
מיליארדי 

דולר 
  ארה"ב

1,579 
יליארדי מ

דולר 
  ארה"ב

1,518 
מיליארדי 

דולר 
  ארה"ב

(**)  

721,090 
 מיליוני
דולר 
  ארה"ב

695,705 
 מיליוני
דולר 
  ארה"ב

(**) 

370,064 
 מיליוני
דולר 
  ארה"ב

362,846 
 מיליוני
דולר 
  ארה"ב

(**) 
375,756 
דולר 
  ארה"ב

338,166 
 מיליוני
דולר 
  ארה"ב

(**) 

237,188 
מיליוני 
דולר 
  ארה"ב

229,685 
ליוני מי

דולר 
  ארה"ב

 (PPP)תוצר לנפש 
(**)  

45,489 
דולר 
ארה"ב

44,519 
דולר 
 ארה"ב

43,253 
דולר 
 ארה"ב

(**)  
52,720 
דולר 
  ארה"ב

51,123 
דולר 
 ארה"ב

(**) 
45,048 
דולר 
 ארה"ב

44,331 
דולר 
 ארה"ב

(**) 
91,183 
דולר 
  ארה"ב

83,018 
דולר 
  ארה"ב

(**) 
51,136 
דולר 
  ארה"ב

דו49,589
לר 
  ארה"ב

שיעור צמיחה 
בתוצר המקומי 

(PPP)  
3.13%  3.98%  3.54%  (**)  3.65%  2.83%  (**) 1.99%  1.08%  (**) 11.12%  8.08%  (**) 3.27%  4.08%  

שיעור צמיחה 
בתוצר לנפש 

(PPP)  
2.18%  2.93%  2.35%  (**)  3.12%  1.82%  (**) 1.62%  0.27%  (**) 9.84%  4.99%  (**) 3.12%  3.09%  

  0.0%  1.10%1.0%  2.7%  1.10%2.6% 1.1% 1.10%1.4% 1.6%  2.4% 1.20% 0.98% 2.17% 1.13% שיעור אינפלציה
התשואה  על חוב 
ממשלתי לטווח 

  (***) ארוך
1.39%  1.79%  2.77%  1.20%  2.21%  3.23%  3.50% 2.15%  3.45%  3.18% 2.09%  3.05%  3.09 2.05%  3.07%  

דירוג חוב ממשלתי 
 (****) לטווח ארוך

AAA/Aaa  AAA/Aaa  AAA/Aaa  A+ AA- AA- A+ A+  A+  AA+ AAA  AAA  AAA AAA  AAA  

שער חליפין דולר 
ארהב לדולר קנדי 

 בדצמבר 31ליום 
(*****)

0.7212  0.860  0.935  -  -  -  - -  -  - -  -  - -  -  

לאונטריו, קוויבק, אלברטה ובריטיש  ביחס; IMF ,(2015 October  ,World Economic Outlook Database( מיתהעול המטבע קרן -  לקנדה ביחס: הבאים םפרסומיהאלא אם יצויין להלן אחרת, הנתונים בטבלה להלן הינם על פי  )*(
דצמבר ב 31 ליוםלסטטיסטיקה בקנדה על פי פרסומי הלשכה המרכזית  -  לאונטריו, קוויבק קולומביה ביחס :האינפלציה לשיעור ביחס. 2014דצמבר ב 31על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקנדה ליום  –קולומביה 

  .31.12.2015ליום  עודכנו2015  לשנת העולמית המטבע קרן שנתוני יש לציין  .2014 בפברואר 21 ליוםבקנדה על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - ; ביחס לאלברטה 2015

    טרם פורסמו. 2015(**) למיטב ידיעת החברה, נתוני התוצר לשנת 

 הם 2013-מ הבינלאומית המטבע קרן מפרסום הלקוחים ,2013-2015 לשנים המוצגים התוצר נתוניכמו כן,  .PPPלמחוזות בקנדה הינם במונחי דולר אמריקאי ולא במונחי  ביחסהגולמי והתוצר לנפש  המקומיני התוצר נתו *)**(
  .2015 מחירי במונחי

 Canadian -על פי פרסום של ה – קולומביה ולבריטישבק, לאונטריו, לאלברטה יוובדצמבר; הנתונים ביחד לק 31שנים ומעלה נכון ליום  10-, בהתייחס לאגרות חוב ל Bank of Canada על פי  –ביחס לנתונים אודות קנדה   *)***(
Fixed Income  9-כ( קולומביה ובריטיש) שנים 9- כ( אלברטה), 2035, אג"ח ממשלתי של קוויבק הנפרע בשנת שנים 10- כ( קוויבק), 2029, אג"ח ממשלתי של אונטריו הנפרע בשנת שנים 10- כ( אונטריו של ממשלתי"ח אג תשואת 

  . 2016מרס ב 20) ליום 2037, , אג"ח ממשלתי של בריטיש קולומביה הנפרע בשנת שנים

  ). www.moodys.com    / www.standardandpoors.com (  Moody's או   S&P   בהתאם לדירוג  *)****(

  .31.12.2015-וה 31.12.2014, 31.12.2013-ה ליום נכון יציג חליפין שער, )AOand )www.oanda.com על פי נתוני(******) 
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  נתונים מאקרו כלכליים נוספים  

ותית כלכלתה של קנדה הצטמצמה בעיקר לאור הירידה המשמע 2015במהלך החציון הראשון לשנת 
של מחירי הנפט במהלך השנה האחרונה. כמו כן, לאור אי הוודאות הכלכלית הגוברת, במהלך 
תקופת הדוח הפחית הבנק הקנדי את שיעורי הריבית במשק. שווקי ההון והחוב לטווח ארוך נותרו 

  נגישים, אולם התמחור יכול להשתנות בהתאם לתחזית השווקים ושיעורי הריבית. 

למספר מגמות בשווקים האורבאניים בקנדה, בעלי פוטנציאל השפעה על עסקיה,  עדה FCRכמו כן, 
ביניהם: חדירה של קמעונאיים אמריקאיים גדולים לשוק הקנדי המהווים זרז לצמיחה וגורמים 

צמצום פריסת על הודיעו אשר ות קמעונאיות תרש מספר ;FCRמחדש של השוכרים בשווקי  להצבתם
מגמת שינוי בהרגלי והעדפות הצריכה, לרבות השפעת ; ו על פשיטת רגלסגירת חנויות אסניפיהן ו

הקמעונאות ברשת; התבגרות אוכלוסיית קנדה אשר צרכיה צפויים להתמקד בעיקר בצורכי בריאות, 
עדה לתחרות  FCRנוחות ושירותים; שינויים בביקושים כתוצאה ממדיניות ההגירה של קנדה. בנוסף, 

ם באיכות דומה לנכסים שבבעלותה, והערכות השווי בגינם משקפים גבוהה בתחום רכישת הנכסי
  ביקוש גבוה לנכסים בעלי מיקום טוב.

התחרותיות של מרכזיה  ממשיכה להתמקד בשימור FCRהמתמשכים האמורים,  מהשינויים כתוצאה
 המסחריים.

   נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות  .7.4.

   :  FCR של להלן נתונים אודות נכסי המבנים המניבים 

להלן אינם כוללים פרטים אודות מבנים מניבים המצויים בבעלות משותפת של  7.4בסעיף הנתונים 
FCR .וצדדים שלישיים המוצגים בשיטת השווי המאזני  

   

     שטחי מבנים מניבים.7.4.1.
2014 - ו 2015בדצמבר של השנים  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות שטחי המבנים המניבים של 

 (באלפי מ''ר):
       
 אזור 

סה"כ שטחי 
מבנים מניבים

31.12.2015 31.12.2014 

 
 

אחוז מסך 
שטחי המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך 

שטחי המבנים 
 המניבים

 831 במאוחד (*)מרכז קנדה 
37.6% 

 784 
35.9% 

 345  351 חלק החברה  

 701 במאוחד (**)מזרח קנדה 
31.7% 

 751 
34.4% 

 330  296 חלק החברה  

 681 במאוחד (***)מערב קנדה 
30.7% 

 647 
29.7% 

 284  287 חלק החברה  

 2,213 במאוחד  סה"כ 
100% 

 2,182 
100% 

 959  934 חלק החברה  
 באונטריו (למעט באוטווה).  FCRל"מרכז קנדה" כולל את נכסי  7.4ההתייחסות להלן בסעיף  * 
 בקוויבק ובאוטווה.   FCRל"מזרח קנדה" כוללת בעיקר את נכסי  7.4ההתייחסות להלן בסעיף  ** 
 בבריטיש קולומביה ובאלברטה.  FCRל"מערב קנדה" כוללת את נכסי  7.4ההתייחסות להלן בסעיף  *** 
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 פילוח שווי הוגן מבנים מניבים.7.4.2.
 2014 - ו 2015בדצמבר של השנים  31ליום  FCRבים של להלן נתונים אודות שווי הוגן של המבנים המני

 (באלפי דולר קנדי):
       
 אזור 

שווי הוגן 
מבנים מניבים

31.12.2015 31.12.2014 

 
 

אחוז מסך 
שווי המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך 

שווי המבנים 
 המניבים

 
 מרכז קנדה

 3,250,193  במאוחד 
42.0% 

 3,135,880 
42.8% 

 1,378,803  1,371,002  רה חלק החב 

 
 מזרח קנדה

 1,813,955  במאוחד 
23.5% 

 1,684,346 
23.0% 

 740,584  765,165  חלק החברה  

 
 מערב קנדה

 2,668,868  במאוחד 
34.5% 

 2,511,877 
34.2% 

 1,104,438  1,125,786  חלק החברה  

 
 סה"כ (באלפי ש"ח)

 21,761,480  במאוחד 
100% 

 24,625,601 
100% 

 10,827,539  9,179,462  חלק החברה  

 
 

.7.4.3.NOI      
 (באלפי דולר קנדי): 2013 -ו 2014, 2015לשנים  FCRשל  NOIלהלן נתונים אודות 

         
 אזור 

NOI 

2015 2014 2013 

 

 

אחוז 
 NOIמסך 

של 
המבנים 
המניבים

 

אחוז 
 NOIמסך 

של 
המבנים 
המניבים

 

אחוז 
 NOIמסך 

של 
המבנים 
המניבים

 
 מרכז קנדה

 171,604  במאוחד 
41.7% 

 170,389 
41.9% 

 169,498 
42.6% 

 
חלק 

 76,859  76,250  73,226 החברה 

 
 מזרח קנדה

 98,800  במאוחד 
24.0% 

 97,560 
24.0% 

 95,706 
24.0% 

 
חלק 

 43,398  43,659  42,160 החברה 

 
 מערב קנדה

 141,339  חד במאו
34.3% 

 138,960 
34.1% 

 132,806 
33.4% 

 
חלק 

 60,220  62,185  60,312 החברה 

 
סה"כ (באלפי ש"ח)

1,254,220  במאוחד 
100% 

 1,318,205
100% 

 1,302,865
100% 

 
חלק 

 590,779  589,901  535,199 החברה 

  



  בע"מ גלוב גזית
  החברה עסקי תיאור - א' חלק

 

29  

      רווחי  שערוך7.4.4

 (באלפי דולר קנדי): 2013-2015לשנים  FCRת רווחי שערוך של להלן נתונים אודו

         
 אזור 

רווחי  שערוך

201520142013 

 

 
אחוז מסך 

רווחי  
 שערוך

 
אחוז מסך 

רווחי  
 שערוך

 
אחוז מסך 

רווחי  
 שערוך

 
 מרכז קנדה

 362  במאוחד 
0.6% 

 61,932 
147.4% 

 28,533 
55.7% 

 12,938  27,715  155  חלק החברה  

 
 מזרח קנדה

 12,705  במאוחד 
21.4% 

)26,834( 
)63.9%( 

 9,722 
19.0% 

 4,408   )12,008( 5,421  חלק החברה  

 
 מערב קנדה

 46,342  במאוחד 
78.0% 

 6,920 
16.5% 

 13,000 
25.3% 

 5,895  3,097  19,775  חלק החברה  

סה"כ (באלפי  
 ש"ח)

 190,595  במאוחד 
100% 

 136,940 
100% 

 182,696 
100% 

 82,841  61,284  81,331 חלק החברה  

  
 דמי שכירות ממוצעים למ"ר7.4.5

(בדולר 2014 -ו 2015לשנים  FCRלהלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ''ר של 
 קנדי):

    
 לשנה שנסתיימה ביום: אזור 

   2015 2014 

 27.74 27.89 כז קנדהמר 

 19.38 20.47 מזרח קנדה 

 24.85 25.53 מערב קנדה 
 

 שיעורי תפוסה ממוצעים.7.4.6.
ושיעורי התפוסה הממוצעים 2015בדצמבר  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של 

 :2014-ו 2015בכל אחת מהשנים 
     
 (*) 2014לשנת  (*) 2015לשנת  ליום  אזור 

   31.12.2015   

 96.7% 96.2% 96.5% מרכז קנדה 

 95.1% 93.4% 92.9% מזרח קנדה 

 95.3% 95.1% 94.8% מערב קנדה 

 
שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון קלנדרי בשנה *

 הרלבנטית.
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 מספר המבנים המניבים.7.4.7.
 :2014 - ו 2015בדצמבר לשנים  31ליום  FCRודות מספר המבנים המניבים של להלן נתונים א

    
 ליום אזור 

   31.12.2015 31.12.2014 

 57 57 מרכז קנדה 

 51 51 מזרח קנדה 

 46 46 מערב קנדה 

 154 154 סה"כ 
 

 שיעורי תשואה ממוצעים.7.4.8.
 - ו 2015בדצמבר לשנים  31ליום  FCRועל של להלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים בפ

 (לפי שווי הנכסים בסוף השנה): 2014
    
 ליום אזור 

   31.12.2015 31.12.2014 

 5.39% 5.33% מרכז קנדה 

 6.22% 5.46% מזרח קנדה 

 5.43% 5.29% מערב קנדה 
 

 הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים (*) .7.5.

 

ת הכרה תקופ
 בהכנסה

הכנסות מרכיבים 
קבועים (באלפי 

 ש"ח)

הכנסות מרכיבים
משתנים (אומדן) 

(באלפי 
ש"ח)(**)

מספר הסכמי 
שכירות 
 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 (באלפי מ"ר)

 

שנת 
2016

 39  178  157,469  297,847  1רבעון 

 32  138  156,982  296,938  2רבעון  

 60  153  155,935  295,112  3רבעון  

 91  251  153,003  289,312  4רבעון  

 272  599  563,172  1,063,975  2017שנת  

 276  607  498,155  941,184  2018שנת  

 251  591  419,526  792,636  2019שנת  

 
 2020שנת 

 1,130  1,720  1,658,822  3,105,238  ואילך

 2,151  4,237  3,763,064  7,082,242  סה"כ 

 

הנהלת החברה אינה סוקרת באופן שוטף את נתוני ההכנסות הצפויות תחת הנחת מימוש אופציות *
שהוענקו לשוכרים להארכת תקופת השכירות. אשר על כן, הנתונים דלעיל הינם בהנחת אי מימוש

תקופות אופציות שוכרים. 

 .2015ורם מכלל ההכנסות מדמי שכירות בשנת דמי השכירות המשתנים נאמדו על פי שיע ** 



  בע"מ גלוב גזית
  החברה עסקי תיאור - א' חלק

 

31  

 נתונים מצרפיים אודות מבנים מניבים בהקמה בתחום הפעילות  .7.6.
אשר סווגו כמבנים מניבים בהקמה בדוחות הכספיים של  FCRלהלן נתונים מצרפיים אודות נכסים של 

 החברה(*):  

 לשנה שנסתיימה ביוםפרמטרים אזור 

 31.12.201531.12.201431.12.2013

 

 מזרח
 קנדה

 2  1  -  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 
סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) בתום התקופה (באלפי 

 42.0  2.0  -  מ"ר)

 
סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת (מאוחד) 

 145,996  44,219  -  (באלפי דולר קנדי)

 
התקופה  הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום

 169,465  51,680  -  (במאוחד) (באלפי דולר קנדי)

 
תקציב הקמה בתקופה העוקבת (אומדן)(מאוחד) (באלפי 

 11,934  11,630  - דולר קנדי)

 

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות 
ההקמה (אומדן לתום התקופה)(מאוחד) (אלפי דולר 

 קנדי)
 -  11,630  12,309 

 97% 97.1% - מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות  שיעור 

 
הכנסה שנתית צפויה (אומדן) (מאוחד) (אלפי דולר 

 -  2,152  -  (**)קנדי)

 

 מרכז
 קנדה

 2  2  2  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה(***)

 
סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) בתום התקופה (באלפי 

 47.3  45.2  43.3  מ"ר)

 
עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת (מאוחד) סה"כ 

 122,410  60,898  30,979  (באלפי דולר קנדי)

 
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 

 150,658  64,261  77,200 (במאוחד) (באלפי דולר קנדי)

 
תקציב הקמה בתקופה העוקבת (אומדן) (מאוחד) 

 -  32,870  34,273  (באלפי דולר קנדי)

 

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות 
ההקמה (אומדן לתום התקופה)(מאוחד) (אלפי דולר 

 קנדי)
 83,271  98,497  1,299 

 98% 99.1% 99.1% שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות  

 
הכנסה שנתית צפויה (אומדן) (מאוחד) (אלפי דולר 

 8,168  - -  (**)קנדי)

 

 רבמע
 קנדה

 -  1  1  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 
סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) בתום התקופה (באלפי 

 -  29.6  24.6  מ"ר)

 
סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת (מאוחד) 

 -  26,321  35,383  (באלפי דולר קנדי)

 
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 

 -  26,284  60,503  דולר קנדי) (במאוחד) (באלפי

 
תקציב הקמה בתקופה העוקבת (אומדן) (מאוחד) 

 -  50,831  13,861  (באלפי דולר קנדי)

 

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות 
ההקמה (אומדן לתום התקופה)(מאוחד) (אלפי דולר 

 קנדי)
 28,215  53,684  - 

 -  - - ו הסכמי שכירות(**)שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמ 

 
הכנסה שנתית צפויה (אומדן) (מאוחד) (אלפי דולר 

 -  -  -  (**)קנדי)

 
* 

ההתייחסות ל"נכסים מניבים בהקמה" אינה כוללת נכסים המצויים בפיתוח מחדש, אשר ההתייחסות אליהם הינה
מהשטחים העיקריים) 80%-קרו מניב (כבמסגרת נכסים מניבים וכן אינה כוללת נכס בפיתוח אשר למועד הדוח בעי

 אשר נכלל במסגרת הנכסים המניבים.
הנתון מתייחס לאומדן ההכנסה השנתי הכולל המייצג הצפוי מפרויקטים אשר הקמתם צפויה להסתיים בשנה העוקבת **

 או יותר מסך שטחיהם.  50%ושנחתמו הסכמים להשכרת 
 דולר קנדי המהווה פרוייקט למגורים המוקם כהרחבה לנכס מסחרי מניב.מיליוני  10.4 -כולל נכס בשווי של כ ***
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 נתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום הפעילות.7.7.
(המסווגות בדוחות הכספיים של החברה כנדל"ן  FCRלהלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות של 

 להשקעה): 

 ליום  אזור 

 31.12.201531.12.2014

 
 מזרח קנדה

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
 8,507  7,012  התקופה (מאוחד) (באלפי דולר קנדי)

 58  15  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי מ"ר) 

 
סה"כ זכויות בנייה בקרקעות, לפי תוכניות מאושרות (באלפי 

 15  15  (*)מ"ר)

 
 מרכז קנדה

חות הכספיים בתום הסכום בו מוצגות הקרקעות בדו
 7,402  10,466  התקופה (מאוחד) (באלפי דולר קנדי)

 58  20  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי מ"ר) 

 
סה"כ זכויות בנייה בקרקעות, לפי תוכניות מאושרות (באלפי 

 16  16  מ"ר)

 
 מערב קנדה

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
 19,553  18,875  ) (באלפי דולר קנדי)התקופה (מאוחד

 215  37  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי מ"ר) 

 
סה"כ זכויות בנייה בקרקעות, לפי תוכניות מאושרות (באלפי 

 -  -  מ"ר)

 
 .FCR* זכויות הבניה בקרקעות המצוינות בסעיף זה כוללות גם אומדן זכויות הבניה בהתאם להערכת הנהלת 

 
 רכישת ומכירת נכסים (מצרפי).7.8.

 (*): 2013 -ו 2014, 2015בכל אחת מהשנים  FCRלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

 
 אזור

 לשנה שנסתיימה ביום

 31.12.201531.12.201431.12.2013

 

 מזרח

נכסים

 6  4  1  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

נכסים שנמכרו  תמורה ממימוש
 93,144  31,800  21,500 בתקופה (מאוחד) (באלפי דולר קנדי)

 
שטח נכסים שנמכרו בתקופה שנמכרו

 50  75  13  (מאוחד) (באלפי מ"ר)

 
 NOI  (מאוחד) של נכסים שנמכרו

 5,597  1,850  1,510  (באלפי דולר קנדי)

 
רווח (הפסד) שנרשם בגין מימוש 

 -  -  -  (באלפי דולר קנדי)הנכסים (מאוחד) 

 קנדה 

 נכסים
שנרכשו

 8  4  3 מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 
עלות נכסים שנרכשו בתקופה 

 27,200  87,400  18,000  (מאוחד) (באלפי דולר קנדי)

 
NOI  (מאוחד) של נכסים שנרכשו

 4,177  5,420  615  (באלפי דולר קנדי)

 
 שטח נכסים שנרכשו בתקופה

 13  18  4  (מאוחד) (באלפי מ"ר)



  בע"מ גלוב גזית
  החברה עסקי תיאור - א' חלק

 

33  

 
 אזור

 לשנה שנסתיימה ביום

 31.12.201531.12.201431.12.2013

 

 מרכז

נכסים

 6  7  2  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
 92,694  140,300  1,600  (מאוחד) (באלפי דולר קנדי)

 

שנמכרו
תקופה (מאוחד) שטח נכסים שנמכרו ב

 86  145  3  (באלפי מ"ר)

 
NOI  (מאוחד) של נכסים שנמכרו

 5,931  6,594  -  (באלפי דולר קנדי)

 

רווח (הפסד) שנרשם בגין מימוש 
 -  -  -  הנכסים (מאוחד) (באלפי דולר קנדי)

 

 קנדה

 נכסים
 שנרכשו

 12  11  3  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 

ו בתקופה (מאוחד) עלות נכסים שנרכש
 127,300  88,600  28,800  (באלפי דולר קנדי)

 
NOI  (מאוחד) של נכסים שנרכשו

 1,246  1,776  902  (באלפי דולר קנדי)

 

שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) 
 33  19  2  (באלפי מ"ר)

 

מערב 
 קנדה

 נכסים
 שנמכרו

 4  4  -  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה  תמורה
 56,355  73,600  -  (מאוחד) (באלפי דולר קנדי)

 

שטח נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) 
 23  25  -  (באלפי מ"ר)

 
NOI  (מאוחד) של נכסים שנמכרו

 3,210  4,281  -  (באלפי דולר קנדי)

 

רווח שנרשם בגין מימוש הנכסים 
 -  -  -  )(מאוחד) (באלפי דולר קנדי

 

 נכסים
 שנרכשו

 4  9  6  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 

עלות נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) 
 70,200  50,900  49,900  (באלפי דולר קנדי)

 
NOI  (מאוחד) של נכסים שנרכשו

 2,624  2,511  2,340  (באלפי דולר קנדי)

 

שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) 
 28  22  9  ר)(באלפי מ"

בשנה מסויימת מתייחס לכלל רכישות הנכסים שבוצעו FCRמובהר כי הגילוי הניתן בדבר נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי  *
, לאחר הרכישהFCRבמהלך אותה השנה. אולם, ככל שמדובר בנכסים שנרכשו בסמוך לנכסים קיימים של  FCRעל ידי 

FCR מים הסמוכים אליהם, ועל כן נכסים שנרכשו כאמור אינם נספרים בנפרדמתייחסת אליהם כחלק מהנכסים הקיי
לעיל. בנוסף, רווח (הפסד) מהמכירה אינו כולל הוצאות 7.4.7. , כמפורט בסעיף FCRבמסגרת מצבת הנכסים של 

 המכירה. 
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  ון אנושי ה .7.9.

 במשרה מלאה עובדים 351(ולחברות בנות בבעלותה המלאה)   FCR - , ל2015בדצמבר  31נכון ליום  .7.9.1.
ניהול  ), העוסקים במחלקתFCRארגון שביצעה -; הקיטון נובע בין היתר מרה2014בשנת  עובדים  422(

ה וניהול בניה), מחלקה משפטית, אדמיניסטרציה, חשבות וכספים, פיתוח, השכר נכסים (כולל
  מערכות מידע וכח אדם. 

על בסיס חוזים אישיים, וזכאים על  או חברות הבנות שלה  FCR העובדים הנ"ל, מועסקים על ידי 
לשכר בסיס, הטבות שונות (כגון ביטוח בריאות, ביטוח חיים וכיוצ"ב), מענקים שנתיים על  פיהם 

 ותמפורטה, בין היתר בהתאם לתוכניות  FCR ביעדים ותגמול ארוך טווח בניירות ערך של  בסיס עמידה 
   להלן. 

        FCR-וכניות תגמול בניירות ערך בת .7.9.2.

     Share Option Plan )א(

  FCR - , ל2015בדצמבר  31, כפי שתוקנה מעת לעת), נכון ליום 2003על פי תוכנית זו (משנת 
המיועדים   FCR מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של  15.2 - של עד כ מסגרת 

 עשרמימוש מקסימלית של , בדרך כלל בתקופת  FCR -לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים ב להקצאה 
מימוש כתבי האופציה כפוף לתקופות הבשלה הנקבעות במועד ההקצאה (בדרך כלל  שנים, כאשר 

 מיליון 4.2 -, קיימים כתבי אופציה הניתנים למימוש לכ2015בדצמבר  31שנים). נכון ליום  חמש
ים למימוש במועד האמור, מיליון כתבי אופציה ניתנ 2.2 -(מתוכם כ שהוקצו וטרם מומשו  FCR מניות 

דולר  17.55, והם ניתנים למימוש במחיר ממוצע של ולגבי היתרה טרם חלפו תקופות ההבשלה)
    כתבי אופציה זמינים להקצאה עתידית. מיליון 2.7-למניה רגילה, וכן כ קנדי 

      Restricted Share Unit Plan   )ב(

מוענקות יחידות חסומות למניות  , כפי שתוקנה מעת לעת),2003על פי תוכנית זו (משנת 
) "Restricted  Share Units"  לעובדי ,( FCR   שלושולנושאי משרה שלה. לכל יחידה תקופת הבשלה של 

או את ערכה הכספי (או   FCR מקנה למחזיק בה את הזכות לקבל מניה רגילה אחת של  שנים, והיא 
אלפי יחידות מניה חסומות  374, קיימות 2015בר בדצמ 31. נכון ליום  FCR לפי החלטת  שילוב שלהם), 

 343 -יתרה זמינה להקצאה עתידית בהיקף של כ וכן נותרה  וטרם הבשילו במועד האמור הוקצו  אשר
  אלפי יחידות.

       Directors Deferred Share Unit Plan  )ג(

-מועסקים ב, כפי שתוקנה מעת לעת), זכאים דירקטורים שאינם 2003על פי תוכנית זו (משנת 
 FCR  , ") לקבל את התגמול בגין כהונתם כדירקטורים ביחידות נדחות למניות Deferred Share Units  .("

או של מי מבין חברות   FCR יחידה הינה בת פדיון לאחר שהמחזיק בה חדל מלכהן כדירקטור של  כל 
הכספי (או שילוב שלהם), שלה ומקנה למחזיק בה זכות לקבל מניה רגילה אחת או את ערכה  הבנות 

אלפי יחידות  349 - כ, הוקצו על פי התוכנית האמורה 2015בדצמבר  31. נכון ליום  FCR החלטת  לפי 
 -יתרה זמינה להקצאה עתידית בהיקף של כ וכן נותרה  נדחות אשר טרם הבשילו במועד האמור מניה 

    .אלפי יחידות 258

 אשראי ומימון .7.10.

,  DBRS לפי (אופק יציב)    BBB (HIGH) דירוג מדורגות ב FCRשל ב אגרות החו –אשראי  דירוג  .7.10.1.
    . Moody's לפי (אופק יציב)    Baa2 דירוג בו

ה' 9, ראו באור 2015לציבור בחודש פברואר  FCRלפרטים בדבר הנפקת מניות  - הנפקת מניות .7.10.2.
יבית בגין אגרות חוב רקרן תשלומי  חלף לציבור  FCRהנפקת מניות  בדברלפרטים לדוחות הכספיים. 

  לדוחות הכספיים. 21, ראו באור , וכן בגין המרת אגרות חוב המירות בידי המחזיקים בהםהמירות

אגרות חוב המירות למניות, אשר אינן   FCR  - ל 2015בדצמבר  31ליום  -אגרות חוב להמרה .7.10.3.
, לרבות בדבר פדיון לפרטים נוספים. מיליון דולר קנדי ע.נ. 337 - בשעבודים, בסך של כ מובטחות 

 ב' לדוחות הכספיים.21בשנת הדוח, ראו באור  FCRמוקדם של אגרות החוב להמרה שביצעה 

- , עמד על כ2015בדצמבר  31ליום  בשעבודהמובטחות   FCR סך ההתחייבויות של  -משכנתאות  .7.10.4.
מיליון  1,173-עמד על כ 2014בדצמבר  31מליוני ש"ח); ליום  2,965- מיליון דולר קנדי (כ 1,054
- מיליון דולר קנדי (כ 1,367-עמד על כ 2013בדצמבר  31מליוני ש"ח) וליום  3,941-קנדי (כ דולר 
   מיליוני ש"ח).  4,461
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את קו האשראי המתחדש,  FCRבמהלך תקופת הדוח האריכה  – מימון נוסף ממוסדות פיננסיים  .7.10.5.
י סינדיקציה של מספר בנקים, עד מיליון דולר קנדי שהועמד לה על יד 800שאינו מובטח, בסך של 

 FCR. כמו כן במהלך תקופת הדוח, אחד מהמיזמים המשותפים של )2017(חלף יוני  2020לחודש יוני 
מיליון דולר קנדי (חלק  225התקשר בהסכם לקבלת אשראי בקשר עם הקמת פרויקט בהיקף של 

FCR – 112.5  מיליון דולר קנדי). במהלך התקופהFCR  מיליון  75אשראי בהיקף של לא חידשה קו
 2015בדצמבר  31בהתאם לתנאי קווי האשראי, נכון ליום  .2015בדצמבר  31דולר קנדי שפקע ביום 

מיליון דולר  FCR  251ניצלה 2015בדצמבר  31רשאית לנצלם במלואם, מתוכם נכון ליום  FCRהיתה 
מיליון ש"ח) על  82 -ליון דולר קנדי (כמי 29 - ניתנו ערבויות בסך של כמיליוני ש"ח) וכן  706 -קנדי (כ

 . האמורים חשבון קווי האשראי 

אגרות חוב (לא כולל אגרות חוב להמרה), אשר   FCR  -ל 2015בדצמבר  31ליום  - אגרות חוב  .7.10.6.
קנדי  מיליון דולר  90 -מיליון דולר קנדי ע.נ. (מתוכן כ 2,250 -מובטחות בשעבודים, בסך של כ אינן 

 4.7%ממוצע של ). אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי 2015נת ע.נ. הונפקו בש
 .  לעיל 7.10.1אגרות החוב מדורגות כאמור בסעיף . 2025עד  2017ותיפרענה בין השנים 

  סיכום יתרות .7.10.7.

מיליון דולר קנדי)  192 -להלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות בסך של כ
  :2015בדצמבר  31קבלו למימון פעילותה, נכון ליום שהת FCRשל 

  

 
יתרה (באלפי דולר  

 קנדי)
שיעור ריבית 
 משוקלל

תקופת פירעון 
ממוצעת (שנים)(*)

 
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית קבועה 

 4.1  4.80% 1,024,002  (**)(***)מובטחות בשעבוד

 
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית 

 1.6  2.21% 29,635  בשעבוד נכסים משתנה מובטחות

 
אגרות חוב בריבית קבועה שאינן מובטחות 

 6.1  4.70% 2,244,093  (****) (*****) (***)בשעבוד

 
 4.5  2.25% 195,000  אשראי אחר

 
   3,492,730  סה"כ

מחושב לפי מועדי הפירעון של קרן האשראי בלבד. * 
.4.50%שיעור הריבית האפקטיבית הינו  ** 
.FCRהלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי  *** 
.FCRלא כולל אגרות חוב ההמירות למניות  **** 
.4.78%שיעור הריבית האפקטיבית הינו  ***** 

 
 אמות מידה פיננסיות .7.10.8.

וחברות בנות בבעלותה המלאה   FCR מההלוואות וקווי האשראי שמקבלות מאגרות החוב, בחלק 
הרגיל, קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות. לפירוט אמות  העסקים במהלך 

  לדוחות הכספיים. 3ד22באור  ו, רא FCR המידה הפיננסיות של 

וחברות בנות שלה במהלך העסקים הרגיל,   FCR כמו כן, בחלק מהמשכנתאות שמקבלות 
ואחרות ביחס לנכס הספציפי בגינו הועמדה התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות  קיימות 

והחברות הבנות   FCR , ולמועד הסמוך לאישור דוח זה עומדות 2015בדצמבר  31ההלוואה. נכון ליום 
  המלאה בכל אמות המידה שנקבעו. שבבעלותה 
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    רכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בצפון אירופה .8.

  כללי .8.1.
, הנסחרת בבורסה של הלסינקי, פינלנד  CTY באמצעות חברת בצפון אירופה, פועלת החברה 

) Nasdaq OMX  .( CTY   מרכזים מסחריים אורבאניים מעוגני המנהלת של והינה הבעלים, המפתחת
מובילת שוק בתחום המרכזים  שם היא בפינלנד, ,המובילות הנורדיות סופרמרקטים בערים

  . בדנמרקובאסטוניה  ,שבדיהב וכן בנורבגיה, ,המסחריים

(מתוכם  )משותפת הכולל נכס בשליטלא (נכסים מניבים  62, בבעלותה 2015בדצמבר  31ליום  נכון
מיליון מ"ר וכן  1.3 -בשטח בנוי כולל של כ מרכזים מסחריים והיתר נכסים קמעונאיים אחרים)  52

   מרכז מסחרי בפיתוח. 

מיליארד   1.1 -(כמיליון אירו  271-כ בהיקף כולל של CTY במהלך תקופת הדוח רכשה החברה מניות
 2015 יוליבחודש  CTYהושקעו במסגרת הנפקת זכויות שביצעה  םמיליון אירו מתוכ 261 -כש"ח; 

 31), וליום Sektorמיליארד ש"ח) לצורך מימון רכישת  2.5 - מיליון אירו (כ 604- בהיקף כולל של כ
ומזכויות ההצבעה   CTY המניות המונפק של  מהון 43.4%-מחזיקה במישרין בכ , החברה2015בדצמבר 
  . בדילול מלא) 42.8%-בה (כ

בתמורה כוללת  ")Sektor Gruppen AS ")Sektor חברתאת רכישת  CTYהשלימה  2015בחודש יולי 
 2.4- מיליון אירו (כ 571- מיליארד ש"ח), מתוכם סך של כ 6.5- מיליארד אירו (כ 1.5-בסך של כ

הינה חברה פרטית   Sektorיתרה בדרך של נטילת ומימון מחדש של חוב.מיליארד ש"ח) במזומן, וה
 ,המתמקדת בתחום הבעלות, הניהול והפיתוח של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים בנורבגיה
 - והינה השנייה בגודלה בנורבגיה בתחום זה, עם תיק נכסים, אשר נכון למועד הרכישה היה מורכב מ

אלפי מ"ר,  400 - בעלי שטח להשכרה של כ ,Sektorאם או מרביתם על ידי נכסים, המוחזקים במלו 20
החזיקה בחלק המיעוט שלהם, שני נכסים מושכרים ושמונה נכסים  Sektorארבעה נכסים אשר 

 –) ממוקמים בשלושת המרכזים הכלכליים העיקריים של נורבגיה 95%-בניהולה. מרבית הנכסים (כ
 Sektorאת  CTYמאחדת  2015ביולי  1השלמת הרכישה, החל מיום  עם Stavanger.  -אוסלו, ברגן ו

  .הכספיים בדוחותיה

לחברת המרכזים המסחריים באיזור הנורדי הנסחרת הגדולה ביותר,  CTYבעקבות הרכישה, הפכה 
  ). value gross assetאירופאית השלישית בגודלה במונחי שווי נכסים (- ולחברה הנסחרת הקונטיננטלית

מהון המניות  15%מיליון מניות (אשר היוו  77.9- הנפקה פרטית של כ CTYהשלימה  2014ני יו בחודש
בהסכם ההנפקה  CPPIBEH-ו CTY. בד בבד עם התקשרותן של CPPIBEH-ל לאחר ההנפקה) CTYשל 

), Governance Agreement( בעלי מניות בהסכם CPPIBEH, התקשרה החברה עם האמורה הפרטית
    להלן. 23.5בסעיף כמפורט 

הם סופרמרקטים, חנויות קמעונאיות (מקומיות ובינלאומיות) ובנקים.   CTY לקוחותיה העיקריים של 
 -ופרמרקטים מובילה בפינלנד, אשר כ, שהינה רשת ס Kesko נמנית   CTY שוכריה של  בין 
שונות  הינן בגין התקשרויותיה עם רשתות 2015מדמי שכירות בשנת   CTY מהכנסותיה של   7.8%

   ). 2014בשנת  Kesko  )15.4% בבעלות  הנמצאות 

לבין שוכריה, מתחייבים השוכרים לשאת, בנוסף לדמי השכירות,   CTY על פי רוב, בהסכמים בין 
שכירות על פיהם  הסכמי   CTY - לצורך תחזוקת הנכס. כמו כן, ל  CTY עלויות התפעול בהם נושאת ב

תוך קביעת דמי  ור מסוים ממחזור ההכנסות של השוכר בנכס, נקבעים דמי השכירות גם על פי שיע
  מדמי שכירות.    CTY שכירות מינימאליים, אך מרכיב זה אינו מהווה חלק מהותי מכלל הכנסותיה של 

למחזור ההון שלה, לרבות באמצעות מכירת נכסים שאינם בליבת  CTYבמהלך תקופת הדוח פעלה 
 Isoירו, השקעה בפיתוח פרוייקטים לרבות במרכז המסחרי מיליון א 148 - עסקיה, בהיקף של כ

Omena כמו כן, הודיעה. באיזור הלסינקי, פינלנדCTY   כי בכוונתה להמשיך ולמכור נכסים שאינם
סופרמרקטים וחנויות וכן מרכזי קניות קטנים באזורים שאינם בעלי פוטנציאל צמיחה  -בליבת עסקיה 

 מיליון אירו, במהלך השנתיים הקרובות. 300 –של כ בעיקר בפינלנד ובנורבגיה, בהיקף
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      תמצית תוצאות הפעילות.8.2.

 2013 - ו 2014, 2015בדצמבר  31להלן תמצית תוצאות תחום הפעילות לשנים שנסתיימו ביום 
 (באלפי ש''ח ובאלפי אירו):

 באלפי אירו באלפי ש"ח    

 לשנה שהסתיימה ביום   

   31.12.201
5

31.12.201
4

31.12.20
13 

31.12.201
5 

31.12.201
4 

31.12.201
3 

 
סך הכנסות הפעילות 

 1,164,698 1,272,316  (מאוחד)
1,192,514 295,571  245,324  248,596 

 26,080  15,650  7,346 125,820  74,816  31,646  רווחים משערוכים (מאוחד) 

 154,040  164,470  160,932 738,479  779,656  693,972  רווחי הפעילות (מאוחד)(*) 

 NOI (מאוחד) 115,578  116,928  -  548,730  504,467  מנכסים זהים  - 

 
NOI  מנכסים זהים (חלק

 -  52,854  50,206  -  250,934  216,606  החברה)

 168,872  169,355  199,612 809,720  803,789  859,214  (מאוחד) NOIסה"כ  
 78,927  74,232  80,660 378,577 352,429 347,996 (חלק החברה) NOIסה"כ  

בניטרול רווחי  IFRSרווחי הפעילות מתייחסים לרווח התפעולי החשבונאי של הפעילות לפי תקני  (*) 
 שערוך.
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  נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים .8.3.

  :  CTY הם מתבצעת פעילותה של ביחס לאיזורים העיקריים ב 14להלן מאפיינים מאקרו כלכליים

פרמטרים  
מאקרו 
  כלכליים

  נורבגיה שבדיה פינלנד

  31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013  31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013  31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013  

תוצר מקומי   
  )PPP(גולמי 

225 
 מיליארדי 

דולר 
  ארה"ב

222 
דו מיליארדי 
  לר ארה"ב

218 
 ליארדי מי

דולר 
  ארה"ב

467 
 מיליארדי 

דולר 
 ארה"ב

434 
 מיליארדי 

דולר 
 ארה"ב

418  
 מיליארדי 

דולר 
 ארה"ב

352.8 
 מיליארדי 

דולר 
  ארה"ב

346.3 
 מיליארדי 

דולר 
  ארה"ב

333.4  
 מיליארדי 

דולר 
  ארה"ב

תוצר לנפש   
)PPP(  

41,068 
דולר 
 ארה"ב

דולר   40,455
 ארה"ב

40,045 
דולר 
 ארה"ב

47,319 
דולר 
 ארה"ב

44,695 
דולר 
 ארה"ב

43,407 
דולר 
 ארה"ב

67,671.4 
 דולר
  "בארה

67,166 
 דולר
  "בארה

65,415 
 דולר
  "בארה

שיעור צמיחה   
בתוצר 

 )PPP(המקומי 
1.22% 1.49% 0.27% 7.71% 3.82% 3.15% 1.86%  3.89%  2.38%  

שיעור צמיחה   
בתוצר לנפש 

)PPP(  
1.51%  1.02%  -0.19% 5.87% 2.97% 2.31% 0.75%  2.68%  1.21%  

שיעור   
  אינפלציה

0.42% 0.96% 1.93% 0.43% 0.50% 0.14% 2.30%  2.07%  2.04%  

התשואה על   
ממשלתי  חוב 

  15לטווח ארוך

 

0.83% 

 

0.65% 2.15% 0.99% 0.93% 2.52% 1.48%  1.77%  2.94%  

דירוג חוב   
ממשלתי 

  16לטווח ארוך
AAA/Aaa AA+/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa 

דד אמון מ  
  17הצרכנים 

2.4 4.4 7.2 98.6 99.0 104.8       

שיעור     
  18אבטלה

9.49% 8.5% 8.0% 7.73% 8.0% 8.0%       

שינוי בהיקף   
הק המכירות 

   19יותאמעונ
-1.4% -4.9% 0.9% 4.00% 3.4% 2.5%       

שער חליפין   
מקומי  מטבע 
יום ללדולר 

  20בדצמבר  31

 –דולר 
אירו 
1.0906  

אירו  –דולר 
1.216  

 –דולר 
 1.377אירו 

 – דולר
כתר 
0.1187 

 –דולר 
 0.128כתר 

 –דולר 
 0.154כתר 

- קרונה
  דולר

0.1134  

- קרונה
  דולר

0.1343  

- קרונה
  דולר

0.1645  

                                                      
 יש  .  IMF  , World Economic Outlook Database, October   2015 אלא אם אם יצויין להלן אחרת, הנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי    14

 המוצגים התוצר נתוני ,כן כמו. 2015 לאוקטובר נכון ,העולמית המטבע קרן תחזיות הם 2015 לשנת העולמית המטבע קרן שנתוני לציין
  . 2015מחירי במונחי הם, 2013-מ הבינלאומית המטבע קרן מפרסום הלקוחים, 2013-2015ם לשני

וע"פ נתוני אתר  2015בדצמבר  31שנים נכון ליום  10-) בהתייחס לאגרות חוב לEuropian Central Bank ")ECB) ("www.ecb.int -ה פיעל    15
FRED.  

   ).  Moody's    ) www.moodys.com /www.standardandpoors.com או    S&P לדירוג  בהתאם   16

  . ) Trading Economics  ) www.Tradingeconomics.com על פי נתוני    17

  . IMF    (www.Imf.org) על פי פרסומי    18

   ). Trading Economics  )www.Tradingeconomics.com על פי נתוני    19

  .31.12.2015- , וה31.12,2014, 31.12.2013, שער חליפין יציג נכון ליום OandA (www.oanda.com)  על פי נתוני    20
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  נתונים מאקרו כלכליים נוספים  

תרה חזקה או חזקה כלכלית בשבדיה, אסטוניה ודנמרק נו- , הסביבה המאקרו2015במהלך שנת 
באופן יחסי, בעוד תנאי השוק המשיכו להיות מאתגרים בפינלנד והכלכלה בנורבגיה הושפעה מירידת 

  מחירי הנפט.

, כאשר CTYבמהלך תקופת הדוח, מדד אמון הצרכנים נותר יציב יחסית בכל המדינות בהן פועלת 
בנורבגיה ואסטוניה הוא נותר מעט  ואילו בפינלנד, בשבדיה ובדנמרק מדד אמון הצרכנים נותר חיובי

  שלילי. 

במהלך תקופת הדוח שיעור הצמיחה במכירות הקמעונאיות, אשר הינו מדד בעל השפעה על 
מעט דנמרק, אך בחיובי בנורבגיה ו, היה גבוה במיוחד באסטוניה ובשבדיה, וכן היה CTYפעילותה של 

גם הוא מדד בעל השפעה על  כן (אשר שלילי בפינלנד. כמו כן, במהלך התקופה מדד המחירים לצר
למעט  CTY) נותר כמעט ללא שינוי בהשוואה לשנה קודמת במדינות בהן פועלת  CTY פעילות 

נרשם שיעור  CTYמדינות פעילותה של  בכלכמו כן, בנורבגיה שבה נרשמה אינפלציה חיובית.  
   . ביחס לשיעור האבטלה הממוצע בגוש האירו אבטלה ממוצע נמוך 

  נים מצרפיים אודות תחום הפעילותנתו .8.4.

   :  CTY להלן נתונים אודות הנכסים המניבים של 

, אשר הינו בשליטה משותפת ומוצג Kista Galeria21להלן אינם כוללים את נתוני  8.4הנתונים בסעיף 
 בשיטת השווי המאזני.

מוצגים בקרונות  להלן ביחס לשבדיה מוצגים בקרונות שבדיות וביחס לנורבגיה 8.4הנתונים בסעיף 
  נורבגיות, אשר הינו המטבע המסחרי בשבדיה ובנורבגיה, בהתאמה.

   

 שטחי מבנים מניבים.8.4.1.
 - ו 2015בדצמבר בשנים  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שטחי המבנים המניבים של 

 (באלפי מ''ר): 2014
       
 אזור 

סה"כ שטחי 
מבנים 
 מניבים

31.12.2015 31.12.2014 

 

  

 

אחוז מסך 
שטחי 

המבנים 
 המניבים

 

אחוז מסך 
שטחי 

המבנים 
 המניבים

 466  במאוחד  פינלנד 
37.7% 

 546 
58.5% 

 234  202 חלק החברה    

 222  במאוחד  שבדיה 
17.9% 

 259 
27.8% 

 111  96 חלק החברה  

 421  במאוחד  נורבגיה 
33.9% 

 - 
- 

 -  183 חלק החברה  

 132  במאוחד  (*)אחר 
10.5% 

 128 
13.7% 

 55  57 חלק החברה  

 1,241  במאוחד  סה"כ 
100% 

 933 
100% 

 400  538 חלק החברה  

 להלן ל"אחר" כוללת את אסטוניה ודנמרק במאוחד.  8.4ההתייחסות בסעיף  * 

                                                      
21 Kista Galeria מוחזק על ידיCTY   אלפי  95.3 - ממוקם בשטוקהולם, שבדיה, הינו בשטח של כ, 50%בשיעור של

  מיליון אירו. 630.9בדצמבר שוויו ההוגן  31מ"ר ונכון ליום 
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 פילוח שווי הוגן מבנים מניבים.8.4.2.
 :2014 - ו 2015בדצמבר בשנים  31ליום  CTYהמבנים המניבים של להלן נתונים אודות שווי 

       
 אזור 

שווי הוגן 
מבנים מניבים

31.12.2015 31.12.2014 

 

  
 

אחוז מסך שווי
המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך שווי

המבנים 
 המניבים

 
 פינלנד (באלפי אירו)

 60.9% 1,656,303  40.2% 1,633,830  במאוחד 

  709,435   708,597  ברה חלק הח 

שבדיה (באלפי  
 קרונות שבדיות)

 26.3% 6,717,270  18.2% 6,790,743  במאוחד 

  2,877,170   2,945,166  חלק החברה  

נורבגיה (באלפי  
 קרונות נורבגיות)

 - -  32.7% 12,779,686  במאוחד 

  -   5,542,589  חלק החברה  

 
אחר (באלפי אירו)(*)

 12.8% 349,371  8.9% 362,358  חד במאו

  149,644   157,156  חלק החברה  

 
 סה"כ (באלפי ש"ח)

 100% 12,854,738  100% 17,267,302  במאוחד 

  5,505,996   7,488,882  חלק החברה  

 

סים באזור זה. ביחס ל"אחר" מוצגים באירו, אשר הינו המטבע המסחרי ביחס למרבית הנכ 8.4הנתונים להלן בסעיף  *
נתונים אלו כוללים גם נכסים באזור זה אשר המטבע המסחרי העיקרי בהם הינו אחר, אשר הומרו לאירו לפי השער 

 הממוצע בתקופה ביחס לנתונים מאזניים ולפי השער הידוע בתום התקופה ביחס לנתונים תוצאתיים. 
 

.8.4.3.NOI      
 :2013 -ו 2014, 2015לשנים  CTYשל  NOIלהלן נתונים אודות 

        
 אזור 

NOI 

2015 2014 2013 

 

 

 

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
 המניבים

 

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
 המניבים

 

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
 המניבים

פינלנד (באלפי  
 אירו)

 96,921  במאוחד 
48.6% 

 102,978 
60.8% 

 103,536 
61.3% 

 47,131  44,266  41,616  חלק החברה  

שבדיה (באלפי  
קרונות שבדיות)

 371,637  במאוחד 
19.9% 

 353,865 
23.0% 

 343,477 
23.5% 

 169,438  161,805  139,413  חלק החברה  

נורבגיה (באלפי  
קרונות 

 נורבגיות)*

 329,139  במאוחד 
18.4% 

 - 
- 

 - 
- 

 -  -  115,434  חלק החברה  

אחר (באלפי  
 ירו)א

 26,171  במאוחד 
13.1% 

 27,495 
16.2% 

 25,634 
15.2% 

 12,645  12,572  11,237  חלק החברה  

סה"כ (באלפי  
 ש"ח)

859,214  במאוחד 
100% 

 803,789
100% 

 809,720
100% 

378,577 352,429 347,996  חלק החברה  

 2015ביולי  1ם בגין הפעילות בנורבגיה החל מיו NOI - * מתייחס ל 
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      רווחי (הפסדי) שערוך8.4.4
 :2013-2015לשנים  CTYלהלן נתונים אודות רווחי (הפסדי) שערוך של 

        
 אזור 

רווחי 
(הפסדי) 
 שערוך

20152014 2013 

 

 

 

אחוז מסך 
רווחי 

(הפסדי) 
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי 

(הפסדי) 
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי 

(הפסדי) 
 שערוך

 
 פינלנד (באלפי אירו)

 )37,081( במאוחד 
)504.8%(

)15,762( 
)100.7%(

 2,256 
8.7% 

 )1,744( )10,085( )15,922(חלק החברה  

שבדיה (באלפי קרונות  
 שבדיות)

 370,509  במאוחד 
539.3% 

 121,274 
85.1% 

 69,678 
30.8% 

 34,372  55,453  159,088 חלק החברה  

(באלפי  נורבגיה 
 קרונות נורבגיות)*

 1,411  במאוחד 
2.1% 

 - 
- 

 - 
- 

 -  -  606 חלק החברה  

 
 אחר (באלפי אירו)

 4,655  במאוחד 
63.4% 

 18,087 
115.6% 

 15,770 
60.5% 

 7,779  8,270  1,999 חלק החברה  

 
 סה"כ (באלפי ש"ח)

 31,646  במאוחד 
100% 

 74,816 
100% 

 125,820
100% 

 62,067  20,451  13,588 חלק החברה  

 .2015ביולי  1בגין רווחי שערוך בנורבגיה, מתייחס לתקופה החל מיום  
 

 דמי שכירות ממוצעים למ"ר8.4.5
 :2014 -ו 2015לשנים  CTYלהלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים  של 

    
 לשנה שנסתיימה ביום: אזור 

   2015 2014 

 22.6 24.1 פינלנד (באירו) 

 181.7 201.4 שבדיה (בקרונות שבדיות) 

 - 192.8 נורבגיה (בקרונות נורבגיה) 

 21.0 20.4 אחר (באירו) 
 

 שיעורי תפוסה ממוצעים.8.4.6.
, ושיעורי התפוסה 2015בדצמבר  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של 

 :2014 -ו 2015 הממוצעים לשנים
     
(*) 2014לשנת (*) 2015לשנת  ליום אזור 

   31.12.2015   

 95.0% 95.3% 94.8% פינלנד 

 95.1% 96.0% 96.2% שבדיה 

 - ** 98.6% נורבגיה 

 99.3% 98.5% 99.4% אחר 

 
קלנדרי  שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון *

בשנה הרלבנטית.

 ** 
 ועל כן נתון זה אינו רלבנטי. 2015הנכסים בנורבגיה נרכשו בחודש יולי 
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 מספר המבנים המניבים.8.4.7.
 - ו 2015בדצמבר בשנים  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות מספר המבנים המניבים של 

2014: 
    
 ליום אזור 
   31.12.2015 31.12.2014 
 43 28 דפינלנ 
 11 9 שבדיה 
 - 20 נורבגיה 
 4 4 אחר 
 58 61 סה"כ 

 
 שיעורי תשואה ממוצעים.8.4.8.

בדצמבר בשנים  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים בפועל של 
 (לפי שווי הנכסים בסוף השנה): 2014 - ו 2015

    
 ליום אזור 
   31.12.2015 31.12.2014 
 6.2% 5.8% ינלנדפ 
 5.6% 5.6% שבדיה 
 - 5.4% נורבגיה 
 8.2% 7.6% אחר 

 
 הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים (*) .8.5.

 תקופת הכרה בהכנסה 
הכנסות מרכיבים 
קבועים (באלפי 

 ש"ח)

הכנסות מרכיבים 
משתנים (אומדן) 

 (באלפי ש"ח)
מספר הסכמי 

שכירות מסתיימים

וא ההסכמים שטח נש
המסתיימים (באלפי 

 מ"ר)

 

 שנת
2016 

 102  958  3,968  95,230  1רבעון 

 62  338  2,653  63,661  2רבעון  

 51  200  2,823  67,757  3רבעון  

 55  262  2,541  60,993  4רבעון  

 185  723  9,188  220,521  2017שנת  

 166  617  8,100  194,389  2018שנת  

 139  459  6,774  162,587  2019שנת  

 382  657  15,894  381,456  ואילך 2020שנת  

 1,142  4,214  51,941  1,246,594  סה"כ 

 
הנהלת החברה אינה סוקרת באופן שוטף את נתוני ההכנסות הצפויות תחת הנחת מימוש אופציות שהוענקו *

 הנתונים דלעיל הינם בהנחת אי מימוש תקופות אופציות שוכרים.לשוכרים להארכת תקופת השכירות. אשר על כן, 
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 נתונים מצרפיים אודות מבנים מניבים בהקמה בתחום הפעילות.8.6.
אשר סווגו כמבנים מניבים בהקמה בדוחות הכספיים  CTYלהלן נתונים מצרפיים אודות נכסים של 

 של החברה:  
 לשנה שנסתיימה ביוםפרמטרים אזור 
    31.12.201531.12.201431.12.2013

 

 פינלנד

 1  1  1 מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) בתום  
 34.0  34.0  4.2  התקופה (באלפי מ"ר)

סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת  
 16,000  25,325  13,336  (מאוחד) (באלפי אירו)

סים בדוחות בתום הסכום בו מוצגים הנכ 
 26,909  55,482  27,317  התקופה (במאוחד) (באלפי אירו)

תקציב הקמה בתקופה העוקבת (אומדן)  
 22,000  15,275  24,400  (מאוחד) (באלפי אירו)

 
סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת 

עבודות ההקמה (אומדן לתום 
התקופה)(מאוחד) (באלפי אירו)

 24,400  15,275  38,000 

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי  
 51% 80% 100% שכירות 

הכנסה שנתית צפויה (אומדן) (מאוחד)  
 787  2,836  -  (*)(באלפי אירו)

(* CTY .התקשרה בהסכם למכירת הנכס עם השלמת הקמתו 
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 נתונים מצרפיים אודות קרקעות להשקעה בתחום הפעילות.8.7.

 קרקעות להשקעה. CTY, לא היו בבעלות 2014-ו 2015בדצמבר בשנים  31נכון ליום 

 רכישת ומכירת נכסים (מצרפי).8.8.
 :2014- ו 2015בכל אחת מהשנים  CTYלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

 לשנה שנסתיימה ביום   אזור 
    31.12.201531.12.201431.12.2013

 

 פינלנד

 נכסים
שנמכרו

 4  11  19  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה  
 40,116  17,400  98,000  (מאוחד) (באלפי אירו)

שטח נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) (באלפי  
 24.6  25.5  73.9  מ"ר)

 NOI (באלפי אירו) (מאוחד) 2,160.2  1,113.0  5,500.0 של נכסים שנמכרו 

רווח (הפסד) שנרשם בגין מימוש הנכסים  
 )204( 103  )8,815( (מאוחד) (באלפי אירו)

 

 נכסים
שנרכשו

 - - - מספר נכסים שנרכשו בתקופה

עלות נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי 
 - - - אירו)

 NOI (באלפי אירו) (מאוחד) של נכסים שנרכשו- - - 

שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפישטח נכסים  
 - - - מ"ר)

 

שבדיה

נכסים
שנמכרו

 3  - 3  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה  
 170,039  - 467,640  (מאוחד) (באלפי קרונה שבדית)

שטח נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) (באלפי  
 21  - 37.4  מ"ר)

 NOI  שנמכרו (מאוחד) (באלפי של נכסים
 3,322  - 57,700  קרונה שבדית)

רווח (הפסד) שנרשם בגין מימוש הנכסים  
 1,092  - )78,000( (מאוחד) (באלפי קרונה שבדית)

 

נכסים
שנרכשו

 -  --מספר נכסים שנרכשו בתקופה

עלות נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי 
 -  - - קרונה שבדית)

 NOI  של נכסים שנרכשו (מאוחד) (באלפי
 -  - - קרונה שבדית)

שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי 
 -  - - מ"ר)

 

 אחר

 נכסים
שנרכשו

 - - - מספר נכסים שנרכשו בתקופה

עלות נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי 
 - - - אירו)

 NOI רו)של נכסים שנרכשו (מאוחד) (באלפי אי- - - 

שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי 
 - - - מ"ר)

 

נכסים
שנמכרו

 - 1  - מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה  
 - 12,500  - (מאוחד) (באלפי אירו)

שטח נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) (באלפי  
 - 8  - מ"ר)

 NOI 1,108  -מכרו (מאוחד) (באלפי אירו)של נכסים שנ - 

רווח (הפסד) שנרשם בגין מימוש הנכסים  
 - 883  - (מאוחד) (באלפי אירו)
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  ון אנושי ה .8.9.

 151עובדים ( 318המלאה) (ולחברות בנות בבעלותה   CTY -, ל2015בדצמבר  31נכון ליום  .8.9.1.
; 51 –בשבדיה  ;82 –ינלנד בפ; 172 –בנורבגיה ), על פי החלוקה הבאה: 2014בשנת  עובדים 

    .ואחד בדנמרק בהולנד 3; 9 –אסטוניה ב

העובדים הנ"ל מועסקים על בסיס חוזים אישיים, על פיהם מוענק שכר חודשי בסיסי וכן הטבות 
זכאים לתגמול ארוך   CTY - בהתאם לבכירות המשרה. בנוסף, נושאי משרה ועובדי מפתח ב שונות, 

   , בין היתר, כמפורט להלן. CTY ערך של  טווח בניירות 

  CTY-וכניות תגמול בניירות ערך בת .8.9.2.

   2011תוכנית אופציות  )א(

וחברות בנות   CTY תוכנית תגמול לעובדי מפתח של   CTY , אישר דירקטוריון 2011בחודש מאי 
, לרבות בשל הנפקת הזכויות (אשר לאחר ביצוע התאמות מיליון אופציות 7.25 - כ בהיקף של עד שלה 
, מחייבת, בין 2011. תוכנית אופציות )CTYמיליון מניות  14.6 -המירים לכ בשנת הדוח, CTYעה שביצ

יווצרו להם ממימוש ימההכנסות ש 25%בגובה   CTY האמורים לרכוש מניות  היתר, כל אחד מהניצעים 
או כל במניות בשווי שכרו השנתי), ועליו להחזיקן במשך כל תקופת העסקתו  האופציות (עד להחזקה 

קיימים כתבי אופציה הניתנים , 2015בדצמבר  31ליום  נכוןבתוקף.    CTY זמן שההסכם שלו עם 
    מכוח התוכנית האמורה.  CTY מניות  מיליוני 12.5 -למימוש לכ

 Performance Share Plan 2015  )ב(

ות ושל חבר CTYתוכנית תגמול לעובדי מפתח של  CTY, אישר דירקטוריון 2015בחודש פברואר 
מיליון מניות (כולל רכיב שישולם במזומן, אשר נועד לכסות את  3.8- הבנות שלה בהיקף של עד כ

עלויות המס שיוטל על העובד כתוצאה מקבלת התגמול). התוכנית כוללת שלוש תקופות למדידת 
, כאשר בתחילת כל תקופה 2019עד  2017-ו 2018עד  2016, 2017עד  2015ביצועי העובדים: 

יחליט על יעדי הביצועים והקריטריונים לקבלת תגמול לאותה תקופה. ככלל, לא  CTYיון דירקטור
  בתוך התקופה. CTY-ישולם כל תגמול לעובד אשר סיים העסקתו ב

  Restricted Share Plan 2015  )ג(

תוכנית תגמול נוספת לקבוצה מצומצמת של עובדי  CTY, אישר דירקטוריון 2015בחודש פברואר 
אלפי מניות (כולל רכיב שישולם במזומן,  500של חברות הבנות שלה, בהיקף של עד ו CTYמפתח של 

אשר נועד לכסות את עלויות המס שיוטל על העובד כתוצאה מקבלת התגמול). על פי התוכנית, 
להקצות לעובדי המפתח יחידות חסומות למניות, הניתנות למימוש  CTYתוכל  2017עד  2015בשנים 

    ומזומן, והן יהיו בעלות תקופת הבשלה של שנתיים או שלוש. CTYלשילוב של מניות 

   לדוחות הכספיים. 4ו'9 ראו באור  CTY - למידע נוסף בדבר תוכניות התגמול ב

 אשראי ומימון .8.10.

לחיזוק המאזן שלה ומצבה הפיננסי,  ביישום האסטרטגיה שלה CTYבמהלך תקופת הדוח המשיכה 
מועדי הפירעון של החוב שלה, וביצעה מספר פעולות  להפחתת עלויות המימון שלה ולהארכת

  .ומימונה מחדש Sektorבעיקר במסגרת הרכישה של 

 604 -בהיקף של כ CTYבוצע בעיקר באמצעות הנפקת זכויות לבעלי מניותיה של  Sektorמימון רכישת 
שר נפרעו , אמליון אירו 400שנה, בסכום כולל של עד גישור לתקופה של  הלוואותמיליוני אירו, 
, Sektorכל קווי האשראי שהועמדו לזכות  , על פיהםכתבי ויתור מבנקים, וכן קבלת 2015במהלך שנת 
  .לשנה נוספת מיום השלמת העסקה CTYמליון אירו, יעמדו לרשות  671 - בסכום של כ

ביצעה מימון מחדש לאגרות חוב מובטחות  Sektor ,CTYבנוסף, במסגרת השלמת עסקת רכישת 
  ולמימון בנקאי שלה, כפורט בסעיף זה להלן. Sektorו על ידי שהונפק

, ובחודש Poor’s  & Standard לפי אופק יציב)( BBB דירוג עומד על  CTYהחוב של  דירוג– דירוג אשראי .8.10.1.
   .(אופק יציב)  Baa1 - ל (אופק יציב)   Baa2 -מ  CTYהחוב של דירוג את  Moody'sהעלתה  2016ינואר 

ו ק, במסגרתה הונפגיוס הון בדרך של הנפקת זכויות CTYביצעה  2015בחודש יולי  - יוסי הון מניותג .8.10.2.
מיליון אירו  604-בהיקף של כ (לפני ההנפקה),  CTYמהון המניות של  50% -אשר היוו כ  CTYמניות 

לעיל.  8.1כמפורט בסעיף  Sektorאירו למניה), לצורך מימון רכישת חברת  2.05(לפי מחיר של 
ראו , מיליון אירו 261-, לרבות השתתפות החברה בהיקף של כוספים אודות הנפקת הזכויותלפרטים נ

  ו' לדוחות הכספיים.9באור 
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וחברות בנות   CTY -, ל2015בדצמבר  31נכון ליום  - מימון נוסף ממוסדות פיננסיים  .8.10.3.
מיליון אירו  104 -של כ(לרבות חלויות שוטפות) המלאה, הלוואות לטווח ארוך בסך כולל  בבעלותה 

מיליארד  2.1 -(כ מיליון אירו 500קו אשראי מתחדש שאינו מובטח, בסך של  וכן מיליון ש"ח) 442-(כ
 הועמד לתקופה של חמש. קו האשראי המתחדש )מיליון אירו 169 -, מתוכו למועד הדוח נוצלו כש"ח

כמו כן,  ת הבנק.בכפוף להסכמאפשרות להארכתו בשתי תקופות של שנה אחת כל אחת, שנים, עם 
  . מיליון אירו 18-כבסך נוספות מסגרות אשראי  CTY - ל

עם  CTYהתקשרה  2015 בחודש דצמבר ,Sektorארגון מחדש של החוב הפיננסי של כמו כן, במסגרת 
 300; מתוכו מיליון אירו 140-(כ מיליארד קרונות נורבגיות 1.3שני בנקים בהסכם הלוואה על סך 

), נוצלה במלואה 2015בדצמבר  31יות הועמדו כמסגרת אשראי, אשר נכון ליום מיליון קרונות נורבג
שנים,  5.5האמורה הינה לתקופה של  מסגרתבאותו סכום. ה Sektorאשר נועדה למחזר חוב קיים של 

 עם אפשרות להארכה של שנה נוספת, בכפוף לאישור הבנקים המלווים.

מיליון אירו לפירעון בתוך  167 - פיננסיים בהיקף של כניירות ערך מסחריים ממוסדות  CTY - בנוסף, ל
 תקופה של שנה.

 -בשעבודים, בסך של כ אגרות חוב, אשר אינן מובטחות   CTY  -ל 2015בדצמבר  31ליום  - אגרות חוב  .8.10.4.
). אגרות החוב נושאות ריבית 2015  מיליון אירו הונפקו בשנת  572 -(מתוכן כ ע.נ.מיליון אירו  1,564

. לדירוג 2024עד  2017השנים  בין  לפירעון עומדותו 4.25% -ל 2.375%יעור שנתי הנע בין קבועה בש
 לעיל.  8.10.1סעיף  ואגרות החוב רא

ביצעה מימון מחדש לאגרות חוב מובטחות שהונפקו על  Sektor ,CTYבמסגרת השלמת עסקת רכישת 
המימון הנפרע,  חלף .קדם שלהןאירו, בדרך של פירעון מומיליון  222 -בהיקף של כ Sektorידי 

מיליוני  300 -קרונות נורבגיות (כ מיליארד 2.65אגרות חוב לא מובטחות בהיקף כולל של  CTYהנפיקה 
  . מיליון אירו 300בהיקף של  ותלא מובטח אגרת חובאירו), וכן הנפיקה 

 קופת הדוחת במהלך  שהונפקו חוב אגרות, לרבות  CTY בדבר אגרות החוב של נוספים לפרטים 
    לדוחות הכספיים. ה20, ראו באור )Sektor(וביניהן אגרות חוב שהונפקו במסגרת מימון רכישת 

  



  בע"מ גלוב גזית
  החברה עסקי תיאור - א' חלק

 

47  

 סיכום יתרות .8.10.6.

(כולל חלויות שוטפות), אשר אינן מובטחות  CTYלהלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך של 
 31ן פעילותה, נכון ליום ושאינן מיועדות לשימוש ייחודי, אשר התקבלו ממוסדות פיננסיים למימו

     :2015בדצמבר 
  

     

 
יתרה          

 (במיליוני אירו)
שיעור ריבית 

 (*)משוקלל
תקופת פירעון 
(**)ממוצעת (שנים)

 
הלוואות בריבית משתנה שאינן מובטחות 

 6.0  2.00% 77.6  קרונות נורווגיות  –בשעבוד 

 
הלוואות בריבית משתנה מובטחות בשעבוד 

 5.5  2.50% 135.4  ונות נורווגיות קר –

 
 5.0  0.90% 91.9  קרונות שבדיות  - הלוואות בריבית משתנה 

 
 5.8  3.14% 1,276.8  אירו -אגרות חוב בריבית קבועה 

 
קרונות  – משתנהאגרות חוב בריבית 

 5.2  2.70% 129.3  נורווגיות

 
קרונות  -אגרות חוב בריבית קבועה 

 9.5  3.90% 144.8  נורווגיות

 
   1,855.8  סה"כ

 שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל. (*) 

 מחושב לפי מועדי הפירעון של קרן האשראי בלבד. (**) 

    אמות מידה פיננסיות .8.10.7.

 וחברות בנות  CTY וקווי האשראי הבלתי מובטחים שמקבלות  , אגרות החובבחלק מההלוואות
במהלך העסקים הרגיל, קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות.  בבעלותה המלאה 

  לדוחות הכספיים.ה 20ובאור  4'ד22באור  והמידה הפיננסיות, רא לפרטים בדבר אמות 

שבבעלותה  והחברות הבנות   CTY , ולמועד הסמוך לאישור דוח זה, עומדות 2015בדצמבר  31נכון ליום 
    כל אמות המידה שנקבעו.המלאה ב
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      רכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים במרכז ובמזרח אירופה  .9.

  כללי .9.1.
והנסחרת בבורסה המאוגדת באי ג'רזי ,  ATR במרכז ובמזרח אירופה פועלת הקבוצה בעיקר באמצעות 

ינה הבעלים ה  ATR באמסטרדם, הולנד.  NYSE Euronext  -ובבורסת ה )  VSE של וינה, אוסטריה (
בפולין, בעיקר  –של מרכזים מסחריים קמעונאים בגדלים שונים, במרכז ובמזרח אירופה  המנהלת ו

 77בבעלותה  2015בדצמבר  31נכון ליום , וכן בהונגריה, רומניה, ולטביה, וסלובקיה ורוסיה צ'כיה, 
 .קרקעות להשקעהומיליון מ"ר  1.2 - בנוי כולל של כ בשטח  מבנים מניבים

ומזכויות   ATR מהון המניות המונפק של  54.9%-החברה כהחזיקה , 2015בדצמבר   31ון ליום נכ
  בדילול מלא).  54.5%-(כ ההצבעה בה

(אשר  מיליון מניות  52-כ באמצעות רכישת  ATR  - הגדילה החברה את החזקותיה ב 2015חודש ינואר ב
מיליון אירו ובעקבות כך עלתה  229 - בתמורה לכ CPI -) מATRמהון המניות של  13.9% - היוו כ

 -היתה חברה בשליטה משותפת של החברה ו ATR(עובר לרכישה האמורה  ATR-החברה לשליטה ב
CPI מאחדת החברה את דוחותיה 2015) והחל מדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת ,

  ג' לדוחות הכספיים). 9נוספים ראו באור  (לפרטים ATRהכספיים של 

מעוגנים בסופרמרקטים ונכסים קמעונאיים המספקים את צרכיהם היומיומיים  ATRנכסיה של מרבית 
  נכסים). 2מנוהלים על ידיה (למעט  ATRשל הצרכנים. כל נכסיה של 

, הינם עם רשתות קמעונאיות בינלאומיות. מרבית  ATR חלק מהותי מהסכמי השכירות של 
מהם (במונחי הכנסה  85% -, וכמדדי מחירים שוניםצמודים ל  ATR השכירות בהם מתקשרת  הסכמי 

לפיהן גובה דמי השכירות מתעדכן  . חלק מהסכמי השכירות כולל הוראות משכירות) הינם באירו
   כלפי מעלה כתוצאה מעלייה בהכנסותיו של שוכר הנכס.

לממש את האסטרטגיה שלה לשפר את תיק הנכסים שלה תוך  ATRבמהלך תקופת הדוח המשיכה 
מקדות במרכזי קניות גדולים ודומיננטיים יותר בשווקים המרכזיים בהם היא פועלת, באמצעות הת

רכישת מרכזים מסחריים מניבים משמעותיים ומכירת נכסים שאינם עונים על הקריטריונים האמורים 
  (בעיקר מרכזים מסחריים קטנים). 

נכסים   87מכירה של  ATRהשלימה ועד למועד אישור דוח זה  2015במסגרת זאת, החל מחודש ינואר 
-אלפי מ"ר, בתמורה כוללת של כ 280- קמעונאיים קטנים הפזורים ברחבי צ'כיה, בשטח כולל של כ

  מיליון אירו.  185.6

   

      תמצית תוצאות הפעילות.9.2.

- ו 2014, 2015בדצמבר  31להלן תמצית תוצאות הפעילות של תחום הפעילות לשנים שנסתיימו ביום 
 (באלפי ש"ח ובאלפי אירו):  2013

 באלפי אירו באלפי ש"ח   
 לשנה שנסתיימה ביום    
   31.12.201531.12.2014 31.12.201331.12.201531.12.201431.12.2013 

 
סך הכנסות 

 280,486  288,959  276,260  1,345,381  1,372,012  1,192,081 הפעילות (מאוחד)

 
רווחים (הפסדים) 

 )21,287( )168,077( )104,665( )102,107( )803,160( )447,662(משערוכים (מאוחד)

 
רווחי הפעילות 

 154,873  159,213  146,274  742,866  755,748  631,877  (**)(מאוחד)

 
NOI  מנכסים זהים

 -  183,752  164,240  -  872,403  708,602  (מאוחד)

 
NOI  מנכסים זהים

 -  73,061  88,977  -  346,873  383,878  (חלק החברה)

 190,833  204,034  193,341  915,348  968,736  834,263  (מאוחד) NOIסה"כ  

 
(חלק  NOIסהכ 

 68,977  81,127  104,741  330,853  385,166  451,953  החברה)

 
בדצמבר  31יחוד מלא כפי שהם מוצגים ליום בא ATRתוקנו על מנת להציג את נתוני  2013-ו 2014מספרי השוואה לשנים  *

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2015

 בנטרול רווחי שערוך. IFRSרווחי הפעילות מתייחסים לרווח התפעולי החשבונאי של הפעילות לפי תקני  ** 
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ביחס לאיזורים   (*)להלן מאפיינים מאקרו כלכליים - נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים .9.3.
     :  ATR עיקריים בהם מתבצעת פעילותה של ה

  

פרמטרים 
מאקרו כלכליים

  רוסיה  צ'כיה  פולין

  לשנה שנסתיימה ביום  

  31.12.2015 31.12.2014  31.12.2013  31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

  
תוצר 

     גולמי  מקומי 
) PPP (   

1003.456 
י מיליארד
דולר 
  ארה"ב

941 
מיליארדי 
  דולר ארה"ב

897 
מיליארדי 
  דולר ארה"ב

331.4 
 מיליארדי

 "בארה דולר

300 
מיליארדי 
 דולר ארה"ב

288 
מיליארדי 
 דולר ארה"ב

3,473.8 
דו מיליארדי 
 לר ארה"ב

3,559 
דו מיליארדי 
 לר ארה"ב

3,492 
דו מיליארדי 
 לר ארה"ב

תוצר   
   ) PPP (  לנפש 

26402.84 
דולר 

 רה"בא

דולר  24,429
 ארה"ב

דולר  23,273
 ארה"ב

31,479.7 
  "בארה דולר

דולר  28,446
 ארה"ב

דולר  27,347
 ארה"ב

דולר   23,744
 ארה"ב

דולר   24,764
 ארה"ב

24,298 
דולר ארה"ב

  
 צמיחה  שיעור 
המקומי בתוצר 

   ) PPP (   
6.64% 4.98% 3.07% 10.48% 4.21% 0.54% 2.39%- 1.92% 2.81% 

  
 צמיחה  ר שיעו

    לנפש  בתוצר 
) PPP (   

8.08% 4.97% 3.08% 10.66% 4.02% 0.44% 4.12% - 1.92% 2.52% 

    שיעור   
  אינפלציה

0.06% 0.00% 0.70% 0.50% 1.40% 1.40% 13.50% 8.30% 6.47% 

  

התשואה 
   חוב  על 

לטווח  ממשלתי 
  **ארוך

2.94% 2.55% 4.42% 0.55% 0.47% 2.34% 9.74% 14.09% 7.71% 

  
דירוג 

  ממשלתי  חוב 
***  לטווח ארוך

BBB+/A2 A-/A2  A-/A2  AA-/A1 AA-/A1 AA-/A1 BB+/Ba1 BB+/Baa3 BBB/Baa1  

  

שער 
דולר  חליפין 
למטבע ארה"ב 

מקומי   
          31  ליום 

****   בדצמבר

 -זלוטי
לדולר 
 ארה"ב

0.2554 

לדולר  -זלוטי
 ארה"ב

0.283 

לדולר  -זלוטי
 "בארה

 0.332  

 –קרונה
לדולר 
  ארה"ב

0.0404 

 –קרונה
לדולר 
  ארה"ב

0.044 

 –קרונה
לדולר 
  ארה"ב

0.050 

 – רובל 
לדולר 
ארה"ב 
0.0136  

 – רובל
לדולר 
ארה"ב 
0.018  

 – רובל
לדולר 
ארה"ב 
0.030  

 לציין יש. IMF ,2015 October ,World Economic Outlook Databaseאלא אם יצוין להלן אחרת, הנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי  (*)
; נתוני קרן המטבע 2015 לאוקטובר נכון העולמית המטבע קרן תחזיות הםביחס לפולין ולצ'כיה  2015 לשנת העולמית המטבע קרן נתוניכי: 

 קרן מפרסום הלקוחים, 2013-2015 לשנים המוצגים התוצר תוני, נכן כמו. 31.12.2015ביחס לרוסיה עודכנו נכון ליום  2015העולמית לשנת 
  .2015 מחירי במונחי ם, ה2013- מ הבינלאומית המטבע

 על פי  -; ביחס לרוסיה 2015 בדצמבר 31שנים נכון ליום  10- , בהתייחס לאגרות חוב ל ECB - על פי פרסומי ה - ביחס לפולין ולצ'כיה(**) 
   . 2015דש דצמבר שנים נכון לחו 10-בהתייחס לאגרות חוב ל  Investing.com פרסום של 

   ). Moody's    ) www.moodys.com   / www.standardandpoors.com או    S&P  בהתאם לדירוג(***) 

  .31.12.2015- וה, 31.12.2014, 31.12.2013-ה ליום נכון יציג חליפין שער, )OandA )www.oanda.comעל פי נתוני (****) 
  

  נוספים כלכליים אפייניםמ

, ATR, תוך גידול השונות בין שווקי הליבה של 2014הייתה עדה להמשך המגמות שנצפו בשנת   ATRככלל, במהלך השנה 
נרשם ביקוש מקומי חזק, תוך שהוא  ATRבפולין, בצ'כיה ובסלובקיה מצד אחד, ומנגד השווקים ברוסיה. בשווקי הליבה של 

פרים ובאינפלציה נמוכה. בעוד ברוסיה המצב הגיאופוליטי, הסנקציות הכלכליות ומחירי הנפט נתמך בשווקי העבודה המשת
הלא צפויים תורגמו למטבע חלש ותנודתי, אינפלציה גבוהה, ובהתאם ירידה במכירות הקמעונאיות וצמיחה שלילית בשנת 

2015 .  

 3.5%) הינה שיעור של IMFמטבע העולמית (על פי הדוח של קרן ה ATRבשווקי הליבה של  2016תחזית הצמיחה לשנת 
עם תחזית של צמיחה שלילית  2016בסלובקיה. מנגד, רוסיה צפויה להישאר במיתון במהלך  3.6%-בצ'כיה ו 2.6%בפולין, 

  . 1%בתמ"ג בשיעור של 

 20%של  , וכלכלתה צמחה בשיעור4.15%ביחס לפולין, במהלך העשור האחרון הציגה פולין צמיחה בתמ"ג בשיעור של 
במהלך שבע השנים האחרונות. נכון למועד זה, פולין ממשיכה ליהנות מיסודות מאקרו כלכליים איתנים, המונעים מביקושים 

 2015מקומיים טובים ויציבות מאקרו כלכלית. השפעתם של השינויים הפוליטיים מאז החלפת הממשלה בחודש אוקטובר 
אישררה  Fitch 2016וע את השלכותיהם לטווח הבינוני והארוך. בחודש ינואר מוקדם עדיין לקב  ATRעדין נבחנת, ולהערכת

  . BBB+ (negative) - הורידה את הדירוג ברמה (נוטץ') אחת ל Standard and Poor’s, ואילו (יציב) -Aאת הדירוג שלה לפולין 
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  נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות  .9.4.

   :   ATR להלן נתונים אודות המבנים המניבים של 

. עד ATRהחברה מאחדת את דוחות  2015לעיל, החל מהרבעון הראשון לשנת  9.1כאמור בסעיף 
בדוחותיה בשיטת השווי   ATR ציגה את והיא ה  ATR - למועד האמור לחברה היתה שליטה משותפת ב

נים הנתולפיכך, על מנת לאפשר השוואה בין הנתונים על פני התקופות המוצגות בסעיף זה, המאזני. 
במלואם (על אף   ATR כוללים את נתוני   2014ושנת  2013, לרבות בגין שנת הכלולים בסעיף זה

  בשיטת השווי המאזני). ATRהוצגה  2014 - ו 2013שבשנים 

הנתונים הכספיים בטבלאות בסעיף זה ביחס לצ'כיה ו"אחר" תוקנו על מנת להציגם באירו אשר הינו 
ורים אלו. נתונים אלו כוללים גם נכסים לא מהותיים באזורים אלו המטבע המסחרי המהותי ביותר באז

  אשר המטבע המסחרי העיקרי בהם אינו אירו ואשר הומרו לאירו לפי שער החליפין הממוצע בתקופה.

 להלן אינם כוללים נכסים בשליטה משותפת. 9.4הנתונים המובאים בסעיף 
  

 שטחי המבנים המניבים.9.4.1.
(באלפי  2014 - ו 2015בדצמבר בשנים  31ליום  ATRות שטחי המבנים המניבים של להלן נתונים אוד

 מ"ר):

סה"כ שטחי המבנים   אזור 
 המניבים

31.12.2015 31.12.2014 

 
אחוז מסך שטח    

אחוז מסך שטח  המבנים המניבים
המבנים המניבים

 536  במאוחד פולין 
45.0% 

 519 
38.0% 

 214  293  חלק החברה  
 173  במאוחד צ'כיה 

14.5% 
 365 

26.7% 
 150  95  חלק החברה  
 241  במאוחד רוסיה 

20.2% 
 241 

17.6% 
 99  132  חלק החברה  
 241  במאוחד (*)אחר 

20.3% 
 241 

17.7% 
 99  132  חלק החברה  
 1,191  במאוחד סה"כ 

100% 
 1,366 

100% 
 562  652  חלק החברה  
 בסלובקיה, בהונגריה, רומניה ולטביה. ATRל"אחר", כוללת את נכסי  9.4ההתייחסות להלן בסעיף  * 

 פילוח שווי הוגן מבנים מניבים.9.4.2.
 :  2014 - ו 2015בדצמבר בשנים  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות שווי המבנים המניבים של 

שווי הוגן  אזור 
מבנים 
 מניבים

31.12.2015 31.12.2014 

 
 

אחוז מסך 
שווי המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך 

שווי המבנים 
 המניבים

 פולין (באלפי אירו) 
 1,536,438  מאוחד 

60.6% 
 1,473,717 

56.9% 
 606,789  844,166 חלק החברה  
 צ'כיה (באלפי אירו) 

 429,271  מאוחד 
16.9% 

 490,542 
18.9% 

 201,976  235,854 חלק החברה  
 רוסיה (באלפי אירו) 

 275,286  מאוחד 
10.9% 

 369,346 
14.3% 

 152,075  151,250 חלק החברה  
 אחר (באלפי אירו)  

 295,801  מאוחד 
11.6% 

 293,710 
9.9% 

 120,932  162,522 חלק החברה  
 סה"כ (באלפי ש"ח) 

10,773,265  מאוחד 
100% 

 12,243,605
100% 

5,041,188 5,919,158  חלק החברה 
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.9.4.3.NOI      
 : 2013 -ו 2014, 2015לשנים  ATRשל  NOIלהלן נתונים אודות 

        
 NOI 20152014 2013 אזור 

 
   

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים
 

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים
 

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים

פולין (באלפי  
 אירו)

 101,450  מאוחד 
52.5% 

 91,513 
44.9% 

 79,152 
41.5% 

 
חלק 

 28,610  36,386  54,959 החברה 

צ'כיה  
(באלפי אירו)

 28,581  מאוחד 
14.8% 

 32,524 
15.9% 

 34,135 
17.9% 

 
חלק 

 12,338  12,932  15,483  החברה 

רוסיה  
(באלפי אירו)

 38,744  מאוחד 
20.0% 

 55,347 
27.1% 

 52,978 
27.8% 

 
חלק 

 19,149  22,006  20,989 החברה 

אחר (באלפי  
 אירו)

 24,566  מאוחד 
12.7% 

 24,652 
12.1% 

 24,567 
12.8% 

 
חלק 

 8,880  9,802  13,308 החברה 

סה"כ  
(באלפי ש"ח)

834,263  מאוחד 
100% 

 968,736
100% 

 915,348 
100% 

 
חלק 

 330,853 385,178 451,953 החברה 

 

  

 
      רווחי (הפסדי) שערוך9.4.4

 :2013-2015לשנים  ATRלהלן נתונים אודות רווחי (הפסדי) שערוך של 
        
 201520142013  אזור 

 

 
רווחי 

(הפסדי) 
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי 

(הפסדי) 
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי 

(הפסדי) 
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי 

(הפסדי) 
 שערוך

ן (באלפי פולי 
 אירו)

 27,222  מאוחד 
)50.2%( 

)11,753( 
12.5% 

 16,252 
110.5% 

 5,874  )4,673( 14,747  חלק החברה  

צ'כיה (באלפי  
 אירו)

 17,113  מאוחד 
)31.5%( 

 596 
)0.6%( 

)14,394( 
)97.8%( 

 )5,203( 237  9,271  חלק החברה  

רוסיה (באלפי  
 אירו)

 )98,314( מאוחד 
181.2% 

)77,236( 
82.1% 

 37,190 
252.8% 

 13,442  )30,710( )53,261( חלק החברה  

אחר (באלפי  
 אירו)

 )283( מאוחד 
0.5% 

)5,672( 
6.0% 

)24,337( 
)165.5%( 

 )8,797( )2,255( )153( חלק החברה  

סה"כ (באלפי  
 ש"ח)

 )234,105( מאוחד 
100% 

)446,592(
100% 

 70,564 
100% 

 25,505 )177,569( )126,824(חלק החברה  
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 דמי שכירות ממוצעים למ"ר9.4.5
לשנים שנסתיימו  ATRלהלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ"ר של 

 :2014 -ו 2015בדצמבר  31ביום 
    
 לשנה שנסתיימה ביום: אזור 
   31.12.2015 31.12.2014 
 21.3 21.9 ירו)פולין (בא  
 10.5 17.5 צ'כיה (באירו) 
 28.2 20.2 רוסיה (באירו) 
 13.3 13.3 אחר (באירו) 

  

 שיעורי תפוסה ממוצעים.9.4.6.
ושיעורי התפוסה הממוצעים בכל  2015בדצמבר  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות שיעור התפוסה של 

 :2014 - ו 2015אחת מהשנים 

 (*)2014לשנת  (*)2015לשנת  םליו אזור 
   31.12.2015   
 96.7% 96.1% 96.5% פולין 
 95.8% 97.0% 97.2% צ'כיה 
 99.1% 96.9% 96.4% רוסיה 
 98.0% 97.2% 97.8% אחר 

 
 שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון קלנדרי בשנה הרלבנטית. *

 
 מספר המבנים המניבים.9.4.7.

 - ו 2015בדצמבר בשנים  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות מספר המבנים המניבים של 
 (בהנחת איחוד מלא):  2014

    
 ליום אזור 
   31.12.2015 31.12.2014 
 24 24 פולין 
 94 17 צ'כיה 
 7 7 רוסיה 
 28 28 אחר 
 153 76 סה"כ 

 
 ממוצעיםשיעורי תשואה .9.4.8.

 2014 - ו 2015בדצמבר בשנים  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים בפועל של 
 (לפי שווי הנכסים בסוף השנה):

    
 ליום אזור 
   31.12.2015 31.12.2014 
 6.7% 6.5% פולין 
 7.5% 6.5% צ'כיה 
 12.5% 12.3% רוסיה 
 8.1% 8.3% אחר 
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 צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים (*) הכנסות.9.5.

תקופת הכרה בהכנסה 
הכנסות מרכיבים 
קבועים (באלפי 

 ש"ח)

הכנסות מרכיבים 
משתנים (אומדן) 

 (באלפי ש"ח)
מספר הסכמי שכירות 

 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 (באלפי מ"ר)

 

שנת 
2016 

 53  309  6,646  180,136  1רבעון 

 17  139  6,459  178,353  2עון רב 

 24  157  6,429  176,308  3רבעון  

 25  145  6,411  174,461  4רבעון  

 129  444  25,642  653,653  2017שנת  

 129  611  24,390  577,802  2018שנת  

 129  413  22,899  514,641  2019שנת  

2020שנת  
 648  953  40,456  899,890  ואילך

 1,154  3,171  139,332  3,355,244  סה"כ 

 

הנהלת החברה אינה סוקרת באופן שוטף את נתוני ההכנסות הצפויות תחת הנחת מימוש אופציות שהוענקו לשוכרים *
 להארכת תקופת השכירות. אשר על כן, הנתונים דלעיל הינם בהנחת אי מימוש תקופות אופציות שוכרים.

 
 

 
 (*) מצרפיים אודות מבנים מניבים בהקמה בתחום הפעילות  נתונים.9.6.

 לשנה שנסתיימה ביום פרמטרים אזור 
    31.12.201531.12.201431.12.2013

 

 פולין

 1  -  -  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

סה"כ שטחים בהקמה (מתוכנן) בתום  
 55  -  -  התקופה (באלפי מ"ר)

ת שהושקעו בתקופה השוטפת סה"כ עלויו 
 42,405  -  -  (מאוחד) (באלפי אירו)

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום  
 90,388  -  -  התקופה (במאוחד) (באלפי אירו)

תקציב הקמה בתקופה העוקבת (אומדן)  
 24,637  -  -  (מאוחד) (באלפי אירו)

 
סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת 

הקמה (אומדן לתום עבודות ה
  התקופה)(מאוחד) (אלפי אירו)

 -  -  24,637 

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי  
 96% - - שכירות 

 

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו 
בתקופה העוקבת ושנחתמו בהם חוזים לגבי 

חמישים אחוז או יותר מהשטח (אומדן) 
 (**) (מאוחד) (באלפי אירו)

 -  -  8,822 

 נכסים בהקמה אינם כוללים נכסים בפיתוח מחדש ו/או הרחבה.  * 

הנתון מתייחס לאומדן ההכנסה השנתי הכולל המייצג הצפוי מפרויקטים אשר הקמתם צפויה להסתיים  **
 או יותר מסך שטחיהם.  50%בשנה העוקבת ושנחתמו הסכמים להשכרת 
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 ה בתחום הפעילותנתונים מצרפיים אודות קרקעות להשקע.9.7.
 :(*) 2014 - ו 2015בדצמבר  31לימים  ATRלהלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות להשקעה של 

 ליום פרמטרים אזור 

   31.12.2015 31.12.2014 

 
 פולין

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
 100,459  103,295  (מאוחד) (באלפי אירו)

 459  483  "כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי מ"ר)סה 

 
סה"כ זכויות בניה בקרקעות, לפי תוכניות מאושרות (באלפי 

 241  241  *(*מ"ר) 

 
 צ'כיה

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
 3,927  3,987  (מאוחד) (באלפי אירו)

 17  17  מ"ר) סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי 

 
סה"כ זכויות בניה בקרקעות, לפי תוכניות מאושרות (באלפי 

 -  -  מ"ר) 

 
 רוסיה

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
 100,096  55,551  (מאוחד) (באלפי אירו)

 1,342  1,305  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי מ"ר) 

 
בקרקעות, לפי תוכניות מאושרות (באלפי  סה"כ זכויות בניה

 -  -  מ"ר) 

 
 אחר**

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
 124,677  124,187  (מאוחד) (באלפי אירו)

 493  350  סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי מ"ר) 

 
 סה"כ זכויות בניה בקרקעות, לפי תוכניות מאושרות (באלפי

 -  -  מ"ר) 

 
זכויות הבניה בקרקעות המצויינות בסעיף זה הינן בהתייחס לזכויות בניה אשר קיבלו היתר בפועל כפי שמקובל לבחון *

 .ATRזכויות אלו במדינות בהן פועלת 

 
** 

 בסעיף זה ההתייחסות ל"אחר" כוללת גם קרקעות בתורכיה.
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  רכישת ומכירת נכסים.9.8.

 : 2013ובשנת  2014, 2015בשנים  ATRת נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי להלן נתונים אודו
 
 

   אזור 
לשנה 

שנסתיימה 
 ביום

לשנה 
שנסתיימה 

 ביום

לשנה 
שנסתיימה 

 ביום

     31.12.201531.12.201431.12.2013 

 

 נכסים פולין
 שנרכשו

 1  1  -  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

בתקופה (מאוחד) עלות נכסים שנרכשו  
 146,012  118,281  -  (באלפי אירו)

 NOI  של נכסים שנרכשו (מאוחד) (באלפי
 9,555  8,313  -  אירו)

שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד)  
 33  41  -  (באלפי מ"ר)

 

 צ'כיה

 נכסים
 שנרכשו

 -  1  -  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

אוחד) עלות נכסים שנרכשו בתקופה (מ 
 -  80,749  -  (באלפי אירו)

 NOI  של נכסים שנרכשו (מאוחד) (באלפי
 -  -  - אירו)

שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד)  
 -  20  -  (באלפי מ"ר)

 

 נכסים
 שנמכרו

 3  -  77  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה  
 107,019  -  83,229  (מאוחד) (באלפי אירו)

שטח נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד)  
 13  -  193  (באלפי מ"ר)

 NOI  של נכסים שנמכרו (מאוחד) (באלפי
 7,865  -  8,030  אירו)

רווח (הפסד) שנרשם בגין מימוש הנכסים  
 )56( -  )9,728( (מאוחד) (באלפי אירו)

 

 נכסים אחר
 שנמכרו

 1  5  -  ופהמספר נכסים שנמכרו בתק

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה  
 203  71,382  -  (מאוחד) (באלפי אירו)

שטח נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד)  
 2,242  484  -  (באלפי מ"ר)

 NOI  של נכסים שנמכרו (מאוחד) (באלפי
 )38( 107  -  אירו)

רווח (הפסד) שנרשם בגין מימוש הנכסים  
 )25( )2,901( -  (באלפי אירו)(מאוחד) 
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  ון אנושי ה .9.9.

 348עובדים ( 351(ולחברות בנות בבעלותה המלאה)   ATR - , ל2015בדצמבר  31נכון ליום  .9.9.1.
 –; מחלקת פיתוח 177 –; מחלקת תפעול 9 –), על פי החלוקה הבאה: הנהלה 2014בשנת  עובדים 

   . 28 –; אחר 15 –; מחלקה משפטית 7 –מחלקת מערכות מידע  ;97 –מחלקת כספים ומנהלה  ; 18

העובדים הנ"ל, מועסקים על בסיס חוזים אישיים, וזכאים על פיהם לשכר בסיס, הטבות 
זכאים בנוסף לתגמול   ATR ומענקים שנתיים בהתאם לבכירות המשרה. נושאי המשרה של  שונות 
  כמפורט להלן.   ATR טווח בניירות ערך של  ארוך 

שירותי יעוץ  ATR - בהסכם על פיו מעניקה החברה ל ATR - התקשרו החברה ו 2016בחודש ינואר 
  אירו לחודש. 10,000בתמורה לסך של 

  ATR-וכניות תגמול בניירות ערך בת .9.9.2.

 ESOP Plan 2013  )א(

 ATRתוכנית אופציות למנהלים, עובדי מפתח ויועצים, מכוחה רשאית  ATRאימצה  2013בחודש מאי 
. ככלל, כתבי האופציה שיוקצו ATRנים למימוש לעד חמש מיליון מניות להקצות כתבי אופציה הנית

מכוח התוכנית יבשילו בארבע מנות שנתיות שוות, עד לחלוף עשר שנים ממועד הענקתן, במחיר 
, 2015בדצמבר  31נכון ליום במועד הענקתן.  ATRמימוש שיקבע על פי המחיר הממוצע של מנית 

 יתנים למימוש במחיר ממוצע שלהני אופציה מכוח התוכנית האמורה, מיליון כתב 2.2  - כ ATRהקצתה 
  .אירו למניה 4.36

       ESOP Plan 2009  )ב(

על פיה ), 2010תוכנית אופציות לעובדים ומנהלים (כפי שהורחבה בשנת  ATRאימצה  2009בשנת 
,  ATR מפתח של  לעובדי   ATR מיליון כתבי אופציה לרכישת מניות  8.5עד רשאית להקצות  ATRהיתה 

מימוש כתבי האופציה כפוף לתקופות  שנים, כאשר  חמשלית של אלרוב, בתקופת מימוש מקסימ
כתבי אופציה שהוקצו  מיליון 1.9- כ, קיימים 2015בדצמבר  31שנים. נכון ליום     שלושהבשלה של 

אירו  3.21ע של וטרם מומשו, והם ניתנים למימוש במחיר ממוצמכוח התוכנית האמורה לעובדי מפתח 
  לא יבוצעו הענקות נוספות מכוח תוכנית זאת. ESOP 2013עם אימוץ תוכנית   למניה.

        Restricted Share Plan   )ג(

אשר עודכנה בחודש  , Restricted Share Plan תוכנית מסוג   ATR אימץ דירקטוריון  2011בחודש מאי 
חלף גמול   ATR לקבל מניות רגילות של  לבחור  ATR -לדירקטורים ב המאפשרת , 2015אוגוסט 

 65בשווי של  -2015(והחל מחודש יולי  לשווי הגמול השנתי לו הם זכאים הדירקטורים לו הם זכאים עד 
המניות יוקצו על פי מחיר למניה  . בכפוף למגבלות החזקה במניות על ידי הניצעים, אלפי אירו לשנה)

   מסחר האחרונים. ימי ה 30-המחושב על בסיס שווי המניה ב

 Long Term Incentive Program  )ד(

תוכנית תגמול למנהלים ועובדי מפתח בכירים, במסגרתה מוענקות  ATRעדכנה  2015בחודש אוגוסט 
  , בהתקיים עמידה ביעדים מסויימים לאחר תקופה של שלוש שנים. ATRזכויות להקצאת מניות 

  אשראי ומימון .9.10.

 . Fitchועל ידי  S&P(אופק יציב) על ידי  -BBBלה מדורגות בדירוג ואגרות החוב ש ATR – דירוג אשראי  .9.10.1.

מיליון אירו ע.נ.  81סך של  ATRבמהלך תקופת הדוח רכשה  – חוב אגרות של עצמית רכישה .9.10.2.
. לפרטים נוספים ראו ביאור 2017, אשר מועד פירעונן חל בשנת 2005אגרות חוב שהנפיקה בשנת 

 ו' לדוחות הכספיים.20

 -, עמד על כ2015בדצמבר  31ליום   ATR סך ההתחייבויות המובטחות בשעבודים של  - משכנתאות .9.10.3.
 ).מיליון אירו 4אגרות חוב בסך מיליון אירו (כולל  374 - כ 2014בדצמבר  31מיליון אירו וליום  162

בנקים  סינדיקציה של מספרעם  ATRהתקשרה , 2015באוקטובר  -  מימון נוסף ממוסדות פיננסיים .9.10.4.
 מליון אירו 125בסך של  ,לתקופה של חמש שנים ),שאינו מובטח(קו אשראי העמדת הסכם לב
 ATR -בנוסף, ל. )מליון אירו הרחבה של קו אשראי קיים 25-אשראי חדש וקו מליון אירו  100הכולל (

  לתקופה של חמש שנים.  2014מיליון אירו, שהועמד באוקטובר  25קו אשראי מתחדש בסך של 

מיליון  105 - באופן וולונטרי הלוואה בנקאית בהיקף של כ  ATRתקופת הדוח פרעהכמו כן, במהלך 
  אירו.
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מובטחות בשעבודים,  אגרות חוב, אשר מרביתן אינן   ATR - ל 2015בדצמבר  31ליום  - אגרות חוב .9.10.5.
). אגרות החוב 2015מיליון אירו ע.נ. הונפקו בשנת  150- מיליון אירו ע.נ. (מתוכן, כ 854 -בסך של כ

עד  2017ותיפרענה בין השנים  4.0% -ל 3.625%נושאות ריבית קבועה ומשתנה בשיעור שנתי הנע בין 
החוב, לרבות  . לפרטים אודות הנפקת אגרות  לעיל 9.10.1. אגרות החוב מדורגות כאמור בסעיף 2022

 ו' לדוחות20, ראו באור 2015במהלך שנת  ATRאודות פדיון מוקדם של אגרות החוב שביצעה 
   הכספיים.

שהתקבלו למימון פעילותה, נכון ליום   ATR הלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך של ל   .9.10.6.
              :2015בדצמבר   31
  

 
יתרה (באלפי  

 אירו)
שיעור ריבית 

 (*)משוקלל

תקופת פירעון 
ממוצעת 

 (**)(שנים)

 
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית 

 1.9  3.10% 48,052  קבועה מובטחות בשעבוד

 
הלוואות בריבית משתנה מובטחות 

 5.8  4.10% 110,480  בשעבוד 

 
אגרות חוב בריבית משתנה מובטחות 

 1.6  4.00% 3,819  בשעבוד

 
אגרות חוב בריבית קבועה שאינן 

 5.9  3.76% 850,432  מובטחות בשעבוד 

 
   1,012,783  סה"כ

 אופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל.שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה ב * 
מחושב לפי מועדי הפירעון של קרן האשראי בלבד. ** 

      אמות מידה פיננסיות .9.10.7.

וחברות בנות שלה במהלך העסקים   ATR המשכנתאות שמקבלות ו האשראי קוויאגרות החוב, בחלק מ
 2015בדצמבר  31ן ליום לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות. נכו הרגיל, קיימות התחייבויות 

      שנקבעו. בכל אמות המידה   ATR ולמועד הסמוך לאישור דוח זה, עומדת 
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  ייזום וביצוע של פרויקטים בתחום המגורים    .10.

  כללי .10.1.
על ידה בפעילות  המוחזקותדורי והחברות קבוצת הקבוצה באמצעות במהלך תקופת הדוח פעלה 

עבודות וכן בפעילות ביצוע שראל ובמרכז ומזרח אירופה בישל פרויקטים למגורים ביצוע ייזום ו
דוראד  המונפק של מניותהון המ 9.6%- בעקיפין בכ דורי החזקה  לקבוצת. כמו כן, בישראל קבלניות

 בגז טבעי המוסקתתחנת כוח פרטית לייצור חשמל באזור אשקלון,  העוסקת בהפעלתאנרגיה בע"מ, 
   . ובדלק חליפי כגיבוי

 באמצעות דורי בניה בע"מ, בעיקר מבוצעתשל קבוצת דורי של פרויקטים קבלניים  ביצועהפעילות 
 31נכון ליום  אביב, ואשר -אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה בתל  חברה ציבורית

 בדילול מלא) 89.13%( שלה המונפק מהון המניות 83.46% -דורי בכ קבוצתחזיקה ה, 2015בדצמבר 
  בה.  והינה בעלת שליטה

מהון המניות  84.9%- חזיקה בכהאשר  גזית פיתוחבאמצעות  הוחזקהדורי  קבוצתדוח, ה לתקופתנכון 
   דורי.  קבוצת וזכויות ההצבעה של 

במהלך תקופת הדוח השקיעה גזית פיתוח בקבוצת דורי, לרבות בדרך של השתתפות בהנפקת הון 
  לדוחות הכספיים. ז' 9שלה והעמדת קווי אשראי והלוואות, כמפורט בבאור 

פרסמה גזית פיתוח הצעת רכש מלאה לרכישת יתרת מניות קבוצת דורי שלא  2015בחודש דצמבר 
בינואר  11ידה (לרבות באמצעות חברות בבעלותה המלאה) בתמורה למזומן. ביום  היו מוחזקות על

המזערי הודיעה גזית פיתוח כי הצעת הרכש נדחתה לאור זאת שלא התקיים סף ההיענות  2016
  הנדרש על פי חוק לצורך השלמתה. 

 עד למכירת לפעול החלטתו על הודיע פיתוח גזית דירקטוריון כיהודיעה החברה  2016בינואר  13ביום 
נמכרו מלוא  2016בינואר  14, וביום דוריבקבוצת ) ובעקיפין(במישרין  פיתוח גזית של זכויותיה מלוא

קבוצת דורי, מרביתן במסגרת עסקה מחוץ לבורסה, החזקותיה של גזית פיתוח כאמור במניות 
  מיליוני ש"ח וממועד זה היא חדלה להיות בעלת השליטה בה. 10.7 -בתמורה כוללת בסך של כ

נכון למועד אישור הדוח, גזית פיתוח מחזיקה בשטרי הון שהנפיקה לה קבוצת דורי בסכום כולל של 
ת דורי. לפרטים אודות תנאי שטרי ההון ראו ביאור מיליוני ש"ח, אשר חלקם המירים למניות קבוצ 495

  ז' לדוחות הכספיים.9

פעילות  מגזראשר היוותה  דורי, קבוצתלאחד את פעילותה של  החברה תפסיק המכירה בעקבות
ז' לדוחות 9לפרטים נוספים ראו ביאור  .2016, החל מהרבעון הראשון לשנת בדוחותיה הכספיים

עומדת בהוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,  לאור המכירה, החברה הכספיים.
 . להלן) 22.3(ראו סעיף  2013 –התשע"ד 

יצוין כי בעקבות סטייה מהותית שהתגלתה במהלך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון 
סכום באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים של דורי בניה, ב 2014השני של שנת 

מיליון ש"ח, אשר חלקו היה צריך לקבל ביטוי בתקופות דיווח קודמות, החברה, קבוצת  441נטו של 
יצוין, ) את דוחותיהן הכספיים לתקופות דיווח קודמות. כן Restatementדורי ודורי בניה הציגו מחדש (

וחותיה ) את דRestatementקבוצת דורי תיאמה בדרך של הצגה מחדש ( 2014כי בחודש מאי 
וזאת בעקבות תיקון טעות באומדן העלויות הצפויות והרווח הנגזר מהן במספר  2013הכספיים לשנת 

  פרויקטים בביצוע של דורי בניה.
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     פעילויות נוספות של החברה אשר בנפרד אינן עולות לכדי מגזר .11.

 גזית פיתוח  .11.1.

 המוחזקתבת גזית פיתוח, , באמצעות חברת ההמרכזים המסחרייםהחברה פועלת בישראל בתחום  .11.1.1.
, בבעלותה של 2015בדצמבר  31. נכון ליום 22בדילול מלא) 75%( 84.7%שיעור של ב החברה על ידי 

. כמו כן, 23בהקמה ומספר קרקעות להשקעה בישראל מבנה אחדמניבים,  מבנים  10גזית פיתוח 
(שייקראו להלן:   24וניהבבולגריה ומספר קרקעות להשקעה בבולגריה ובמקד לגזית פיתוח מבנה מניב 

 (בולגריה)").  "גזית פיתוח 

 קבוצתמהון המניות ומזכויות ההצבעה של   84.9% -חזיקה גזית פיתוח בכה, 2016בינואר  14עד ליום 
 ז' לדוחות הכספיים).9וכן בשטרי הון צמיתים (לפרטים נוספים אודות שטרי ההון ראו באור  דורי

תוח בקבוצת דורי במהלך תקופת הדוח וכן אודות מכירת מלוא לפרטים אודות השקעתה של גזית פי
  לעיל. 10מניות קבוצת דורי שהיו בבעלות גזית פיתוח ראו סעיף 

   דורי. א. קבוצתזה אינם כוללים את פעילותה של  11.1 מובהר כי הנתונים המובאים בסעיף 

  להלן.  23.6לפרטים אודות הסכם בעלי המניות בקשר עם גזית פיתוח ראו סעיף 

  כלכליים בדבר איזורים גיאוגרפייםנתונים  .11.1.2.

  ת עיקר פעילותה של גזית פיתוח: בה מתבצע   ביחס לישראל  (*)להלן מאפיינים מאקרו כלכליים
  

  ישראל  פרמטרים מאקרו כלכליים

 31.12.2015    31.12.2014   31.12.2013  

   ) PPP תוצר מקומי גולמי (
מיליארדי דולר  282

  ארה"ב
מיליארדי דולר  268

  ארה"ב
מיליארדי דולר  258

  ארה"ב

 דולר ארה"ב 32,717 דולר ארה"ב 33,352 דולר ארה"ב PPP (   33,658 תוצר לנפש (

שיעור צמיחה בתוצר המקומי 
) PPP (   

5.13% 4.18% 4.79% 

שיעור צמיחה בתוצר לנפש 
) PPP (   

0.92% 1.94% 2.53% 

 1.8% 0.2%- 0.67%  (**)שיעור אינפלציה

התשואה על חוב ממשלתי לטווח 
  (***)  ארוך

2.20% 1.48% 2.60% 

דירוג חוב ממשלתי לטווח 
  (****)   ארוך

A+/A1 A+/A1 A+/A1 

שער חליפין מטבע מקומי ביחס 
לדולר ארה"ב ליום 

  (*****)   בדצמבר  31

 דולר ארה"ב –ש"ח 
0.256 

 0.257 דולר ארה"ב –ש"ח 
 דולר ארה"ב –ש"ח 

0.288 

 . יש IMF World Economic Outlook Database, October 2015-אם יצוין אחרת להלן, הנתונים בטבלה להלן הינם על פי האלא     *  
, 2013-2015. כמו כן, נתוני התוצר המוצגים לשנים 31.12.2015עודכנו נכון ליום  2015לציין שנתוני קרן המטבע העולמית לשנת 

  .2015, הם במונחי מחירי 2013-בינלאומית מהלקוחים מפרסום קרן המטבע ה

   .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסומי פי על**      

  ).www.bankisrael.gov.il( טווח ארוכות ממשלתיות חוב לאגרות בהתייחסעל פי נתוני בנק ישראל  ***    

  ).Moody's  )www.moodys.com /www.standardandpoors.com או   S&P****   בהתאם לדירוג 

  .31.12.2015- , וה31.12.2014, 31.12.2013-שער חליפין יציג מכון ליום ה, *****  על פי נתוני בנק ישראל

                                                      
 Citigroup, התקשרו החברה וחברת רונן אשכנזי החזקות בע"מ, בעלת המניות הנוספת בגזית פיתוח בהסכם עם 2015במרס  חודשכי ביצוין  22

Global Markets Limited  לצורך בחינת חלופות אסטרטגיות שונות לגבי פעילות הנכסים המניבים והמקרקעין לפיתוח של גזית פיתוח או
עמדו בתנאי החברה, הוחלט על הפסקת הליך  לאחר בחינת מספר הצעות שהתקבלו במהלך תקופת הדוח אשר לאהחזקותיהן בה. 

  המכירה. 
  מנכס מניב בישראל. 26% -, מחזיקה גזית פיתוח בבנוסף 23
נכסים המוחזקים על ידי גזית  שנינכסיה של גזית פיתוח בבולגריה ובמקדוניה מוחזקים באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה (למעט  24

   , והיתרה בידי צדדים שלישיים).50%והאחר בשיעור של  75%פיתוח האחד בשיעור של 
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  נתונים מצרפיים עיקריים אודות נכסי גזית פיתוח  .11.1.3. 
  להלן נתונים עיקריים אודות המבנים המניבים של גזית פיתוח: 

    

 
 ליום

 31.12.2015 31.12.2014 

 131  129  סה"כ שטחי נדל"ן מניב (במאוחד) (באלפי מ"ר) 

 111  109  סה"כ שטחי נדל"ן מניב (חלק החברה) (באלפי מ"ר) 

 2,462,577  2,443,568  שווי הוגן נדל"ן מניב (במאוחד) (באלפי ש"ח) 

 2,084,571  2,068,480  שווי הוגן נדל"ן מניב (חלק החברה) (באלפי ש"ח) 

 NOI  של נכסי תחום הפעילות (במאוחד) (לשנה, באלפי
 161,784  151,968  ש"ח)(*)

 NOI  ,של נכסי תחום הפעילות (חלק החברה) (לשנה
 134,341  128,641  באלפי ש"ח)(*)

 77,330  17,964  וך (במאוחד)רווחי  שער 

 65,460  15,207  רווחי שערוך (חלק החברה) 

 101.3  101.3  דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר (בש"ח) 

 :2015לשנת  שיעור תפוסה ממוצע בפועל(**) 
 95.3% 

 :2014לשנת 
 97.5% 

בדצמבר   31ליום   
2015 :96.9% 

בדצמבר   31ליום 
2014 :97.5% 

 11  11  מבנים מניבים מספר 

 6.9% 6.2% שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה בפועל 

- אלפי ש"ח (במאוחד) ו 158,788של נכסי תחום הפעילות הסתכמו לסך של   NOI  -ה 2013בשנת  * 
 אלפי ש"ח (חלק החברה).   122,068

כל רבעון קלנדרי    התפוסה בתום שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי ** 
הרלבנטית. בשנה 

 
 הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים (*).11.1.4.

הכנסות מרכיבים  תקופת הכרה בהכנסה 
קבועים (באלפי ש"ח)

מספר הסכמי שכירות 
 מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
המסתיימים (באלפי 

 מ"ר)

 10  70  171,139  2016שנת  

 4  51  175,792  2017שנת  

 5  68  177,389  2018שנת  

 18  97  179,236  2019שנת  

 89  385  1,635,297  ואילך 2020שנת  

 126  671  2,338,853  סה"כ 
 בהנחת מימוש אופציות להארכת הסכמי השכירות שבידי השוכרים. * 
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 מה של גזית פיתוחנתונים מצרפיים אודות נכסים מניבים בהק .11.1.5.
להלן נתונים מצרפיים אודות נכסי נדל"ן להשקעה של גזית פיתוח בישראל אשר סווגו כנכסים 

  בהקמה בדוחות הכספיים של החברה:  מניבים 

  
 לשנה שנסתיימה ביום

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

 
 2  2  1  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 
טחים בהקמה (מתוכנן) בתום התקופה (באלפי סה"כ ש

 12  13  5  מ"ר)

 
סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת (מאוחד) 

 51,603  33,416  18,702  (באלפי ש"ח)

 
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 

 75,511  125,396  76,000  (במאוחד) (באלפי ש"ח)

 
דן) (מאוחד) (באלפי תקציב הקמה בתקופה העוקבת (אומ

 50,000  64,930  8,824  ש"ח)

 

סה"כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות 
 108,550  64,930  8,824  ההקמה (אומדן לתום התקופה) (מאוחד) (אלפי ש"ח)

 
 24% 45% 0% שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות 

 
פי הכנסה שנתית צפויה (אומדן) (מאוחד) (באל

 -  -  -  ש"ח) (*)

בשנה העוקבת  הנתון מתייחס לאומדן ההכנסה השנתי הכולל המייצג הצפוי מפרויקטים אשר הקמתם צפויה להסתיים   *
  או יותר מסך שטחיהם.   50%ושנחתמו הסכמים להשכרת 

 
 נתונים מצרפיים אודות קרקעות להשקעה של גזית פיתוח .11.1.6.

ם אודות הקרקעות להשקעה של גזית פיתוח  (המסווגות כנדל"ןלהלן נתונים מצרפיי
  בדוחות הכספיים של החברה):  להשקעה 

 
 

 לשנה שנסתיימה ביום
 31.12.2015 31.12.2014 
 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים 
 בתום התקופה (מאוחד) (באלפי ש"ח)

 201,808  -ישראל 168,104  -ישראל

 231,062  -בולגריה ומקדוניה 210,233  -קדוניהבולגריה ומ 

 
סה"כ שטח הקרקעות בתום התקופה (באלפי 

 מ"ר)

 35  -ישראל 31  -ישראל

 227  -בולגריה ומקדוניה 234  -בולגריה ומקדוניה 

 
סה"כ זכויות בנייה בקרקעות, לפי תוכניות 

 מאושרות (באלפי מ"ר)

 41  -ישראל 35  -ישראל

 382  -בולגריה ומקדוניה 196  -וניהבולגריה ומקד 

 רכישת ומכירת נכסים .11.1.7.

  מיליוני ש"ח.  172 -אלפי מ"ר, בתמורה לכ 11 -מכרה גזית פיתוח נכס אחד בשטח של כ 2015בשנת 

  .פיתוח גזית ידי על נכסים נרכשו וא נמכרו לא 2013-2014 בשנים 
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    הון אנושי .11.1.8.

עובדים  71, לגזית פיתוח (ולחברות בנות בבעלותה המלאה) 2015בדצמבר  31נכון ליום 
; 19 –; ניהול נכסים 31 –מטה     ), על פי החלוקה הבאה:2014עובדים בשנת  69מלאה ( במשרה 

  .21 –תפעול 

העובדים הנ"ל מועסקים על בסיס חוזים אישיים וזכאים, על פי רוב, לשכר בסיס, תנאים 
  , הכפופים לשיקול דעת ההנהלה. מקובלים ומענקים סוציאליים 

במהלך תקופת הדוח התקשרו החברה וגזית פיתוח בהסכם שירותים מכוחו מעניקה החברה לגזית 
אלפי ש"ח, בתוקף החל מחודש ספטמבר  60פיתוח שירותי ניהול בתמורה לתשלום חודשי בסך 

201525. 

 הסכם בעלי מניות בקשר לגזית פיתוח   .11.1.9.

במערכת הסכמים עם מר רונן אשכנזי וחברה בשליטתו ("חברת  2006החברה התקשרה בחודש מאי 
 31אשכנזי") המסדירים את זכויות והתחייבויות הצדדים בקשר להחזקתם בגזית פיתוח. נכון ליום 

בדילול מלא), וחברת  75%מהון המניות של גזית פיתוח ( 84.65% - , מחזיקה החברה ב2015בדצמבר 
  . 26לעיל) 11.1.9בדילול מלא; כמפורט בסעיף  25%ונה המונפק (מה 15.35% - אשכנזי מחזיקה ב

  לעיל. 11.1.9. לזכויות והתחייבויות החברה בקשר עם העמדת מימון לגזית פיתוח ראו סעיף 

), יכלול דירקטוריון גזית 2014על פי הסכם בעלי המניות שבין הצדדים (כפי שתוקן בחודש אוקטובר 
ל פי קביעת החברה, כאשר לחברת אשכנזי תהיה זכות למנות פיתוח בין שלושה לששה חברים ע

דירקטור אחד. החלטות מסוימות של האסיפה הכללית של בעלי מניות גזית פיתוח ושל הדירקטוריון 
שלה (בדבר שינוי תקנון באופן הפוגע בזכויות בעלי המניות, שינוי זכויות הנלוות למניות של גזית 

יק מניות או ניירות ערך המירים שלה בבורסה כלשהי), תתקבלנה פיתוח, פירוקה וכן החלטה להנפ
  מהנוכחים והמצביעים. 86%ברוב מיוחד של 

, נחתם הסכם ניהול בין גזית פיתוח לבין חברת אשכנזי, אשר נכנס לתוקף 2013כמו כן, בחודש ינואר 
ניהול לגזית פיתוח , אשר לפיו יעניק מר רונן אשכנזי שירותי 2012רטרואקטיבית החל מחודש ינואר 

לתקופה של חמש שנים (הסכם זה החליף הסכם קודם בין הצדדים). במסגרת הסכם זה העניק מר 
  .2014אשכנזי שירותי מנכ"ל גם לקבוצת דורי עד לחודש נובמבר 

 אשראי ומימון .11.1.10.

(לרבות   גזית פיתוח מממנת את השקעותיה בנכסים באמצעות מימון המועמד לה על ידי החברה 
"הסכם ; כמפורט לעילהאמור  להתחייבויותיה של החברה על פי ההסכם לייסוד גזית פיתוח  בהתאם

  ממוסדות פיננסיים.וכן ), ייסדים"המ

 375הקצתה גזית פיתוח לחברה שטר הון צמית, נושא ריבית, בסך  2016בחודש מרץ  –שטר הון  )א(
חברה בשליטת מר רונן חברה, מיליוני ש"ח, המיר למניות גזית פיתוח. כמו כן, במקביל התקשרו ה

בהסכם במסגרתו  פיתוח-וגזית ; "חברת אשכנזי")מניות גזית פיתוח 15.3%-המחזיקה בכ(אשכנזי 
נקבעו מגבלות על המרת השטר בידי החברה וכן גזית פיתוח התחייבה להקצות לחברת אשכנזי כתבי 

  ה לדוחות הכספיים.40אופציה במועד המרת השטר. לפרטים ראו באור 

של החברה בגזית פיתוח בדרך של הלוואת  הראשונית בנוסף להשקעתה - םלוואות בעליה )ב(
, החברה מעמידה מעת לעת הלוואות לגזית פיתוח, במסגרת הסכם המייסדיםכפי שנקבע בעלים, 

  כמפורט להלן: 

גזית והחברה  על פי הסכם להקצאת אגרת חוב בו התקשרו אשראי  פיתוחלגזית החברה העמידה 
. על פי מיליוני ש"ח 818 - יתרתו הינה כ 2015בדצמבר  31ליום , אשר נכון 2009בחודש אוגוסט  פיתוח

גזית פיתוח אשראי בגובה כל הסכומים אותם גייסה במסגרת להחברה  ההסכם, העמידה 
"אגרות בסעיף זה: ((כפי שהורחבה)  2009אגרות חוב (סדרה י') לציבור בחודש פברואר  הנפקת 

שהועמדו לטובת מחזיקי אגרות החוב על ידי חברות מקבוצת גזית  הובטחו בבטוחות החוב"), אשר 
גזית פיתוח אשראי נוסף בגובה כל הסכומים אותם לתעמיד החברה  פיתוח. על פי תנאי ההסכם, 

                                                      
פיתוח ומנכ"לית החברה, הגב' רחל לוין, בקשר עם שירותים שהעמידה לגזית פיתוח, ראו סעיף  לפרטים אודות הסכם שירותי ניהול בין גזית 25

 שבחלק ד' לדוח התקופתי. 21לתקנה  5ד' 
בניין  , חברה פרטית בבעלות רונן אשכנזי העניקה שירותי תכנון, הנדסה ופיקוח בתנאי שוק רגילים לבניית 2002על פי התקשרות משנת  26

ורעייתו, ומר אריה  ) שבו מר כצמן וחברה בבעלותו (שרונן אשכנזי הינו מנהלה), מר דורי סגל 2012(אשר הושלמה בשנת  דירות למגורים
  מינטקביץ, ביחד עם אחרים, נמנים על בעליו. 
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כל הרחבה שתיעשה לאגרות החוב, אם וככל שתיעשה, והכל בתנאי אשראי שיהיו  תגייס במסגרת 
) לתנאי האשראי שיועמד לחברה בהתאם לתנאי אגרות החוב, כפי שאלו  back to back (  תנאים זהים 
   ביחס לשיעור הריבית.  יהיו, למעט 

(כולל המימון  החברה לגזית פיתוחשהעמידה  הלוואות ה, הסתכמה יתרת 2015בדצמבר  31נכון ליום 
בדצמבר  31 לימיםש"ח נכון  מיליארד 1.7 -כמיליארד ש"ח (  1.9-בכ בגין אגרות החוב המפורט לעיל)

פרעה גזית  2016בחודש מרץ . , הכולל גם מימון ששימש למתווה השקעה בקבוצת דורי)2013-ו 2014
  .2016בדצמבר  31מיליוני ש"ח מתוך הסכום האמור, שעמדו לפירעון עד ליום  375פיתוח 

ההתחייבות בגין  עבודים (לא כוללסך ההתחייבויות של גזית פיתוח המובטחות בש - משכנתאות )ג(
בדצמבר  31ליום מיליון ש"ח ( 622-, עמד על כ2015בדצמבר  31אגרות החוב סדרה י') ליום 

מיליון ש"ח הינו בריבית קבועה  528 - כ. מתוך החוב המשועבד, סך של מיליון ש"ח) - - היה כ  2014
 מיליון 94 - כ של בסך והיתרה, שנים 5.7ותקופת פירעון ממוצעת של  2.53%בשיעור משוקלל של 

   .שנה של ממוצעת פירעון ותקופת 3.1% של משוקלל בשיעור משתנה בריבית הינה"ח ש

לגזית פיתוח קו אשראי מתחדש לא מובטח בשעבוד ממוסד בנקאי בהיקף  -מסגרת אשראי   )ד(
ח , ניצלה גזית פיתו2015בדצמבר  31, נכון ליום 31.3.2016, בתוקף עד ליום מיליון ש"ח 125  כולל של 

 גזית פיתוח פועלת להארכת קו זה.ש"ח.  מיליון  113- כ

 אמות מידה פיננסיות )ה(

באמות  בחלק מההלוואות שמקבלת גזית פיתוח במהלך העסקים הרגיל, קיימות התחייבויות לעמידה 
   הכספיים.  דוחות ל 6ד'22באור  ומידה פיננסיות ואחרות. לפרטים בדבר אמות המידה הפיננסיות, רא

במהלך העסקים  לק מהמשכנתאות שמקבלות גזית פיתוח וחברות בנות שלהכמו כן, בח
קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ביחס לנכס הספציפי בגינו  הרגיל, 

   ההלוואה.  הועמדה 

ולמועד הסמוך לאישור דוח זה, עומדת גזית פיתוח בכל אמות  2015בדצמבר  31נכון ליום 
  ו. שנקבע המידה 

 
  גזית גרמניה .11.2.

באמצעות חברות בנות, המכונות בדוח זה, לצורכי נוחות,  2006בגרמניה פועלת החברה החל משנת  .11.2.1.
מרכזים  3מבנים מניבים בגרמניה ( 4לגזית גרמניה  2015בדצמבר  31בשם "גזית גרמניה". נכון ליום 

 ).נוסףמסחריים ונכס 

 92 -כ לשבתמורה ברוטו לצדדים שלישיים  יםמניב יםנכסשלושה מכרה גזית גרמניה  2014 שנתב
  מליון ש"ח).  437 -מליון אירו (כ

מתבצע לרוב על ידי נותני שירותים חיצוניים. שירותי הניהול גזית גרמניה הניהול השוטף של נכסי 
כוללים שירותי תחזוקה, והעלויות בגינן מוטלות על השוכרים, בהתאם להסכמי השכירות עמם. גובה 

ול נגזר מגובה דמי השכירות המשולם על ידי השוכר ומגודל המושכר. כמו כן, נדרשים דמי הניה
השוכרים לשאת בשיעור יחסי מהוצאות הניהול (הכולל את השתתפות השוכר במסים, ביטוחים 

 ועלות תחזוקת הנכסים). השיעור בו נושא כל שוכר מההוצאות האמורות משתנה משוכר לשוכר.
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  דבר אזורים גיאוגרפייםנתונים כלכליים ב  .11.2.2.

  :(*)להלן מאפיינים מאקרו כלכליים ביחס לגרמניה, בה מתבצעת פעילותה של גזית גרמניה

 לציין . יש World Economic Outlook Database, IMF, October 2015 הינם על פי פרסומי אלא אם יצוין להלן אחרת, הנתונים בטבלה להלן (*)
 קרן מפרסום , הלקוחים2013-2015לשנים  המוצגים התוצר כן, נתוני . כמו31.12.2015 ליום נכון עודכנו 2015 לשנת העולמית המטבע קרן שנתוני
  .2015מחירי  במונחי , הם2013- מ הבינלאומית המטבע

  .)2015בדצמבר  31שנים נכון ליום  10-ובהתייחס לאגרות חוב ל), ECB )www.ecb.int -ה הבנק המרכזי של האיחוד האירופי, על פי פרסומי(**) 

  .)Moody's  )www.moodys.com  / www.standardandpoors.com או  S&P(***) בהתאם לדירוג  

  .31.12.2015- , וה31.12.2014, 31.12.2013-, שער חליפין יציג מכון ליום ה)OandA )www.oanda.com על פי נתוני(****) 

  

 –פרמטרים מאקרו כלכליים   
  גרמניה

  לשנה שנסתיימה ביום

  31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013  

מיליארדי דולר  3,842.0      (PPP)תוצר מקומי גולמי   
  ארה"ב

ארדי דולר מילי  3,621
  ארה"ב

מיליארדי דולר  3,513
  ארה"ב

  דולר ארה"ב 43,475  דולר ארה"ב  44,741 דולר ארה"ב 47,033.2    (PPP)תוצר לנפש   

  6.10%  3.09%  2.03%(PPP)שיעור צמיחה בתוצר המקומי   

  5.12%  2.91%  1.68%   (PPP)שיעור צמיחה בתוצר לנפש   

  1.22%  0.90%  0.16%  שיעור אינפלציה  

התשואה על חוב ממשלתי לטווח   
   (**) ארוך

0.63%  0.54%  1.94%  

 דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך  
(***)   

AAA/Aaa  AAA/Aaa  AAA/Aaa  

  שער חליפין אירו לדולר ארה"ב  
(****)               בדצמבר 31ליום 

1.0906  1.216  1.377  
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 נתונים מצרפיים עיקריים אודות נכסי גזית גרמניה .11.2.3. 
אחת  בדצמבר של כל  31ם עיקריים אודות נכסי הנדלן להשקעה של גזית גרמניה ליום להלן נתוני

 (*):2014- ו 2015מהשנים 

    
 ליום 

 31.12.2015 31.12.2014 

 49  49  סה"כ שטחי נדל"ן מניב (באלפי מ"ר) 

 94,498  96,939  שווי הוגן נדל"ן מניב (באלפי אירו) 

 NOI ות (לשנה, באלפי אירו)(**)של נכסי תחום הפעיל 
 4,625  9,914 

 5,598  2,030  רווחי (הפסדי) שערוך (באלפי אירו) 

 דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר (באירו) 
 13.9  14.1 

 
 :2015לשנת  שיעור תפוסה ממוצע בפועל

 84.2% 
 :2014לשנת 

 88.2% 

  
בדצמבר   31ליום 

2015 :84.5% 
בדצמבר   31ליום 

2014 :84.7% 

 4  4  מספר מבנים מניבים 

 5.80% 5.24% שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה בפועל 

 

ביחס לחלק מהון המניות של גזית גרמניה, נתוני גזית גרמניה במאוחד והן נתונים  100% -מאחר והחברה מחזיקה ב *
    החברה בגזית גרמניה הינם זהים.

  אלפי אירו.  11,136עמד על  2013בשנת      תחום הפעילות של נכסי  NOI  - סך ה ** 
 

  הון אנושי   .11.2.5.

  .)2014עובדים בשנת  7( בתחום מנהלה וכספים עובדים 8, לגזית גרמניה 2015בדצמבר  31נכון ליום 

  

.11.3. ProMed  

, בתחום מבני המשרדים הרפואיים. ProMedפעלה החברה, באמצעות  2015עד לחודש אוגוסט 
לצדדים ) Medical Office Buildings(מבני משרדים רפואיים  ProMed 4ופת הדוח מכרה תקמהלך ב

מכרה  2014מיליון ש"ח), לאחר שבמהלך שנת  750 -מיליון דולר ארה"ב (כ 193-שלישיים תמורת כ
ProMed 12 עם  .מיליארד ש"ח) 1.4 -מיליון דולר ארה"ב (כ 405 - מבני משרדים רפואיים תמורת כ

  . ירת המבנים האמורים, לחברה אין פעילות בתחום מבני המשרדים הרפואיים בארה"בהשלמת מכ
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  גזית ברזיל .11.4.

באמצעות  , בעיקר בסאו פאולו,בתחום המרכזים המסחריים בברזיל פועלת החברה 2007שנת החל מ
 מניבים מרכזים מסחריים 6, לגזית ברזיל 2015בדצמבר  31ליום נכון  ) גזית ברזיל.100%חברת הבת (

 ונכס נוסף בפיתוח. 

מהון המניות המונפק ומזכויות  6.2% -בהחזיקה גזית ברזיל  2015בדצמבר  31בנוסף, נכון ליום 
חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה בברזיל  ,.BR Malls Participações S.Aההצבעה בחברת 

")Bovespaכמו כן, מחזיקה גזית יל. ") העוסקת ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בברז
מתאגיד המחזיק במרכז מסחרי בברזיל (אשר הנתונים להלן אינם כוללים נתונים  4.3% -ברזיל ב

  בגינו).

      :*מאפיינים מאקרו כלכליים .11.4.1.

  לשנה שנסתיימה ביום  ברזיל –פרמטרים מאקרו כלכליים   

 31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013  
מיליארדי  3,207.9     (PPP)תוצר מקומי גולמי   

  דולר ארה"ב
מיליארדי דולר  3,073

  ארה"ב
מיליארדי דולר  3,013

  ארה"ב

 דולר ארה"ב 14,987  דולר ארה"ב 15,153 דולר ארה"ב 15,690    (PPP)תוצר לנפש   

 4.39% 1.98% 4.02%    (PPP)שיעור צמיחה בתוצר המקומי   

 3.54% 1.11% 3.09%    (PPP)שיעור צמיחה בתוצר לנפש   

 5.91% 6.25% 9.32%    שיעור אינפלציה  

התשואה על חוב ממשלתי לטווח   
  **   ארוך

16.51% 12.42% 13.21% 

 BB/Ba2 BBB-/Baa2 BBB/Baa2    ***דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך  

דולר ארה"ב - שער חליפין ריאל ברזילאי  
  ****         בדצמבר 31ליום 

0.2523 0.373 0.423 

יש  .IMF  ,World Economic Outlook Database ,2015  Octoberאלא אם יצוין אחרת להלן, הנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי      (*)   
, הלקוחים 2013-2015. כמו כן, נתוני התוצר המוצגים לשנים 31.12.2015עודכנו נכון ליום   2015לציין שנתוני קרן המטבע העולמית לשנת

  .2015, הם במונחי מחירי 2013- המטבע הבינלאומית מ מפרסום קרן

  .2015שנים נכון לדצמבר  10-, בהתייחס לאגרות חוב לMarket Watch(**)     על פי 

  .Moody's (www.moodys.com / www.standardandpoors.com)או  S&P(***)   בהתאם לדירוג  

 .31.12.2015- , וה31.12.2014, 31.12.2013-, שער חליפין יציג נכון ליום ה)OandA )www.oanda.com(****) על פי נתוני 
  

  .1
1

 נתונים מצרפיים עיקריים אודות נכסי גזית ברזיל

  :(*)להלן נתונים עיקריים אודות הנכסים המניבים של גזית ברזיל  
     
  

 
 ליום

  31.12.2015 31.12.2014 

 46.9  77.7  סה"כ שטחי נדל"ן מניב (באלפי מ"ר)  

 453,490  774,957  שווי הוגן נדל"ן מניב (באלפי ריאל ברזילאי)  

  NOI (לשנה, באלפי ריאל ברזילאי) 19,782  47,873  (**)של נכסי תחום הפעילות 

 )4,633( )28,178( רווחי (הפסדי) שערוך (באלפי ריאל ברזילאי)  

 54.7  73.0  דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר (ריאל ברזילאי)  

 
 :2015לשנת  (***)שיעור תפוסה ממוצע בפועל 

 89.0% 

 :2014לשנת 
  

 88.4% 

 
:2015בדצמבר   31ליום   

87.2% 
בדצמבר   31ליום 

2014 :89.3% 

 5  6  מספר מבנים מניבים  

 6.4% 6.5% השיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנ  

  
החברה מהון המניות של גזית ברזיל, נתוני גזית ברזיל במאוחד ונתונים ביחס לחלק  100% - מאחר והחברה מחזיקה ב *

 בגזית ברזיל הינם זהים.

  אלפי ריאל ברזילאי. 10,948 -עמד על כ 2013של נכסי תחום הפעילות בשנת  NOI - סך ה **  
  *** 

  הרלבנטית.  שנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון קלנדרי בשנה שיעור התפוסה הממוצע ל
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 הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים.11.4.3.

 
הכנסות מרכיבים  תקופת הכרה בהכנסה

קבועים (באלפי ש"ח)
מספר הסכמי שכירות 

 מסתיימים
שטח נשוא ההסכמים 
המסתיימים (באלפי 

 מ"ר)

 10  199  54,087  2016שנת  

 1  39  41,289  2017שנת  

 6  57  39,153  2018שנת  

 19  49  34,706  2019שנת  

 15  245  79,819  ואילך 2020שנת  

 51  589  249,054  סה"כ 
 

 נתונים מצרפיים אודות מבנים מניבים בהקמה בתחום הפעילות.11.4.4.
אלפי 31-מרכז מסחרי בשטח בנוי של כ - זית ברזיל נכס אחד בהקמה  , לג2015בדצמבר  31ליום  

מיליוני ריאל ברזילאי. יתרת העלות להשלמת הקמת הנכס 225 -מ"ר שיתרתו בספרים מסתכמת בכ
 מיליוני ריאל ברזילאי.  57- מסתכמת בכ

 רכישת ומכירת נכסים (מצרפי).11.4.5.
  : 2013- ו 2014, 2015שו על ידי גזית ברזיל בכל אחת מהשנים להלן נתונים אודות נכסים שנרכ

 
 

 לשנה שנסתיימה ביום
 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

 
 נכסים
 -  -  1  מספר נכסים שנמכרו בתקופה שנמכרו

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה  
 -  -  15,259  (מאוחד) (באלפי ריאל ברזילאי)

טח נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) ש 
 -  -  3  (באלפי מ"ר)

 NOI  של נכסים שנמכרו (מאוחד) (באלפי
 -  -  1,200  ריאל ברזילאי)

רווח (הפסד) שנרשם בגין מימוש הנכסים  
 -  -  )1,459( (מאוחד) (באלפי ריאל ברזילאי)

 
 נכסים
 2  3  2  מספר נכסים שנרכשו בתקופה (*)שנרכשו

ות נכסים שנרכשו בתקופה (באלפי על 
 53,279  249,842  338,574  ריאל ברזילאי)

 NOI  של נכסים שנרכשו (באלפי ריאל
 4,598  15,884  19,577  ברזילאי)

שטח נכסים שנרכשו בתקופה (באלפי  
 11  16  31  מ"ר)

כולל זכויות נוספות שנרכשו בנכס קיים.  * 
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  הון אנושי   .11.4.6.

עובדים בשנת  17( מתמחים 3במשרה מלאה וכן  עובדים 17, לגזית ברזיל 2015דצמבר ב 31נכון ליום 
, ; מחלקת תפעול6 – חשבות; מחלקת 5 –), על פי החלוקה הבאה: הנהלה ואדמיניסטרציה 2014
  . 6 –ונכסים פיתוח

בות העובדים הנ"ל מועסקים בגזית ברזיל על בסיס חוזים אישיים, וזכאים על פיהם לשכר בסיס, הט
  שונות ומענקים, הכפופים לשיקול דעת ההנהלה.

 מימון .11.4.7.

  .עצמאיים ממקורות בברזיל פעילותה את מממנת החברה

 
  השקעה בקרן להשקעות בנדל"ן הפועלת בהודו   .11.5.

 HIREF-התקשרה חברת בת בבעלותה המלאה של החברה בהסכם להשקעה ב 2007בחודש אוגוסט 
INTERNATIONAL LLCדל"ן בהודו הרשומה במאוריציוס ("הקרן"). הקרן , שהינה קרן השקעות בנ

שהינה אחד מהגופים הכלכליים הגדולים בהודו. על פי מסמכי  HDFCהוקמה ביוזמת ובחסות קבוצת 
ההקמה של הקרן והסכם ההשקעה, תשקיע הקרן, במישרין ובעקיפין, בחברות נדל"ן הפועלות 

), פארקים SEZרי כלכלה וסחר מיוחדים (בתחום הפיתוח והבנייה ובתחומים משיקים, לרבות באזו
טכנולוגיים, מתחמים עירוניים משולבים, פארקים תעשייתיים, ומבנים בענף האירוח והפנאי כדוגמת 

   בתי מלון, בתי דירות ומרכזי מסחר ובילוי.

 31נכון ליום  לפרטים נוספים אודות הקרן, לרבות יתרת התחייבויות ההשקעה ויתרות ההשקעה בה
  לדוחות הכספיים.) 3(11ראו באור  ,2015 בדצמבר

  החזקה בתיק ניירות ערך ובקרנות השקעה .11.6.

, תוך פיזור השקעותיה, וקרנות השקעה החברה מחזיקה, מעת לעת, בניירות ערך של חברות נסחרות
  בהיקף שאינו מהותי לחברה.  
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 התאמות הנדרשות ברמת החברה.12.
 התאמה לדוח על המצב הכספי

 
 

 ליום:
 (מאוחד) (באלפי ש"ח) 
 31.12.201531.12.2014

 
הצגה בדוח 
תיאור עסקי 

 התאגיד

סה"כ שווי נכסי נדל"ן להשקעה שהקמתם נסתיימה בארה"ב 
 15,847,174 17,978,422 (מאוחד)

סה"כ שווי נכסי נדל"ן להשקעה שהקמתם נסתיימה בקנדה  
 24,625,598 21,743,189 (מאוחד)

ווי נכסי נדל"ן להשקעה שהקמתם נסתיימה בצפון סה"כ ש 
 12,854,910 17,267,191 אירופה (מאוחד)

סה"כ שווי נכסי נדל"ן להשקעה שהקמתם נסתיימה במרכז  
 - 10,773,265 ומזרח אירופה  (מאוחד)(*)

 446,465 411,681 סה"כ שווי נכסי נדל"ן להשקעה בגזית גרמניה (מאוחד) 

 688,528 - נדל"ן להשקעה בפרומד (מאוחד)סה"כ שווי נכסי  

 661,280 761,395 סה"כ שווי נכסי נדל"ן להשקעה בגזית ברזיל (מאוחד) 

סה"כ שווי נכסי נדל"ן להשקעה שהקמתם נסתיימה בגזית  
 2,462,491 2,443,568 פיתוח (מאוחד)

 477,679 387,509 סה"כ נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה בקנדה (מאוחד) 

 262,130 115,938 סה"כ נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה בצפון אירופה (מאוחד) 

 125,396 76,000 סה"כ נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה בגזית פיתוח (מאוחד) 

 91,528 87,916 סה"כ קרקעות שסווגו כנדל"ן להשקעה בארה"ב (מאוחד) 

 57,124 102,300 סה"כ קרקעות שסווגו כנדל"ן להשקעה בקנדה (מאוחד) 

סה"כ קרקעות שסווגו כנדל"ן להשקעה במרכז ומזרח אירופה  
 - 1,212,321 (מאוחד)(*)

 197860 220,994 סה"כ נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה בגזית ברזיל (מאוחד) 

 61980 18,292 סה"כ קרקעות שסווגו כנכס מוחזק למכירה בקנדה (מאוחד) 

רה במרכז ומזרח סה"כ קרקעות שסווגו כנכס מוחזק למכי 
 - 6,595 אירופה (מאוחד)(*)

 432,870 378,337סה"כ קרקעות שסווגו כנדל"ן להשקעה בגזית פיתוח (מאוחד) 

 - 26,958סה"כ קרקעות שסווגו כנדל"ן להשקעה בגזית ברזיל (מאוחד) 

 40,054 4,299 התאמות אחרות 
74,016,17059,333,067 סה"כ (מאוחד) 
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 ליום:
 (מאוחד) (באלפי ש"ח) 
 31.12.2015 31.12.2014 

 
הצגה בדוח
על המצב 
 הכספי

 57,593,833 71,404,300 סעיף נדל"ן להשקעה בדו"ח על המצב הכספי (מאוחד)

סעיף נדל"ן להשקעה בהקמה בדוח על המצב הכספי  
 1,063,067 796,404 (מאוחד)

 578,583 1,790,579 קרקעות 

 97,584 24,887 וגו כנכסים מוחזקים למכירהקרקעות שסו 

 59,333,067 74,016,170 סה"כ 

 
ATR  חלק)

 5,754,092  *)(החברה) 

   

 

, מאחדת החברה את דוחותיה 2015החל מדוחותיה הכספיים לרבעון ראשון של שנת  *)
 2ג'9 ידי החברה ראה באור- על ATR. לפרטים נוספים אודות רכישת מניות ATRהכספיים של 

 לדוחות הכספיים.

       
 FFOהתאמה לרווחי  

 
. לדוח 2.2ראו סעיף  2015עד  2013בדצמבר  31לשנים שנסתיימו ביום  FFOלפרטים אודות 

 הדירקטוריון.
 
     27נושאים הרלבנטיים לכל תחומי הפעילות של הקבוצה    .ד

  

  שיווק והפצה .13.

טחים בנכסיה, כמקובל בענפים הקבוצה משתמשת מעת לעת במספר ערוצי שיווק להשכרת ש
ובאזורים בהם היא פועלת, אשר העיקריים שבהם הינם: פרסום באתר בו ממוקם הנכס; פעילות 
שוטפת מול משרדי תיווך; פרסום המתמקד בעיקר במדיה מקומית; השתתפות בתערוכות וכנסים 

קרי הינו שיווק בתחום; עדכון אתרי האינטרנט בהיצע הנכסים; העסקת עובדים אשר תפקידם העי
והשכרה של נכסיה וכן מנהלי אתרים, אשר כחלק שוטף מתפקידם, פועלים לשיווק הנכס שבניהולם. 
כמו כן, הקבוצה נוקטת בפעולות לפרסום פעילויות השוכרים במתחמיה, לרבות עריכת פעילויות 

  ור.  קהילתיות ומסחריות, מתוך מטרה לשמור ולקדם את המתחם כמוקד משיכה לצרכנים באז

  

   תחרות .14.

להערכת החברה תחומי פעילותה מאופיינים ברמת תחרותיות גבוהה ביותר בשל מספרם הרב של  .14.1.
הגופים הפועלים בתחומים אלו. הקבוצה חשופה לתחרות מצד בעלי ומפתחי נדל"ן מסחריים, חברות 

בתחום הנדל"ן, סיים, יזמים בארה"ב), קרנות פנסיה וגופים פיננ REITנדל"ן (עליהן נמנות גם חברות 
), כן בעלים ומפתחים אחרים של נדל"ן מסחרי באזורים בהם Walmart(כגון רשת קמעונאיות  רשתות

 ,Federal Realty Kimco Realtyממוקמים נכסי הקבוצה. בין אלה נכללים למשל, חברות מובילות כגון: 
Regency Centers, Weingarten Realty, Center Corp המתחרות ב - EQY Allied Properties, RioCan, 

Primaris, Callowayהמתחרות ב ,- FCR  Sponda, Unibail-Rodamco, Steen & Strøm ,Wereldhave ,
Atrium Ljungberg ,המתחרות ב - CTYו ;- Unibail-Rodamco, Klepierre, ECE Projektmanagement ,

 Online retailersות גוברת מצד בנוסף, בשנים האחרונות חשופה הקבוצה לתחר. ATR -המתחרות ב
, אשר קצב המכירות שלהם צפוי להמשיך ולגדול (קמעונאים אשר מנהלים את עסקיהם באינטרנט)

לרשות חלק מהמתחרים כאמור, עומדים משאבים הגדולים . ולפגוע בעסקיהם של שוכריהבעתיד 
ד לרשות מתחרים באופן משמעותי מהמשאבים העומדים לרשות הקבוצה. היתרון התחרותי העומ

אלו, מקטין את כוח המיקוח של הקבוצה ועלול להוביל לפגיעה ברווחיות הקבוצה. לגידול במספר 
הנכסים הקמעונאים באזור נתון בו מצוי נכס של הקבוצה עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על 

                                                      
  ., למעט אם צויין מפורשות אחרתהנתונים המופיעים להלן בחלק ד' של הדוח אינם מתייחסים לקבוצת דורי 27
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כסיה. נכסים יכולתה של הקבוצה להשכיר שטחים פנויים ולשמור על גובה דמי השכירות הנגבים בנ
מסוימים של הקבוצה חשופים לתחרות מצד נכסים סמוכים, המכילים בתוכם תמהיל קמעונאי זהה או 
דומה לזה של הקבוצה, לרבות, בין היתר, באמצעות השכרה לאותן רשתות המהוות שוכרי עוגן של 

  הקבוצה. 

ודד עם מתחריה, הקבוצה רואה לעצמה מספר יתרונות תחרותיים, אשר לדעתה מסייעים לה להתמ .14.2.
ואשר, לדעת החברה, מהווים גורמי הצלחה קריטיים בתחומי פעילותה, ובהם: מיקום נכסים 

בעלי שיעור גידול אוכלוסייה ושיעורי צפיפות גבוהים, אורבאניים צומחים אטרקטיבי באזורים 
הם, והמאופיינים בחסמי כניסה; יכולת להציע לקמעונאים מספר רב של נכסים מותאמים לצורכי

(לרבות שילוב  על יצירת תמהיל שוכרים אקטיבי של הנכסים תוך הקפדה-בפריסה רחבה; ניהול פרו
על רמת תחזוקה גבוהה של הנכסים לאורך  וכן שוכרים בעלי חשיפה נמוכה לרכישות באינטרנט)

ום זמן; הנהלה בכירה בעלת ניסיון והישגים מוכחים; הנהלה מקומית בעלת נסיון, ידע והכרה עם תח
הפעילות של החברה בכל אזורי הפעילות השונים; מיקוד פעילות הקבוצה במרכזים מסחריים מעוגני 

. לצרכים יומיומיים של האוכלוסיה סופרמרקטים או רשתות קמעונאיות אחרות בעלות נחיצות גבוהה
ל מגוון ברשתות אלו, מעצם טיבן, ניכרת תנועת קונים ערה והן עמידות יותר לתנודות בכלכלה; תמהי

של שוכרים; קיומה ושמירתה של מערכת יחסים איתנה עם השוכרים, ופיזור שוכרים רחב (למועד 
 -אלף הסכמי שכירות, כאשר דמי השכירות מהשוכר הגדול ביותר מהווים כ 15מעל הדוח לקבוצה 

כרות ); מוניטין חזק, ניסיון עשיר, ה)2014בשנת  4.4% - (כ בשנת הדוח מהשכרהמסך הכנסות  3.4%
מדינות  20 - למעלה ממעמיקה עם הענף וביצועים מוכחים; פריסה גאוגרפית על פני מדינות רבות (

נכון למועד הדוח), דומיננטיות אזורית המאפשרת מגוון הזדמנויות השקעה ושיפור היכולת להתמודד 
ות וגישה עם השינויים המחזוריים בתנאים הכלכליים בשווקים השונים; יכולות פיננסיות משמעותי

(ארה"ב, קנדה, אירופה וישראל); שימור מלאי קרקעות  , הכוללת דירוג אשראי גבוהלשווקי הון שונים
      . , וניסיון בהשבחה, פיתוח ופיתוח מחדש של נכסיםבסמיכות לחלק מנכסי הקבוצה

  

  רכוש קבוע  .15.

חברות , הכולל מבני משרדים המשמשים כמשרדי לפרטים בדבר הרכוש הקבוע של הקבוצה
  לדוחות הכספיים.   14ראו באור  הקבוצה וכן ציוד הנדסי של קבוצת דורי,

  

  נכסים לא מוחשיים  .16.

 G(מעוצב, בשחור לבן),  G גלוב,- החברה הינה הבעלים של סימני שירות רשומים בישראל: גזית
ני (מילולי ומעוצב), סימ GAZIT-GLOBE  ,AAA ,LOCATION LOCATION LOCATION (מעוצב, בצבע),

(מעוצב, בצבע), וסימני שירות  G - (מעוצב, בשחור לבן), ו  GAZIT-GLOBE ,Gשירות רשומים בארה"ב 
  (מעוצב). LOCATION LOCATION LOCATIONרשומים באיחוד האירופי, ברוסיה ובברזיל: 

  נכסים בלתי מוחשיים לא הוכרו כנכס בדוחות הכספיים של החברה. מועד הדוחנכון ל

  

  ון אנושי  ה .17.

ולחברות בנות בבעלותה המלאה (שאינן מתוארות בנפרד בדוח , לחברה 2015בדצמבר  31כון ליום נ .17.1.
 28עובדים המועסקים בישראל ( 33עובדים קבועים במשרה מלאה, על פי החלוקה הבאה:  45זה) 

, הפועלים בעיקר )2014עובדים בשנת  19עובדים המועסקים בארה"ב ( 12); 2014עובדים בשנת 
  .  חשבות, כספים, משפטית, מנהלה ומטהבמחלקות 

העובדים הנ"ל מועסקים על בסיס חוזים אישיים וזכאים, על פי רוב, לשכר בסיס, תנאים סוציאליים 
מקובלים ומענקים, הכפופים לשיקול הדעת של הנהלת המעסיק הספציפי. חלק מהעובדים כאמור 

מלים באמצעות תגמול ארוך טווח זכאים להטבות שונות בהתאם לבכירות המשרה, ובנוסף מתוג
  .להלן 17.7, לרבות כמפורט בסעיף במנגנונים המבוססים על ניירות ערך של החברה

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישור  2013בחודש ספטמבר  .17.2.
התאם דירקטוריון החברה וועדת התגמול שלה, אימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, ב

("מדיניות התגמול"). מדיניות התגמול חלה  1999 - לחוק החברות, התשנ"ט  20להוראות תיקון מס' 
על מנכ"ל החברה, המשנים לו והסמנכ"לים וכן על דירקטורים בחברה, לרבות אלו הממלאים בה 
תפקיד נוסף (למעט בעלי השליטה בחברה). על פי מדיניות התגמול, חבילת התגמול לנושאי 
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רה בחברה תכלול שלושה רכיבים עיקריים: (א) שכר שוטף ורכיבים נלווים לו; (ב) מענקים המש
 (ג) תגמול הוני ארוך טווח, תוך קביעת היחס ביניהם, כמפורט להלן: - שנתיים; ו

  התגמול הקבוע ייקבע בהתאם למקובל אצל נושאי משרה  - שכר שוטף ורכיבים נלווים
ואה, והוא יכלול זכויות סוציאליות ותנאים נלווים בתפקידים דומים בחברות ברות השו

מקובלים. כמו כן, החברה תוכל להעניק גילום מס בגין שווי שימוש ברכב ובטלפון, וכן ביחס 
להסכמי העסקה שהינם לתקופה של שנתיים ומעלה, החברה תוכל להצמיד את השכר 

 השוטף למדד המחירים לצרכן.

  השנתי יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו המענק  - מענק שנתי תלוי ביצועים
), יחס מינוף בסולו NAVלמניה, שווי נכסי נקי למניה ( FFOלחברה, הכוללים, בין היתר: 

והכסף, יעד הוצאות הנהלה וכלליות, וכן על פי  ההון בשווקי פעילותובמאוחד, ביצועי המניה, 
מסך המענק השנתי  20%ה על שיקול דעת ועדת התגמול והדירקטוריון, אשר לא יעל

שישולם לנושא משרה. ביחס לנושאי משרה שאינם מנכ"ל ו/או דירקטור בחברה יכול שעד 
לאותו נושא מסך המענק יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים ואיכותיים שייקבעו  50%

. סכומי המענק השנתי מוגבלים בתקרה הנעה בין משרה (להבדיל מיעדים שנקבעו לחברה)
משכורות חודשיות, בהתאם לדרג נושא המשרה. גובה המענק המבוסס על עמידה  12 - ל 9

ביעדי החברה ייקבע באופן לינארי, בטווח שבין ערך המינימום וערך המקסימום או ערך 
המטרה שנקבעו ביחס לכל פרמטר, בכפוף לכך שהציון המשוקלל של החברה בגין העמידה 

 המינימום ערך וכן 2015 שנת בגין שנקבעו ספציפייםה הפרמטרים. 80% ביעדים הינו לפחות
 הינם 2015 שנת בגין השנתי המענק חישוב לצורך ששימשו מהפרמטרים אחד כל של

  :להלן כמפורט

משקל בנוסחת  הפרמטר  
המענק לשנת 

2015 

ערך המינימום 
 2015לשנת 

 FFO (בש"ח) 3.57 10% *למניה 

 ** 20% פעילות בשווקי ההון והכסף  

 50.7% 7.5% ממוצע) LTV( חס מינוף במאוחדי  

 61.5% 10% יחס מינוף סולו  

 0% 20% 28ביצועי מניית החברה אל מול מדדים רלבנטיים  

יעד הוצאות הנהלה וכלליות, סולו מורחב   
 (במיליוני ש"ח)

12.5% 130 

 - 20% שיקול דעת דירקטוריון  

 שערי מטבעות אשר שימשו לקביעתם. * לצורך בחינת העמידה ביעד זה נעשה שימוש באותם

) 1מצוין בסוגריים): ( 2015פרמטרים, בעלי משקל זהה, שהינם (ערך המינימום לשנת  4** יעד זה משקלל 
) מח"מ של חוב 2), (5%לקיבוע הריבית ( Swapריבית משוקללת על חוב חדש, בשים לב לעסקאות 

מליוני ש"ח),  500ית, לא כולל צדדים קשורים () היקף חוב חדש שגויס בשנה הרלבנט3שנים), ( 7חדש (
  מליוני ש"ח).  500) היקף הון חדש שגויס בשנה הרלבנטית, לא כולל צדדים קשורים (4(

  התגמול ההוני יכלול הקצאת ניירות ערך או מנגנונים המחקים את  -תגמול הוני ארוך טווח
רה שנקבעה במדיניות פעולתם בשווי כלכלי שנתי במועד הענקה אשר לא יעלה על התק

התגמול ביחס לדרג של כל נושא משרה. מחצית מהתגמול ההוני תוענק באמצעות יחידות 
תיעשה באופן אוטומטי על פני תקופה שלא מניה חסומות, כאשר הבשלה של מחציתן 

תהא מותנית בתשואה ארוכת טווח ה יתפחת משלוש שנים ואילו ההבשלה של המחצית השני
תקופת ההבשלה של ניירות הערך תעמוד על לא פחות משלוש שנים של מניית החברה. 

 ומחיר המימוש בגינן לא יפחת מהמחיר הממוצע של מנית החברה בבורסה.

                                                      
 ). 15%( EPEU); מדד 15%( EPRA Global); מדד 15%( RMZ); מדד 55%( 15נדל"ן -וצעה מול סל של מדדים הכולל את: מדד ת"אההשוואה ב 28
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כמו כן, במסגרת מדיניות התגמול נקבעו הוראות ביחס לתקופות ההסכם עם נושאי המשרה   
תר, תקופת הודעה והוראות ביחס לזכויות נושאי המשרה בעת פרישה, הכוללות, בין הי

מוקדמת, תקופת הסתגלות, האצת ההבשלה של מרכיבי התגמול ההוני, וכן אפשרות 
משכורות חודשיות (במקרה של נושא  12להענקת מענק פרישה בסכום שלא יעלה על 

  משרה שהיה מועסק בחברה מעל לחמש שנים).

לגמול שייקבע ביחס לדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה, יהיו אלו זכאים 
 לדירקטורים החיצוניים בחברה.  

א לחלק ד' לדוח 29בנוסף, נושאי המשרה ייהנו מביטוח, שיפוי ופטור (לפרטים ראו תקנה 
  התקופתי).

סיים מר אהרון סופר את כהונתו כמנכ"ל החברה, והגב' רחל לוין מונתה  2015באוגוסט  31ביום  .17.3.
בחלק ד'  21, ראו תקנה סופרמר הגב' לוין ושל  לפירוט בדבר תנאי ההעסקהכמנכ"לית החברה. 

 לדו"ח התקופתי. 

כמו כן, לאחר תקופת הדו"ח סיים את כהונתו בחברה מר גיל קוטלר, שכיהן כמשנה למנכ"ל וכמנהל       
כספים ראשי. במקביל מונה מר עדי ימיני כסמנכ"ל הכספים של החברה ומר ליעד ברזילי כסמנכ"ל 

 ההשקעות שלה. 

בהמשך פעילותם של יו"ר הדירקטוריון שלה ובעל שליטה בה, מר חיים כצמן,  תלות מסוימתלחברה  .17.4.
 עשרושל סגנו הפעיל, מר דורי סגל, מבעלי השליטה בחברה, אשר כיהן כמנכ"ל החברה במשך כ

. להערכת החברה, עם סיום כהונתו של מר דורי סגל כמנכ"ל החברה 2008שנים עד לתחילת שנת 
"ל תחתיו, פחתה התלות בשני נושאי המשרה האמורים. החברה אינה יכולה להעריך ומינויו של מנכ

  איזו השפעה תהיה, אם בכלל, לסיום פעילותו של מי מהם. 

ובין החברה ובין מר  29הסתיימו הסכמי העסקה בין החברה ובין מר חיים כצמן 2011בנובמבר  15ביום 
כים מר כצמן ומר סגל בתפקידיהם כיו"ר פעיל . על אף סיום הסכמי ההעסקה עמם, ממשי30דורי סגל

(למעט  של דירקטוריון החברה וכסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה, בהתאמה, ללא גמול מהחברה
, אולם, במסגרת מילוי , כמקובל בחברה)2016גמול דירקטורים המשולם למר סגל החל מחודש ינואר 

אמצעים העומדים לרשות הנהלת החברה תפקידם, זכאים ה"ה כצמן וסגל להמשיך ולהשתמש ב
   לצורך מילוי תפקידם.

ההעסקה של מר אריה מינטקביץ, ממלא מקום פעיל ליו"ר הדירקטוריון,  םהסכלפירוט בדבר תנאי  .17.5.
 בחלק ד' לדו"ח התקופתי.   21ראו תקנה 

נויה הדירקטורים בחברה (למעט מר חיים כצמן, מר אריה מינטקביץ וגב' רחל לוין (החל ממועד מי .17.6.
א' לתקנות החברות (כללים 8, כאמור בתקנה שנתי וגמול ישיבהלגמול כמנכ"לית החברה)) זכאים 

לחלק ה' לדוח  21לפרטים ראו תקנה  .2010–בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס
  התקופתי.

  תגמול בניירות ערך בחברה  .17.7.

שאי משרה בחברה ולעובדים שלה מעת לעת מקצה החברה מניות וניירות ערך המירים למניות לנו
  .ושל חברות בנות בבעלותה המלאה

   2011תוכנית  )א(

, אימצה החברה תוכנית תגמול בניירות ערך, על פיה תהא החברה רשאית 2011בחודש דצמבר 
להקצות למנהלים, לעובדים, לדירקטורים, יועצים ולנותני שירותים של החברה ושל חברות קשורות 

ות או ניירות ערך המירים למניות החברה. התוכנית מותאמת להקצאה גם מיליון מני 4.5לה עד 
תגמול אשר תקבע את תנאי ניירות הערך שיוקצו הלעובדים אמריקאיים. התוכנית מנוהלת בידי ועדת 

 Restrictedמכוח התוכנית. על פי התוכנית, ניתן להקצות לזכאים כתבי אופציה, מניות חסומות (
Sharesות למניות (), יחידות חסומRestricted Share Units או כל תגמול אחר המבוסס על שווי מניות (

החברה, בהתאם לשיקול דעתם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. כתבי האופציה אשר יוענקו 
יהיו ניתנים למימוש בדרכים שונות, כפי שתקבע הוועדה, לרבות בדרך של מימוש  2011מכוח תוכנית 

                                                      
התקשרויות של  , ביחס לאישור 2011 –), התשע"א 16הסכם העסקה פקע לאור הוראות המעבר שנקבעו במסגרת חוק החברות (תיקון מס'  29

  .בנוגע לתנאי כהונתו והעסקתוחברות ציבוריות עם בעל השליטה 

בו  , ולאחר שמר סגל הסכים לדחות את המועד האחרון 2011בספטמבר  30ההסכם הסתיים עקב סיום תקופת ההסכם המקורית ביום  30
  .2011בנובמבר  15רשאית החברה להודיע לו על אי חידוש תקופת ההסכם עד ליום 
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בלת כמות מניות המשקפת את שווי ההטבה הכספית הגלומה בכתבי האופציה נטו, דהיינו ק
)Cashless Exercise כן כמקובל כפופים להתאמות שונות 2011). ניירות הערך אשר יוקצו תחת תוכנית .

נקבעו הוראות למקרים שונים של סיום העסקתו של הניצע בחברה כאשר לגבי חלק מנושאי המשרה 
של האצת תקופת ההבשלה של המכשירים שיוענקו להם מכוח התכנית במקרה בחברה קיים מנגנון 

 בו תחליט החברה לסיים את העסקתם, שלא בנסיבות בהן הם לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורין
לפרטים אודות הקצאת ניירות ערך לנושאי משרה . ובמקרים מסויימים של שינוי שליטה בחברה

  בפרק ד'. 21לדוחות הכספיים ותקנה  28ראו באור , 2011ועובדים בחברה מכח תוכנית 

  הקצאת כתבי אופציה ומניות חסומות בהטבה כספית (פאנטום) )ב(

נושאי משרה בהסכמי תגמול עם של החברה חברות בנות בבעלותה המלאה מעת לעת, מתקשרות 
(אשר אינם נושאי משרה של החברה), אשר מחקים הקצאת כתבי אופציה בהטבה  שלהם עובדיםו
 גלוב של המניה במחיר לעלייה מתייחסים חלקם, אשר (הסכם פאנטום) או מניות חסומות ספיתכ

כתבי לפרטים אודות הקצאת  . הרלבנטית הבת החברה של הנכסים בשווי לעלייה מתייחסים וחלקם
   לדוחות הכספיים. א'28, ראו באור אופציה בהטבה כספית

  

  חוזרון ה .18.

טתה נוהגות לממן את פעילותן, בין היתר, בדרך של קבלת החברה וחברות הבנות הפרטיות בשלי
קיבלה החברה וחברות הבנות הפרטיות בשליטתה  2015מוחזקות שלה. בשנת דיבידנדים מהחברות 

. ATR-ו EQY, FCR, CTYמיליון ש"ח מהחברות המוחזקות שלה  832-תשלומי דיבידנד בסך של כ
ן החוזר וכן יתרות הרכוש השוטף וההתחייבויות לפרטים נוספים אודות מדיניות החברה ביחס להו

לדוח הדירקטוריון. לפרטים אודות מדיניות האשראי של  3.4השוטפות של הקבוצה ראה סעיף 
  לדוח הדירקטוריון. 3.6הקבוצה ראו סעיף 

ההון החוזר של הקבוצה מורכב בצד  2015בדצמבר  31נכון ליום  –תמצית הרכב ההון החוזר  )א(
 2.4 - זומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, כולל בטוחות סחירות בסך של כהנכסים בעיקר ממ

 0.5 - ש"ח, מלאי בניינים למכירה בסך של כמיליארד  0.8- מיליארד ש"ח, לקוחות וחייבים בסך של כ
מיליארד ש"ח. בצד ההתחייבויות כולל הון  0.8 - מיליארד ש"ח ונכסים מוחזקים למכירה בסך של כ

מיליארד  3.3 - קבוצה אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות בסך כולל של כהחוזר של ה
 0.3 - מקדמות ממזמיני עבודות בסך של כ ,יליארד ש"חמ 2.5 - ש"ח, ספקים וזכאים בסך של כ

 .מיליארד ש"ח 0.1 -כ לוהתחייבויות המיוחסות לנכסים המוחזקים למכירה בסך ש, מיליארד ש"ח

לרשות החברה והחברות המאוחדות שלה עומדים קווי אשראי לזמן ארוך  2015דצמבר ב 31נכון ליום 
 3.1 - מיליארד ש"ח (מתוכם כ 10.4 -מאושרים, לא מנוצלים, למשיכה מיידית ויתרות נזילות בסך של כ

  מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה).

שנים עשר חודשים שונה מההון החוזר של  ההון החוזר לתקופה של 2015בדצמבר  31ליום (ב)  
  הבדלים כאמור: החברה. להלן פירוט אודות 

     

 
 

 הסכום שנכלל
 בדוחות הכספיים

  (אלפי ש"ח)  
של  התאמות (לתקופה 

 סך הכל חודשים) שנים עשר 

 
 4,497  )148( 4,645  נכסים שוטפים

 
 )6,170( 57  )6,227( התחייבויות שוטפות

 
(גירעון) הנכסים השוטפים על     עודף

 )1,673( )91( )1,582( התחייבויות שוטפות
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  מימון  .19.

בנוסף לנתונים בדבר פעילות המימון של חברות הקבוצה, בתחומי הפעילות השונים, אשר הובאו 
מים אודות לעיל, להלן נתונים מסכ 11.3.6 -, ו11.1.10, 11.2.8.  , 9.10. , 8.13. , 7.11. , 6.12. בסעיפים 

וכן נתונים לגבי (למעט אודות חברות בשליטה משותפת) פעילות המימון ברמת הקבוצה בכללותה 
  החברה וחברות בנות פרטיות בבעלותה המלאה.

  סיכום מצבת התחייבויות וקווי אשראי של הקבוצה בכללותה .19.1.

ה לתאגידים הסתכמה מצבת ההתחייבויות נושאות הריבית של הקבוצ 2015בדצמבר  31נכון ליום 
בדצמבר  31מיליארד ש"ח (ליום  45.2בסך של ) FCR(לרבות אגרות חוב להמרה של בנקאיים ואחרים 

  מיליארד ש"ח).  39.4- , כ2013בדצמבר  31מיליארד ש"ח; ליום  37.6 - כ 2014

מיליארד ש"ח, מתוכם  12.0-לקבוצה קווי אשראי מתחדשים בסך של כ 2015בדצמבר  31נכון ליום 
  ש"ח.  מיליארד 3.9-הקבוצה למועד האמור סך של כניצלה 

  קווי אשראי של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה:  .19.2.

, לחברה ולחברות בנות בבעלותה המלאה קווי אשראי מתחדשים ממספר 2015בדצמבר  31נכון ליום 
ם סך המפורטים להלן), מתוכהמהותיים מיליארד ש"ח (כולל קווי האשראי  4.0- בנקים, בסך של כ

קווי האשראי מובטחים  2015בדצמבר  31נכון ליום יליארד ש"ח נוצל למועד האמור. מ 1.8-של כ
 שלושלתקופות של  נחתמוו (כמפורט להלן) של החברה בחברות הקבוצההחזקותיה באמצעות עיקר 

. קווי האשראי נושאים ריבית שנתית משתנה בשיעור 2016-2020שנים בשנים ומסתיימים  חמשעד 
, שיעבדה החברה 2015בדצמבר  31נכון ליום  .2.5%-של כ 2015בדצמבר  31וצע משוקלל ליום ממ

- מהון מניותיה), כ 19.6%- (המהוות כ  EQYמיליון מניות 25.3 - לטובת מסגרות האשראי האמורות כ
 -כ(המהוות   CTYמיליון מניות  287.8 - מהון מניותיה), כ 34.7%-(המהוות כ  FCRמיליון מניות  78.3

  מהון מניותיה). 29.7% -(המהוות כ  ATRמיליון מניות  111.8 -מהון מניותיה) וכ 32.4%

  לדוחות הכספיים. 22לפרטים נוספים ראו באור 

 נשענים עלהחברה עם המוסדות הבנקאיים העיקריים המממנים אותה  חלק מהסכמי המימון של
), IFRSלפי ספרי החברה המאוחדת (לפי  )NAV( בטוחות עבור קווים אלוה שווי נכסי נקי שלמנגנון 

 כמפורט להלן.

 :המהותיים של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאההסכמי המימון להלן פרטים אודות 

הפועלים של בנקים ישראליים בראשות בנק  קונסורציוםעם ומסגרת אשראי הסכם הלוואה  .19.2.1.
       ATRמניות שעבוד ב יםהמובטחבע"מ 

סגרת אשראי עם קונסורציום בנקים בראשות בנק הפועלים, ובהשתתפות חברה הסכם הלוואה ומל
בשעבודים על ידי החברה ועל ידי חברות  יםבנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק איגוד בע"מ, המובטח

וממסגרת אשראי  מיליון אירו 100סך של בהלוואה המימון מורכב מ בנות בבעלותה המלאה.
"הסכם  - ביחד: "האשראי" ו 19.2.1ספים (להלן בסעיף מיליון אירו נו 94מתחדשת בסך של 
 ATRמיליון מניות  105 -מובטח בשעבוד של כהאשראי . 2019חודש ינואר ל האשראי"), בתוקף עד

וכן על זכויות חוזיות שהוענקו לחברה במועד השקעתה ) ATRמהון המניות של  27.9% -(המהוות כ
ריבית הבסיס הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו נושא ריבית בגובה  האשראי. ATR-לראשונה ב

קבוע (בכפוף לעליה בשיעור הריבית במקרה של ירידה דומים לאשראי הרלוונטי בתוספת מרווח 
  .במקרים שנקבעו בהסכם)  ATR - בשיעור ההחזקה של החברה ב

לן ואשר כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות, אשר עקרונותיהן מפורטים לה האשראיהסכם 
בדצמבר  31ליום  , הן(בכולן עומדת החברה האשראירעון מיידי של יאי עמידה בהן תהווה עילה לפ

2015 :(  

(על פי מחירן בבורסה, בממוצע של מספר ימי  הבטוחותעל פי ההסכם לשווי בניצול יחס החוב  )1(
ליום  .ATR - , בכפוף להפחתתו במקרה של ירידה בהחזקות החברה ב65%מסחר) לא יעלה על 

  ;26.8%- כהיחס האמור עמד על  2015בדצמבר  31

- מירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניות, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, גבוה מש )2(
  מיליארד ש"ח; 7.5 -עמד ההון האמור על כ 2015בדצמבר  31מיליארד ש"ח. ליום  3.75

ו מורחב" (החברה וחברות החברה, נטו על בסיס "סולנושאות ריבית של התחייבויות היחס  )3(
בדצמבר  31. ליום 77.5%פרטיות בבעלותה) לשווי החזקותיה (לפי שווי מאזני) לא יעלה על 

  ; 63%-כעמד היחס האמור על  2015
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 יההחברה, נטו לשווי המאזני של הנכסים על בסיס דוחותנושאות ריבית של תחייבויות היחס ה )4(
  ; 51.3%-כהיחס האמור עמד על  2015 בדצמבר 31. ליום 75%מאוחדים לא יעלה על ה

. נכון 45%לסך המאזן המאוחד שלה לא יעלה על  ATRיחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של  )5(
 ;25.8%-עמד היחס האמור על כ 2015בדצמבר  31ליום 

בדצמבר  31מיליארד אירו. ליום  1.5-לא יפחת מ ATRההון העצמי המיוחס לבעלי מניות של  )6(
 מיליארד אירו; 2.0 - ור עמד על כההון האמ 2015

להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי (לרבות ביחס  ותנוספ ותמקובל עילותכמו כן, ההסכם כולל 
, הליכים משפטיים מהותיים מסוימים (לרבות ATR - ), ובהם: שינוי שליטה בחברה ובATR - ל

סקת פעילות, הפסקת בהקשר של פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל), הפ
ברפים ותנאים מסוימים, ועוד. כן כולל ההסכם  Cross Defaultמסחר בניירות הערך המשועבדים, 

לית א, לרבות התחייבות להחזיק בכמות מינימATR -התחייבויות החברה בקשר עם החזקתה ב
   .ATRשל מניות 

      CTYד מניות קו אשראי המובטח בשעבו –הסכם מסגרת אשראי עם בנק דיסקונט בע"מ  .19.2.2.

, אשר בחודש עם בנק דיסקונט מיליון דולר ארה"ב 200חברה הסכם מסגרת אשראי בהיקף של ל
. 2020יולי  לחודש מיליון דולר ארה"ב. מסגרת האשראי בתוקף עד 275 -הוגדלה ל 2016ינואר 

נה האשראי נושא ריבית משת החברה רשאית למשוך סכומים על חשבון המסגרת במטבעות שונים.
בגובה ריבית הבסיס הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים לאשראי הרלוונטי בתוספת מרווח 

  קבוע. 

-החזקותיה בהחברה התחייבה כי  .CTYמיליון מניות  195 - מסגרת האשראי מובטחת בשעבוד של כ
CTY מהון המניות של  30%-לא יפחתו מCTY20%-מ פחתיהמניות המשועבדות לבנק לא  , כי שיעור 

וכן כי במקרה בו גוף פיננסי (שאינו מנהל כספים של אחרים CTY מהון המניות המונפק והנפרע של 
, תשעבד החברה לטובת הבנק 15%בשיעור העולה על  CTYאו עבור אחרים) יחזיק עבור עצמו מניות 

-יה גבוה ביה CTYנוספות כך ששיעור המניות המשועבדות מתוך ההון המונפק והנפרע של  CTYמניות 
-, אך לא יותר מCTYלפחות משיעור ההחזקות של אותו גוף פיננסי בהון המונפק והנפרע של  5%

כמות המניות המשועבדות  2015בדצמבר  31; ליום CTYמהון המניות המונפק והנפרע של  30.1%
  .  CTYמהון המניות של  21.9%לבנק עמדה על 

ננסיות העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים הסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה הפי
ליום  , הןלהלן, ואשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי (בכולן עומדת החברה

  ): 2015בדצמבר  31

עד  19.2.2 להלן בסעיפים (יחס החוב (המחושב בהתאם לניצול האשראי בפועל בכל עת  )1(
(אשר שוויין יקבע על בסיס ממוצע בין השווי הבורסאי  תובטוחשווי ה, ל): "החוב בניצול")19.2.4

בדצמבר  31. ליום 70%) לא יעלה על CTYלבין השווי החשבונאי הנקי של מניות  CTYשל מניות 
  ;6.8%-עמד יחס זה על כ 2015

בבורסה, בממוצע של מספר ימי מסחר) לחוב בניצול על  ן(על פי מחיר ותיחס שווי שוק הבטוח )2(
(קודם לתיקון האחרון של ההסכם עמדה תניה זאת על יחס של   1.25 - פחת מפי ההסכם לא י

  ; 14.4עמד יחס זה על  2015בדצמבר  31. ליום )1.1

 3.5 - שמירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניות, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, גבוה מ )3(
) 2(19.2.1. ראו סעיף  2015בדצמבר  31מיליארד ש"ח. לפירוט בדבר ההון העצמי כאמור ליום 

  לעיל;

) הרבעוני הממוצע של החברה בשני EPRA -כפי שמחושב על פי כללי ה, FFO( ERPA Earnings-ה )4(
 ERPA Earnings- ה 2015בדצמבר  31מיליוני ש"ח. ליום  60 - רבעונים רצופים כלשהם לא יפחת מ

  ;ליוני ש"חימ 152-הינו כשני הרבעונים האחרונים של הרבעוני הממוצע 

 יהנטו של החברה לשווי המאזני של הנכסים על בסיס דוחותנושאות ריבית יחס התחייבויות  )5(
בדצמבר  31ליום לפרטים אודות עמידת החברה ביחס האמור  .75%מאוחדים לא יעלה על ה

  ;  ) לעיל4(19.2.1ראו סעיף  2015

רה וחברות פרטיות (החב נטו של החברה על בסיס "סולו מורחב"נושאות ריבית יחס התחייבויות  )6(
לפרטים אודות עמידת  .77.5%לשווי החזקותיה (לפי שווי מאזני) לא יעלה על  בבעלותה)

  ;  ) לעיל3(19.2.1ראו סעיף  2015בדצמבר  31ליום החברה ביחס האמור 
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(לרבות הלוואות הוניות, ללא זכויות מיעוט בניכוי השווי ההוגן של  CTYההון העצמי של בין יחס ה )7(
כלולים בהון בניכוי השפעת המס בגינם בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים) לסך נגזרים ה

  ;48.3%- כ עמד על, היחס האמור 2015בדצמבר  31. ליום 30%-לא יפחת מ CTYהמאזן של 

, היחס 2015בדצמבר  31. ליום 1.6-לא יפחת מ CTYלהוצאות מימון נטו של  EBITDA - יחס ה )8(
  ;3.8-כ עמד עלהאמור 

 -להעמדת האשראי לפירעון מיידי (לרבות ביחס ל ותנוספ ותמקובל עילותסכם כולל כמו כן, הה
CTYובהם: שינוי שליטה בחברה וב ,( - CTY לרבות) שינוי מבנה, הליכים משפטיים מהותיים מסוימים ,

בהקשר של פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל), הפסקת פעילות, הפסקת 
  ברפים ותנאים מסוימים, ועוד.  CTY ,Cross Defaultהחברה או במניות מסחר במניות 

      FCRקו אשראי המובטח בשעבוד מניות  –הסכם מסגרת אשראי עם בנק הפועלים בע"מ  .19.2.3.

חברת בת בבעלותה המלאה הסכם מסגרות אשראי עם בנק הפועלים בהיקף כולל של לחברה ול
. החברה רשאית למשוך 2018חודש ינואר קף עד למסגרות האשראי בתו .מיליון דולר קנדי 330

סכומים על חשבון המסגרות במטבעות שונים. האשראי נושא ריבית בגובה ריבית הבסיס הנהוגה 
(בכפוף לעלייה במחיר  קבועבבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים לאשראי הרלוונטי, בתוספת מרווח 

 63 - רות האשראי מובטחות בשעבוד של כמסג האשראי עקב ירידת דירוג האשראי של החברה). 
, FCRמהון המניות של  34% - לא יפחתו מ FCR -כי החזקותיה בהתחייבה החברה . כן FCRמיליון מניות 

בדילול מלא על פי  FCR )20%מהון המניות של  26%- שיעור המניות המשועבדות לבנק לא יפחת מכי 
בשיעור  FCRמידה ויהיה מחזיק אחר במניות ההסכם קובע כי בקריטריונים שנקבעו בהסכם), וכן 

על שיעור החזקותיו  10% -, תשעבד החברה לבנק מניות באופן ששיעורן יעלה ב19.99% - הגבוה מ
מהון  24.7%- כ שיעור המניות המשועבדות לבנק עמד על 2015בדצמבר  31ליום   של המחזיק האחר.

  . רתו בהסכם)מהון המניות המדולל, כהגד 25.3% - וכ FCRהמניות של 

הסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים 
 , הןלהלן, ואשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי (אשר בכולן עומדת החברה

  ): 2015בדצמבר  31ליום 

צע של מספר ימי מסחר) לא (על פי מחירן בבורסה, בממו לשווי הבטוחותיחס החוב בניצול  )1(
). )9(19.2.3 - ו )8(19.2.3העצמי כאמור בסעיפים בהתאם לגובה ההון  80%(או  85%יעלה על 

  ; 13% -כ, היחס האמור עמד על 2015בדצמבר  31ליום 

נטו לסך המאזן המאוחד של החברה לא יעלה על של החברה יחס ההתחייבויות נושאות ריבית  )2(
  ;לעיל )4(19.2.1ראו סעיף  2015בדצמבר  31ליום האמור אודות היחס . לפירוט 75%

יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של החברה על בסיס "סולו מורחב" לשווי החזקותיה (לפי  )3(
ראו סעיף  2015בדצמבר  31ליום לפירוט אודות היחס האמור . 80%שווי מאזני) לא יעלה על 

  ; ) לעיל3(19.2.1

 המשועבדות לתשלום הריבית FCRממניות  תקבליםהמהרבעוניים  הדיבידנד בין תקבולי יחסה )4(
במשך שלושה  1.5 -יפחת מ , לאעל פי מסגרת האשראי בניצולבפועל כנגד החוב  הרבעוני

  ;21- היחס האמור עמד על כ 2015בדצמבר  31ליום . רבעונים רצופים

במהלך  1.75 - מבכל רבעון או  1.55 -מלא יפחת  FCRלהוצאות המימון של  EBITDA-יחס ה )5(
  ;2.5-כ, היחס האמור עמד על 2015בדצמבר  31. ליום שלושה רבעונים רצופים

לא  FCRשל  EBITDA -ל החוב בניצול מתוך המסגרת,, בתוספת FCRיחס החוב הפיננסי נטו של  )6(
, 2015בדצמבר  31במשך שלושה רבעונים רצופים. ליום  13.5, וכן לא יעלה על 14.2יעלה על 

  ;10.5- כעמד על היחס האמור 

 FCR(המחושב על פי שיעור מניות  FCRהיחס בין החלק היחסי של החוב הפיננסי נטו של  )7(
(המחושב גם  FCRהמשועבדות לבנק), בתוספת החוב בניצול, לחלק היחסי של שווי הנדל"ן של 

במשך  80%וכן לא יעלה על  82%המשועבדות לבנק), לא יעלה על  FCRכן על פי שיעור מניות 
  ;50.9%-כ עמד על, היחס האמור 2015בדצמבר  31ושה רבעונים רצופים. ליום של

 3.2 - שמירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניות, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, גבוה מ )8(
  ;לעיל )2(19.2.1ראו סעיף  2015בדצמבר  31מיליארד ש"ח. לפירוט בדבר ההון כאמור ליום 

ים: (א) ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בהתאם לדוחותיה בהתקיים אחד מהאירועים הבא )9(
מיליארד ש"ח; או (ב) היחס בין ההתחייבויות הנושאות  5.5 -המאוחדים של החברה יפחת מ
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; אזי יחס הדיבידנדים המשולמים 62.5%ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה יעלה על 
רבעונים  שלושה ד החוב בניצול במשךהמשועבדות לתשלום הריבית בפועל כנג FCRממניות 

ס החוב המנוצל על פי ההסכם לשווי , וכן יח1.75 -ל 1.5 - ), יעלה מלעיל 4"ק בסרצופים (כאמור 
"ק שוק המניות המשועבדות (על פי מחירן בבורסה, בממוצע של מספר ימי מסחר) (כמפורט בס

   ;80% -ל 85% -") יפחת מStop Lossלעיל) (" )1(

המשועבדות לבין שיעור ההחזקות של בעל מניות  FCRבין השיעור שמהוות מניות ככל שההפרש  )10(
, אזי יחס החוב בניצול על פי ההסכם לשווי שוק המניות 10% -יהא נמוך מ FCR -אחר ב

  .  70% - ל 85% -") יפחת מStop Lossלעיל) (" )1בס"ק (המשועבדות (כמפורט 

להעמדת האשראי לפירעון מיידי (לרבות ביחס ל  ותנוספ ותמקובל עילותכמו כן, ההסכם כולל 
FCRובהם: שינוי שליטה בחברה או ב ,(- FCR לרבות ביחס להחזקות בעלי מניות אחרים ב) - FCR 

ולרבות בהתייחס לכך שה"ה חיים כצמן או דורי סגל יכהנו כיו"ר הדירקטוריון או כמנהל הכללי של 
FCR מהותיים מסוימים (לרבות בהקשר של פירוק, כינוס ), שינוי מבנה או מיזוג, הליכים משפטיים

נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל), הפסקת פעילות, הפסקת מסחר בניירות הערך 
ברפים ותנאים מסוימים,  Cross Defaultשל החברה, בניירות הערך המשועבדים להבטחת האשראי או 

  ועוד. 

  EQY ,FCRבשעבוד מניות  יםאשראי המובטח ויקו – Citibank N.Aהסכמי מסגרת אשראי עם  .19.2.4.
      CTY -ו

מיליון דולר  170לחברות בת בבעלותה המלאה של החברה שני הסכמי מסגרות אשראי בהיקף של 
"). סיטיבנק(" Citibank N.Aמיליון דולר ארה"ב) עם  208 - מיליון דולר קנדי  (סה"כ כ 52-ארה"ב ו

. מסגרות האשראי נושאות ריבית בגובה ריבית 2018 מסגרות האשראי בתוקף עד לחודש ספטמבר
  , בהתאמה, בתוספת מרווח קבוע.CDORהליבור או 

   -מסגרות האשראי האמורות מובטחות בשעבוד חלק ממניות החברות המאוחדות שבבעלות החברה 
EQY , FCRו - CTYמיליון מניות  12.1 - ; מסגרות האשראי מובטחות בשעבוד של כEQYיון מיל 6.5 -, כ

), וכן בערבות החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה (המוגבלת CTYמיליון מניות  47.9 - ו FCRמניות 
להיקף המניות המשועבדות). בהסכם נקבעו מגבלות ביחס לכמות המניות המקסימאלית שניתן 

  לשעבד לטובת האשראי.

הבטוחות (לפי שווי שוק  על פי הסכמי האשראי, היחס בין היקף החוב בניצול מכוח המסגרות לשווי
 EQYמיליון דולר ארה"ב המובטח במניות  170(ביחס להסכם בהיקף של  57.5%ממוצע) לא יעלה על 

). FCRמיליון דולר קנדי המובטח במניות  52(ביחס להסכם בהיקף של  60%) ולא יעלה על CTY - ו 
  בהתאמה., 43.6%ועל  37.4%עומדים היחסים האמורים על  2015בדצמבר  31ליום 

ההסכמים כוללים עילות מקובלות להעמדת האשראי לפירעון מיידי (לרבות ביחס לאירועים בחברות 
, ובהם: שינוי 2015בדצמבר  31המאוחדות המפורטות לעיל), אשר בכולן עומדת החברה, הן ליום 

ינוס שליטה בחברות המאוחדות, הליכים משפטיים מהותיים מסויימים (לרבות בהקשר של פירוק, כ
נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל), הפסקת מסחר במניות החברות המאוחדות, מיזוג,  ועוד. 

ביחס להעמדה לפירעון מיידי של חוב אחר בסכום  Cross Defaultכמו כן, ההסכמים כוללים מנגנון 
. בנוסף, בין CTYאו   EQY ,FCRמיליון דולר ארה"ב או של חוב אחר המובטח במניות  50 -שלא יפחת מ

  וכן יש לשמור על יחס ניצול ביניהן. Cross Defaultמסגרות האשראי קיים מנגנון 

 , )לעילהסכמי האשראי המהותיים (המפורטים  - בהסכמי האשראי של החברה Cross Defaultמנגנון    .19.2.5.
ם כואינו קושר בין ההלוואות הספציפיות, כאשר הס אשר ,Cross Defaultמנגנון כאמור כוללים 

(כאשר כל  מיליון דולר 50האשראי של החברה עומד על  המינימאלי להפעלת המנגנון בהסכמי
 . הסכמי האשראי האמורים הינם בסכום גבוה מרף זה)

בין הסכמים מול גופים מממנים שונים,  Cross Defaultכמן כן, ייתכנו מקרים בהם קיים מנגנון 
ניהם במנגנון זה, כך שהעמדה לפירעון מיידי של , הקשורים בימובטחים באותו סוג של בטוחהה

תגרור העמדה לפירעון מיידי של הסכם אשראי אחר המובטח   EQYהסכם המובטח לדוגמא במניות 
  .EQYגם הוא במניות 

  אגרות חוב של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה:  .19.3.

- ת חוב בסך של (קרן) כ, לחברה ולחברות הבנות בבעלותה המלאה אגרו2015בדצמבר  31נכון ליום 
אגרות החוב של החברה ש"ח הונפקו בשנת הדוח).  מיליארד 2.2 - ש"ח (מתוכן כ מיליארד 12.0

מדורגות  , וכן2015בהתאם לדוח דירוג מחודש אוגוסט Maalot P& S(אופק יציב) על ידי  -ilAAמדורגות 
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Aa3  לפרטים בדבר אגרות  .2015 מחודש אוגוסט(אופק יציב) על ידי מידרוג, בהתאם לדוח דירוג
לדוח הדירקטוריון  8סעיף  והחוב של החברה וכן פרטים אודות הנפקות שביצעה בתקופת הדוח, רא

  דוחות הכספיים. לב 20-א ו20ובאורים 

אגרות החוב של החברה אינן מובטחות בשעבוד, למעט אגרות החוב (סדרה י') המובטחות בשעבוד 
לדוח הדירקטוריון). כמו כן, אגרות החוב של  ו'8פרטים ראו סעיף על נכסים בבעלות גזית פיתוח (ל

החברה כוללות עילות אשר בהתקיימן למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדתן לפירעון מיידי, כמקובל, 
כוללות גם התחייבויות לעמידה באמות מידה ואגרות החוב (סדרה יב') כאשר אגרות חוב (סדרה יא') 

  פיננסיות כדלקמן: 

 התחייבות לעמידה בהון עצמי (בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה)  - ות החוב סדרה יא' אגר
אי עמידה בשני התנאים מיליון דולר ארה"ב, במשך ארבעה רבעונים רצופים;  500לי בסך אמינימ

במשך  80%יחס חוב נושא הריבית נטו לסך מאזן יעלה על שיעור של  -המצטברים הבאים 
פים ובנוסף, דירוג אגרות החוב במועד מדידת היחס האמור לגבי הרבעון ארבעה רבעונים רצו

ונמוך  Maalot S&P) בדירוג -BBBהאחרון מבין ארבעת הרבעונים האמורים יהא נמוך מדירוג של (
בדירוג מידרוג בע"מ; בנוסף, במקרה שהחברה תידרש לפרוע בפירעון מיידי  Baa3מדירוג של 

(ב)  -מליון ש"ח ו 300, בסכום שלא יפחת מהגבוה מבין (א) ותחובות לבעלי אגרות חוב סחיר
על פי דוחותיה  מההון העצמי (בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה) של החברה 12.5%שיעור של 

; וכן מקרה של שינוי שליטה בחברה יהוו עילה לפירעון הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו
לפי  1%ג האשראי תגרום לעליית הריבית בשיעור של עד מיידי. בנוסף, נקבע כי ירידה בדירו

  .מדרגות שנקבעו

  ('סדרה יב) התחייבות לעמידה בהון עצמי (בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה)  - אגרות החוב
אי עמידה בשני התנאים מיליון דולר ארה"ב, במשך ארבעה רבעונים רצופים;  650לי בסך אמינימ

, במשך 80%נושא הריבית נטו לסך מאזן יעלה על שיעור של  יחס חוב - המצטברים הבאים 
ארבעה רבעונים רצופים ובנוסף, דירוג אגרות החוב במועד מדידת היחס האמור לגבי הרבעון 

ונמוך  S&P Maalot) בדירוג -BBBהאחרון מבין ארבעת הרבעונים האמורים יהא נמוך מדירוג של (
וסף, במקרה שהחברה תידרש לפרוע בפירעון מיידי בדירוג מידרוג בע"מ; בנ Baa3מדירוג של 

(ב)  -מליון ש"ח ו 200, בסכום שלא יפחת מהגבוה מבין (א) סחירותחובות לבעלי אגרות חוב 
על פי דוחותיה  מההון העצמי (בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה) של החברה 10%שיעור של 

ינוי שליטה בחברה יהוו עילה לפירעון ; וכן מקרה של שהכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו
לפי  1%מיידי. בנוסף, נקבע כי ירידה בדירוג האשראי תגרום לעליית הריבית בשיעור של עד 

  מדרגות שנקבעו

מיליון דולר ארה"ב, יחס החוב  1,925 - כעמד ההון העצמי של החברה על  2015בדצמבר  31נכון ליום 
על ידי (אופק יציב)  -ilAA ודירוג אגרות החוב היה 51.3% - כנושא הריבית נטו לסך המאזן עמד על 

S&P Maalot  ודירוג שלAa3  (אופק יציב)מידרוג. על ידי  
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  סיכום יתרות הלוואות של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה:  .19.4.

להלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות) של החברה וחברות בנות 
 31שהתקבלו למימון פעילותן, אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי, נכון ליום בבעלותה המלאה, 

 :2015בדצמבר 
 

 
יתרה (במיליוני  

 ש"ח)
שיעור ריבית 
 משוקלל

שיעור ריבית 
 אפקטיבית

תקופת פירעון 
ממוצעת 
 (שנים)(*)

 
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית 

 2.49 2.48% 2.48% 2,202  משתנה מובטחות בשעבוד

 
 הלוואה ממוסדות פיננסים בריבית
 8.59 5.79% 5.79% 689  קבועה שאינה מובטחת בשעבוד

 
אגרות חוב בריבית קבועה מובטחות 

 3.61 5.76% 6.50% 818  בשעבוד

 
 אגרות חוב בריבית קבועה שאינן

 6.07 4.54% 4.91% 10,542  מובטחות בשעבוד

 
אגרות חוב בריבית משתנה שאינן 

 1.70 1.36% 0.88% 594   מובטחות בשעבוד

 5.35 4.24% 4.51% 14,845  סה"כ 
 * תקופת הפירעון הממוצעת מתייחסת לפירעונם של תשלומי הקרן והריבית 

  סיכום יתרות אשראי של החברה ושל החברות המאוחדות שלה:.19.5.
"ח) נכון להלן פירוט יתרות האשראי של החברה(*) ושל החברות המאוחדות שלה (במיליוני ש

  :2015בדצמבר  31  ליום 
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יתרות בגין אגרות 
חוב (סחירות ולא 

 סחירות)
 11,955 2,012  6,316  6,586  3,738  288  -  -  -  30,895

 
יתרות בגין אשראי 

13,433  -  742  -  172  727  2,006  3,588  3,307  2,891  אי (****)בנק

 
44,328  -  742  -  460  4,465  8,592  9,904  5,319 14,846  סה"כ התחייבויות

 

מסגרות מאושרות 
של קווי אשראי 

 מתחדשים
 3,991  2,341  2,590  2,332  637  -  -  125  -  12,016

 
ניצול מסגרות 

3,937  -  113  -  -  -  850  789  383  1,802  ראי(*****)אש

 
8,079  -  12  -  -  637  1,482  1,801  1,958  2,189  יתרה לניצול

 
ערבויות במהלך 
 878  4  35  -  -  -  527  303  9  -  העסקים הרגיל

 

ערבויות חוק מכר, 
ביצוע עבודות 

 ואחרות
 -  -  -  -  -  991  -  -  -  991 

 החברה וחברות בנות בבעלותה מלאה . * 

 
מיליון ש"ח, שיתרתם בספרים  949 - מיליון דולר קנדי ע.נ. (כ 337- לא כולל אגרות חוב להמרה  בהיקף של כ **

 לדוח). 7.10.2מיליון ש"ח (כמפורט בסעיף  921 -הינה כ

 כולל עודפי עלות שהוכרו במועד רכישתה. *** 

 ול מסגרות אשראי מאושרות.כולל ניצ **** 

 כולל ניצול בגין מתן ערבויות. ***** 
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שאינן  ,בחלק ממסמכי האשראי של החברה ושל חברות מאוחדות שלה, כלולים אמות מידה פיננסיות .19.6.
, תנאים מקובלים וכן, לעיל 19.2.5. עד  19.2.1. מחמירות יותר מאמות המידה המפורטות בסעיפים 

אי לפירעון מיידי, ובהם: שינוי שליטה בחברה, בחברות מאוחדות, או בחברות נוספים להעמדת האשר
אשר ניירות הערך שלהן משועבדים להבטחת האשראי, שינוי מבנה, הליכים משפטיים מהותיים 
מסוימים (לרבות בהקשר של פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל), הפסקת 

ות הערך המשועבדים להבטחת האשראי או ניירות ערך של החברה, פעילות, הפסקת מסחר בנייר
  ועוד.  

ולמועד הסמוך לאישור דוח זה, עומדות החברה וחברות הבנות בבעלותה  2015בדצמבר  31נכון ליום  .19.7.
כל , 2015בדצמבר  31המלאה בכל אמות המידה הפיננסיות החלות ביחס אליהן. כמו כן, נכון ליום 

בכל אמות המידה הפיננסיות החלות ביחס אליהן, ולמיטב  עומדות החברההחברות המאוחדות של 
  . ידיעת החברה לא חל כל שינוי בסטטוס האמור נכון למועד דוח זה

כאמור, מרבית מקורות החוב של החברה משוק ההון המקומי הינם שקליים (כאשר מרבית אגרות  .19.8.
ית נכסי החברה נקובים במטבע חוץ החוב הינן צמודות לשינויים למדד המחירים לצרכן) בעוד מרב

ה המטבעית של ההון העצמי בהתאם למטבעות הפעילות של הקבוצה. על מנת לצמצם את החשיפ
לשינויים בשערי החליפין, מבצעת החברה עסקאות החלף לתקופות קצרות וארוכות, בהתאם לצורך, 

בין החברה ובין  ISDA, בהתאם להסכמי מטבע חוץבובמרביתן מחליפה את החבות השקלית בחבות 
לאה ללוחות בהתאמה מבעיקרן ההחלף הארוכות מבוצעות  עסקאות. מוסדות בנקאיים שונים

כמו כן, ביחס לחלק מעסקאות ההחלף התקשרה החברה  .(קרן וריבית) הסילוקין של אגרות החוב
הקובעים מנגנוני התחשבנות שוטפים בין החברה ובין המוסד  )Credit Support Annexבהסכמים (

  הבנקאי מולו מתבצעת עסקת ההחלף, בקשר עם שוויים ההוגן של אותן עסקאות.

קצרות וארוכות בסיס הצמדה ומטבעות , לחברה יתרת עסקאות החלף 2015בדצמבר  31ליום נכון  .19.9.
ש"ח קצרות מועד במטבעות  ימיליארד 1.8- ש"ח (מתוכן סך של כ ימיליארד 9.4-בסך של כמועד 

) CSAבקשר עם עסקאות  תקבולים(בניכוי שונים). שוויין ההוגן של עסקאות ההחלף לתאריך הדיווח 
 25 - ש"ח (מתוכו שוויין ההוגן של חלויות שוטפות ועסקאות ההחלף הקצרות הינו כ וןימיל 548 - הינו כ

באור  ורא , לרבות מידע אודות פירעון עסקאות החלף במהלך תקופת הדוח,מיליון ש"ח). למידע נוסף
   ד' לדוחות הכספיים.37

  

  מיסוי .20.

החברה, שומות שומות מס של הסכמי לפרטים בדבר חוקי המס החלים על הקבוצה בישראל, 
  לדוחות הכספיים. 25 באור ושבמחלוקת, ולהשלכות דיני המס על חברות הקבוצה בחו"ל, רא

   

  איכות הסביבה  .21.

הקבוצה כפופה, מעצם החזקתה בנכסי מקרקעין, לחקיקה ותקינה פדרלית, מדינתית ומקומית בנושא  .21.1.
בעלות פינויים או איכות הסביבה. בהקשר לכך הקבוצה עלולה להימצא אחראית בגין, ולשאת 

תיקונם של מפגעים שונים, זיהומים וחומרים רעילים המצויים או הנפלטים מנכסיה (וכן עלולה לשאת 
בקנסות ופיצויים בגין מפגעים כאמור), אשר עלותם עלולה להיות גבוהה ואף לעלות על ערכם של 

ן הוראות המטילות הנכסים הרלבנטיים. יודגש, כי חלק מהוראות אלו בדבר איכות הסביבה הינ
אחריות מוחלטת על מחזיקים/בעלים של נכסים (קרי, לא נדרשת אשמתם או מודעותם על מנת 
שתתגבש אחריותם בגין מפגעים אלו). אי פינוי המפגעים עלול להשפיע לרעה על יכולתה של 
ת. הקבוצה למכור, להשכיר או לשעבד נכסים בהם מצויים מפגעים אלו, ואף לגרור תביעה משפטי

, מודעת הקבוצה למספר נכסים, הדורשים טיפול בהיבט סביבתי ולנכסים 2015בדצמבר  31נכון ליום 
אשר מטופלים בהיבט זה. הקבוצה אינה יכולה לערוב לכך כי המידע שברשותה מגלה את כל 
החבויות האפשרויות שלה בגין מפגעים סביבתיים, או כי בעלים קודם של נכס מקרקעין שנרכש על 

הקבוצה לא יצר מצב של הפרה מהותית של הוראות דיני איכות הסביבה, או כי מסיבה אחרת  ידי
קיימת או תהיה בעתיד הפרה מהותית של הוראות אלה. בנוסף, לשינויים עתידיים בדיני איכות 
הסביבה (אשר חלה בהם מגמת החמרה בשנים האחרונות) עשויה להיות השפעה על מצבה של 

, החברה 2015בדצמבר  31התפעוליים והן בהיבטים הפיננסיים. נכון ליום  החברה, הן בהיבטים
מעריכה כי העלויות הצפויות של הקבוצה בקשר עם אחריות בגין נזקים הקשורים בהיבטי איכות 

  סביבה אינן מהותיות. 
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. ועל פי עקרונות הקיימות הקבוצה פועלת מתוך שאיפה לנהל את עסקיה באופן ידידותי לסביבה .21.2.
, אימצה החברה קוד אחריות חברתית, אשר, בין היתר, מציג את מדיניות החברה 2012 -ו 2010 יםבשנ

בנושאים סביבתיים וקהילתיים. אחריות חברתית, היתה ותמשיך להיות נושא המשקף את גישתה 
  החיובית והאקטיבית של החברה כלפי נושאים סביבתיים וקהילתיים כחברה גלובאלית מובילה. 

בוצה מאמינה כי הצלחה עסקית בת קיימא נבנית לטווח ארוך ולפיכך משקיעה משאבים הנהלת הק
לשימור איכות הסביבה ובניית מרכזים מסחריים ידידותיים לסביבה. הנהלת הקבוצה סבורה שבטווח 
הארוך הצרכנים, הקמעונאים וחברות הקבוצה, יצאו נשכרים מאופן פעילות זה. כך למשל, שימוש 

ה ופעילות מחזור חומרים שונים מיטיבים עם הקהילה, שומרים על איכות הסביבה, באנרגיה ירוק
ובטווח הארוך מובילים לחיסכון בעלויות עבור החברה. כמו כן, להערכת החברה, המודעות ההולכת 
וגוברת לשמירה על איכות הסביבה תגרום לאוכלוסיה להעדיף לבקר במרכזי קניות "ירוקים" על פני 

  רגילים, ובאופן זה תוביל להשבחת שווים של נכסי חברות הקבוצה. מרכזי קניות

 , המסתייעות גםנושא הסביבה וההגנה עליה, מטופל על ידי מנהלים בכירים בחברות הקבוצה
  ביועצים חיצוניים המקדמים את נושא הבנייה הירוקה.

הן באתרי הבניה, חברות הקבוצה עושות שימוש במגוון חומרים במהלך פעילותן העסקית השוטפת, 
שם עיקר השימוש הוא בחומרי בניין והן בפעילות משרדית במטה. במסגרת מאמצי החברות למזער 
את השפעתן השלילית על הסביבה, נעשה ניסיון לצמצם את השימוש בחומרים שאינם מתכלים, 
כי לעשות שימוש בחומרים ממוחזרים וכן לשלוח מוצרים וחומרים שהשימוש בהם הסתיים, להלי

  מחזור ו/או שימוש מחודש.

 LEED" (Leadership in Energy and" בונה מרכזים מסחריים על פי תקן FCR, 2006מאז מאי  .21.3.
Environmental Design certification standards) כמו כן, מפעילה .FCR  פרויקטים לבקרה וחיסכון במים

פרוייקטים  43וכן הבינלאומי  LEED-הן שקיבלו את תקפרויקטים  FCR  103-ובאנרגיה. למועד הדוח, ל
 LEED-בפיתוח ובפיתוח מחדש (בשלבי תכנון או בניה) אשר נבנים (או יבנו) בהתאם לתקן ה

 BESt (Buildingלקבלת תקן  FCRפועלת  2011כמו כן, החל משנת . או ממתינים לקבלתו הבינלאומי
Environmental Standards ידי ארגון ) אשר מוענק לבניינים קיימים עלBOMA (Building Owners and 

Managers Association(, הסטנדרט הגבוה ביותר לבניינים קיימים בקנדה, ולמועד הדוח, ל ואשר הינו-
FCR   103 .מפרסמת  2009בנוסף, החל משנת  נכסים שקיבלו תקן זהFCR  דוח קיומיות ואחריות

   תאגידית.

.21.4. CTY קיימות, ובקרב החברות הנורדיות, היא נחשבת כחלוצה הדוגל ב להיות חלוצה בניהול שואפת
תוכנית  CTY -ל ., והיא אף זוכה להכרה ולפרסים בשל כךביישום עקרונות קיימות במרכזיה המסחריים

ניהול פסולת, מחזור, חומרי בניה, שימוש יעיל ולבקרה על פרמטרים כגון מבוססת יעדים לקידום 
על מנת   CTYעודכנה מדיניות הקיימות של  2014בשנת . יר ועודבמשאבים (אנרגיה ומים), איכות האוו

בנוסף, והשפעתה על הקהילה הסובבת אותה.  CTY לשקף בצורה טובה יוצר את סדרי העדיפויות של
ערכה סקר מקיף לחיסכון באנרגיה, וכן, כל מרכזיה המסחריים נסקרו בהתאם  CTY 2011בשנת 

, שהינה תוכנית פנימית המשמשת לקידום Green Shopping Center Management Programלתוכנית 
קיבלו תקני  CTYהתפתחות ברת קיימא. כמו כן, בשנים האחרונות, מספר מרכזים מסחריים בבעלות 

LEEDלרבות את תקן ה , - LEED Platinum תקן ה)- LEED (ארגון ה 2015בשנת , הגבוה ביותר - 
(European Public Real Estate) EPRA ז על דוח הקיימות של הכריCTY כעל אחד מהטובים בתעשייה ,

בפעם הרביעית  Sustainability Best Practices -הבתחום  EPRA Gold Awardזכתה בפרס וכן היא 
    .ברציפות

.21.5. ATR  שואפת לייעל את פעילותה ונכסיה במטרה לפעול ברוח עקרונות הקיימות. במסגרת זאת פועלת
ATR  שלה, תוך השקעה בייעול תשתיות. כמו כן, לצמצום צריכת האנרגיהATR  החלה להשתמש

בקריטריונים מתחום הקיימות במסגרת הערכת נכסים לרכישה עתידית. כהכרה על מאמציה, בשנת 
 2014במהלך שנת בפולין את פרס הבניינים הירוקים במרכז ומזרח אירופה.  ATRקיבלו אנשי  2013

ו באמצעות נהלים פורמאליים, אשר יגבירו את השקיפות שמה לה למטרה למסד גישה ז ATRהנהלת 
 JLL Upstream לשותפות ארוכת טווח עם ATRנכנסה  2014של פעילותה בתחום זה. במהלך שנת 

Sustainability team בנושאי קיימות בנדל"ן. במסגרת זו, ביצעה  בינלאומית, שהינה מומחיתATR 
רמה לזיהוי הסוגיות המהותיות החשובות ביותר ביקורת והערכה של שיטות העבודה בה, אשר ת

מדיניות קיימות סביבתית, אשר תפוקח על ידי  אימצה ATRבנושא. בתוצאה מפעולות אלה, הנהלת 
  .ATRועדת הקיימות של 
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.21.6. EQY  הוטמעה תכנית מיחזור 2008משקיעה בהפיכת מרכזי הקניות שלה ל"ירוקים" יותר. בשנת ,
   רחבה בנכסיה

נלקחים בחשבון נושאי אנרגיה, קרקע, מים, בישראל גזית פיתוח  הפיתוח של במסגרת פעילות .21.7.
שפכים וכיוצא באלו בהליכי התכנון והביצוע וזאת במקביל לניהול הסביבתי של הליך הבניה עצמו.

    

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .22.

כמקובל לגבי הקמה נכסי הקבוצה כפופים לחוקים ותקנות שונים באזורי פעילותם, בהיבטים שונים  .22.1.
והפעלה של נכסי מקרקעין מסחריים באותם אזורים, ובין היתר בהיבטים הבאים: דיני תכנון ובנייה, 
רגולציה על הקמת ופיתוח נכסי מקרקעין (כגון היתרי בנייה), דינים במישור המוניציפאלי בקשר 

עם מוגבלויות ודיני  לרישוי השימוש בנכסים והפעלתם, דינים הנוגעים להתאמת הנכסים לאנשים
איכות הסביבה. להערכת החברה, נכסיה עומדים באופן מהותי בדרישות החוק להפעלתם ואולם 
החברה אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות, אם וככל שתהיינה, של אימוצם של חוקים 

הקבוצה  ותקנות חדשים או תיקונים לחוקים ותקנות קיימים, על נכסים קיימים או נכסים שתרכוש
  בעתיד.

,  בהיותן חברות ציבוריות, כפופות לרגולציה בתחום דיני EQY, FCR, CTY, ATRכמו כן, החברה, וכן  .22.2.
ניירות הערך ולכללי הבורסה (לרבות כללי ממשל תאגידי) החלים על כל אחת מהחברות הללו, 

עלויות גבוהות בהתאם למקום התאגדותן ולמקום המסחר במניותיהן. עמידה בדרישות אלו כרוכה ב
לחברה ולחברות הקבוצה האמורות, והפרתן עלולה להטיל על חברות אלו קנסות ואף לעלות לכדי 

  עבירה פלילית.הפרה מנהלית או 

בהמשך לחוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) התשע"א, ובמטרה לאתר 
  .פנימית בדיני ניירות ערךאכיפה  החברה תוכנית אימצהולמנוע הפרות בדיני ניירות ערך, 

 2013 –התשע"ד  לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות,חוק  פורסם ברשומות 2013דצמבר  בחודש .22.3.
אשר מטרתו להפחית את רמת הריכוזיות במשק הישראלי באמצעות שלושה  "),הריכוזיות חוק("

קה במבנה פירמידיאלי; (ב) נדבכים מרכזיים: (א) הטלת מגבלות מבניות וכללי ממשל תאגידי על החז
הפרדה בין החזקה בפעילות ריאלית משמעותית ופעילות פיננסית משמעותית; (ג) הטלת מגבלות על 

 הקצאת נכסי המדינה. 

 החוק אוסר על שליטה במבנה הכולל יותר משתי שכבות של  – החזקה במבנה פרימדיאלי
ים. בהתאם להוראות החוק, תאגיד מדווח בישראל, תוך קביעת תקופת מעבר של עד שש שנ

דורי נחשבה כחברת שכבה שלישית ודורי בנייה  קבוצתהחברה נחשבת כחברת שכבה שנייה, 
על הקבוצה לערוך שינויים  היה ועל כן עד לתום תקופות המעבר נחשבה כחברת שכבה רביעית,

רה את מכרה החב 2016. בחודש ינואר ד בהוראות חוק הריכוזיותובאופן שיעמ במבנה הקבוצה
לדוח) והחל ממועד זה היא עומדת בהוראות האמורות  10דורי (כמפורט בסעיף  בקבוצתהחזקותיה 

  בחוק הריכוזיות.  

הוראות לעניין  לקבועשר האוצר ונגיד בנק ישראל במסגרת פרק זה בחוק הוטל על  ,בנוסף
טתו) בידי מגבלות על אשראי שיינתן לתאגיד או לקבוצה עסקית (בעל שליטה והחברות בשלי

גופים פיננסיים, במצטבר, בהתחשב בין היתר בחבות של כל תאגיד או בסך חברות הקבוצה 
העסקית. שר האוצר ונגיד בנק ישראל רשאים לקבוע כי הוראות כאמור יחולו גם על קבוצות לווים 

   ועל חברות קשורות שמתקיימים בהם תנאים כפי שיקבעו.

 החוק אוסר על החזקה מקבילה של תאגידים  –יים הפרדה בין תאגידים ריאליים ופיננס
ריאליים משמעותיים ותאגידים פיננסיים משמעותיים (כהגדרתם בחוק), מעבר לרף שנקבע. 

, פרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות במשק את רשימת התאגידים הריאליים 2015בחודש ספטמבר 
ל בעלי השליטה בה מגבלות על המשמעותיים המעודכנת, ובכללם החברה, ועל כן חלות עליה וע

החזקה בתאגידים פיננסיים משמעותיים מעבר לרף מסוים, הוטלו מגבלות על החזקה בחברה בידי 
גופים פיננסיים משמעותיים ובעלי השליטה בהם וכן מגבלה בקשר עם כהונה צולבת של 

 דירקטורים המכהנים בחברה והמכהנים גם בגוף פיננסי משמעותי.

 .א לדוחות הכספיים2הלן ובאור ל 28.3.9ראו סעיף לפרטים נוספים 

פרסם  2015בהמשך להמלצות הוועדה לבחינת הסדרי חוב בישראל (ועדת אנדורן), בחודש מאי  .22.4.
, הוניות עסקאות מימון עלהמפקח על הבנקים עדכונים להוראות ניהול בנקאי תקין ביחס למגבלות 

בנוסף,  .אשראי סיכוני לניהול ביחס הבנקאיים םלתאגידי נוספות והנחיותהלוואות ממונפות  ניהול
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חוק הריכוזיות, שבמסגרתו מוצע לקבוע לתיקון אישרה הועדה לענייני חקיקה  2015בחודש יולי 
, בחודש דצמבר כמו כן. מגבלת אשראי לקבוצה עסקית וזאת כחלק מהסדרת תהליך מתן האשראי

ות ניירות ערך ויישום מסקנות ועדת אנדורן, אישרה מליאת רשות ניירות ערך הצעה לתיקון תקנ 2015
(תיקון),  )מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף (תקנות ניירות ערך הכוללת הצעה לתיקון 

ההצעה  .2015- , התשע"ו)תיקון) (דוחות תקופתיים ומיידיים(תקנות ניירות ערך ותיקון  2015 - התשע"ו
גילוי אודות התנהלות עבר של בעלי יקריים וביניהם: כוללת קביעת חובות גילוי במספר נושאים ע

גילוי אודות חוב שנלקח על ידי בעל , שליטה במצבים בהם חברה בשליטתו נקלעה לקשיים פיננסיים
גילוי אודות ו שליטה בתאגיד לצורך מימון רכישת מניות השליטה בתאגיד או שעבוד של מניות כאלה

ל חמישה אחוזים מסך האשראי במשק שניתן לקבוצה מגבלות אשראי בשל אשראי קובע העולה ע
. לאור זאת שהחברה וכן בעלת השליטה עסקית וזאת, בהתאם למגבלות שיוטלו לפי המלצות הוועדה

מגופים פיננסיים בישראל, מגבלות כאמור עלולות להשפיע על ובה מגייסות אשראי בשוק ההון 
  יכולת הגיוס שלהן.   

 

   תוף פעולה אסטרטגייםהסכמים מהותיים והסכמי שי .23.

  ארגון עם קבוצת נורסטאר-הסכם רה .23.1.

, התקשרה החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה 2012בפברואר  1ביום 
הכללית של החברה, בהסכם עם נורסטאר החזקות ונורסטאר ישראל בע"מ ("נורסטאר ישראל"), 

נורסטאר החזקות ונורסטאר ישראל הינן בעלות שהינה בבעלותה המלאה של נורסטאר החזקות (
השליטה בחברה ותקראנה להלן ביחד: "קבוצת נורסטאר"), הכולל את שלושת היסודות המפורטים 

נורסטאר"): (א) אישור עדכון תנאי הסכם הניהול שנחתם בין החברה ובין - להלן ("הסכם גזית
; (ב) תיקון הוראות אי 2011ובמבר בנ 16, בתוקף החל מיום 1998נורסטאר ישראל בחודש יולי 

(ג) מתן - ; ו2011בנובמבר  16התחרות הקיימות בין החברה וקבוצת נורסטאר, בתוקף החל מיום 
זכויות רישום לנורסאטר בקשר עם ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידה (לרבות באמצעות 

ליף ועדכן הסכם קודם בין חברות בנות בבעלותה המלאה), כמפורט להלן. בין היתר, הסכם זה הח
, אשר הסתיים לאור הוראות המעבר שנקבעו במסגרת חוק החברות (תיקון מס' 1998הצדדים משנת 

, ביחס לאישור התקשרויות חריגות של חברה ציבורית עם בעלת השליטה בה 2011 –), התשע"א16
גות עם בעלת והינו כפוף להוראות חוק החברות בדבר אישור עסקאות חרי( אחת לשלוש שנים

אישרה מחדש האסיפה הכללית של החברה  2014בחודש ספטמבר  .)השליטה מידי שלוש שנים
(לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את תניית אי התחרות וההסכם לקבלת שירותי 
ניהול ללא שינוי בתנאיהם (למעט עדכון דמי הניהול כמפורט בס"ק ב' להלן), לתקופה של שלוש 

  .2014בנובמבר,  16נים, החל מיום ש

  נורסטאר:-להלן עיקרי הסכם גזית

  תיקון תניית אי התחרות  .א

, התקשרו החברה וקבוצת נורסטאר בהסכם לביצוע הקצאה פרטית של 1998בחודש אוגוסט 
מניות החברה לקבוצת נורסטאר, אשר נועד לרכז במסגרת החברה את כל פעילות הנדל"ן 

של קבוצת נורסטאר ושל החברה. בהתאם לכך נקבעו בהסכם  וההחזקות בתחום הנדל"ן,
נורסטאר, כמפורט - הנ"ל תניות אי תחרות בין החברות, אשר עודכנו במסגרת הסכם גזית

  להלן:

נורסטאר החזקות התחייבה כי כל עוד תהיה קבוצת נורסטאר בעלת השליטה היחידה בחברה 
ול והפיתוח של מרכזי קניות ו/או מבני והחברה תעסוק, כעיסוק עיקרי, בתחום הבעלות, הניה

משרדים רפואיים ו/או תשלוט ותחזיק כפעילות עיקרית בחברות העוסקות כפעילות עיקרית 
בתחומים האמורים, לא תעסוק קבוצת נורסטאר בתחום הבעלות, הניהול והפיתוח של מרכזי 

תחום זה כתחום קניות או מבני משרדים רפואיים ולא תחזיק במניות של חברות העוסקות ב
פעילות עיקרי (למעט ההחזקה בחברה) והצעות לעיסוק ו/או החזקה כאמור אשר תוצענה לה, 
תועברנה על ידה לחברה. האמור לעיל לא יחול על השקעות פיננסיות במניות של חברות 
הנסחרות בבורסה בישראל או בחו"ל, אשר עוסקות בתחום הבעלות, הניהול והפיתוח של 

ו/או מבני משרדים רפואיים כתחום עיקרי, ובלבד שקבוצת נורסטאר לא תחזיק מרכזי קניות 
או יותר מהון המניות המונפק שלה. תניית אי התחרות כוללת  5%בחברה בודדת כאמור 

תבקש לפעול בתחום כלשהו מתחומי הנדל"ן שאינו מרכזי  קבוצת נורסטארהוראה, לפיה אם 
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עליה ראשית להציע את הפעילות הנבחנת לחברה, ורק קניות או מבני משרדים רפואיים, יהיה 
, תאשר כי אינה מעוניינת לבצע את הפעילות האם החברה, באישור ועדת הביקורת של

נורסטאר, רק אז תוכל נורסטאר לבצע פעילות כאמור בעצמה. זכות קבוצת הנבחנת על ידי 
פעילות שנבחן על ההצעה הראשונה תמשיך ותהא תקפה גם על עסקאות ספציפיות בתחום ה

נורסטאר ונדחה על ידי החברה. במועד בו תחליט ועדת הביקורת של החברה קבוצת ידי 
לראשונה כי היא אינה מעוניינת לפעול בתחום נדל"ן מסוים, היא תמסור על כך דו"ח מיידי, 
שיפרט את תחום הפעילות המוצע כאמור. כמו כן, החברה תמסור בדוחות התקופתיים ו/או 

נורסטאר בתקופה הרלוונטית אשר קבוצת יים שלה פרטים בדבר עסקאות שביצעה הרבעונ
הוצעו מלכתחילה לחברה ואשר החברה החליטה שלא לבצען כאמור, ובלבד שלא יימסרו 
פרטים אודות עסקאות קונקרטיות שלא פורסמו עד אותו מועד על ידי נורסטאר, וכן הנימוקים 

דחות את העסקאות האמורות. להסרת ספק מובהר, המפורטים שהביאו את ועדת הביקורת ל
כי עקרון הענקת זכות ההצעה הראשונה לחברה, האמור לעיל, לא יחול לגבי פעילות בתחום 

נורסטאר לפעול כלל קבוצת מרכזי קניות ובתחום מבני משרדים רפואיים, אשר בהם לא תוכל 
  כל עוד מתקיימים תנאי סעיף אי התחרות.

  ניהולהסכם לקבלת שירותי   .ב

על פיו , בין הצדדיםשהיה קיים נורסטאר עודכנו תנאי הסכם הניהול -במסגרת הסכם גזית
  כדלקמן ("הסכם הניהול החדש"): ,עניקה החברה לקבוצת נורסטאר שירותי ניהולמ

על פי הסכם הניהול החדש תמורת שירותי הניהול שמשלמת נורסטאר ישראל לחברה עודכנה 
, ש"ח בתוספת מע"מ 122,000א עומדת על תשלום חודשי בסך כך שהי 2014בחודש ספטמבר 

("דמי הניהול"). דמי  )2014ש"ח (ששולמו על פי ההסכם עד לחודש נובמבר  105,000חלף 
הניהול צמודים למדד המחירים לצרכן. כמו כן, לשם הבהרה, להסכם נוסף פירוט בדבר סוגי 

שירותים הבאים: שירותי מזכירות, ניהול השירותים המוענקים מכוחו באופן שאלה כוללים את ה
כספים (כולל דיווח לרשויות), גזברות, מחשוב ומערכות מידע, תקשורת, שירותים משפטיים, 
טיפול במימון בנקאי, שוק ההון והשקעות נורסטאר ישראל וחברות מקבוצתה (הכוללות את 

הניהול הינו לתקופה נורסטאר וחברות בשליטתה). תוקף הסכם הניהול החדש ביחס לשירותי 
הוארך לתקופה  2014(כאמור, בחודש ספטמבר  2011בנובמבר  16שנים החל מיום  שלוששל 

, בסיומן יתחדש מאליו, מעת לעת, לתקופות )2014בנובמבר  16של שלוש שנים החל מיום 
שנים כל אחת, כאשר כל אחד מהצדדים יהא רשאי שלא לחדשו בהודעה בכתב  3בנות 

ופת ההסכם (והכל, בכפוף לדרישות ימים לפני תום תק 90 - שני, לא יאוחר משתינתן לצד ה
  ).החברות חוק

  הענקת זכויות רישום לקבוצת נורסטאר  .ג

יורק ("הנפקת החברה -עם השלמת הנפקת ורישום מניות החברה למסחר בבורסה של ניו
שר עם מניות בבורסה של ניו יורק"), העניקה החברה לנורסטאר זכויות רישום מסויימות בק

), Registration Rightsהחברה שבבעלותה, לרבות באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה (
  אשר עיקריהן כמפורט להלן: 

Piggyback Registraton –  בכל עת בה החברה תפעל לרשום מכירת מניות שלה (או ניירות ערך
") תעמוד לנורסטאר SEC"- המירים למניותיה) באמצעות רשות ניירות ערך האמריקאית (ה

  הזכות להצטרף לרישום מניות החברה שבבעלותה. 

Non-Shelf Registered Offering Demand –  נורסטאר תהא רשאית לדרוש מהחברה לבצע
או  Form F-1רישום למסחר של מניות החברה שבבעלותה על פי מסמך רישום/תשקיף מלא (

תקופת החסימה שתחול על החברה  כל טופס רישום מתאים אחר), בכל עת, החל מפקיעת
ועל נורסטאר לביצוע הנפקות בקשר עם הנפקת מניותיה של החברה לראשונה בבורסה של 

יורק. נורסטאר תהא רשאית לממש את זכותה כאמור פעמיים בלבד, ובלבד שהמניות שהיא -ניו
"ב או מיליון דולר ארה 30 - מבקשת למכור בהצעה הינן בעלות שווי שוק שלא יהא נמוך מ

  מלוא המניות שתהיינה בבעלות נורסטאר וגופים הקשורים אליה, לפי הנמוך מביניהם.

Shelf Registration Demand –  נורסטאר תהא רשאית לדרוש מהחברה לבצע רישום למסחר
או כל טופס רישום  Form F-3של הצעת מניות החברה שבבעלותה על פי מסמך רישום מקוצר (

החברה תהא רשאית על פי דין לבצע רישום מקוצר כאמור. במקרה  מתאים אחר) בכל עת בה
של הצעה מגובה בחיתום מלא, נורסטאר תהא רשאית להפעיל את זכותה כאמור פעמיים בכל 
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שנה קלנדרית, ובלבד שהמניות שהיא מבקשת למכור בכל הצעה הינן בעלות שווי שוק שלא 
ות שתהיינה בבעלות נורסטאר וגופים מיליון דולר ארה"ב או מלוא המני 30 -יהא נמוך מ

  הקושרים אליה, לפי הנמוך מביניהם.

על אף האמור לעיל, במקרה בו רישום מניות החברה שבבעלות נורסטאר הינו במסגרת 
הנפקת מניות על ידי החברה המובטחת בחיתום, ככל שהחתמים ימליצו על הגבלת כמות 

הא רשאית להגביל את כמות המניות המניות שיירשמו למסחר במסגרת ההנפקה, החברה ת
שנורסטאר תהא רשאית לרשום על פי זכויותיה לעיל, בהתאם לכללי העדיפות שנקבעו 
בהסכם. כמו כן, בנסיבות מסויימות (לרבות נסיבות בהן מסמך הרישום יגרום לחברה נזק 

  ם.מהותי), לחברה זכות לדחות את פרסום מסמך הרישום, בכפוף למגבלות המפורטות בהסכ

החברה תישא בכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיה על פי ההסכם בקשר עם רישום 
למסחר של מניות מכוחו, לרבות אגרות רישום והגשה, הוצאות דפוס, ייעוץ משפטי (למעט 

  יועצים משפטיים שייצגו את בעלי המניות המוכרים בלבד), שירותי רואה חשבון וכו'. 

ר בהסכמי זכויות רישום עם בעלי מניות אחרים, בכפוף לכך החברה תהא רשאית להתקש
שנורסטאר תהא זכאית לאותן זכויות רישום שיוענקו לבעלי המניות האחרים (ככל שהן תהינה 

  עדיפות על הזכויות המוענקות לנורסטאר על פי הסכם רישום הזכויות).

פקו ביחס לאותן מניות, זכויות הרישום המפורטות לעיל יחולו גם על כל ניירות הערך שיונ
לרבות עקב חלוקת מניות הטבה, פיצול מניות, שינוי הון, איחוד הון, מיזוג וכו'. כמו כן, 
נורסטאר תהא רשאית להעביר את זכויותיה על פי ההסכם האמור, כולן או חלקן, לכל נעבר, 

  מהמניות הרגילות הניתנות לרישום. 5%בכפוף לכך שיועברו לפחות 

ם, החברה תשפה את נורסטאר וגורמים מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה בכפוף לחריגי
(לרבות שכר טרחת עורך דין) שנגרמו כתוצאה ממידע שגוי שנכלל במסמך רישום או בתשקיף 
או כתוצאה מהפרת הדין על ידי החברה בקשר עם רישום כאמור, למעט ככל ומידע שגוי 

כפוף לחריגים, נורסטאר תשפה את החברה וגורמים כאמור נמסר על ידי נורסטאר. כמו כן, ב
מטעמה בגין כל נזק כאמור לעיל שנגרם כתוצאה ממידע שגוי שנכלל במסמך רישום או 
בתשקיף ושהועבר על ידי נורסטאר. בכל מקרה, סכום השיפוי בו תחוייב נורסטאר לא יעלה 

  הרישום הרלבנטי.על סכום התמורה נטו שתתקבל ממכירת ניירות הערך על ידה במסגרת 

תוקף הסכם זכויות הרישום הינו לתקופה שהחל ממועד הנפקת החברה בבורסה של ניו יורק, 
שנים ממועד  עשרועד למועד בו לא ייוותרו ניירות ערך הזכאים לרישום מכוחו או עד לחלוף 

  . )והכל בכפוף להוראות חוק החברות( חתימתו, לפי המוקדם מביניהם

   EQY - בקשר ל LIH הסכם בעלי מניות עם .23.2.

, התקשרו החברה וחברות בנות של CSCבהסכם ההשקעה עם  EQYבד בבד עם התקשרותה של 
, EQY-(להלן יחדיו: "קבוצת ליברטי") ו CSCוחברת האם שלה  LIHעם  EQYהחברה המחזיקות במניות 

 ר קבע), ואש2011(ותוקן בחודש ספטמבר  2011בהסכם בעלי מניות שנכנס לתוקף בחודש ינואר 
   .EQY -הסדרים שונים בין הצדדים בקשר עם החזקותיהם ב

שהיו ברשותה, וסמוך לאחר   EQYמימשה קבוצת ליברטי יחידות המירות למניות  2016בחודש ינואר 
. בעקבות המכירה הסכם בעלי EQY -מכן מכרה אותן, כך שנכון למועד האמור אין לה החזקות ב

  המניות פקע בהתאם לתנאיו.

   FCR-עלי מניות עם אלוני חץ בקשר להסכם ב .23.3.

, התקשרה החברה (יחד עם חברות בנות בבעלותה המלאה; בסעיף זה להלן, 2011בינואר  9ביום 
יחדיו: "החברה") בהסכם בעלי מניות עם אלוני חץ (יחד עם חברות בנות בבעלותה המלאה; בסעיף 

הסכם זה החליף את הסכם בעלי . FCRזה להלן: "קבוצת אלוני חץ") בקשר להחזקותיהם במניות 
, 2015בדצמבר  31. למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 2000המניות בין הצדדים מחודש אוקטובר 

. הסכם בעלי מניות האמור קובע, בין היתר, FCRמהון המניות של  6.2%- בכמחזיקה קבוצת אלוני חץ 
, על פיהם החברה FCRטוריון את העקרונות הבאים: (א) נקבעו הסדרים למינוי דירקטורים לדירק

, בהתקיים תנאי FCRהתחייבה, כי תתמוך במינוי עד שני נציגים של קבוצת אלוני חץ לדירקטוריון 
דוח, מונה מטעם קבוצת אלוני ה. נכון למועד FCRהחזקות מסוימים של קבוצת אלוני חץ בהון מניות 

ייבה במקביל לתמוך במינוי נציגי . קבוצת אלוני חץ התחFCRחץ דירקטור אחד בלבד לדירקטוריון 
חברים; (ב) ניתנה  15-לא ימנה יותר מ FCR. כן, הוסכם כי דירקטוריון FCRהחברה לדירקטוריון 

 Dragבנסיבות מסוימות ( FCRלחברה זכות לחייב את אלוני חץ להשתתף בעסקת מכירת מניות של 
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Along Rights(ג) ניתנה לקבוצת אלוני חץ זכות הצטרפות במ ;( כירת מניותFCR ) על ידי החברהTag 
Along Rights בהתקיים תנאים מסוימים; (ד) במקרה בו ירכוש מי מהצדדים ניירות ערך נוספים של ,(

FCR (ה) ;כי אז על הצד הרוכש להציע לצד השני לרכוש חלק יחסי מניירות הערך שנרכשו על ידו ,
), כך שבמידה וקבוצת אלוני חץ תמכור מניות Right of First Offerניתנה לחברה זכות הצעה ראשונה (

FCR תינתן לחברה זכות לרכוש כל או חלק כלשהוא מהמניות (למעט במקרים של מכירת המניות ,
); (ו) FCRמהון המניות  1%בהתאם להצעת רכש, מיזוג, הצעת החלפה וכו', או במקרה של מכירת עד 

לא תנקוט בפעולות שונות המפורטות היא  קבוצת אלוני חץ התחייבה כי כל זמן שההסכם תקף,
או ניסיון לרכוש את השליטה בה, לבד או  FCRבהסכם, שיש בהן משום התערבות באופן ניהולה של 

  .FCRביחד עם אחרים, ללא הסכמה מראש ובכתב של דירקטוריון 

ש שנים (דהיינו, עד לחוד עשרתוקף הסכם בעלי המניות בין החברה לקבוצת אלוני חץ הינו ל
מההון המונפק  3%-יפחתו מ FCR) או עד אשר החזקותיה של קבוצת אלוני חץ במניות 2021אוקטובר 

מההון המונפק  20%-יפחתו מ FCR- ימים רצופים או במקרה בו החזקות החברה ב 90למשך  FCRשל 
ימים רצופים, על פי המוקדם מביניהם. כמו כן, כל אחד מהצדדים רשאי להביא  90למשך  FCRשל 
  ימים ממועד שינוי שליטה באלוני חץ. 60סכם זה לכדי סיום תוך ה

  הגיעו החברה ואלוני חץ להסכמות לסיום הסכם זה והן פועלות לביטולו. 2016בחודש מרץ 

     ATR-בקשר ל מיםהסכ .23.4.

במסגרת הסכם שנחתם בין החברה (באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, אשר 
 -(יחדיו: "המשקיעים") ו CPIזה: "חברת הבת"),  בס"ק; ATR-ברה בבאמצעותה בוצעו השקעות הח

ATR  במסגרתו הומרו אגרות חוב של 2009בחודש ספטמבר ,ATR  ,שהוחזקו בידי המשקיעים למניותיה
 ATRשיפורטו להלן. יצוין, כי במסגרת ההתקשרות לרכישת מניות נקבעו, בין היתר, העקרונות 

מכח ההסכם האמור והחברה  CPIלעיל, בוטלו זכויותיה של  1.1סעיף כמפורט ב CPIשהוחזקו על ידי 
  לבדה זכאית לממש את כלל הזכויות על פיו.

כל עוד מחזיקים  , על פיה,רשימת נושאים לגביהם הוענקו למשקיעים זכויות וטונקבעה  )א(
מיליון  206.7-החברה בכמיליון מניות לפחות (סמוך למועד הדוח, מחזיקה  20-המשקיעים ב

, לגביהן נקבעו ATR, נדרשת הסכמתם לשם ביצוע פעולות מהותיות מסוימות של )ATR מניות
; ביצוע רכישה או התקשרות ATRרפים של מהותיות בהסכם, לרבות: מכירת נכסים של 

. ATR; מינוי מנכ"ל ATRבעסקאות; התקשרות בהסכם מהותי; שינוי משטר המס שחל על 
ולגבי הנפקת  ATRי מהותי בעסקי אחת מחברות קבוצת בנוסף, נקבע כי החלטה לגבי שינו

(למעט חריגים שנקבעו בהסכם) תהיה ברוב  ATRאו כל חברה מקבוצת  ATRניירות ערך על ידי 
  . כן נקבעו למשקיעים זכויות לקבלת מידע.  ATRבאסיפה הכללית של  2/3מיוחד של 

דירקטורים  ארבעהחברים)  10 המשקיעים יהיו זכאים למנות (מתוך דירקטוריון שלא יעלה על  )ב(
 60דירקטורים כל עוד הם מחזיקים  שלושהמליון מניות;  80כל עוד הם מחזיקים (במצטבר) 

מליון מניות; ודירקטור אחד כל עוד הם  40דירקטורים כל עוד הם מחזיקים  שנימליון מניות; 
  מליון מניות. 20מחזיקים 

דת המינויים של הדירקטוריון הממליצה על מינוי המשקיעים יהיו זכאים למנות את רוב חברי ווע  )ג(
יתר חברי הדירקטוריון ולמנות את יו"ר הדירקטוריון, כל עוד המשקיעים מחזיקים במצטבר 

  מיליון מניות. 55לפחות 

 CTY-בקשר ל CPPIBEHבעלי מניות עם  הסכם .23.5.

החזקותיהם בקשר עם  Governance Agreement -ב CPPIBEHעם  2014התקשרה בחודש מאי החברה 
, על פיהם התחייבה החברה CTY, הקובע, בין היתר, הסדרים למינוי דירקטורים לדירקטוריון CTY - ב

, כאשר לפחות אחד מהם יהיה בלתי CPPIBEHלתמוך במינויים של עד שני דירקטורים שיומלצו על ידי 
לושה דירקטורים התחייבה לתמוך במינויים של עד ש CPPIBEH -, וCPPIBEH-והן ב CTY-תלוי הן ב

זכות הצטרפות למכירה של מניות  CPPIBEH-שיומלצו על ידי החברה, וכן התחייבות החברה להעניק ל
CTY  מהון המניות של  5%בהיקף העולה עלCTY עשר חודשים. ההסכם - במהלך תקופה של שנים

 10%- פחות מתחזיק  CPPIBEH) 2) תום עשר שנים ממועד חתימתו; (1יסתיים במועד המוקדם מבין: (
  .CTYמהון המניות של  20%-) החברה תחזיק פחות מ3; או (CTYמהון המניות של 
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       הליכים משפטיים  .24.

שומות מס שבמחלוקת, לרבות הקבוצה צד להם, החברה ומשפטיים שלפרטים בדבר ההליכים ה
-י' ו25 ,ד'26 יםבאור ורא יםצווים שהוצאו בקשר עמם והליכים משפטיים מול רשויות המס ראו באור

  יא' לדוחות הכספיים.25

  

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .25.

הקבוצה נוהגת לבחון את האסטרטגיה העסקית שלה ואת יעדיה, מעת לעת, על רקע ההתפתחויות 
ברמת , כלכלית. להלן תמצית נושאי הליבה באסטרטגיית הקבוצה-בסביבתה העסקית והמאקרו

  :הנדל"ן וברמת מבנה החברה ופעילותה הפיננסית

  נדל"ן מניב, בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים, המספקים את הצרכים בהשקעה
היומיומיים של התושבים, הנחשבים כפחות רגישים למחזוריות כלכלית ביחס לסקטורים אחרים 

, באמצעות החזקה ישירה או עקיפה בנכסים, כאשר החברה שואפת להגדיל את של נדל"ן
  .בהתאם לתנאי השוק ולהזדמנויות העסקיותההחזקה הישירה בנכסיה, 

 אקטיבי של נכסיה. הנהלת -התמקדות בהגדלת תזרימי המזומנים של הקבוצה על ידי ניהול פרו
החברה מאמינה כי מדיניות זו, תוך החזקת הנכסים לאורך זמן, תביא ליצירת ערך נוסף לבעלי 

  מניותיה.

 השכרתם לשוכרים בעלי איתנות  השאת ערכם של המרכזים המסחריים הקיימים באמצעות
  פיננסית ומובילי שוק, תוך יצירת תמהיל שוכרים אטרקטיבי. 

  מיקוד עיקר הפעילות במדינות המדורגות בדירוג השקעה בינלאומי, תוך פיזור גיאוגרפי, ובחינה
  ומימוש הזדמנויות השקעה מתאימות גם באזורים נוספים.

 אורבניים צומחיםהתמקדות באזורים  איתור הזדמנויות לצמיחה עתידית באמצעות.  

  פעילות סלקטיבית ומושכלת בתחום פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים מניבים, מתוך שאיפה
להעלאת התשואה ושדרוג תיק הנכסים הקיים. הקבוצה תשאף, כי פעילות הפיתוח והפיתוח 

  מחדש לא תעלה לידי שיעור מהותי מסך נכסיה.  

 בעלות פוטנציאל , סים, שותפויות או פעילויות קיימות של החברהמיחזור הון דרך מכירה של נכ
 , לרבות על בסיס בחינת סוג הנכס ומיקומו הגיאוגרפי,צמיחה מוגבל ו/או יעילות תפעולית נמוכה

ם ושיפור ביעילות התפעולית ועלויות ההון יביסוס הצמיחה באזורים אורבניל תוך ייעוד התמורה
 של החברה.

 הפעילות במדינות השונות מתבצעת באמצעות הנהלות מקומיות מנוסות  –בי ניהול עצמי ואקטי
המכירות את השוק המקומי. המומחיות, הידע, הניסיון, הקשרים והכרת הסביבה העסקית, 
מאפשרים לחברה לנקוט באסטרטגיה אקטיבית, יוזמת ודינאמית, שיש בה כדי לקדם את 

החברה להתפתחויות בענף הקמעונאות, הגנה הצמיחה הפנימית, בין היתר תוך התאמת נכסי 
ומיצוב גבוה של תיק הנכסים הקיים, וניצול הזדמנויות לרכישה ופיתוח נכסים בסמוך לנכסי 

 החברה.

  בחינת הזדמנויות של מיזוגים ורכישות של חברות נדל"ן (ובכלל זאת גם חברות ציבוריות), תוך
תימת הסכמים ליחסים אסטרטגיים עם ביצוע רכישות ממוקדות, רכישות שליטה בחברות, ח

חברות ויישום מדיניות רכישה עקבית וזהירה, השקעה בשווקים בעלי שיעור צמיחה גבוה, סינרגיה 
  שיווקית ותפעולית, היכרות מעמיקה של השוק המקומי ויצירת בסיס להזדמנויות עסקיות נוספות.

 ובילים בארץ ובעולם, תוך ניהול המשך יצירת שיתופי פעולה עם הגופים המוסדיים החזקים והמ
הנכסים שבבעלות השותפויות כאמור, באופן המביא לידי ביטוי את ניסיונה ומומחיותה בניהול 

  נכסים אלו. 

  שמירה על מתאם כלכלי גבוה ככל האפשר, בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו
העצמי במטבעות של השווקים  נלקחו ההתחייבויות בגין רכישתם, מתוך מגמה להחזיק את הונה

השונים בהם היא פועלת ובשיעורים דומים לשיעור הנכסים במטבעות השונים מתוך סך הנכסים, 
  ותוך עריכה, מעת לעת, של עסקאות הגנה לצמצום חשיפה כאמור לשינויים בשערי מטבע חוץ.

 קה של הקבוצה, שמירה על רמת נזילות נאותה המאפשרת ניצול הזדמנויות עסקיות בתחומי עיסו
  . רבות לאורך שנים הפרוסה מצבת התחייבויותוכן ניהול 
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  הרחבת הגמישות הפיננסית בשווקי ההון הבין לאומיים והגדלת החשיפה בפני משקיעים מוסדיים
ובכלל זה שיפור דירוג החוב של החברה תוך שאיפה לקבלת דירוג אשראי , מקומיים ובינלאומיים

ד את עלויות החוב של החברה וזאת תוך שימוש במקורות ובמסגרות בינלאומי מתוך מטרה להורי
  .הקיימים לקבוצה וכן על ידי גיוסי הון וחוב בשווקים השונים

  חדשות ומכירת פעילויות קיימות תוך פישוט מבנה החברה ומתוך מטרה להוריד ביצוע השקעות
שך שמירה על יחסי איתנות תוך שימת לב להמועלויות, לייצר יעילות תפעולית ויתרונות לגודל 

  פיננסית נאותים המאפיינים את הקבוצה.

 .(בעלי מניות ומחזיקי אגרות חוב) ייחוס חשיבות רבה לשקיפות ואמינות מול המשקיעים  

  .הקבוצה מאמינה, כי ההון האנושי המועסק בקבוצה הינו אחד המשאבים החשובים ביותר שלה
איתן לצמיחת פעילות החברה ויצירת ערך לבעלי  שימור ההון האנושי לאורך זמן מהווה בסיס

  מניותיה. 

היעדים האמורים לעיל, הם בבחינת חזון ויעד, המבוססים במידה מהותית על ציפיות 
והערכות לגבי התפתחויות כלכליות ואחרות (ענפיות וכלליות) ועל השתלבותן אלה באלה. 

ה, לרבות בקשר עם יכולתה אין לחברה כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן תתממשנ
לממש את החזון ולהשיג את היעדים שהעמידה לעצמה, אשר במידה בלתי מבוטלת 
מבוססים גם על גורמים שמעצם טבעם, אינם בשליטתה. מובהר, כי תוצאות הפעילות של 
החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע 

  זה.

  

  ותיים לאחר תאריך הדוח אירועים מה .26.

לדוחות  40ראו באור על המצב הכספי לפרטים אודות אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח 
  הכספיים.

  

  מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים .27.

  לדוחות הכספיים. 39ראו באור 

  

  גורמי סיכון של החברה  .28.

  סיכוני מקרו   .28.1.

סחירים של חברות הקבוצה, ממומנת מהנפקות פעילות הקבוצה ברכישת נכסים וניירות ערך  – מימון .28.1.1.
מגיוסי חוב בשווקי ההון השונים וכן ממוסדות פיננסיים. פגיעה ביכולת הגיוס של הקבוצה עלולה והון 

  להגביל את פעילותה באופן מהותי. 

תוצאותיהן העסקיות של החברה והחברות המאוחדות שלה, תלויות ביכולתן לגייס בעתיד הלוואות או 
 EQYתנאי גיוסים כאמור, לשם פירעון ההלוואות ולתזרים המזומנים הנדרשים לפעילותן (ולגבי הון וב

). יכולת המימון של REIT-גם לשם עמידתה בדרישה לחלוקת דיבידנד על מנת ליהנות ממעמד ה –
הקבוצה עלולה להיות מושפעת מחוסר זמינות או מחסור במקורות מימון חיצוניים, שינויים בתנאי 

(לרבות הטלת מגבלות  ון קיימים, שינויים בתוצאות הפעילות של הקבוצה, שינויים חקיקתייםמימ
, והידרדרות במצב הכלכלי לעיל) 22רגולטוריות על היקפי האשראי של הקבוצה, כמפורט בסעיף 

באזורי הפעילות של הקבוצה. כמו כן, תיתכן השפעה על תוצאות פעילותן של החברות המאוחדות 
שינויים בשערי הריבית, אולם לנוכח העובדה כי מרבית חובותיהן של חברות הקבוצה הינן כתוצאה מ

בריבית קבועה, השפעתם של שינויים בשערי הריבית על הקבוצה הינה מוגבלת. להיקפי החוב של 
החברה וחברות הבנות עלולה להיות השלכה מהותית על חברה וחברות הבנות הציבוריות, לרבות 

חלק מהותי מתזרים המזומנים לפירעון הלוואות, וכן היא עלולה לפגוע ביכולת באופן הקצאת 
  להקצות משאבים לתפעול, פיתוח ורכישת נכסים, ביכולת לחלק דיבידנדים וביכולת הגיוס. 

כמו כן, להפרת התחייבויות של החברה בהסכמי מימון, לרבות התחייבויות לשמירה על יחסים 
מי שוק החיצוניים לחברה ומגבלות בדבר שינוי שליטה, עלולות להיות פיננסיים המושפעים גם מגור

השלכות מהותיות, כגון דרישה לפירעון מוקדם של ההלוואות, מימוש נכסים ומימון מחדש בתנאים 
פחות טובים. בנוסף, שינוי (או שינוי צפוי) בדירוג החוב של אילו מחברות הקבוצה, עלול להשפיע על 

  ננסיים ולהעלות את עלויות הגיוס שלהן. נגישותן לשווקים פי
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בנוסף, שינויים בדירוג האשראי של חברות הקבוצה עשויים להשפיע על מחיר השוק של אגרות החוב 
  של חברות הקבוצה ועל סחירותן וכן עשויים להשפיע על גיוסים בשוק ההון ו/או ממוסדות פיננסיים. 

ת החלף ריבית ומטבעות, אשר ביחס לחלקן לעיל, לחברה עסקאו 19.8כמו כן, כאמור בסעיף 
התקשרה החברה בהסכמים הקובעים מנגנוני התחשבנות שוטפים בקשר עם השווי ההוגן של 
עסקאות ההחלף. אשר על כן, החברה עלולה להידרש להעביר למוסד הבנקאי, מעת לעת, סכומים 

  מהותיים בהתאם לשווי ההוגן של העסקאות האמורות.

לחברה חשיפה מטבעית של הונה העצמי בעיקר לדולר ארה"ב, לדולר  – יפיןשינויים בשערי חל .28.1.2.
, באופן שעלייה בשער החליפין של המטבעות הזרים מגדילה את ולריאל הברזילאי לאירו ,הקנדי

הונה העצמי וירידה בשעריהם מקטינה את הונה העצמי (כאשר השפעות כאמור מתקזזות מול 
שהחברה מבצעת). כמו כן, שינויים  Forward -ו SWAPמסוג  החלף בסיס הצמדה וריבית עסקאות

 -ו SWAPבשערי החליפין משפיעים על השווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים (בעיקר מסוג 
Forward אשר מטרתם להעניק הגנה מפני החשיפה הכלכלית, אך אינם עומדים בתנאים של גידור ,(

הוגן של מכשירים אלו נזקף לדוח רווח והפסד. רווחיות בהתאם לכללי החשבונאות. השינוי בשווי ה
  החברה עלולה להיות מושפעת לרעה מהעדר הגנה או הגנה חלקית בפני שינויים בשערי החליפין.

חלק משמעותי מנכסי החברה מורכב מניירות ערך של החברות הבנות  – שינויים בשווקי ההון .28.1.3.
קי ההון ותנודתיות במחירי המניות עקב שינויים הציבוריות של החברה. אשר על כן, שינויים בשוו

בתנאי השוק וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה, עלולה להשפיע על שווי מניות החברה וחברות 
הקבוצה, ולהשפיע על ביצועי החברה ותוצאות פעילותה, אשר עלולים, בין היתר, לחשוף את החברה 

נקבעו בהסכמי האשראי וכן להגביל את יכולתן למצב של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות ש
  לגייס הון נוסף.

לנכסי הקבוצה פרישה  – תנאים כלכליים המשפיעים על אזורים גיאוגרפיים מסוימים .28.1.4.
- מדינות, אשר כל אחד מהם חשוף מטבעו לתנאים מאקרו 20 - גיאוגרפית רחבה על פני למעלה מ

חלק מהותי משטחי הקבוצה ל הנכסים. כמו כן, כלכליים שונים, להם השפעה על פעילותם ושוויים ש
, בקנדה בעיקר )4.2% -, בצפון מזרח ארה"ב (כ)10.5% -בפלורידה (כהניתנים להשכרה ממוקמים 

), בהתאמה, באופן 3.8% -), ובהלסינקי (כ6.9% -במונטריאול רבתי (כ ,)9.3% -בטורונטו רבתי (כ
ותי עקב שינוי לרעה בתנאים הכלכליים או המגביר את הסיכון שהקבוצה תושפע לרעה באופן מה

  אסון טבע איזורי שישררו באזורים אלה.  

פעילויות טרור עלולות להשפיע על נכסי  – סיכוני טבע וטרור וסיכונים שאינם מבוטחים .28.1.5.
 הקבוצה. בנוסף, חלק מנכסי הקבוצה מצוי באזורים החשופים לסיכוני טבע (כגון סופות הוריקן,

בגין סיכונים אלה וסיכונים אחרים, אינם ניתנים לביטוח  נזקיםורעידות אדמה).  הצפות סופות חורף,
או שאינם מכוסים במלואם בפוליסות ביטוח של הקבוצה. בנוסף, זמינותם של כיסויים ביטוחיים 
מסוימים בשל סיכונים אלו ואחרים, עלולה להצטמצם וכן עלות הפרמיה בגינם עלולה לעלות, באופן 

  לצמצום הכיסוי הביטוחי של חברות הקבוצה.  שעלול להביא

חלק מהשקעות הקבוצה הינן בשווקים מתפתחים, בעיקר במרכז  - השקעה במדינות מתפתחות .28.1.6.
), ברזיל והודו (בה השקיעה החברה בקרן השקעות). השקעות ATR(באמצעות וברוסיה ומזרח אירופה 

עותיה בשווקי צפון אמריקה וצפון הקבוצה בשווקים המתפתחים נתונות לסיכון גבוה ביחס להשק
ומערב אירופה, ובכלל זאת חושפות את השקעת החברה לסיכונים משפטיים, כלכליים ופוליטיים 

  במדינות אלו.

  סיכונים ענפיים   .28.2.

הכנסות הקבוצה מושפעות, בין היתר, מן  – איתנות פיננסית של שוכרים לרבות שוכרי עוגן .28.2.1.
בעיקר של שוכרים משמעותיים ובכללם שוכרי עוגן. האיתנות האיתנות הפיננסית של שוכרי הנכסים ו

הפיננסית של השוכרים מושפעת, בין היתר, מכלכלת המדינות והאזורים בהם הם פועלים. גורמים 
שונים כגון שינוי לרעה בתנאים הכלכליים באיזורי הפעילות של הקבוצה, שינוי בהרגלי הקניה של 

עילות של הקבוצה והמיתון הכלכלי בו מצויים חלק משווקי הצרכנים, תחרות מוגברת באיזורי הפ
הפעילות של הקבוצה, עשויים לפגוע בפעילותם העסקית ותוצאותיהם הכלכליות של שוכרי עוגן 
ושוכרים אחרים של נכסי הקבוצה, אשר מצידם עשויים להביא לאי חידוש הסכמי השכירות, עיכובים 

דה בתשלום דמי השכירות וכיו"ב וכפועל יוצא מכך באכלוס נכסי הקבוצה, לעיכוב או אי עמי
להשפיע באופן שלילי על הכנסות הקבוצה. עזיבת דייר עוגן הינה בעלת השלכות על כל המרכז 
המסחרי בו הוא מצוי ועל כח המשיכה שלו, ולכן גם על הכנסות הקבוצה מאותו מרכז מסחרי, זאת, 
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כמו כן, במקרה של עזיבת  בגין החנות שנסגרה.אף אם דייר העוגן ממשיך לשלם את דמי השכירות 
  דייר עוגן, קיים חשש כי יהיה קושי לאכלס מחדש את הנכס בתנאים אטרקטיביים.

חלק ניכר מהשוכרים  – שינויים במדיניות השכירות של רשתות שיווק ושוכרים מהותיים .28.2.2.
לות להיות מושפעות הקבוצה הינם רשתות שיווק. תוצאותיה העסקיות של הקבוצה עלו שלהמהותיים 

לרעה משינוי במדיניות רשתות השיווק בקשר עם דרכי ההפעלה של החנויות (כגון גודל החנויות) 
  ואזורי הפעלתן.

מאחר שעיקר נכסי הקבוצה הינם מרכזים מסחריים,  – שינויים בהרגלי הצריכה של התושבים .28.2.3.
י הצריכה של התושבים באזורים המתבססים על חנויות מזון, פארמה, ביגוד ושירותים, שינוי בהרגל

כגון מעבר לרכישה במרכזים מסוגים אחרים או מעבר לרכישה  ,הסמוכים לאותם מרכזים מסחריים
עלול לפגוע ביכולתם של שוכרים בנכסי הקבוצה, אשר או באמצעות האינטרנט,  באמצעות הטלפון

קבוצה ולפיכך, להשפיע חלק מהותי מהם הינו בתחום הקמעונאות לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי ה
כחלק מהמגמות הבולטות בשנים האחרונות בתחום  לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה.

הרגלי הצריכה, עדות חלק מחברות הקבוצה לגידול גובר בהיקפי הרכישות המבוצעות באמצעות 
רים ולהשפיע האינטרנט ומעריכות כי גידול זה ימשיך, באופן העלול לפגוע בהיקפי המכירות של שוכ

כמו כן, שינויים כאמור עלולים לפגוע בתקבולים  על הביקושים לשטחי מסחר בידי שוכרים אלו.
  שמקבלות חברות הקבוצה המבוססים על היקף המכירות בנכס.

דרישות חוקיות ורגולטוריות, לרבות בנוגע לשמירה על איכות הסביבה ולדיני חברות  .28.2.4.
אלה המעורבות בפעילות בנייה, פיתוח ופיתוח מחדש,  חברות הקבוצה, לרבות – וניירות ערך

כפופות לדרישות חוקיות ורגולטוריות בהיבטים שונים, ובין היתר בסוגיות הקשורות באיכות הסביבה 
(מטרדים, זיהום תת קרקעי ועילי, פסולת רעילה וכד') והוראות המחייבות התאמת מבנים באופן 

בעלויות הכרוכות בעמידה בהן, באופן העלול להשפיע  המאפשר גישה נוחה לנכים, ועליהן לשאת
, לא ידוע לחברה על אירוע כאמור שיש בו כדי 2015בדצמבר  31על תוצאותיהן לרעה (נכון ליום 

להשפיע מהותית לרעה על תוצאותיה). אחריות החברה והחשיפה שלה לנזקים ועלויות (כגון בהיבטי 
וע גם מפעולות או מחדלים הקשורים לתקופה בה היה מס, איכות סביבה ורגולציה), עלולות לנב

הנכס הרלבנטי בבעלות של בעלים קודמים ובהחזקת מחזיקים אחרים, לרבות פעילות שלא בהתאם 
להוראות הדין (כגון: אי עמידה בדרישות רישוי), ולרבות כתוצאה מכך שהבדיקות שערכה החברה 

או בלתי מספקות. לתיאור הסיכונים העיקריים לקראת רכישת נכס כלשהו עלולות להיות לא מלאות 
  לעיל. 21. הכרוכים בהפרת דינים הקשורים לשמירה על איכות הסביבה, ראו גם סעיף 

 יורק-בבורסה של ניו ,אביב-בנוסף, לאור זאת שהחברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל
ובקנדה, לרבות  בארה"ב ,רץ, עליה לעמוד בהוראות הדין הרלבנטיות באובבורסה של טורונטו

. כמו כן, חלק ההשלכות המשפטיות הנובעות מתיאום וסנכרון בין שלושת מערכות הדינים האמורות
) הינן חברות אשר ניירות הערך שלהן EQY, FCR, CTY, ATRמהחברות המאוחדות של החברה (

בורסה (לרבות כללי נסחרים בבורסות שונות בעולם וכפופות לדיני ניירות הערך הרלבנטיים בכל 
ממשל תאגידי). עמידה בדרישות אלו כרוכה בעלויות גבוהות לחברה ולחברות הקבוצה האמורות, 
ובנוסף הפרתם עלולה להטיל על חברות אלו קנסות ואף לעלות לכדי עבירה פלילית, ועל כן עלולות 

ערך, במטרה לאתר להשפיע לרעה על הקבוצה. לפרטים אודות אימוץ תוכנית אכיפה בדיני ניירות 
  .לעיל 22. ראו סעיף בידי החברה ולמנוע הפרות בדיני ניירות ערך, 

החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד  את הכנסת אישרה 2013 דצמברבחודש כמו כן, 
והפרדה בין , הכולל, בין היתר, התייחסות לנושאי שליטה באמצעות מבנה אחזקות פירמידאלי 2013 –

לדוח. כמו כן,  22לפרטים ראו סעיף . ריאליים משמעותיים וגופים פיננסיים משמעותייםגופים 
הוראות לעניין מגבלות על  לקבועשר האוצר ונגיד בנק ישראל במסגרת הוראות החוק הוטל על 

אשראי שיינתן לתאגיד או לקבוצה עסקית בידי גופים פיננסיים, במצטבר, בהתחשב בין היתר בחבות 
ה של ביכולת . הטלת מגבלות כאמור, עלולה לפגועיד או בסך חברות הקבוצה העסקיתשל כל תאג

תוצאותיה ב ה ולפגועלשם פירעון הלוואות ולתזרים המזומנים הנדרש לפעילותאשראי לגייס  הקבוצה
הקבוצה. בנוסף, בהתאם להוראות ההפרדה בין גופים ריאליים משמעותיים (עליהם העסקיות של 

גופים פיננסיים משמעותיים, חלה מגבלה על ההחזקות בחברה בידי גופים פיננסיים נמנית החברה) ו
משמעותיים ובעלי השליטה בהם, באופן המגביל את פוטנציאל ההשקעה של גופים כאמור בחברה, 

 וכן חלות על החברה מגבלות השקעה בגופים פיננסיים כאמור. 

, בין היתר, בתחום פיתוח נכסים, הן על הקבוצה פועלת – פעילות בתחום חידוש ופיתוח נכסים .28.2.5.
דרך ייזום פרויקטים לפיתוח, הן על דרך רכישת נכסים לפיתוח והן על דרך הרחבה ופיתוח של נכסים 
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קיימים. אין כל וודאות שתחזיותיה של הקבוצה בקשר לפיתוח אחד או יותר מהנכסים, תתגשמנה. 
ות לסיכונים אשר בדרך כלל כרוכים בפעילות התחייבויותיה של הקבוצה בקשר לפיתוח נכסים, כפופ

השלמת הבנייה כלל) ועלויות - שכזו וכוללים בין היתר: עיכובים בבנייה וחריגה מלוחות זמנים (או אי
הנובעות מכך; חריגה מעלויות מתוכננות לרבות בהיבט חומרי הגלם, כוח אדם, מימון, עיכובים 

ות אחרות; פגעי טבע ואקלים באתרי הפיתוח; קשיים ועלויות הקשורים לאישורים רגולטוריים ועלוי
הכרוכים בתנאי הקרקע; סיכונים טכניים הקשורים בתוכניות הבנייה, פעילות הבנייה והיבטי איכות 
הסביבה; ליקויי בנייה (לרבות כתוצאה משימוש בשיטות בנייה, חומרי גלם או מוצרים פגומים 

י אכלוס הנכס על ידי הדייר המתוכנן לאכלסו על פי הנרכשים על ידי החברה מצדדים שלישיים); א
הסכמי שכירות מוקדמים; אכלוס הנכס בדמי שכירות נמוכים מהמתוכנן, ועוד. חוסר יכולת להשלים 
את הפיתוח או פיתוח מחדש של הנכסים, או להשלימם במועד, בשל הסיבות המפורטות לעיל או 

  ברה, מצבה הפיננסי ועל תוצאות פעילותה.מסיבות אחרות, עלולה להשפיע לרעה על עסקי הח

הקבוצה חשופה לסיכונים הכרוכים במתן שירותי ניהול  – סיכונים הקשורים בניהול נכסי הקבוצה .28.2.6.
לשוכרי נכסיה, לרבות אחריות לנזקים לצדדים שלישיים. במקרה בו הקבוצה לא תצליח לנהל באופן 

מוגדלות הקשורות באחזקת ושיפור נכסים יעיל נכס או נכסים כלשהם, עלולות להיווצר עלויות 
כאמור, אובדן הזדמנויות לשיפור הכנסות ותשואה, וירידה בערך הנכסים. כמו כן, בכל הנוגע לקבלת 
שירותי ניהול לנכסי הקבוצה מידי צדדים שלישיים, עלולה איכות השירותים המוענקים על ידי צדדים 

התקשר עם צדדים שלישיים בעלי יכולות) להשפיע שלישיים כאמור (כמו גם יכולת הקבוצה לאתר ול
  באופן מהותי על יחסי הקבוצה עם שוכריה וכן על תשואת הקבוצה מהשקעותיה.

הקבוצה חשופה לתחרות משמעותית ברכישת נכסים. הגברת התחרותיות  – סביבה תחרותית .28.2.7.
רכישה, להעלות ברכישת נכסים ובהתקשרות עם דיירים עלולה להפחית את כמות הנכסים הפנויים ל

את מחירי הנכסים המיועדים לרכישה, להפחית את היכולת למשוך שוכרים ואת דמי השכירות, 
להפחית את שיעורי התפוסה, להגדיל את עלויות התפעול ולפגוע בתשואה המתקבלת מנכסי 
החברה. כמו כן, למתחרי החברה עלולים להיות יתרונות כתוצאה, בין היתר, מעלות אשראי נמוכה 
יותר, תפעול יעיל יותר ועמידות גבוהה יותר לסיכון (לתיאור התחרות בתחומי פעילות הקבוצה ראו 

  לעיל).  14.  ףסעי

גידול בהוצאות התפעול ובהוצאות אחרות, ללא גידול  – גידול בהוצאות תפעול והוצאות אחרות .28.2.8.
ול בעלויות נותני מקביל במחזור או בתשלומים מצד שוכרים, עלול להיגרם, בין היתר, בשל גיד

שירותים חיצוניים, גידול בנטל מסי המקרקעין ובהיטלים אחרים, גידול לא צפוי בעלויות אחזקה 
(לרבות בשל תקלות בלתי צפויות וגידול בעלויות אנרגיה), שינוי בחוק, ברגולציה או במדיניות 

, ובקנדה סחר בארה"בשלטונית ועלייה בעלויות הביטוח. כמו כן, עם רישום מניותיה של החברה למ
החברה נושאת בעלויות משמעותיות על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות הכרוכות בכך, לרבות 
שירותים משפטיים וחשבונאיים (אשר יוטלו גם על חברות הבנות הציבוריות שיצטרכו לעמוד בחלק 

  מהדרישות האמורות). 

הקבוצה  – הקבוצה ועל פעילותהסיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים על ערך נכסי  .28.2.9.
חשופה לסיכונים הנובעים מהעובדה שהערכת שווי נכסי מקרקעין הינה סובייקטיבית ולא וודאית 
מטבעה, ולסיכונים הנובעים מכך שערך הנכסים עלול להיות מושפע מגורמים שונים אשר הינם מחוץ 

דל"ן והפיננסים בארה"ב לשליטת הקבוצה, כדוגמת ההשפעה של המשבר הפיננסי על סקטורי הנ
ומשבר החוב באירופה לרבות תנאי השוק בכללו ובכלל זה שווקי הנדל"ן, הנדל"ן המסחרי בכלל 
והנדל"ן בתחומי פעילותה של הקבוצה בפרט, העדר נזילות בהשקעות בנדל"ן, תנאים כלכליים כלל 

שכרה, תנאים דמוגרפיים, ארציים, אזוריים או מקומיים, תנאים ואירועים פוליטיים, עודף שטחים לה
התנהגות צרכנית, שיעורי אבטלה, קרבה ונגישות של נכסים מתחרים, גישה לתחבורה ציבורית, שינויי 
חקיקה (לרבות רטרואקטיביים), הפקעה, מסי העברה ומסים ותשלומים אחרים, וגידול בהוצאות 

להשכרה במחיר נמוך מכפי תפעול (לרבות הוצאות אנרגיה). סיכונים אלה ואחרים עלולים להוביל 
 פחות אטרקטיבייםשתוכנן, לאחוזי תפוסה נמוכים, לאי חידוש חוזי שכירות או חידושם בתנאים 

מהיבט המשכיר (לרבות בכל הנוגע לשוכרי עוגן), לתופעות לוואי שליליות של עזיבת דיירים קטנים, 
כיר, ולנשיאה בעלויות לא לאפשרות של נשיאה בהוצאות בגין נכסים אותם לא תצליח הקבוצה להש

  מתוכננות בגין פעולות תיווך ואיתור שוכרים חדשים.

השקעה בנדל"ן הינה, בדרך כלל, השקעה שאינה נזילה לעומת  –היעדר נזילות ההשקעה בנדל"ן .28.2.10.
השקעה בניירות ערך. העדר הנזילות עלול לגרום לחברה למכור נכסי מקרקעין בתגובה לשינויים 

או בשל תנאים אחרים, שלא במועד או במחיר הרצוי. בנוסף, לכמה מדיירי  בכלכלה, בשוק הנדל"ן
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העוגן בנכסי הקבוצה יש זכות סירוב ראשונה או זכות הצעה ראשונה לרכישת הנכסים, באופן שעלול 
  להקשות על מכירת הנכסים בתגובה לשינוי בתנאי השוק.

  סיכונים מיוחדים לחברה .28.3.

-כ EQYברות המאוחדות של החברה ובייחוד מעמד שינוי בנטל המס בקשר עם פעילות הח .28.3.1.
REIT –  הקבוצה חשופה לשינויים אפשריים בנטל המס בקשר עם פעילותן של החברה ושל חברות

מאוחדות שלה, לרבות בשל שינויים בדיני המס החלים באזורי פעילותן של חברות הקבוצה או בשל 
ל על הכנסות הקבוצה. כמו כן, נכון ליום אי התממשות הנחות של החברה לגבי הטיפול המיסויי הח

ותוצאותיה העסקיות עלולות להיות מושפעות לרעה אם  REIT-כ EQY, ממוסה 2015בדצמבר  31
לא תקיים  EQYאו אם  REIT-אינה עומדת בתנאים הנדרשים מ EQYרשויות המס בארה"ב תקבענה כי 

גרום לירידה ברווחים הראויים . בנוסף, עלול הדבר לREITאת התנאים הנדרשים לצורך היותה 
, REIT. דרישות החוק האמריקאי בקשר עם חלוקת דיבידנדים על ידי EQYלחלוקה כדיבידנד על ידי 

לממן רכישת נכסים חדשים, וכן לחדש ולפתח נכסים קיימים,  EQYעלולות להגביל את יכולתה של 
  .EQYשל מבלי להיזקק למימון נוסף בצורת הון זר או בצורת השקעה בהונה 

קיימת תלות מסוימת בהמשך פעילותם של יו"ר הדירקטוריון של החברה,  לחברה – תלות בהנהלה .28.3.2.
שנים עד  עשרמר חיים כצמן, ושל סגנו הפעיל, מר דורי סגל, אשר כיהן כמנכ"ל החברה במשך כ

. ה"ה כצמן וסגל מכהנים בתפקידים שונים בקבוצה. להערכת החברה, עם סיום 2008לתחילת שנת 
, פחתה התלות 2008כהונתו של מר דורי סגל כמנכ"ל החברה ומינויו של מנכ"ל תחתיו בראשית שנת 

הסתיימו הסכמי העסקה  2011בחודש נובמבר  17.3. בשני נושאי המשרה האמורים. כאמור בסעיף 
של החברה עם מר כצמן ועם מר סגל, אך נכון למועד הדוח ממשיכים מר כצמן ומר סגל 

ברה. החברה אינה יכולה להעריך איזו השפעה תהיה, אם בכלל, לסיום פעילות של בתפקידיהם בח
  איזה מהמנהלים האמורים בקבוצה. 

לבעלת השליטה בחברה, נורסטאר החזקות אינק., ולבעלי השליטה בה, ה"ה  - השליטה בחברה .28.3.3.
לקבל ולת חיים כצמן ולבני משפחה מסוימים שלו, דורי סגל ורעייתו, הגב' אריקה אוטוסון, היכ

חברה, מאחר והחזקותיהם בחברה ה של מניותהבעלי החלטות מחייבות באסיפה הכללית של 
מספקות לצורך קבלת החלטות מסויימות באסיפה הכללית של החברה ללא צורך בהסכמת שאר 

יחד עם זאת, בהתאם להוראות חוק בעלי המניות, ובכלל כך היכולת למנות דירקטורים בחברה. 
תם לפעול כבעלי שליטה מוגבלת, הן לאור חובותיהם כלפי החברה וכלפי בעלי מניות החברות, יכול

המיעוט וכן לאור הצורך בקבלת הסכמת בעלי מניות המיעוט בנושאים מסויימים אשר לבעלי 
 השליטה עניין אישי בהם, הכל כקבוע בהוראות הדין.

השתלט על החברה, באופן כמו כן, השליטה בחברה עלולה להרתיע צדדים שלישיים מלנסות ל
  שעלול להשפיע על מחיר המניה של החברה. 

בנוסף, מניות החברה אשר בבעלות נורסטאר, בעלת השליטה בחברה, משועבדות לרוב לגופים 
המממנים את פעילותה. הפרת הוראות הסכמי המימון האמורים על ידי נורסטאר באופן שיעניק 

ות החברה, עלולה להשפיע לרעה על משקיעי החברה, למלווים זכות לממש את השעבודים על מני
  לרבות במקרה בו המלווים יבקשו למכור את מניות החברה.

אזורי פעילות חדשים, בהם תחומי ולכניסת הקבוצה ל – אזורי פעילות חדשיםתחומי ולכניסה ל .28.3.4.
ות עם ההיבטים לקבוצה אין ניסיון עשיר, כרוכה בעלויות וסיכונים הקשורים, בין היתר, בלימוד והיכר

אזורים האמורים, לרבות היבטי רגולציה, סביבה עסקית ומקרו תחומים ובהשונים הקשורים בפעילות ב
כלכלית, חשיפה מטבעית חדשה ועוד, כמו גם בהקמת מערכים ומטות חדשים בעלויות ניכרות 

ניסה לתחום בנוסף, עשויות לחלוף שנים רבות על מנת להשיג תוצאות רצויות בכושילובם בקבוצה. 
ו/או איזור פעילות חדש, לאור צורך בקבלת אישורים רגולטוריים, אישורי בניה, גיבוש תמהיל נכון של 

, החלה החברה לפעול, 2008כאמור לעיל, בשנת שוכרים, גיוס צוות הניהול המתאים וכיו"ב. 
(לפרטים ראו  הורוסי צ'כיהפולין,  מדינות במרכז ומזרח אירופה, ובראשן שמונה, בATRבאמצעות 

 2016עד  2007 בין השניםהחלה החברה לפעול גם בברזיל,  2008לעיל). כמו כן, בשנת  .9.1. סעיף 
של ייזום וביצוע של פרוייקטים בתחום המגורים, דורי, לה פעילות  בקבוצת, בעקיפין ,חזיקה החברהה

    המשרדים הרפואיים. פעלה החברה בתחום מבני 2015עד  2006ובין השנים  במזרח אירופהלרבות 

לקבוצה אסטרטגיה לרכישות נוספות של נכסים וחברות אחרות, אשר  – אסטרטגיית רכישות .28.3.5.
יישומה עלול שלא להצליח ולא להניב את התשואה המצופה, ואשר הינו כרוך בהטמעת העסקים, 
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ן עלול המערכות וכוח אדם, ועלול לגזול משאבי ניהול ולהסיטם מהניהול השוטף של הקבוצה, וכ
  לחשוף את החברה לסיכונים משפטיים ורגולטורים בגין הנכסים הנרכשים. 

חלק ניכר מהחברות המאוחדות של החברה  – מבנה ההחזקות בחברות המאוחדות של החברה .28.3.6.
הינן חברות אשר חלקים משמעותיים מהון  EQY, FCR, CTY, ATRאינן בבעלותה המלאה, ומתוכן 
ידי הציבור כמו גם על ידי בעלי מניות משמעותיים אחרים. חברות  המניות המונפק שלהן מוחזק על

מאוחדות אלה כפופות למגבלות משפטיות ורגולטוריות הטיפוסיות לחברות ציבוריות, והחברה, על 
אף היותה בעלת שליטה, עלולה להיות במצב בו היא אינה יכולה לנקוט בדרכי פעולה מסוימות ללא 

אחרים של החברות המאוחדות (בין על פי דין ובין מכוח הסכמי בעלי האישור הנדרש מבעלי מניות 
מניות או מסמכי התאגדות). קיום החזקות בעלי מניות אחרים בחברות המאוחדות עלול להגביל את 
יכולת החברה להגדיל את שיעור החזקותיה בחברות האמורות, לאחד פעילויות דומות, למנף סינרגיה 

ן חברות שונות או לארגן מחדש את מבנה הקבוצה. כמו כן, ייתכן והחברה אשר יכול ותהיה קיימת בי
לא תוכל לקבוע את מועד והיקף הדיבידנד המשולם על ידי חברות מאוחדות שלה, באופן העלול 

, הקבוצה נוסףלפגוע בתזרים המזומנים של החברה וביכולתה של החברה לשרת את החוב שלה. 
משותפת בנכסים עם צדדים שלישיים, לרבות הצורך בקבלת  חשופה לסיכונים הכרוכים בבעלות

הסכמת שותפי הקבוצה בנכסים כאמור לשם קבלת החלטות, והאפשרות לחילוקי דעות בין הקבוצה 
לבין שותפים כאמור, וכן סיכונים הנובעים מהפיכתם של השותפים לחדלי פירעון, מהחשיפה לחבות 

שותפים, והשלכותיהם של סיכונים אלה על תפעול מימון השקעת חלקם של השותפים בנכסים המ
מבוצע בהתאם למידת  IFRS-הנכסים המשותפים. איחוד הנכסים בדוחות הכספיים על פי כללי ה

השליטה האפקטיבית או המשפטית. שינויים בשליטת החברה בחברות הבנות עלולים לגרום לשינוי 
וכן להשפיע על תפיסת המשקיעים  בהצגת ההשקעה בחברות הבנות בדוחות הכספיים של החברה

את החברה. בנוסף, על מנת לעמוד בחובת הדיווח של החברה כחברה ציבורית, החברה נסמכת על 
מידע אותו היא מקבלת מהחברות המאוחדות. על אף שהחברה מאמינה כי היא מקבלת מהחברות 

ות לקבלת מידע הבנות את המידע המהותי הנדרש לה, לחברה אין הסכמים עם כל החברות הבנ
כאמור. כמו כן, החברות הבנות הציבוריות רשומות למסחר בבורסות שונות בעולם וכפופות לחובות 
דיווח לא אחידות, על כן ייתכן כי החברה לא תוכל להציג מידע מסוים באופן בו מציגות אותו חברות 

  נדל"ן אחרות באיזורים מסוימים.

תנהלים מספר הליכים משפטיים בקשר עם מהלך כנגד חברות הקבוצה מ -  הליכים משפטיים .28.3.7.
הליכים משפטיים שהוגשו כנגד החברה  העסקים הרגיל שלהן, לרבות הליכים מול רשויות המס,

ד' לדוחות 26ורט בבאור כמפ ATRבקשר עם השקעתה בקבוצת דורי, וכן הליכים משפטיים בקשר עם 
(או איזה מהם) יוכרעו כנגד הקבוצה,  ד לדוחות הכספיים26ככל שהליכים כאמור בבאור הכספיים. 

  עלול להיות לדבר השפעה לרעה על תוצאות פעילות החברה.  

 טורונטו של ובבורסה יורק–סיכונים הכרוכים ברישום מניות החברה למסחר בבורסה של ניו .28.3.8.
 2011בבורסה של ניו יורק מתום שנת  ,1983אביב החל משנת - מניות החברה נסחרות בבורסה בתל –

. (במעמד של חברה זרה) 2013ובבורסה של טורונטו מחודש אוקטובר  מד של חברה זרה)(במע
וש"ח) ובזמנים  , דולר קנדיהמסחר במניות החברה מתקיים בשווקים שונים, במטבעות שונים (דולר

שונים (כתוצאה מאזורי זמן שונים וימי מסחר שונים), ועל כן עלולים להיווצר הבדלי שערים בין מניות 
ברה בשווקים אלו. כל ירידה במחיר מניות החברה בבורסה אחת עלול להוביל לירידה במחיר הח

מניות החברה בבורסה האחרת. בנוסף, החברה אינה צופה כי מנית החברה תיכלל במדדי מסחר 
 האמריקאיות REIT-, בהם נכללות רבות מחברות האו בבורסה של טורונטו יורק-שונים בבורסה של ניו

, באופן העלול להשפיע לרעה על הביקוש למניית החברה על ידי משקיעים שונים ועל מחיר והקנדיות
  מנית החברה. 
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בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של הקבוצה על פי טיבם ועל פי השפעתם (לאור הצעדים    .28.4.
 למזעור החשיפות שנוקטת הקבוצה), לדעת הנהלת החברה, על עסקי החברה:   

השפעה קטנה השפעה בינונית פעה גדולההש  גורם סיכון  

  סיכוני מקרו  

      +  מימון  

    +    שינויים בשערי חליפין   

      +  שינויים בשווקי ההון  

      +  תנאים כלכליים המשפיעים על אזורים גאוגרפיים  

    +    סיכוני טבע וטרור וסיכונים שאינם מבוטחים  

  +      השקעה במדינות מתפתחות  

  סיכונים ענפיים  

      +  איתנות פיננסית של שוכרים, לרבות שוכרי עוגן  

שינויים במדיניות השכירות של רשתות השיווק ושוכרים   
  מהותיים

  +    

    +    שינויים בהרגלי הצריכה של התושבים  

דרישות חוקיות ורגולטוריות, לרבות בנוגע לשמירה על   
  איכות הסביבה ודיני חברות וניירות ערך

  +    

    +    חידוש ופיתוח נכסים פעילות בתחום  

  +      סיכונים הקשורים בניהול נכסי הקבוצה  

    +    סביבה תחרותית  

  +      גידול בהוצאות תפעול והוצאות אחרות  

סיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים על ערך   
  נכסי הקבוצה ועל פעילותה

+      

    +    היעדר נזילות ההשקעה בנדל"ן  

        הסיכונים מיוחדים לחבר  

שינוי בנטל המס בקשר עם פעילות החברות הבנות של   
       REIT - כ EQYהחברה ובייחוד מעמד 

  +    

    +    תלות בהנהלה  

  +      השליטה בחברה  

    +    אזורי פעילות חדשיםתחומי ולכניסה ל  

    +    אסטרטגיית רכישות  

    +    מבנה האחזקות בחברות המאוחדות של החברה  

  +      הליכים משפטיים  

סיכונים הכרוכים ברישום מניות החברה למסחר   
  ובבורסה של טורונטו יורק-בבורסה של ניו

  +    
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  גלוב בע"מ-גזית
  

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

  2015בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
  

גלוב בע"מ (להלן: "החברה") מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של החברה -דירקטוריון גזית
  "):תקופת הדוח(להלן: " 2015בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

        

    חברה ופעילותהה .1

  מבוא .1.1

") הקבוצה(להלן יחדיו: ", חברות ציבוריות ופרטיות, 1החברה, באמצעות חברות מוחזקות שלה
מדינות ברחבי  20במעל  מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטיםעוסקת ברכישה, פיתוח וניהול של 

צה לאיתור ומימוש הזדמנויות נוסף, פועלת הקבוב .העולם תוך התמקדות באזורים אורבאניים צומחים
ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה (לרבות עם  מרכזים מסחרייםעסקיות בדרך של רכישת 

  .נוספיםשותפים), באזורי פעילותה ובאזורים 

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 "

, כפי שבאה לידי ביטוי לאורך השנים, הינה להתמקד בהגדלת תזרים האסטרטגיה של הקבוצה
רים למיקוד נכסיה באיזו פועלת הקבוצה כמו כן אקטיבי של נכסיה.- המזומנים שלה על ידי ניהול פרו

יספקו הזדמנויות צמיחה  ,להערכת הקבוצה ,אורבאניים צומחים תוך רכישת נכסים דומיננטיים אשר
  .בעלי פוטנציאל צמיחה מוגבלארוכות טווח וזאת לצד מכירת נכסים שאינם נכסי ליבה 

החברה חלופות להגדלת רכיב הנדל"ן הפרטי (פעילות בוחנת , שלה בנוסף וכחלק מהאסטרטגיה
להגדיל את תזרימי  הצפוישלהערכת הנהלת החברה,  ,קת דרך חברות ציבוריות)שאינה מוחז

לשפר את מבנה העלויות בחברה תוך יצירת יעילות  ההמזומנים הישירים שמגיעים לחברה וכן עשוי
כי הגדלת היקף הנכסים המוחזקים בצורה ישירה  מעריכהדל. כמו כן, החברה ותפעולית ויתרונות לג

הפיננסי של החברה,  להיטיב עם חוסנהחסים הפיננסים שלה, באופן אשר עשוי לחזק את הי העשוי
להוביל לשיפור דירוג החוב שלה וכפועל יוצא, להוריד את עלויות המימון שלה. הנהלת החברה 

  .מאמינה, כי קיום מדיניות זו, תשיא ערך נוסף לבעלי מניותיה
  

 נכסי הקבוצה .1.2
  

  נכסים, כדלקמן:  451הקבוצה מחזיקה ומנהלת ") הדיווחתאריך (להלן: " 2015בדצמבר  31ליום 

 441 מרכזים מסחריים בפיתוח 6 , מתוכם מרכזים מסחריים בגדלים שונים  

 10 נכסים אחרים 
 

רשומים בספרי ומיליון מ"ר  6.6 -הנכסים הנ"ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף של כ
ומניבים דמי שכירות שנתיים ברוטו (מחושבים מיליארד ש"ח  74.0 -החברה בשווים ההוגן בסך של כ

 .מיליארד ש"ח 6.2 - ) בסך של כ2015בדצמבר  31לפי מצבת הנכסים ולפי שערי החליפין ליום 
בהנחת איחוד של חברות בשליטה משותפת המוצגות בשווי מאזני והכללת מלוא שווים של נכסים 

אשר מניבים דמי שכירות שנתיים יליארד ש"ח מ 80.2 - כ, שווי הנכסים  הינו המנוהלים על ידי הקבוצה
  מיליארד ש"ח.  6.6 - כבסך של 

  

  
_______________________________________  

 באופן מלא וחברות בשליטה משותפת ההתייחסות לחברות מוחזקות כוללת, אלא אם מצוין אחרת, חברות אשר מאוחדות על ידי החברה  1
  אשר מוצגות בשיטת השווי המאזני.
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, חברה ציבורית הנסחרת )"EQYלהלן: "( .Equity One Inc בארה"ב פועלת החברה בעיקר באמצעות
 - מחזיקה החברה בכ 2015בדצמבר  31לצורכי מס אמריקאי. ליום  REITמעמד של  EQY -. לNYSE - ב

פועלת באזורי צמיחה בדרום מזרח ארה"ב, בעיקר בפלורידה,  EQY. EQYמהון המניות של  38.4%
ובחוף המערבי של  DCווושינגטון יורק, מסצ'וסטס - ון מזרח ארה"ב, בעיקר באזור מדינת ניובצפ

מעוגני  מרכזים מסחריים בעיקר ,נכסים מניבים 127 1ארה"ב, בעיקר בקליפורניה, ובבעלותה
  מיליון מ"ר.  1.5 -בשטח בנוי כולל של כ סופרמרקטים

"), חברה ציבורית הנסחרת FCR(להלן: " .First Capital Realty Incבקנדה פועלת החברה באמצעות 
פועלת  FCR .FCRמהון המניות של  42.2% - מחזיקה החברה בכ 2015בדצמבר  31. ליום TSX - ב

 בעיקר ,נכסים מניבים 155אלברטה ובריטיש קולומביה ובבעלותה  אונטריו,, בעיקר במחוזות קוויבק
מרכזים מסחריים  3מיליון מ"ר וכן  2.2 -ולל של כבשטח בנוי כ מעוגני סופרמרקטים מרכזים מסחריים

  בפיתוח.

 .Gazit Brazil Ltdaבאמצעות בעיקר בסאו פאולו,  ,מסחרייםהמרכזים בתחום הבברזיל פועלת החברה 
 מרכזים Gazit Brazil 6 בבעלותה של 2015בדצמבר  31. ליום )Gazit" Brazil" ()100%(להלן: 

  .ועתודת קרקע מסחרי בפיתוח מרכז ,אלפי מ"ר 78 - של כמסחריים מניבים בשטח בנוי כולל 

"), חברה ציבורית הנסחרת CTY(להלן: " .Citycon Oyjבצפון אירופה פועלת החברה באמצעות 
מהון המניות של  43.4% -מחזיקה החברה בכ 2015בדצמבר  31). ליום OMXבבורסה של הלסינקי (

CTY .CTY בעיקר ,נכסים מניבים 62 1ודנמרק ובבעלותה טוניה, אסשבדיה , נורבגיה,פועלת בפינלנד 
וכן מרכז מסחרי  מיליון מ"ר 1.3 - בשטח בנוי כולל של כמעוגני סופרמרקטים  מרכזים מסחריים

) הפועלת בתחום "Sektor"(להלן:  AS Sektor Gruppenלפרטים בדבר רכישת חברת  .בפיתוח
, אשר למועד CTYידי - , על2015יה, בחודש יולי הבעלות, הניהול והפיתוח של מרכזים מסחריים בנורבג

מיליארד אירו וגיוס הון  1.5 - מרכזים מסחריים ונכסים אחרים בהיקף של כ 20הרכישה היו בבעלותה 
  לדוחות הכספיים. 7ו'9, ראה באור CTYידי -בדרך של הנפקת זכויות לצורך מימון הרכישה, על

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

פועלת בעיקר בפולין,  ATR .ATRמהון המניות של  54.9% - מחזיקה החברה בכ 2015בדצמבר  31
 מעוגני סופרמרקטים מרכזים מסחריים בעיקר ,םנכסים מניבי 77 1רוסיה ובבעלותה,סלובקיה ו צ'כיה

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

  לדוחות הכספיים. 2ג'9טים נוספים ראה באור , לפרATRמאחדת החברה את הדוחות הכספיים של 

גזית בנוסף, פועלת החברה בגרמניה בתחום המרכזים המסחריים באמצעות חברות בנות (להלן: "
בשטח בנוי  נכסים מניבים 4בבעלותה של גזית גרמניה  2015בדצמבר  31). ליום 100%") (גרמניה

   אלפי מ"ר. 49 -של ככולל 

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

 -בשטח בנוי כולל של כמעוגני סופרמרקטים  מרכזים מסחריים בעיקר ,נכסים מניבים 10בישראל 
ח וקרקעות לפיתוח עתידי. כמו כן, פועלת גזית פיתוח בבולגריה בפיתו נכס אלפי מ"ר וכן 122

") אשר בבעלותן מרכז מסחרי, גזית פיתוח (בולגריה)ובמקדוניה באמצעות חברות בנות (להלן: "
  אלפי מ"ר וקרקעות לפיתוח עתידי. 7 -בשטח בנוי כולל של כ

מהון המניות  84.9% - נות בכחזיקה גזית פיתוח באמצעות חברות בה 2016עד לחודש ינואר בנוסף, 
"), חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ת"א ואשר עיקר קבוצת דורישל קבוצת א. דורי בע"מ (להלן: "

של פרויקטים בעיקר בתחום המגורים, בישראל ובמרכז ומזרח  והביצועעיסוקה הינו בתחום הייזום 
דורי . דורי בניה בע"מ (להלן: "א במניותאירופה הן כיזם והן כקבלן מבצע (לרבות באמצעות החזקה 

, 2016מניות קבוצת דורי, שהיו בבעלות גזית פיתוח, בחודש ינואר כל מכירת . לפרטים בדבר )")בניה
  לדוחות הכספיים.ז' 9, ראה באור 2015והשקעות בקבוצת דורי במהלך שנת 

  
  

_______________________________  
  כולל נכסים בשליטה משותפת. 1
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 השפעות התנודתיות בשווקי ההון הבינלאומיים .1.3

       

נו עדים לתנודתיות ולחוסר וודאות בשווקים הפיננסיים הגלובליים, שמקורם, ככל אבשנים האחרונות 
. השפעת התנודתיות ואי הוודאות הנ"ל באה לידי ביטוי, נכון למועד אישור בגורמים שוניםהנראה 

הדוחות, בעיקר במחיר המניות של חברות באירופה (שנסחרות במשך תקופה ארוכה מתחת לשווי 
המתבטא בין השאר בירידה חווה רוסיה משבר חמור  2014כמו כן, החל משנת ). ההון העצמי שלהן

מטבע המקומי, בעיקר עקב סנקציות כלכליות שהוטלו על המדינה בעקבות הסכסוך חדה בערך ה
 הציגה המדינה צמיחה 2015 באוקראינה ועקב ירידת מחירי הנפט בעולם, אשר הובילו לכך שבשנת

משבר בא לידי ביטוי בירידה בהכנסות מהשכרה ה .2016שלילית בשנת שלילית וכן צפויה צמיחה 
לפרטים אודות המצב הכלכלי באזורי פעילותה של הקבוצה ראה  .2014, לעומת שנת 2015בשנת 

 בפרק תיאור עסקי החברה.

, החברה מדווחת על יציבות בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה ועלייה 2015בדצמבר  31נכון ליום 
ירות הממוצעים וכן, כי לא חלו פיגורים בתשלומי דמי השכירות באופן שיש בהם כדי בדמי השכ

להשפיע באופן מהותי על הכנסותיה של הקבוצה מדמי שכירות. החברה מעריכה, כי המשך מימון 
 -פעילותה השוטפת ופעילות ההשקעה שלה, יתאפשרו ממקורות המימון הקיימים של הקבוצה, קרי 

ל הקבוצה, תזרימי המזומנים שלה, גיוסי הון וחוב בשווקי ההון השונים בהם היתרות הנזילות ש
 הקבוצה פועלת וקווי האשראי המאושרים והלא מנוצלים שברשותה. 

פיננסי בעולם עלולה להשפיע על פעילות הקבוצה, המשבר העל אף האמור לעיל, התגברות 
אותיה התפעוליות ובתזרים המזומנים תוצאותיה ומצבה הכספי לרבות כתוצאה מירידה אפשרית בתוצ

שלה, ירידה בשווי של מניות חברות הקבוצה הציבוריות והיכולת של חברות הקבוצה לגייס חוב והון 
משווקי ההון והבנקים וכן, עלולה לגרום לירידה בשווים ההוגן של הנדל"ן להשקעה והנדל"ן 

  להשקעה בפיתוח של הקבוצה. 
ת האירועים האמורים לעיל על פעילותה, הכנסותיה, רווחיה, הערכותיה של החברה בדבר השפע

יכולתה לגייס הון וחוב ומצבה הכספי אינן ודאיות ואינן בשליטת החברה ועל כן הינן בגדר מידע 
צופה פני עתיד. הערכות אלו מבוססות על עובדות ונתונים בקשר למצבם הנוכחי של החברה 

עילותה והשווקים בהם היא פועלת ועל עובדות ונתונים ועסקיה, בקשר למצבם הנוכחי של תחומי פ
כלכליים והכול כפי שידוע לחברה נכון למועד אישור הדוחות. כמו כן, הערכותיה האמורות - מאקרו

של החברה מבוססות במידה מהותית על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות 
תלבותם אלה באלה. התממשותן של הערכות עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים, ועל הש

החברה כאמור אינה וודאית, וזאת הואיל והן נתונות להשפעות חיצוניות שלא ניתן להעריכן מראש 
  ואשר כאמור אינן מצויות בשליטתה.
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       2015דגשים לשנת  .1.4
 

לשנה שנסתיימה ביום   (מיליוני ש"ח למעט נתונים למניה)  
  בדצמבר 31

  

  ינויש  2014  2015    

  *25%  4,913  6,150  הכנסות מהשכרת מבנים  

  NOI **  4,184  3,329  26%* 

 FFO ***  627  598  4.8%  

 FFO  3.5%  3.39  3.51  *** למניה (בש"ח)מדולל  

המדולל למניה  FFO -כמות המניות ששימשו בחישוב ה 
  1.2%  176,546  178,601 (באלפים)

          

  -  3,273 9,341  **** הנדל"ן להשקע רכישה, הקמה ופיתוח של  

  - 2,651 1,164  ****נדל"ן להשקעה מימוש   

  -  1,053  711  , נטועליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח  

  -  73  620  רווח נקי מיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  0.39  3.45  רווח נקי מדולל למניה (בש"ח)  

  -  1,026  1,514  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת   

  - 51.0% 51.3%  יחס חוב נטו לסך המאזן  

  -  8,023  7,512  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  45.0  38.4הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה (בש"ח)  

  -  60.2  52.9 *****  (בש"ח) EPRA NAV השווי הנכסי של החברה למניה  

  EPRA NNNAV (בש"ח) 40.4  38.8   ***** למניה  -  

  

                      

  

  .Sektorומרכישת   ATRהשינוי נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של         *

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

, ראה סעיףFFO -ה חישוב. לEPRA - לה ובהתאם לכללי המוצג על פי גישת ההנה  FFO  ("Funds from operations") -ה ***     
  להלן.  2.2

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

  להלן. 2.4***** ראה סעיף   

ברות מאוחדות שלה יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים לחברה ולח 2015בדצמבר  31ליום  •
מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות  3.0 - מיליארד ש"ח (כ 10.4 -למשיכה מיידית בסכום של כ

 בבעלותה המלאה). 
  

  מיליארד ש"ח. 5.6 - גייסו חברות הקבוצה אגרות חוב בסך כולל של כ 2015במהלך שנת  •
  

 מיליארד ש"ח. 2.9 - ת הקבוצה הון בסך כולל של כגייסו חברו 2015במהלך שנת  •
 

כתוצאה מהשינויים בשערי החליפין של דולר ארה"ב, הדולר הקנדי, האירו והריאל הברזילאי  •
 1.2 - בכ 2015לעומת הש"ח, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה קטן בשנת 

  ).swapמיליארד ש"ח (בניכוי השפעת עסקאות 
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    (להלן: "הרבעון") 2015רביעי של שנת רבעון הדגשים ל .1.5
 

חודשים  3 -ל  (מיליוני ש"ח למעט נתונים למניה)  
  שהסתיימו

  בדצמבר 31ביום 

  

  שינוי  2014  2015    

  *24%  1,259   1,562    הכנסות מהשכרת מבנים  

  NOI     1,047   840  25%* 

 NOI ** (1.4%)   505  498   באיחוד יחסי  

 FFO ***   146  135  8.1%  

 FFO  7.9%  0.76  0.82   *** למניה (בש"ח)מדולל  

המדולל למניה  FFO -כמות המניות ששימשו בחישוב ה 
  0.2%  178,190  178,581 (באלפים)

          

  -  839  787   **** נדל"ן להשקעהשל  רכישה, הקמה ופיתוח  

  -  636  182   **** נדל"ן להשקעה מימוש  

  -  699  231   , נטוקעה בפיתוחעליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להש  

  -  )217(   206    מיוחס לבעלי המניות של החברה (הפסד) רווח נקי   

  -  )1.25(  1.14   מדולל למניה (בש"ח)(הפסד) רווח נקי   

  -  304   344   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת   

  .Sektorומרכישת  ATR*      השינוי נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של   

של חברות הקבוצה, לפי שיעור החזקתה בהון של כל אחת מחברות הקבוצה, ראה NOI -לקה היחסי של החברה ב**    ח
  להלן. 2.3סעיף 

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

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

  

 מיליארד ש"ח. 0.6  -ברבעון גייסו חברות הקבוצה הון בסך כולל של כ •
 

כתוצאה מהשינויים בשערי החליפין של הדולר ארה"ב, הדולר הקנדי, האירו והריאל הברזילאי  •
מיליון ש"ח  219 - י המניות של החברה קטן ברבעון בכלעומת הש"ח, ההון העצמי המיוחס לבעל

 ).swap(בניכוי השפעת עסקאות 
  

  

   



  "מ

31 
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 מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה .2
 : 2015בדצמבר  31תמצית החזקות החברה, ליום  .2.1 

 
 שם החברה

 המוחזקת 

 
 סוג נייר

 הערך/נכסים 

 
 כמות

 (במיליונים) 

 
 שיעור החזקה

 (%) 

 
 ערך בספרים

 (מיליון ש"ח) 

שווי שוק ליום 
31/12/2015 
 (מיליון ש"ח)

EQY) מניהNYSE(49.638.4 3,570 5,258 
FCR1) מניהTSX(95.142.2 4,320 4,913 
CTY) מניהOMX(386.043.4 4,133 3,934 
ATR) מניהEuronext,VSX(206.754.9 4,555 3,134 

 -    194 -   -   שטר הון ומניות 2קבוצת דורי
 -    440 -   -   נכסים מניביםאירופה
 -    178 -   -   נכסים בפיתוח וקרקעות3אירופה
 -    1,017 -   -   נכסים מניבים ונכסים בפיתוחברזיל
 -    2,067 -   -   נכסים מניבים3ישראל
 -    204 -   -   נכסים בפיתוח וקרקעות3ישראל

 -    20,678 -   -     סך הכל נכסים
 

 31 ליום מורחב") "סולו (להלן: ציבוריות) חברות אינן אשר בנות חברות של יתרות רבות(ל החברה של כספיות יתרות להלן
 ש"ח): (במיליוני  2015 בדצמבר

 
 

   12,644 4אגרות חוב
   2,829  התחייבויות למוסדות פיננסיים

   15,473סה"כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים(*)
   375  התחייבויות כספיות אחרות
   15,848  סה"כ התחייבויות כספיות 

   2,167  בניכוי נכסים כספיים 
   799  5בניכוי השקעות אחרות
   12,882  התחייבויות כספיות, נטו

   284  6התחייבויות אחרות
   13,166  סה"כ התחייבויות, נטו

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

   %סה"כמוסדות פיננסיים7אגרות חובשנה
2016977 1821,1597   
2017781 97905   
20181,390 1,5292,91919   
20191,523 8  8452,36815   
20201,189 1331,3229   
20211,000 21,0026   
2022902 439456   
20231,066 431,1097   
20241,218 431,2618   
2025496    -4963   
   2,10215-    2,102 ולאחריה 2026
   12,6442,82915,473100סה"כ

         
         

  מליון דולר קנדי.117-בתמורה כוללת של כFCRמליון מניות6.5, מכרה החברה2016בחודש ינואר 1

 ז' לדוחות הכספיים.9, ראה באור 2016החזקה משורשרת בקבוצת דורי. לפרטים בדבר מכירת כל מניות קבוצת דורי, בחודש ינואר מייצג2
 ).84.7%מוצג על פי איחוד יחסי (3

  ים.המוצג כחלק מהנכס swapמיליון ש"ח המייצג את השווי ההוגן של נגזרים פיננסיים מסוג 710 - לא כולל נכס בסך של כ4

  המוצגות בשווי שוק. BR Mallsמליון מניות 29-כולל בעיקר את ההשקעה ביחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות ובכ5

  מיליון ש"ח.58-מיליון ש"ח והתחייבויות אחרות בסך של כ226-כולל עתודה למס, נטו בסך של כ6

  מיליון ש"ח.689-סדי בסך של ככולל הלוואה פרטית, שאינה מובטחת בשיעבוד, מגוף מו7

  ו' להלן.8מליון ש"ח, אשר הינה מובטחת בנדל"ן להשקעה, ראה סעיף 768-כולל תשלום קרן אגרות חוב (סדרה י') בסך של כ8
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2.2. O) FFEarnings(EPRA            : 

           
ת תוצאות הפעילות השוטפת כמקובל בארה"ב ובמדינות אירופה, החברה נוהגת לפרסם מידע אודו

שלה בנוסף ומבלי לגרוע מנתוני הרווח והפסד החשבונאיים. במדינות אירופה בהן הדוחות הכספיים 
נוהגות חברות הנדל"ן המניב לפרסם מדד  ("IFRS")ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים 

זאת בהתאם לנייר העמדה להצגת התוצאות התפעוליות של החברה המיוחסות לבעלי מניות החברה, 
אשר מטרתו הגברת השקיפות, האחידות  European Public Real Estate Association ("EPRA")של 

. מדד זה אינו ")EPRA Earning(להלן: " וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על ידי חברות נדל"ן
ירות ערך לעיגון הוראות הגילוי טיוטת תקנות נימבוסס על כללי חשבונאות מקובלים. כמו כן, על פי 

, יש להציג 2013דצמבר שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך בחודש  ביחס לפעילות נדל"ן להשקעה
ח השנתי בדבר תיאור עסקי התאגיד של חברות נדל"ן דוב FFO (Funds From Operations) מדד

  .EPRA  - העל פי כללי  EPRA Earnings -, המחושב בדומה לאופן חישוב הלהשקעה

  

המיוחס לבעלי מניות החברה (הפסד) מחושב כרווח הנקי נומינאלי")  FFO(או " EPRA Earnings -ה
), לשוויים ההוגן בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות (לרבות רווחים או הפסדים משערוכי נכסים

ו הפסדים ממימוש רווחים אשינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים דרך רווח או הפסד, 
  וסוגי רווח והפסד נוספים.  נכסים

  

תוך ביצוע  EPRA Earnings -מחושב כלפי גישת ההנהלה")  FFO(או " Adjusted EPRA Earnings -ה
התאמות נוספות הנדרשות לדעת החברה על מנת להציג מדד רווח תפעולי בר השוואה לתקופות 

זה מקובל לבחינת ביצועיהן של חברות נדל"ן מניב. קודמות ולתוצאות חברות דומות. השימוש במדד 
  התאמות הנדרשות לרווח הנקי (הפסד) החשבונאי מפורטות בטבלה להלן.

את תוצאותיה התפעוליות של  נאות משקף באופן Adjusted EPRA Earnings - מדד ההחברה סבורה כי 
ת של החברה בתקופה אפשר בסיס טוב יותר להשוואת תוצאותיה התפעוליומ שהואהחברה, היות 

גביר את האחידות וההשוואתיות של מדד פיננסי זה, לזה המפורסם כן ממסוימת לתקופות קודמות ו
  על ידי חברות נדל"ן אחרות באירופה. 

  

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

(הפסד) 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 - ל פי הנחיות הלמניה של החברה המחושבים ע FFO - וה FFO -להלן חישוב ה 
  האמורות:

 חודשים  3 -ל   
 31שהסתיימו ביום   לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר  בדצמבר 31ביום  

   2015 2014 2013 2015 2014 
 מיליוני ש"ח (למעט נתונים למניה)   
         ת של החברה רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי המניו 
 (217) 206 927  73 620  לתקופה   

     
   התאמות: 

 (699) (231)(962) )1,053()711(עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו 

 17  15 52  65 106 הפסד הון ממכירת נדל"ן להשקעה  

         ן של מכשירים פיננסיים לרבות  שינויים בשווי הוג 

 312  (97)(435) 156 )693(נגזרים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  

 249  (36)60  324 )50(התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני 

 - -11  1 1,533 הפסד מירידה בשיעור החזקה ומימוש חברות מוחזקות 

 154  64 262  399 138 מסים נדחים ומסים שוטפים בגין מימוש נכסים 

 (47) 39 (173) )47()1,026(רווח מרכישה במחיר הזדמנותי בניכוי הפחתת מוניטין 

 1  7 10  6 41 עלויות רכישה שהוכרו ברווח או הפסד 

 
  הפסד מפדיון מוקדם של התחייבויות נושאות

 19  11 142  154 78  ריבית ונגזרים פיננסיים   

 273  132 375  267 395 חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאמות לעיל 

     
 FFO ) נומינאליEPRA Earnings( 431 345  269 110  62 

  
   התאמות נוספות: 
     
 (18) (57)152  )5()77( הפרשי הצמדה למדד  

 3  6 16  13 21  פחת והפחתות 

 13  -27  )3(-התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני 

 75  87 121  248 252  1התאמות אחרות  

   
 FFO ) לפי גישת ההנהלהAdjusted EPRA Earnings( 627 598  585 146  135 

FFO (בש"ח) 0.76  0.82 3.42  3.39 3.51 למניה בסיסי לפי גישת ההנהלה 

FFO (בש"ח) 0.76  0.82 3.41  3.39 3.51 למניה מדולל לפי גישת ההנהלה 

 
הבסיסי למניה   FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה

 178,102  178,433 171,103  176,459 178,426  2(באלפים)

 
המדולל למניה   FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה

 178,190  178,581 171,413  176,546 178,601  2(באלפים)

          
    

 

יים חריגים, הכוללות הוצאות והכנסות מהליכים משפטFFO -הכנסות והוצאות שתואמו מהרווח הנקי (הפסד) לצורך חישוב ה1
שאינם קשורים לתקופות הדיווח (לרבות הפרשה להליכים משפטיים), הוצאות חד פעמיות הנובעות מסיום התקשרות עם עובדים
בכירים בקבוצה, הכנסות והוצאות מפעילות אשר אינה נדל"ן מניב (לרבות תוצאות פעילות קבוצת דורי) ועלות החוב בגינה,

 ון והוצאות פנימיות (בעיקר שכר) שהתהוו בהשכרת נכסים.ארג-הוצאות חד פעמיות בגין רה

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

סף, המבוסס על מתודולוגיה מקובלת באזורי פעילותה של הקבוצה, אשר עשוי להעניק מידע נו
אות הכספיות של החברה בתקופת לשמש ככלי עזר לניתוח שווי נכסי הקבוצה בהתבסס על התוצ

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

 

 
   יםחודש 3 -ל  
לשנה שהסתיימה ביום   31שהסתיימו ביום  
 בדצמבר 31  בדצמבר  

   2015 2014 2015 2014 
 מיליוני ש"ח     
 4,913 6,150 1,259 1,562 הכנסות מהשכרה  
  
 1,584 1,966 419 515 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה   
  
  NOI 3,329 4,184 840 1,047 ופה לתק 
  
 NOI (563)(435) (2,179) (1,660)–הפחת חלק המיעוט ב   
  
 של חברות בשליטה NOI-הוסף חלק החברה ב  
 386 45 100  14 1משותפת       
  NOI  2,055 2,050 505 498 חלקה היחסי של הקבוצה –לתקופה 
   
  NOI 2,055 2,050 22,020 21,992 הקבוצה של היחסי חלקה - לשנה 

  
     חברות המוצגות בשיטת השווי המאזני 1  
 לרבעון בארבע NOI - מחושב כמכפלת ה 2  

 
ה, להלן טבלת רגישות המתארת את שווי הנכסים המניבים של הקבוצה במתודולוגיה האמור

) המקובלים באזורי הפעילות של הקבוצה "Cap Rate"בהתאמה לטווח שיעורי היוון שונים (להלן: 
במועד הדוחות הכספיים. יצוין כי הצגה זו אינה מביאה לידי ביטוי הכנסות משטחים שאינם מושכרים 

  וזכויות בנייה נוספות הקיימות בנכסים המניבים של הקבוצה.

  

  :2015לרבעון הרביעי של שנת  NOI - ד יחסי על פי השווי נכסים מניבים באיחו

    

 :Cap Rate 5.75% 00%6.  6.25% 6.50% 6.75% 
       
שווי נכסים מניבים  

 29,498 30,633 31,858 33,186 34,628  * (במיליוני ש"ח)

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

  
כסים בפיתוח וקרקעות אשר טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן , נם חדשיםנכסי

  מיליון ש"ח. 1,902 -, הסתכמו בכ2015בדצמבר  31בספרי הקבוצה (בדרך של איחוד יחסי) ליום 
  

הסתכמו  2015בדצמבר  31התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים כספיים (בדרך של איחוד יחסי) ליום 
  מיליון ש"ח.  24,620 -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 NAVני השווי הנכסי הנקי (מפרסמת החברה את נתו
הנקי של החברה המשתקף ממאזן החברה ובהתאמות מסוימות כגון נטרול מסים נדחים בגין שיערוך 

פיננסיים (למעט נגזרים פיננסיים המשמשים כהגנה השווי ההוגן של נגזרים ונטרול נכסים לשווי הוגן 
שהינו  EPRA NNNAV -; ואת נתוני הנוטרל הפער בין שוויים ההוגן לשווי הפנימי)מטבעית אשר בגינם מ

) בהתאמה לשווי ההוגן של התחייבויות EPRA NAVמדד נוסף המשקף את השווי הנכסי הנקי (
לשווי ההוגן של והתאמות מסוימות לעתודה למסים נדחים בגין שערוך נכסים לשווים ההוגן  ,פיננסיות

  ים מהסוג האמור לעיל.מכשירים פיננסי

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

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

 החשבון של החברה.
  

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

    2015  2014 

    
מיליוני ש"ח (למעט 

 נתונים למניה)
  EPRA NAV 

 8,023  7,512 הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה בדוחות הכספיים  

 2,363  2,795  1עתודה למס בגין שיערוך נדל"ן להשקעה לשווי הוגן (בניכוי חלק המיעוט) –נטרול  
2

 (9) 34 2התאמת נכס השווי הוגן של נגזרים פיננסיים , נטו  

 363  -התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  

 EPRA NAV 10,341  10,740 –שווי נכסי נקי   

  EPRA NAV (בש"ח) 60.2  52.9 למניה 

  EPRA NNNAV  

  EPRA NAV   10,341  10,740 

 (1,833) (1,035)יות פיננסיות לשוויין ההוגןהתאמת ערך התחייבו  
  
 (1,266) (1,689)3התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים  
  
 9  (34) התאמת נכס השווי הוגן של נגזרים פיננסיים, נטו   
  
 (441) -התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  
    
 EPRA NNNAV 7,583  7,209 –שווי נכסי נקי "מתואם"   
     
  EPRA NNNAV (בש"ח) 40.4  38.8 למניה 
  

 4של החברה ששימש בחישוב (באלפים) מספר המניות המונפקות  
 

195,611  178,485 
   

בניכוי מוניטין שנוצר כנגד עתודה למס בצירוף עסקים. 1
 ) של עסקאות גידור מטבע.Value Intrinsicהסכום מייצג את השווי ההוגן בניכוי השווי הפנימי ( 2

  
זו אינה כוללת עתודה למס בגין שיערוך נדל"ן להשקעה במדינות בהן בעת מימוש הנכסים נוהגת הקבוצה התאמה  3

לדחות את תשלום מס רווח ההון.
 מהווה את מספר המניות המדולל (באלפים) בניכוי מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה. 4 
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  לותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלוהסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעו  .3

  כללי  3.1.

(לרבות רכישת מיליון ש"ח  9,341 - הסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה ופיתוח של נכסים חדשים, וכן בשיפוץ, הרחבה ובניה של נכסים מניבים קיימים, בסך של כ 2015בשנת 
Sektor(ואילך. 2016א במלואה במהלך שנת . השפעת השקעות אלו על תוצאות הפעילות של הקבוצה תתבט  

  

  פעילות במקרקעין

מיליון ש"ח. כמו כן,  7,423 - אלפי מ"ר וקרקעות לפיתוח עתידי, בהשקעה כוללת של כ 488 - נכסים מניבים בשטח של כ 28 החברה והחברות המאוחדות שלה ורכש 2015בשנת  )1
ממרכז מסחרי בפראג, צ'כיה  75%רכשה  ATRבנוסף,  מיליון ש"ח. 1,918 - יימים, בהשקעה כוללת של כנכסים ק ונכסים חדשים ושיפצ החברה והחברות המאוחדות שלה ופיתח

 .באמצעות עסקה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני ש"ח) מליון 700 -מיליון אירו (כ 162 - כאלפי מ"ר, בתמורה ל 38-בשטח של כ
 

 
רכישת ומכירת נכסים)2  
 מכירותרכישות  

    
ס' נכסים מ

מניבים

עלות רכישת נכסים
 מניבים

(מיליוני ש"ח)

רכישת קרקעות 
לפיתוח עתידי 
(מילוני ש"ח)

פיתוח, פיתוח מחדש 
והרחבות (מיליוני 

ש"ח)
מס' נכסים 
מניבים

ממכירת  1תמורה
נכסים (מיליוני ש"ח)

   EQY6 662 3 314 2 23 

   FCR   - - 2972 840 1 72 

   CTY20 6,003 - 540 17 542 

   ATR   - - - 204 77 338 

   Brazil2 444 14 191 1 8 

   Promed   - - - - 4 270 

 183 1 70 - - -  גזית פיתוח   

 
נתונים תפעוליים עיקריים )3  

נכסים     
3מניבים

שטח בנוי 
 להשכרה

(אלפי מ"ר)

בסיסיים ממוצע דמי שכירות 
חודשיים למ"ר 

שינוי בתזרים 
נטו מנכסים 

4זהים

יחס חוב נטו שיעור תפוסה בנכסי הליבה 
לסך מאזן     31.12.201531.12.201431.12.201531.12.2014 

  EQY1271,54817.5 $U.S15.6 $U.S3.8%96.0% 95.0% 28.2%

  FCR1552,21316.9 $C16.5 $C4.1%94.8% 96.0% 42.9%

  CTY621,33622.3 €21.6 €1.1%96.8% 96.3% 45.7%

  ATR771,22112.4 €12.1 €)10.6%(596.9% 97.1% 26.3%

   בניכוי חוב ספציפי.1  
לרבות רכישת נכסים בסמיכות לנכסים קיימים.2 
כולל נכסים בשליטה משותפת.3 
 .2014לעומת שנת2015כסים זהים בשנתשינוי בתזרים נטו מנ4 
.2014לעומת שנת0.5%-בנטרול רוסיה השינוי בתזרים נטו מנכסים זהים עלה בכ5 
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 נתוני נכסים בפיתוח, בפיתוח מחדש והרחבה )4  
 נכסים בפיתוח    

מס' נכסיםשם החברה   

סך השקעה עד 
בדצמבר  31  ליום 

2015 
  (מיליון ש''ח)

 להשלמה ות על
  (מיליון ש"ח) 

 שטח
  (אלפי מ"ר) 

   FCR 3 929 321 124 

   CTY 1 66 104 4 

 6 9 76 1 גזית פיתוח   

   Gazit Brazil 1 263 56 31 

    6 1,334 490 165 

        

 נכסים בפיתוח מחדש והרחבה    

מס' נכסיםשם החברה   

סך השקעה עד 
 בדצמבר 31  ליום 

2015 
  (מיליון ש''ח)

 להשלמה עלות 
  (מיליון ש"ח) 

 שטח
  (אלפי מ"ר) 

   FCR 8 2,125 315 201 

   EQY 9 404 576 79 

   CTY 3 464 640 65 

   ATR 1 95 132 8 

    21 3,088 1,663 353 
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 בקבוצה בתקופת הדוחאירועים מהותיים  .3.2

  גיוס הון         

  

דוחות ל ג'27מליון ש"ח, ראה באור  586 - ידי החברה בהיקף של כ- פרטים בדבר גיוס הון עלל  .א
  הכספיים.

 

לדוחות  5ה'9מיליון דולר קנדי, ראה באור  86.5 - בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ב
 הכספיים.

  
ות החברה בגיוס מיליון דולר, והשתתפ 121 -בהיקף של כ EQYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ג

 לדוחות הכספיים. 5ד'9ההון האמור, ראה באור 
 

מיליון אירו,  604 -בהיקף של כ CTYלפרטים בדבר גיוס הון, בדרך של הנפקת זכויות, על ידי   .ד
  .לדוחות הכספיים 5ו'9והשתתפות החברה בגיוס ההון האמור, ראה באור 

 

 פעילות מימון

 1ב'20מיליארד ש"ח, ראה באור  2.2 -יקף של כלפרטים בדבר גיוסי חוב על ידי החברה בה  .ה
  לדוחות הכספיים.

 
לדוחות  ד'20מיליון דולר קנדי, ראה באור  90 - בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ו

 הכספיים.
 
ה' לדוחות 20מיליון אירו, ראה באור  600 -בהיקף של כ CTYלפרטים בדבר גיוסי חוב על ידי   .ז

  הכספיים.
 

לדוחות  1ו'20מיליון אירו, ראה באור  160 -בהיקף של כ ATRדבר גיוס חוב על ידי לפרטים ב  .ח
 הכספיים.

 
מליון דולר קנדי על ידי  39 -לפרטים בדבר פדיון מוקדם של אגרות חוב להמרה בהיקף של כ  .ט

FCR  ב' לדוחות הכספיים.21בתמורה להנפקת מניות, ראה באור 
  
, ראה באור ATRמליון אירו על ידי  81 - וב בהיקף של כלפרטים בדבר פדיון מוקדם של אגרות ח  .י

  לדוחות הכספיים. 2ו'20
 
מליון ש"ח על ידי דורי בניה, ראה  70 -לפרטים בדבר פדיון מוקדם של אגרות חוב בהיקף של כ  .יא

  לדוחות הכספיים. 1ז'20באור 

  

 אירועים אחרים

  
מהון  13.87% -המהוות כ ATRמליון מניות של  52.1 - רכשה החברה כ 2015בינואר,  22ביום   .יב

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 הרכישהש"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
. כמו כן, כתוצאה מהרכישה הכירה החברה ATRמאחדת החברה את דוחותיה הכספיים של 

 14 -בהפסד נטו מעלייה לשליטה בסך של כ 2015ם לרבעון הראשון של שנת בדוחותיה הכספיי
מיליון ש"ח. בנוסף סיווגה החברה קרנות הון (בעיקר מהפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילות 

מיליון  452 -והוכרו בעבר כהפסד כולל אחר, בסך של כ ATR-חוץ) שנצברו בגין ההשקעה ב
זקיפת הכנסה לקרנות הון. סך ההשפעה נטו על דוח רווח או ש"ח לדוח רווח או הפסד, כנגד 
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  מצב כספי .3.4

  נכסים שוטפים

מיליארד  3.9 - מיליארד ש"ח לעומת כ 4.6 - הינה כ 2015בדצמבר  31יתרת הנכסים השוטפים ליום 
העלייה ביתרת הנכסים השוטפים נובעת בעיקר מאיחוד לראשונה של .  2014 בדצמבר  31ש"ח ליום 

ATR  וי מזומנים גבוהות.שברשותה יתרות מזומנים ושו   
  

  השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני

מיליון  2,996 -לכ הסתכמה  2015 בדצמבר  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 בשווי  2015בינואר  22אשר עד ליום ATR לראשונה של השווי המאזני נובע מאיחוד 
ידי - מנכס מניב בפראג, צ'כיה על 75%לדוחות הכספיים), אשר קוזז מרכישת  2ג'9המאזני (ראה באור 

ATR השקעות בספרי כוללת   2015 בדצמבר  31, באמצעות עסקה משותפת. יתרת הסעיף ליוםCTY ,
FCR ו- EQY באמצעות עסקאות משותפות וכן השקעה של קבוצת דורי בדוראד  בנדל"ן להשקעה

 . Europe N.V.  Ronson-אנרגיה בע"מ וב
  

  נגזרים פיננסיים 

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

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

 -יתרה, כאמור, בכהסתכמה ה 2015בדצמבר  31ליום העמדת בטחונות בגין שווי הנגזרים הפיננסיים. 
הגידול נובע בעיקר מרווח משערוך .  2014 בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  288 -מיליון ש"ח לעומת כ 702

, הנובע בעיקר מהתחזקות השקל כנגד הדולר הקנדי, 2015הנגזרים הפיננסיים לשוויים ההוגן בשנת 
  . 2015האירו והריאל הברזילאי אשר קוזז מהתקבולים שנתקבלו במהלך שנת 

  

  נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח 

יתרת הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח (כולל נכסים מוחזקים למכירה, המוצגים ברכוש 
מיליארד ש"ח  59.3 -ש"ח, לעומת כ מיליארד 74.0 - , הסתכמה בכ 2015 בדצמבר  31השוטף), ליום 

  . 2014 בדצמבר  31ליום 

 -בהיקף של כ Sektorורכישת ATR בעיקר מאיחוד לראשונה של נובע  2015ת בשנביתרות אלו גידול ה
מרכישת נכסים מניבים, פיתוח נכסים חדשים  מיליארד ש"ח, בהתאמה, 6.0 -מיליארד ש"ח וכ 13.3

מיליארד ש"ח והתאמת השווי ההוגן של הנדל"ן  3.3 - ושיפוץ נכסים קיימים בעלות כוללת של כ
האמור קוזז  גידולמיליארד ש"ח נוספים. ה 0.7 -בפיתוח בסך של כלהשקעה והנדל"ן להשקעה 

מהשינוי בשערי החליפין (בעיקר בשל החלשות הדולר הקנדי, האירו והריאל הברזילאי למול הש"ח 
, בתמורהשאינו בליבת העסקים של החברה מכירת נדל"ן להשקעה מיליארד ש"ח ו 6.6 - בסך של כ

   ש"ח.מיליארד  1.2 -של כנטו 
  

) הגלומים בהערכות השווי של הנדל"ן להשקעה, Cap Rates(%) הממוצעים ( היווןהלן שיעורי הל
  באזורי הפעילות העיקריים של הקבוצה:

   

  קנדה ארה"ב  
 צפון 
 אירופה

מרכז 
 ומזרח
 ישראל  אירופה

      
  7.2    7.3    5.7   5.7   5.8  2015בדצמבר  31   
  7.2    8.0    6.1   5.8   6.1  2014בדצמבר  31   
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 נטו מוחשיים, בלתי נכסים
 103 - כ לעומת ש"ח מיליון 900 - כ הינה  2015  בדצמבר 31 ליום נטו מוחשיים, הבלתי הנכסים יתרת
 שנוצר ממוניטין בעיקר נובע נטו מוחשיים, הבלתי בנכסים הגידול . 2014  בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליון

  .הכספיים לדוחות 7ו'9 באור גם ראה ש"ח, מיליון 802 -כ של בסך orSekt ברכישת
 

  שוטפות התחייבויות

 6.0 -כ לעומת ש"ח מיליארד 6.2 -כ הינה  2015  בדצמבר 31 ליום השוטפות ההתחייבויות יתרת
 לזמן התחייבויות בגין שוטפות חלויות בעיקר כוללת היתרה . 2014  בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליארד

 הגידול . 2014  בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליארד 2.7 -כ לעומת ש"ח מיליארד 2.3 -כ של בסכום ך,ארו
  .ATR של לראשונה מאיחוד כתוצאה זכות ויתרות בזכאים מגידול בעיקר נובע השוטפות בהתחייבויות

 מלאי בנטרול ש"ח. מיליארד 1.6 - כ של בסך שלילי חוזר הון יתרת לקבוצה  2015  בדצמבר 31 ליום
 לקבוצה משנה, ארוך החזוי מימושם שמועד דירות מרוכשי שנתקבלו ממקדמות נטו למכירה בניינים

 4.6 - כ של בסך הקבוצה של השוטף הרכוש ש"ח. מיליארד 1.7 -כ של בסך שלילי כלכלי חוזר הון
 8.1 -כ של בסך שלה מנוצלים הלא המאושרים ארוך לזמן האשראי קווי יתרת ש"ח, מיליארד

 מסך משמעותית גבוהים ,הקבוצה של שוטפת מפעילות הנובע המזומנים תזרים וכן ש"ח יארדמיל
 יתרת את באמצעותם לפרוע ניתן כי מעריכה החברה הנהלת ולפיכך השוטפות ההתחייבויות
     .להלן) 3.6 סעיף גם (ראה  2015  בדצמבר 31 ליום השוטפות ההתחייבויות

  

 

  שוטפות לא התחייבויות

 - כ לעומת ש"ח מיליארד 47.0 - בכ הסתכמה  2015  בדצמבר 31 ליום שוטפות הלא חייבויותההת יתרת
  בעיקר נובע שוטפות הלא ההתחייבויות ביתרת גידולה . 2014  בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליארד 38.1

 ש"ח, מיליארד 4.8- וכ ש"ח מיליארד 6.3 -כ של בהיקף Sektor ורכישת ATR של לראשונה מאיחוד
 והאירו הקנדי הדולר ארה"ב, הדולר של החליפין בשערי מהשינוי קוזז האמור הגידול ה.בהתאמ
 חוב אגרות הקבוצה חברות גייסו הדוח בתקופת כן, כמו ש"ח. מיליארד 3.3 -כ של בסך הש"ח לעומת
 פירעון (לרבות הקבוצה של השוטפת לפעילותה שימשו אשר ש"ח מיליארד 5.6 -כ של בהיקף

  ולאחרים). פיננסיים למוסדות ריבית שאותנו התחייבויות
  

 

    החברה מניות לבעלי המיוחס הון

 - כ לעומת ש"ח מיליון 7,512 -בכ הסתכם  2015  בדצמבר 31 ליום החברה מניות לבעלי המיוחס ההון
 - כ של בסך הון קרנות בסעיף מקיטון בעיקר נובע קיטוןה . 2014  בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליון 8,023
 כתוצאה חוץ, פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות בגין (בעיקר ש"ח מיליון 1,389

 הש"ח לעומת הברזילאי והריאל הקנדי הדולר ,ארה"ב הדולר האירו, של החליפין בשערי משינויים
 בסך ושולם שהוכרז מדיבידנדו )ATR -ב לשליטה עלייה בגין והפסד לרווח שסווגו הון קרנות בניכוי
 מיליון 586 -כ של נטו בתמורה החברה ידי על הון מגיוס קוזז האמור הקיטון .ש"ח מיליון 328 -כ של
  ש"ח. מיליון 620 -כ של בסך החברה מניות לבעלי המיוחס מרווחו ש"ח

 למניה ש"ח 38.4 - בכ הסתכם  2015  בדצמבר 31 ליום למניה, החברה, מניות לבעלי המיוחס ההון
 למניה ש"ח 84.1 של דיבידנד חלוקת לאחר וזאת , 2014  בדצמבר 31 ליום למניה ש"ח 45.0 - כ לעומת
    . 2015  בשנת
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  שליטה מקנות שאינן זכויות

 - כ לעומת ש"ח מיליארד 23.5 -בכ הסתכמה  2015  בדצמבר 31 ליום שליטה מקנות שאינן זכויות יתרת
 מניותיה בעלי של חלקם את בעיקר כוללת היתרה . 2014  בדצמבר 31 ליום ש"ח מיליארד 17.8

 של האחרים מניותיה בעלי של חלקם את ,EQY של מהונה %61.6 -כ של בשיעור EQY של האחרים
FCR של מהונה %57.8 -כ של בשיעור FCR, של האחרים מניותיה בעלי של חלקם את CTY בשיעור 
 מהונה %45.1 - כ של עורבשי ATR של מניותיה בעלי של חלקם את וכן CTY של מהונה %56.6 - כ של
  .ATR של

 ATR של לראשונה מאיחוד בעיקר נובע  2015  בשנת שליטה מקנות שאינן זכויותה ביתרת הגידול
 ש"ח מיליארד 2.4 -כ של בסך מאוחדות בחברות מניות מהנפקת ש"ח, מיליארד 4.1 -כ של בהיקף

 שאינן הזכויות של חלקםמ זזקו האמור הגידול ש"ח. מליון 453-כ של בהיקף EQY מניות וממכירת
 של מחלקם ש"ח, מיליארד 1.1 -כ של בסך המאוחדות החברות שחילקו בדיבידנדים שליטה מקנות
 ש"ח מיליארד 0.3 -כ של בסך המאוחדות החברות של הכולל הפסדב האחרים המניות בעלי

     .ש"ח יארדמיל 0.2 -כ של בהיקף הקבוצה חברות ידי על שליטה מקנות שאינן זכויות ומרכישת

 

  נכסים לסך חוב יחסי

 %51.3 -בכ  2015  בדצמבר 31 ליום הסתכם המאזן, לסך הקבוצה של נטו הריבית נושא החוב יחס
  . 2014  בדצמבר 31 ליום %51.0 -כ לעומת
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      תוצאות הפעולות.3.5 

:2015-2013להלן תוצאות הפעולות לשנים   א.  

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 צמברבד 31
    2015 2014 2013 
 מיליוני ש"ח    
 (למעט נתוני רווח נקי למניה)    
      
 5,146  4,913 6,150 הכנסות מהשכרת מבנים   
 1,689  1,584 1,966 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה   
     
 3,457  3,329 4,184 הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים   
     
 1,672  1,357 1,153 הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות   
 1,688  1,660 1,249 עלות מכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו   
     
 )16( )303( )96( הפסד גולמי ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות   
     
 3,441  3,026 4,088 סך הכל רווח גולמי   
      
 962  1,053  711  עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו   
 )610( )619( )794(הוצאות הנהלה וכלליות   
 218  55  31 הכנסות אחרות   
 )74( )81( )798(הוצאות אחרות   
חברות המטופלות בשיטת השווי  חלק החברה ברווחי   
 149  12  242 המאזני, נטו      
       
 4,086  3,446 3,480 רווח תפעולי   
     
 )2,185( )2,115()1,852(הוצאות מימון   
 549  157  861 הכנסות מימון   
     
 2,450  1,488 2,489 רווח לפני מסים על ההכנסה   
 265  405  183 מסים על ההכנסה   
     
 2,185  1,083 2,306  רווח נקי   
     
    מיוחס ל:   
       
 927  73  620 בעלי מניות החברה   
 1,258  1,010 1,686 זכויות שאינן מקנות שליטה   
       
    2,306 1,083  2,185 
       

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

   
 5.41  0.41  3.47 רווח נקי בסיסי   
       
 5.35  0.39  3.45 רווח נקי מדולל   
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 :2015-2013להלן דוח על הרווח הכולל לשנים  

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2015 2014 2013 
 מיליוני ש"ח    
       
       
 2,185  1,083  2,306  רווח נקי   
       
    רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס): 
     
   סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד:   
     
 )2,443( 1,148  )3,834( פעילויות חוץ התאמות מתרגום דוחות כספיים של    
 239  46  )25( רווחים (הפסדים) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים   
 )4( 36  )66( רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה   
    מימוש קרנות הון בגין חברה שטופלה בשיטת   
 -  -  452  השווי המאזני      

    )3,473(  1,230 )2,208( 

   סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד:   
       
    הפסד בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע    
 )6( -  -  בעסקה משותפת      
     
 )2,214( 1,230  )3,473( סך הכל רווח (הפסד) כולל אחר    
     
 )29( 2,313  )1,167( סך הכל רווח (הפסד) כולל    

    
    מיוחס ל:   
       
 )46( 445  )901( בעלי מניות החברה   
 17  1,868  )266( זכויות שאינן מקנות שליטה   

    
    )1,167(  2,313 )29( 
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 2015לשנת ניתוח תוצאות הפעולות   .ב
  

     הכנסות מהשכרת מבנים
      

 4,913 -מיליון ש"ח, לעומת כ 6,150 -לכ 25% - בכ גדלו 2015הכנסות מהשכרת מבנים בשנת 
בסך  Sektorורכישת   ATRהגידול נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של . 2014מיליון ש"ח בשנת 

ל נכסים מהפעלה לראשונה שמליון ש"ח, בהתאמה,  258 - מליון ש"ח וכ 1,192 -של כ
ומגידול  2015 - ו 2014שפיתוחם הושלם, מהפעלת נכסים נוספים שנרכשו במהלך השנים 

  .2015הגידול האמור קוזז ממכירת נכסים בשנת  בהכנסות מהנכסים הקיימים.
     

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
      

 -כ מיליון ש"ח המהווים 1,966 - הסתכמו בכ 2015הוצאות הפעלת נכסים להשכרה בשנת 
מסך  32.2% - מיליון ש"ח המהווים כ 1,584 -מסך ההכנסות מהשכרה, לעומת כ 32.0%

הגידול בהוצאות הפעלת נכסים להשכרה נובע בעיקר  .2014ההכנסות מהשכרה בשנת 
מליון ש"ח,  101 -מליון ש"ח וכ 358 -בסך של כ Sektorורכישת  ATRמאיחוד לראשונה של 

  בהתאמה.  
  

         )NOIמהשכרת מבנים (הכנסה תפעולית נטו 
      

מיליון ש"ח  4,184 -לכ 26% - בכ גדלה 2015ההכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים בשנת 
מסך ההכנסות  67.8% -מיליון ש"ח (כ 3,329 - מסך ההכנסות מהשכרה), לעומת כ 68.0% -(כ

הסיבות  הגידול בהכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים נובע מאותן .2014מהשכרה) בשנת 
  המתוארות בסעיף הכנסות מהשכרת מבנים כאמור לעיל.

  
     מכירת בניינים, קרקעות וביצוע עבודות

  

 מיליון ש"ח 1,153 -כבהסתכמו  2015הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות וביצוע עבודות בשנת 
ת מיליון ש"ח ממכיר 236 -, מתוכן סך של כ)מיליון ש"ח 1,357 - כ הכנסות של 2014(בשנת 

מיליון ש"ח מביצוע  917 - וכ) מיליון ש"ח 230 - כ הכנסות של 2014(בשנת  בניינים וקרקעות
  ).     מיליון ש"ח 1,127 -כ הכנסות של 2014קבלניות (בשנת  עבודות

         
 הפסדמיליון ש"ח, לעומת  96 -הסתכם לסך של כ 2015הגולמי מפעילות זו בשנת  ההפסד

נובע בעיקר  2015ההפסד הגולמי בשנת  .2014ן ש"ח בשנת מיליו 303 -גולמי בסך של כ
מפרויקטים בביצוע הנובעים מהתמשכות לוחות זמנים של פרוייקטים וזאת במסגרת התקדמות 
בביצועם ובהשלמתם של אותם פרוייקטים כחלק מהפעילות השוטפת, וכן מהערכה להוצאות 

 מסירת הדירות באותם פרוייקטים. נוספות ועלויות נלוות שדורי בניה נדרשת להוציאן בשלב
  

        עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו
      
נדל"ן להשקעה. כתוצאה מיישום  -(מתוקן)  IAS 40 -מיישמת את מודל השווי ההוגן ב קבוצהה

, ברווח מעלייה בשווי ההוגן של נכסיה בסכום ברוטו בסך 2015התקן, הכירה הקבוצה בשנת 
עליית  .2014מיליון ש"ח בשנת  1,053 - מיליון ש"ח, לעומת עליית ערך בסך של כ 711 -כ של

ונבעה מגידול בתזרים הצפוי  – EQY, מקורה בעיקר מ2015ערך נדל"ן להשקעה בשנת 
מהנכסים וירידה בשיעורי ההיוון. עליית ערך כאמור קוזזה מירידת ערך נדל"ן להשקעה 

מנכסיה ברוסיה, אשר קוזזה מעליית ערך נדל"ן להשקעה  שנבעה בעיקר ATR -וקרקעות ב
  בפולין וצ'כיה.
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     הוצאות הנהלה וכלליות
  

מסך ההכנסות),  10.9% -מיליון ש"ח (כ 794 -כבהסתכמו  2015הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 
 הנהלה מסך ההכנסות). הגידול בהוצאות 9.9% -כ 2014בשנת מיליון ש"ח ( 619 - לעומת כ

מליון ש"ח ומגידול בהוצאות  129 -בסך של כ  ATRמאיחוד לראשונה שלבעיקר נובע יות וכלל
  ).Sektorרכישה (בעיקר בגין רכישת 

הסכומים האמורים לעיל כוללים הוצאות הנהלה וכלליות ברמת החברה וחברות מטה 
נות (לא כולל הוצאות הנהלה וכלליות של חברות ב FFO - בבעלותה המלאה שנכללו בחישוב ה

  מיליון ש"ח. 105 -הסתכמו בכ 2015פרטיות תפעוליות) אשר בשנת 
          

     הוצאות אחרות
     

מיליון ש"ח בשנת  81 -כ מיליון ש"ח, לעומת 798 - כהסתכמו ב 2015בשנת הוצאות אחרות 
מליון ש"ח, מסווג  14 - בסך של כ ATR -ונבעו בעיקר מהפסד נטו מעלייה לשליטה ב 2014

 -(בעיקר מהפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ) שנצברו בגין ההשקעה בקרנות הון 
ATR מליון ש"ח לדוח רווח או הפסד, כנגד  452 -והוכרו בעבר כהפסד כולל אחר בסך של כ

 -זקיפת הכנסה לקרנות הון, מהפסד הון ממימוש נכסים (לרבות הוצאות מכירה) בסך של כ
מליון ש"ח, הפרשה להליכים  39 - בסך של כ FCRרגון בחברת א-מיליון ש"ח, הוצאות רה 111

ד' 26 -ב' ו34מליון ש"ח (ראה באורים  109-בסך של כ ATR - משפטיים והוצאות משפטיות ב
  מליון ש"ח. 39 -בסך של כ Sektorלדוחות הכספיים) והפחתת מוניטין שנוצר ברכישת 

       
     המאזני, נטו חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי

     

 12 -כ, נרשם רווח של 2014ש"ח (בשנת מיליון  242 - ברווח של כ הסתכם הסעיף 2015בשנת 
 - ו CTY ,EQY ,FCRברווחי חברות כלולות של  קבוצהבעיקר את חלק ה והוא כולל )מיליון ש"ח

ATR הסעיף כלל בין היתר גם את חלק החברה בהפסדי  2014. בשנתATR 98 - בסך של כ 
  מליון ש"ח.

     

     הוצאות מימון
       

מיליון ש"ח בשנת  2,115 -מיליון ש"ח לעומת כ 1,852 -כבהסתכמו  2015הוצאות המימון בשנת 
בעיקר מהפסד משערוך נובע  2014לעומת שנת  2015בהוצאות המימון בשנת  הקיטון. 2014

ליון ש"ח וכן הפסד מי 190 -) בסך של כSWAPנגזרים (בעיקר עסקאות גידור מטבע מסוג 
מיליון ש"ח  154 - מפירעון מוקדם של התחייבויות נושאות ריבית ונגזרים פיננסיים בסך של כ

לעומת הפסד מפדיון מוקדם של התחייבויות נושאות ריבית ונגזרים  2014שנרשמו בשנת 
 . הקיטון האמור2015מליון ש"ח ורווח משערוך נגזרים שנרשמו בשנת  78פיננסיים בסך של 

בסך של  ATRקוזז מהוצאות מימון (כולל הפחתת הפרש מקורי) כתוצאה מאיחוד לראשונה של 
  מליון ש"ח. 217 - כ

על מצבת  4.3% -הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ 2015בשנת 
הקיטון  .2014בשנת  4.8%-ה והחברות המאוחדות שלה לעומת כההתחייבויות של החבר

אשר שיעור הריבית הממוצע על  ATRהנומינליות נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של בריבית 
  .2014מצבת התחייבויותיה נמוך משיעור הריבית הממוצע של הקבוצה בשנת 

  
     כנסות מימוןה
     

מיליון ש"ח בשנת  157 -מיליון ש"ח לעומת כ 861 -כבהסתכמו  2015הכנסות המימון בשנת 
(בעיקר עסקאות גידור נגזרים  רוךכוללות בעיקר רווח משע 2015בשנת . הכנסות המימון 2014

הפסד משערוך נגזרים כאמור  2014ש"ח (בשנת מיליון  699 -בסך של כ) SWAPמטבע מסוג 
מיליון  91 -הכנסות בסך של כ 2014מיליון ש"ח (בשנת  106 -הכנסות ריבית בסך של כלעיל), 

 2014מיליון ש"ח (בשנת  52 -רך ומדיבידנד בסך של כהכנסות מרווח ממימוש ניירות עו ש"ח)
  .מיליון ש"ח) 59 -הכנסות בסך של כ
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 מסים על ההכנסה    

  

בשנת מליון ש"ח  405 -מליון ש"ח לעומת כ 183 - הסתכמו בכ 2015בשנת מסים על הכנסה 
ליון ש"ח מי 18 -כוללים הכנסות מסים נדחים בסך של כ 2015בשנת . מסים על ההכנסה 2014

הנובעים בעיקר מהשינויים נטו ביתרות ההפרשים הזמניים בין בסיס המס לשווי ההוגן של 
נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח לרבות בשל מימוש נכסים, שינוי מבני בחברות 

הוצאות מסים  2014בשנת מאוחדות ומהפסדים לצרכי מס והערכת נכס המס שנוצר בגינם (
מיליון ש"ח). הוצאות מסים שוטפים בחברות הקבוצה הסתכמו  229 -כנדחים נטו בסך של 

מיליון  174 - סכום זה כולל הוצאות מסים שוטפים בסך של כ מיליון ש"ח. 101 - בכ 2015בשנת 
מליון ש"ח מתוכם בגין מימוש נכסים) אשר קוזז מהכנסות מסים שוטפים בסך של  86 -ש"ח (כ

פת הוצאות מסים במישרין לסעיף קרנות הון, לעומת מיליון ש"ח שנרשמו כנגד זקי 73 - כ
מיליון ש"ח מתוכם בגין מימוש  155 - מיליון ש"ח (כ 167 -הוצאות מסים שוטפים בסך של כ

נרשמו בחברות הקבוצה הוצאות מסים בגין שנים  2015בשנת . כמו כן, 2014בשנת נכסים) 
 מליון ש"ח. 100 -קודמות בסך של כ
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 על בסיס רבעוני 2015הפעולות לשנת להלן תוצאות  ג.   

    
4רבעון 
2014

1רבעון 
2015 

2רבעון 
2015 

3רבעון 
2015 

4רבעון 
2015 

 שנת
2015 

 מיליוני ש"ח    
      

 6,150  1,562  1,547 1,514  1,527 1,259  הכנסות מהשכרת מבנים
      

 1,966  515  481 471  499 419 פעלת נכסים להשכרההוצאות ה
          

 4,184  1,047  1,066 1,043  1,028 840 הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים
          

 1,153  213  278 313  349 343 הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות
      

 1,249  227  328 339  355 382 עלות מכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו

 )96( )14( )50( )26( )6()39(הפסד גולמי ממכירת בניינים, קרקעות  ומביצוע עבודות
          

 4,088  1,033  1,016 1,017  1,022 801  סך הכל רווח גולמי
 711  231  - 373  107 699 ליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטוע

 )794( )186( )230()191( )187()177( הוצאות הנהלה וכלליות
 31  9  15  3  4 47  הכנסות אחרות 
 )798( )168( )126( )2( )502()32( הוצאות אחרות

      בהפסדי) חברות המטופלות חלק החברה ברווחי (
 242  122  37  48  35 )187( בשיטת השווי המאזני, נטו

      
 3,480  1,041  712 1,248  479 1,151  רווח תפעולי

      
 )1,852( )425( )554()575( )312()794( הוצאות מימון
 861  137  31  89  618 65  הכנסות מימון

          
 2,489  753  189 762  785 422 רווח לפני מסים על ההכנסה

 183  73  )13( 65  58 153 מסים על ההכנסה (הטבת מס)
          

 2,306  680  202 697  727 269 רווח נקי 
          

          
        מיוחס ל:

 620  206  )92(130  376 )217( בעלי מניות החברה
 1,686  474  294 567  351 486  ן מקנות שליטהזכויות שאינ

          

     269 727  697 202  680  2,306 
             

 
   



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

  
 

123  

     על בסיס רבעוני 2015להלן הרווח הכולל לשנת    
 

    
4רבעון 
2014

1רבעון 
2015 

2רבעון 
2015 

3רבעון 
2015 

4רבעון 
2015 

 שנת
2015 

 מיליוני ש"ח    
          

 2,306  680   202 697  727 269 רווח נקי

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

      סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד
      

          
 )3,834()1,055(  294  )1,063( )2,010(847 התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 )25( 12   )33( 24  )28()18(רווחים (הפסדים) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
 )66( 13   )40()13( )26(3 רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

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

 )3,473()1,030( 221  )1,052( )1,612(832 סך הכל רווח  (הפסד) כולל אחר

      
 )1,167( )350(  423 )355( )885(1,101  סך הכל רווח  (הפסד) כולל

      
      מיוחס ל:

 )901( )218(  )232()285( )166(120  בעלי מניות החברה
 )266( )132(  655 )70( )719(981  זכויות שאינן מקנות שליטה

          
     1,101)885( )355( 423  )350( )1,167( 
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     2015ניתוח תוצאות הפעולות לרבעון הרביעי של שנת   .ד
 

   הכנסות מהשכרת מבנים

מיליון ש"ח,  1,562 - לכ 24% - בכ גדלו 2015הכנסות מהשכרת מבנים ברבעון הרביעי של שנת 
יחוד לראשונה נובע בעיקר  מא  הגידול. מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 1,259 -לעומת כ

מליון ש"ח, בהתאמה, מהפעלה  139 - מליון ש"ח וכ 289 -בסך של כ Sektorורכישת  ATRשל 
 2015לראשונה של נכסים שפיתוחם הושלם, מהפעלת נכסים נוספים שנרכשו במהלך שנת 

  . 2015ממכירת נכסים בשנת ומגידול בהכנסות מהנכסים הקיימים. הגידול האמור קוזז 
 

       נכסים להשכרההוצאות הפעלת 

מיליון ש"ח  515 -הסתכמו בכ 2015הוצאות הפעלת נכסים להשכרה ברבעון הרביעי של שנת 
 33.3% -מיליון ש"ח המהווים כ 419 - מסך ההכנסות מהשכרה, לעומת כ 33.0% -המהווים כ

הגידול בהוצאות הפעלת נכסים להשכרה מסך ההכנסות מהשכרה ברבעון המקביל אשתקד. 
מליון  60 -מליון ש"ח וכ 84 - בסך של כ Sektorורכישת ATR קר מאיחוד לראשונה של נובע בעי

  ש"ח, בהתאמה.
     

       )NOIהכנסה תפעולית נטו מהשכרת מבנים (

  - כל 25% -כב גדלה 2015ההכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים ברבעון הרביעי של שנת 
 66.7% - כמיליון ש"ח ( 840 -כרה), לעומת מסך ההכנסות מהשכ 67.0% - כמיליון ש"ח ( 1,047

הגידול בהכנסה תפעולית נטו מהשכרת מסך ההכנסות מהשכרה) ברבעון המקביל אשתקד. 
  מבנים נובע מאותן הסיבות  המתוארת בסעיף הכנסות מהשכרת מבנים כאמור לעיל. 

 

      מכירת בניינים, קרקעות וביצוע עבודות

 -, הסתכמו בכ2015וביצוע עבודות, ברבעון הרביעי של שנת  הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות
, מתוכן סך )מיליון ש"ח 343 -כהכנסות בסך של  ברבעון המקביל אשתקד( מיליון ש"ח 213

 - הכנסות בסך של כ ברבעון המקביל אשתקד( מיליון ש"ח ממכירת בניינים וקרקעות 8 - של כ
הכנסות  ברבעון המקביל אשתקדקבלניות ( ודותמיליון ש"ח מביצוע עב 205 - וכ )מיליון ש"ח 68

    . )מיליון ש"ח 275 - בסך של כ

מיליון ש"ח  14 - הסתכם לסך של כ 2015הגולמי מפעילות זו ברבעון הרביעי של שנת  הפסדה
. ההפסד הגולמי מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד 39  - גולמי בסך של כ הפסדלעומת 

ובע בעיקר מפרויקטים בביצוע הנובעים מהתמשכות לוחות נ 2015ברבעון הרביעי של שנת 
זמנים של פרוייקטים וזאת במסגרת התקדמות בביצועם ובהשלמתם של אותם פרוייקטים 
כחלק מהפעילות השוטפת, וכן מהערכה להוצאות נוספות ועלויות נלוות שדורי בניה נדרשת 

 להוציאן בשלב מסירת הדירות באותם פרוייקטים.
  
 

     ך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטועליית ער

נדל"ן להשקעה. כתוצאה מיישום  -(מתוקן)  IAS 40 -מיישמת את מודל השווי ההוגן ב הקבוצה
, ברווח מעלייה בשווי ההוגן של נכסיה 2015התקן, הכירה הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת 

 מיליון ש"ח 699 -ערך בסך של כ , לעומת עלייתמיליון ש"ח 231 -כבסכום ברוטו בסך של 
ברבעון הרביעי ונדל"ן להשקעה בפיתוח רבעון המקביל אשתקד. עליית ערך נדל"ן להשקעה ב

ונבעה בעיקר מגידול בתזרים החזוי מהנכסים וירידה  EQY -מקורה בעיקר מ 2015של שנת 
ן להשקעה בשיעורי ההיוון. עליית הערך האמורה קוזזה מירידת ערך נדל"ן להשקעה ונדל"

    בעיקר מנכסיה ברוסיה וירידת ערך נכסים בברזיל. ATR -בפיתוח ב
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     הוצאות הנהלה וכלליות

 - מיליון ש"ח (כ 186 -כבהסתכמו  2015הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי של שנת 
מסך ההכנסות) ברבעון  11.0% -מיליון ש"ח (כ 177 - מסך ההכנסות), לעומת כ 10.5%

  ד.המקביל אשתק
  

    אחרות הוצאות

 32 - מיליון ש"ח לעומת כ 168 - הסתכמו בכ 2015הוצאות אחרות ברבעון הרביעי של שנת 
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ונבעו בעיקר מהפרשה להליכים משפטיים והוצאות 

ד' לדוחות הכספיים), 26 - ב' ו34מליון ש"ח (ראה באורים  109 -בסך של כ ATR - משפטיות ב
מליון ש"ח ומהפסד הון (לרבות הוצאות  39 -בסך של כ Sektorת מוניטין שנוצר ברכישת הפחת

  מיליון ש"ח.  20 - מכירה) ממימוש נכסים בסך של כ
  

     חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטוהפסדי) בברווחי (חלק החברה 

(ברבעון המקביל ח מיליון ש" 122- כרווח של הסתכם הסעיף ב 2015הרביעי של שנת  ברבעון
ברווחי חברות  הקבוצהוהוא כולל בעיקר את חלק  )מיליון ש"ח 187 -אשתקד הפסד של כ

. ברבעון המקביל אשתקד הסעיף כלל בין היתר גם את  ATR-ו CTY ,FCR ,EQYכלולות של 
מליון ש"ח אשר נבעו בעיקר מירידת ערך נדל"ן  212 -בסך של כ ATRחלק החברה בהפסדי 

  דל"ן להשקעה בפיתוח נטו. להשקעה ונ
    

       הוצאות מימון

 794  - מיליון ש"ח לעומת כ 425 -כבהסתכמו  2015הוצאות המימון ברבעון הרביעי של שנת 
. הקיטון בהוצאות המימון נובע בעיקר מהפסד משערוך מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

שנרשם ברבעון המקביל אשתקד  )SWAPנגזרים פיננסיים (בעיקר עסקאות גידור מטבע מסוג 
מליון ש"ח לעומת רווח משערוך נגזרים פיננסיים שנרשם ברבעון הרביעי של  338 -בסך של כ

וכן מהכנסות משערוך התחייבויות הצמודות למדד המחירים לצרכן אשר הסתכמו  2015שנת 
המקביל  מליון ש"ח ברבעון 18 -מליון ש"ח לעומת כ 59 -בכ 2015ברבעון הרביעי של שנת 

מליון ש"ח (כולל  52 - בסך של כ ATRאשתקד. הקיטון האמור קוזז מאיחוד לראשונה של 
  הפחתת הפרש מקורי).

- הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ 2015 ברבעון הרביעי של שנת
 -כ לעומתעל מצבת ההתחייבויות נושאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה  4.1%
הקיטון בריבית הנומינלית נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של  רבעון המקביל אשתקד.ב 4.8%
ATR  אשר שיעור הריבית הממוצע על מצבת התחייבויותיה נמוך משיעור הריבית הממוצע של

  הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד.
 

               הכנסות מימון

 65 -לעומת כמיליון ש"ח  137 - כבהסתכמו  2015הכנסות המימון ברבעון הרביעי של שנת 
רבעון המקביל אשתקד. הכנסות המימון ברבעון כוללות בעיקר רווח משערוך מליון ש"ח ב

לעומת הפסד משערוך נגזרים ברבעון  ש"חמיליון  107 -כשל מכשירים פיננסיים נגזרים בסך 
המקביל  ח (ברבעוןמיליון ש" 27 - כהכנסות ריבית בסך של המקביל אשתקד כאמור לעיל, 

מיליון ש"ח) והכנסות מרווח ממימוש ניירות ערך ומדיבידנד  28 - אשתקד הכנסות בסך של כ
    .מיליון ש"ח) 32 -מיליון ש"ח (ברבעון המקביל אשתקד הכנסות בסך של כ 2 - בסך של כ

  

 מסים על ההכנסה 

מליון  153 -יסים של כמליון ש"ח לעומת הוצאות מ 73 - מסים על הכנסה ברבעון הסתכמו בכ    
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מסים על ההכנסה ברבעון כוללים הוצאות מסים נדחים בסך 

מיליון ש"ח הנובעים בעיקר משינוי נטו ביתרות ההפרשים הזמניים בין בסיס המס  56 -של כ
לשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ומהפסדים לצרכי מס והערכת נכס 

מיליון ש"ח). ברבעון  100 -המס שנוצר בגינם (ברבעון המקביל אשתקד הוצאות בסך של כ
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מיליון ש"ח. סכום זה כולל  19 - נרשמו הוצאות מסים שוטפים נטו בחברות הקבוצה בסך של כ
מיליון ש"ח אשר קוזז מהכנסות מיסים שוטפים בסך של  24 - הוצאות מסים שוטפים בסך של כ

רשמו כנגד זקיפת הוצאות מסים במישרין לסעיף קרנות הון, לעומת הוצאות מליון ש"ח שנ 5 - כ
מיליון ש"ח מתוכם בגין מימוש נכסים) אשר  55 - מיליון ש"ח (כ 43 -מיסים שוטפים בסך של כ

מליון ש"ח שנרשמו כנגד זקיפת הוצאות מסים  45 - קוזזו מהכנסות מסים שוטפים בסך של כ
  ון המקביל אשתקד. במישרין לסעיף קרנות הון ברבע

  
 

 נזילות ומקורות מימון  .3.6

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

(אשר משמשים בעיקרם  מקורות הנזילות של הקבוצה הינם מזומנים הנובעים מנכסיה המניבים
קווי אשראי, משכנתאות והלוואות לזמן ארוך, גיוסי אגרות חוב, אגרות חוב וכן , בידנד)לתשלומי די

לשם רכישה, פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים מניבים, פירעון המשמשים בעיקרם  להמרה וגיוסי הון
 השקעות אחרות. והתחייבויות, השקעות בחברות מוחזקות 

ת שברשות החברה והחברות המאוחדות שלה, מסתכמות היתרות הנזילו 2015בדצמבר  31ליום 
מיליארד ש"ח. בנוסף,  1.3 - בכ 2014מיליארד ש"ח ולתום שנת  2.4 - לרבות השקעות לזמן קצר, בכ

לא  1לחברה ולחברות המאוחדות שלה קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים 2015בדצמבר  31ליום 
 31מיליארד ש"ח ליום  10.2 -ת כמיליארד ש"ח, לעומ 8.1 -מנוצלים למשיכה מיידית בסך של כ

  .2014בדצמבר 
  

לרשות החברה והחברות המאוחדות שלה עומדים קווי אשראי  2015בדצמבר  31נכון ליום 
 10.4 -כלא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות בסכום של  1לזמן ארוך מאושרים

ותה המלאה של מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות בבעל 3.0 -כמתוכם מיליארד ש"ח (
  החברה).

 

לחברה ולחברות המאוחדות שלה נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  2015בדצמבר  31כמו כן, ליום 
מסך הנדל"ן  81.7% - (כ מיליארד ש"ח 60.5 - בפיתוח שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כ

  .להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח)
  

 1.7 - בסך של כ 2שלילידוחותיה המאוחדים הון חוזר כלכלי  לחברה על פי 2015בדצמבר  31ליום 
(לרבות בחברות בבעלותה המורחב ש"ח. מנגד עומדים לרשות החברה במאוחד ובסולו  מיליארד

 -אשר ניתנים לניצול באופן מיידי בסך של כ 1המלאה של החברה) קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים
בהתאמה. בהתאם למדיניות הקבוצה, הקבוצה נוהגת לממן  מיליארד ש"ח, 2.2 - מיליארד ש"ח וכ 8.1

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

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

  

החברה הציגה תזרים מזומנים חזוי בעקבות תזרים מזומנים שלילי מתמשך  2015במהלך שנת 
, 2014בדצמבר  31ום מפעילות שוטפת בצירוף הון חוזר שלילי על פי דוחותיה הנפרדים של החברה לי

. על פי תקנות ניירות ערך (דוחות 2015בספטמבר  30וליום  2015ביוני  30, ליום 2015במרס  31ליום 
נדרשת החברה לגילוי טבלת השוואה לתזרים המזומנים החזוי לשנת  1970תקופתיים ומיידיים), תש"ל 

לתזרים המזומנים  2014בר בדצמ 31כפי שהוצג בדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום  2015
  בפועל לאותה תקופה, המצורפת כנספח ג' לדוח הדירקטוריון.

_________________________________________  

למות שם מף לעמידה בתנאים שנקבעו בהסכמים, ובגינו להעמיד לקבוצה אשראי כאמור, בכפומוסדות אל מחויביםפיהם  קווי אשראי חתומים מול מוסדות פיננסיים על  1

  ות לרבות עמלת הקצאת אשראי.נחברות הקבוצה עמלות שו

 18מיליון ש"ח, ראה גם סעיף  91 - מלאי בניינים למכירה שמועד מימושו החזוי ארוך משנה, בסך נטו של כ בנטרולמיליון ש"ח  1,582 -הון חוזר חשבונאי שלילי בסך של כ  2

  עסקי החברה. תיאורלדוח 
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 תזרים מזומנים .3.7

 1,026 -מיליון ש"ח לעומת כ 1,514 - בכ 2015המזומנים מפעילות שוטפת הסתכמו בשנת  תזרימי
 ATR. הגידול בתזרים מפעילות שוטפת נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של 2014מיליון ש"ח בשנת 

לעומת  2015וכן מקיטון בתזרים השלילי מפעילות ביצוע חוזי עבודות קבלניות בשנת  Sektorורכישת 
ידי חברות הקבוצה - . תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שימש בעיקר לתשלומי דיבידנד על2014שנת 

  ליון ש"ח.ימ 1,415 - בסך של כ
 

 - החברה והחברות המאוחדות שלה מימנו את פעילותן באמצעות גיוסי הון בסך של כ 2015בשנת 
מיליון  3,042 -נטו של כמיליון ש"ח, באמצעות הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב להמרה בסכום  2,870

מיליון ש"ח. תזרימי מזומנים  36 - ש"ח ובאמצעות פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך בסכום נטו של כ
מיליון  2,174 -אלה שימשו בעיקר לרכישת נדל"ן להשקעה ופיתוח נכסים חדשים בסכום נטו של כ

ש"ח, להשקעות בחברות מוחזקות  מיליון 117 -ש"ח, לפירעון הלוואות וקווי אשראי בסכום נטו של כ
 .מיליון ש"ח 188 - ולהשקעות בנכסים פיננסיים בסך נטו של כ מיליון ש"ח 2,956 - בסך נטו של כ

 
 תוכנית רכישה .3.8

החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של אגרות  2011בספטמבר  13ביום   .א
 18נה מעת לעת, ולאחרונה ביום חוב של החברה. בהתאם לתוכנית הרכישה, כפי שעודכ

מיליון  100, החברה רשאית לרכוש אגרות חוב מהסדרות שבמחזור בהיקף של 2015באוגוסט 
ש"ח. הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת החברה. 

ח התוכנית מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב מכו 78.8 - סמוך למועד פרסום דו"ח זה רכשה החברה כ
, אך כמפורט להלן היא הוחלפה 2016באוגוסט  31האמורה. תוקף התוכנית היה עד ליום 

 בתוכנית חדשה.
לרכישה עצמית של  החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית חדשה 2016במרס  30ביום 

, ביחס לכל סדרות אגרות החוב מיליון ש"ח 250בהיקף של עד  ,אגרות חוב של החברה
. הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת לעת, בהתאם 2017במרס  31תוקף עד ליום ב זור,שבמח

 לשיקול דעתה של הנהלת החברה.
החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של מניות  2016במרס  30ביום   .ב

תוכנית . הרכישות מכוח ה2017במרס  31מיליון ש"ח, בתוקף עד ליום  100החברה בהיקף של 
יבוצעו מעת לעת, בהתאם לשיקול הנהלת החברה ככל שמחיר המניה בבורסה ישקף הנחה 

 ).של החברה (המחושב לפי שווי החזקותיה NAV -משמעותית ביחס ל
   

 
 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .4

 
 של החברההכספים  וסמנכ"להאחראים בחברה לנושא דיווח וניהול סיכוני שוק הינם המנכ"ל  .4.1

 . א' לפרק פרטים נוספים אודות החברה)26 -ו 26(לפרטים אודותיהם ראה תקנות 
 

  א' לדוחות הכספיים.37לפרטים בדבר סיכוני השוק אליהם חשופה הקבוצה ראה ביאור  .4.2
        

     בניהול סיכוני השוק הינה כדלקמן:והקבוצה מדיניות החברה  .4.3
     

במטרה לשרת התחייבויותיה אשר פרוסות נזילות נאותה  לקבוצה מדיניות של שמירה על רמת )1
בעתות של פעילותה, גם הזדמנויות עסקיות בתחומי  לאורך מספר רב של שנים, ולאפשר ניצול

 . בארץ ובעולם ההון והחובוקי משברים בשו
מבצעים ו, פיתוח ורכישה של נדל"ן מניב מתמחות בניהולחברות הקבוצה צוותי הניהול של  )2

 בהם פועלת הקבוצה. השונים ף אחר התפתחויות בשווקים מעקב שוט
נוהגת החברה החברה מנהלת ומגדרת את עיקר הסיכונים הכלכליים אליהם היא חשופה.  )3

חשיפת הונה לבין במטבעות הפעילות השונים נכסיה בין חשיפת על מתאם גבוה לשמור 
ההצמדה באופן שוטף הנהלת החברה בוחנת את מאזן העצמי, לאותם מטבעות, למעט הש"ח. 

עסקאות הגנה למעת לעת  באמצעות כניסה ,ומגיבה בהתאם להתפתחויות בשערי החליפין
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בעבור כל מטבע לפרטים בדבר היקף החשיפה של החברה המטבעית. החשיפה  ניהולל
בוצעו עסקאות החלף  ה(אירו, דולר ארה"ב, דולר קנדי, ש"ח וריאל ברזילאי) אשר בגינ פעילות

ונלקחו הלוואות במטבעות השונים, ובדבר היקף החשיפה שנותר  ומטבעות בסיס הצמדה
' א, ראה טבלה המצורפת כנספח 2015בדצמבר  31לאחר ביצוע עסקאות ההחלף, נכון ליום 

 לדו"ח הדירקטוריון.
ובמכשירים שונים בהתאם לצורכי הקבוצה ותנאי  וחובמגויסות בשווקי הון  חברההתחייבויות ה )4

תוך בניית לוח סילוקין בעל גיוס חוב במח"מ ארוך, הינה החברה מדיניות , השווקים. ככלל
יותר לעומת חוב בעל מח"מ חלופה יקרה אשר בדרך כלל הינו פריסה מאוזנת על פני שנים, 

ולהקטין את החשיפה לשינויים חדים  קצר, וזאת על מנת לשמר גמישות פיננסית מרבית
 .בריבית המשתנה

 
  חלו שינויים במדיניות ניהול סיכוני השוק. לא  2015במהלך שנת  )5

 
לדוחות הכספיים. לעניין טבלאות  37לדוחות בסיסי הצמדה ומצבת נגזרים פיננסיים ראה באור  .4.4

 ' לדוח הדירקטוריון.הרגישות ראה נספח 
  

 הש"ח כנגד תוסף 2015 בדצמבר 31ועד ליום  2015 בינואר 1החל מיום  –שינויים בשערי מטבע חוץ  .4.5
, ופוחת בהתאמה 32.6% - וכ 10.1% -, כ16.2% -כ בשיעור שלקנדי, האירו והריאל הברזילאי ה הדולר

לגבי השפעת שינויים בשערי מטבע חוץ על ההון  .0.3% - הש"ח כנגד הדולר האמריקאי בשיעור של כ
לדוחות  'ה37 ' לדוח הדירקטוריון ובאורא, ראה נספח 2015בדצמבר  31העצמי של החברה, ליום 

הש"ח כנגד פוחת ועד לסמוך למועד אישור דוח זה,  2015בדצמבר  31יים. בנוסף, החל מיום הכספ
 ותוסף , בהתאמה,6.8% - וכ 1.0% -, כ3.3% -בשיעור של כ הדולר הקנדי, האירו והריאל הברזילאי

   .2.9% -בשיעור של כ הדולר האמריקאיהש"ח כנגד 
 

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

. לגבי השפעת שינויים במדד המחירים לצרכן על ההון העצמי של החברה 0.9% - ידוע) בשיעור של כ
דוחות הכספיים. בנוסף, החל מיום ל 'ה37ביאור , ב2015בדצמבר  31ראה דו"ח בסיסי הצמדה ליום 

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

   
    אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות: .4.6

    
שר עם האחראים על ניהול סיכוני שוק בוחנים באופן שוטף את הצורך בעדכון פעולות החברה בק

ניהול סיכוני השוק, והנהלת החברה דנה בנושאים מהותיים הקשורים בניהול סיכוני שוק (כאשר לאור 
מדיניות החברה בנושא, כמפורט לעיל, לא נקבעו מגבלות כמותיות קונקרטיות לפעילות האחראים 

סיכוני השוק על ניהול סיכוני השוק). הדירקטוריון מאשר את ההיבטים המהותיים של מדיניות ניהול 
מדי רבעון, בדו"ח הדירקטוריון (ובאותו אופן, שינוי המדיניות בנדון, אם וככל שתהיה בעתיד, ידרוש 

הוא דן בסיכוני  ןת בהונפרד ותכמו כן, מעת לעת, מקיים הדירקטוריון ישיב .את אישור הדירקטוריון)
  השוק של החברה בכללותה ובדרכי הטיפול בהם.

 
ועד למועד אישור הדוחות הכספיים, האחראים על נושא דיווח וניהול  2015אר בינו 1בתקופה שמיום  .4.7

של החברה) קיימו ומקיימים דיונים שוטפים על  וסמנכ"ל הכספיםסיכוני שוק בחברה (מנכ"ל החברה 
בסיס שבועי בנושא החשיפה לסיכוני שוק ובהם שינויים בשערי מטבע חוץ ובשערי הריבית. בנוסף, 

דירקטוריון החברה דן בסיכונים האמורים ובמדיניות החברה לגביהם, בישיבות בהן  בתקופה האמורה,
 30ליום  ,2015ביוני  30, ליום 2015במרס  31, ליום 2014בדצמבר  31אושרו הדוחות הכספיים ליום 

  .2016במרס  17וכן בישיבה מיום  2015בדצמבר  31וליום  2015בספטמבר 
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ליום החברה למטבעות השונים  המיוחס לבעלי מניותלית של ההון החשיפה הכלכ להלן התפלגות
  : 2014בדצמבר  31וליום  12015בדצמבר  31
  

  2015בדצמבר  31                                              
  

  
  

  

  2014בדצמבר  31                                             
  

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________________  

  נספח א' לדו"ח הדירקטוריון.גם  ראה  1

אירו
39%

דולר קנדי
27%

ב"דולר ארה
27%

אחר 
7%

אירו
35%

דולר קנדי
29%

ב"דולר ארה
33%

אחר
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 
 החברתית שאושרה על ידי הנהלת החברה. 

ות בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והבריאות במדינות תרמה הקבוצה למגוון פעילוי 2015בשנת   
   :, כמפורט להלןפועלת. מרבית ההשקעה החברתית הופנתה לתחום החינוך קבוצהבהן ה

  
  לדרום". " לישית של מיזםהייתה שנת הפעילות הש 2015שנת  –מיזם "לדרום"   א.

במערכות החינוך של  באופן פעילמיליון ש"ח במיזם התומך  7 - בשנה זו השקיעה החברה כ  
יישובי הפריפריה בנגב בהן: מצפה רמון, ירוחם, דימונה, אופקים, נתיבות, שדרות, רהט, קרית 
גת, קרית מלאכי וערד. במסגרת זו סייעה החברה במימון פעילות של  מרכזי צעירים, הוענקו 

 ר תיכונייםבתי ספ 10 -בתי ספר יסודיים ול 10 - סטודנטים, ניתנה תמיכה ל 100 - מלגות ל
  . ולמספר גני ילדים

תכנית  מופעלתאת מיזם "ירוחם עיר חינוך" במסגרתו להוביל  החברה המשיכה 2015בשנת        
התערבות יישובית מקיפה שמטרתה להוביל את מערכת החינוך בירוחם לביצוע קפיצת מדרגה 

  .הרחיבה החברה את פעילותה בקרית מלאכי 2015 - ב משמעותית וברת קיימא.
התמיכה במערכות החינוך נעשית בשיתוף פעולה עם מחוז דרום של משרד החינוך, הרשויות   

המקומיות וגופים מקצועיים. כמו כן, לחברה התחייבות לסייע בפרויקטים חינוכיים במסגרת מיזם 
), אשר 2016(אוגוסט  ומיליון ש"ח נוספים עד לתום שנת הלימודים תשע" 4.6 - זה בהיקף של כ

  פרסום הדוח חלקם בוצעו בפועל.למועד 
  

החברה הקימה ותומכת במכון מחקר בתחום הנדל"ן שהוקם במרכז  - מכון גזית גלוב לנדל"ן   ב.
  הבינתחומי בהרצלייה. 

, מימון התחדשות עירוניתבתחומים: ופורומים מקצועיים קיים המכון כנסים אקדמיים  2015בשנת   
. המכון המשיך בפרסום מדד רבעוני רחב העירוני ועודבינלאומי, שילוב אזורי תעשייה במ נדל"ן

לקביעת שיעור העלייה במחירי הדיור, תמך במחקרים אקדמיים והפעיל קורס מתקדם בניהול 
  נדל"ן. 

 2.9כולל של גלוב לנדל"ן בסך -מרכז הבינתחומי עבור מכון גזיתהחברה התחייבה לתרומה ל       
  .   מליון דולר) 1.7 -למועד אישור הדוחות הועברו כ (מתוכם עד 2018מיליון דולר עד לשנת 

     
הקבוצה תומכת במגוון ארגונים חברתיים בתחומי הרווחה, הבריאות,  –תרומות לקהילה   ג.

התרבות, סיוע לחיילים, יהודי התפוצות ואיכות הסביבה. בתקופת הדוח המשיכה החברה באימוץ 
וחם", תמכה בעמותת "אתגרים" ובעמותת גדוד סדיר של לוחמים במסגרת פרויקט "אמץ ל

תמכה החברה בקייטנות קיץ לילדים ובני נוער בנוסף,  ."גדולים מהחיים" ובארגונים רבים נוספים
, בארגונים כגון בית הגלגלים וחילקה חבילות מזון בראש השנה ממשפחות שאין ידם משגת

  . ובפסח
         

במסגרת "שיעור אחר", אתגרים,  ויות התנדבותיותבנוסף לתרומות מבצעים עובדי החברה פעיל  ד.
כל עובדי החברה ביצעו  2015. בשנת יפו ועוד-גדולים מהחיים, העמותה לקידום חינוך בת"א

  פעילות התנדבותית והיקף שעות ההתנדבות עלה ביחס לשנה הקודמת.
 

רה, מכהן כחבר יצויין כי מר אריה מינטקביץ, ממלא מקום פעיל ליו"ר הדירקטוריון של החב  ה.
  בועדה הציבורית של עמותת גדולים מהחיים והאגודה למען החייל.

  
  מיליון ש"ח. 11.0 -הסתכמו לכ 2015סך תרומות הקבוצה בשנת 
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  גילוי בדבר המבקר הפנימי .5.2

 המבקר הפנימי בתאגיד: 

הינו החל לכהן מר יצחק נפתלין כמבקר הפנימי של החברה. מר נפתלין  2012באוקטובר  31ביום 
  בעל תואר בוגר במינהל עסקים ושותף בחברת פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ. 

  

האם המבקר הפנימי הוא עובד החברה או אדם המעניק שירותי ביקורת פנימית מטעם גורם 
  חיצוני:

המבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנימית במתכונת של נותן שירותים חיצוני, באמצעות חברת 
  בקרה בע"מ. פאהן קנה ניהול

 

  עמידת המבקר הפנימי בדרישות חוקיות:

לחוק הביקורת  8(ב) לחוק החברות ובהוראות סעיף 146המבקר הפנימי עומד בדרישות סעיף 
  הפנימית. 

  החזקה בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה:

החברה או של גוף  נכון למועד דו"ח זה המבקר הפנימי או מי מעובדיו אינו מחזיק בניירות ערך של
  קשור אליה. 

  
  קשרי המבקר הפנימי עם החברה או עם גוף הקשור אליה:

המבקר הפנימי מכהן גם כמבקר הפנימי של נורסטאר החזקות אינק., בעלת השליטה בחברה, אולם 
להערכת החברה והמבקר הפנימי אין בכך בכדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי 

  מונה המבקר הפנימי גם כמבקר פנימי של קבוצת דורי. 2015ן, בחודש פברואר כמו כבחברה. 

  

  תפקידים נוספים של המבקר הפנימי בחברה:

מלבד תפקידו כמבקר הפנימי של החברה, אין המבקר הפנימי מועסק על ידי החברה או מעניק לה 
  שירותים נוספים. 

  
  תפקידים אחרים של המבקר הפנימי מחוץ לחברה:

הפנימי משמש כשותף במשרד פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ, אשר מספק שירותי ביקורת  המבקר
  פנימית, בקרה פנימית וכד' לחברות וגופים שונים.

  

  דרך מינוי המבקר הפנימי:

 30מר נפתלין מונה לכהן כמבקר הפנימי של החברה על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום 
  ). 2012באוקטובר  28הביקורת של החברה מיום  (בהתאם להמלצת ועדת 2012באוקטובר 

  

  זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי:

  הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו מנכ"ל החברה.

  
  תוכנית העבודה של המבקר הפנימי:

מבוססת על סקר סיכונים שנערך במחצית  2015תוכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי לשנת 
. בתוכנית הובאו בחשבון הנושאים שנבדקו וצפויים להיבדק לאורך השנים על  2014ת השנייה של שנ

שנים. תוכנית העבודה נקבעה בשיתוף ועדת הביקורת של הדירקטוריון  3פי תוכנית רב שנתית, בת 
  והנהלת החברה. תוכנית העבודה נדונה ואושרה על ידי ועדת הביקורת.

לפעילות החברות הפרטיות בבעלותה של החברה, בארץ  תוכנית הביקורת השנתית נותנת ביטוי
ובחו"ל, וסדר הקדימות של הנושאים הינו על פי חשיבות הנושאים ודחיפותם, כפי שנקבעים על ידי 

  ועדת הביקורת, בהמלצת המבקר הפנימי. סטייה מתוכנית העבודה אפשרית באישור ועדת הביקורת.
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  על ידי המבקר הפנימי: 2015נת בחינת עסקאות מהותיות של החברה במהלך ש

בשנת הדו"ח המבקר הפנימי בחן עסקאות מהותיות, לרבות עסקאות עם בעלי עניין ובעלי שליטה 
  כהגדרתן בחוק החברות. 

  

  ביקורת בחו"ל וביקורת של תאגידים מוחזקים:

רץ דוחות הביקורת מתייחסים גם לחברות בנות פרטיות של החברה, הן בא – חברות בנות פרטיות
  והן בחו"ל. 

גזית ו Promed גזית פיתוח, -ערך המבקר הפנימי ביקורת על פעילות החברות הפרטיות  2015בשנת 
  זאת בהתאם לתוכנית עבודה שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה.  ברזיל,

  

לעניין הביקורת הפנימית בחברות בנות ציבוריות של החברה הנסחרות  - חברות בנות ציבוריות
ו"ל, הרי שאלה כפופות למגבלות הדין החל עליהן. לעניין פעילות הביקורת הפנימית בחברות בח

EQY  ,(בארה"ב)FCR  ,(בקנדה)CTY ו-ATR  .(באירופה), בחברות אלה פועלים מבקרים פנימיים אחרים
המבקרים הפנימיים בחברות אלו פועלים על פי תוכניות עבודה שנקבעו עבורם על ידי האורגנים 

וסמכים הרלוונטיים של החברות והם פועלים בהתאם לתקינה המקצועית הבינלאומית בביקורת המ
פנימית. לעניין הביקורת הפנימית בקבוצת דורי, חברה מאוחדת של החברה הנסחרת בבורסת ת"א, 

 –וחברות מאוחדות שלה, הרי שאלה פועלות בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 
חוק החברות ובהתאם לתקינה המקצועית הבינלאומית בביקורת פנימית באמצעות , הוראות 1992

  מבקר פנים אחר.

  

  היקף העסקת המבקר הפנימי:

בוצעה  2015היקף העסקתו של המבקר הפנימי משתנה על פי תוכנית הביקורת השנתית. בשנת 
  ה שלהלן. שעות, על פי החלוקה המוצגת בטבל 2,400 -פעילות ביקורת בהיקף עבודה של כ

 שעות עבודה  
 שעות 1,700- כ ביקורת פנימית בישראל 

 
ביקורת פנימית בחברות בנות פרטיות של החברה מחוץ 

 שעות 700- כ לישראל

 שעות 2,400 -כ סה"כ 
  

שעות על פי נושאי הביקורת שנקבעו לבדיקה בשנת  2,400-היקף שעות עבודת המבקר נקבע על כ
. נציין כי היקף ההעסקה של המבקר הפנימי 2014קורת פנימית בשנת , בדומה להיקף שעות בי2015

, ועם הדיונים בדוחות הביקורת השונים, רשאית ועדת 2015הינו גמיש, במובן זה שלאורך שנת 
הביקורת להתיר למבקר הפנים להגדיל את היקף שעות הביקורת כפי שנקבע מלכתחילה בתוכנית 

  הביקורת השנתית. 

  

  ים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת:התקנים המקצועי

הביקורת נערכת על פי התקנים המקצועיים הבינלאומיים המקובלים לביקורת פנימית. למיטב ידיעת 
החברה, ובהתאם למידע שנמסר לה על ידי המבקר הפנימי, המבקר הפנימי עמד בדרישות שנקבעו 

  בתקנים האמורים.
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  :גישה חופשית למבקר הפנימי

לעניין מידע ומסמכים של החברה ושל חברות בנות פרטיות של החברה בישראל ומחוץ לישראל, 
  למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית למערכות המידע של התאגידים כאמור, לרבות נתונים כספיים. 

  
  דוחות המבקר הפנימי:

ואשר בהם דנה ועדת המועדים בהם הוגשו דוחות בכתב על ממצאי המבקר הפנימי לועדת הביקורת, 
  הביקורת:

  .ההגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא "עסקאות עם בעלי עניין" בחבר 2015בחודש מרס     .א
הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא "בדיקת מחלקה משפטית"  2015בחודש מרס   .ב

 .בחברה
אשראי"  הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא "אג"ח, הלוואות וקווי 2015בחודש מאי   .ג

 בחברה.
 הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא "אבטחת אמצעי תשלום" בחברה. 2015בחודש מאי   .ד
הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא "מכירת נכסים" בחברת גזית  2015בחודש מאי   .ה

 ארה"ב.
הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא "תהליך רכישת נכסים ואינטגרציה"  2015בחודש מאי   .ו

 חברת גזית ברזיל.ב
 הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא "אכיפה פנימית" בחברה. 2015בחודש אוגוסט   .ז
הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא "בדיקת רכש וניהול קרקעות  2015בחודש אוגוסט   .ח

 חו"ל" בחברת גזית פיתוח. - לפיתוח
בדיקת רכש וניהול קרקעות הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא " 2015בחודש אוגוסט   .ט

 " בחברת גזית פיתוח.ישראל- לפיתוח
" בחברת גזית פרויקט בינויהגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא " 2015בחודש נובמבר   .י

 פיתוח.
יישום המלצות בדוח ביקורת הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא " 2015בחודש דצמבר   .יא

 " בחברה.אבטחת אמצעי תשלום
 בחברה. עדכון" -סקר סיכוני בקרה הגיש המבקר הפנימי " 2015בר בחודש נובמ  .יב
בחברת  תהליך בינוי ופיתוח"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא " 2015בחודש דצמבר   .יג

 גזית ברזיל.
יישום המלצות בדוח ביקורת הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא " 2015בחודש דצמבר   .יד

 וח." בחברת גזית פיתניהול מרכזים
יישום המלצות בדוח ביקורת הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא " 2015בחודש דצמבר   .טו

 ניהול גבייה" בחברת גזית פיתוח.
הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא "יישום המלצות בדוח ביקורת  2015בחודש דצמבר   .טז

 התקשרויות ורכש" בחברת גזית פיתוח.
נימי דוח ביקורת בנושא "החזרי הוצאות לנושאי הגיש המבקר הפ 2015בחודש נובמבר   .יז

 תפקידים ומנהלים בכירים".
הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא "בדיקת נאותות השימוש במטוס  2016בחודש ינואר   .יח

 החברה" בחברה.
  

במאי  25, 2015במרס  19ועדת הביקורת דנה בדוחות האמורים לעיל במהלך ישיבותיה בתאריכים 
  .2015בדצמבר  28 - ו 2015בנובמבר  16, 2015וגוסט בא 16, 2015

  

  הערכת דירקטוריון החברה את פעילות המבקר הפנימי

לדעת דירקטוריון החברה היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותוכנית עבודתו הינם סבירים 
  בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.
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  ל המבקר הפנימיתגמו

המבקר מקבל את שכרו על בסיס שעות העבודה המושקעות בפועל בביצוע המטלות בהתאם 
לתקציב אשר מאושר מראש על ידי ועדת הביקורת של החברה. להערכת החברה, אין בתגמול 

  האמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול הדעת המקצועי של מבקר הפנים.

  שכר טרחה רואי חשבון מבקר .5.3

  ).Ernst & Youngהחשבון של התאגיד: קוסט פורר גבאי את קסירר (רואי 

שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים את דוחותיה הכספיים של החברה וחברות מאוחדות של 
  החברה הסתכם, כדלקמן:

וכן גזית  (החברה וחברות בבעלותה המלאה של החברהבישראל   "Ernst & Young"משרד   .א
  פיתוח וקבוצת דורי):

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2015 2014 2015 2014  
 שעות אלפי ש"ח  
 18,625  17,534  6,062  6.016 שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות 
 1,760   4,064  1,077 2,662 שכר ייעוץ ושירותי מס 
      _-_   425  שכר אחר 
      7,139   9,103 סה"כ 

  

נים כוללים את שכר הטרחה והשעות בגין חברות בבעלותה המלאה של הנתו 2013החל משנת 
). כמו כן, בגין חברות Gazit Canada Inc, Gazit 2003 Inc, Gazit Americaהחברה בקנדה (

  ) וגרמניה.MGN, ProMedבבעלותה המלאה של החברה בארה"ב (

 ):    EQY( בארה"ב  "Ernst & Young"משרד   .ב

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2015 2014  2015 2014 
 שעות אלפי ש"ח  
 8,875  8,700  4,747 4,357 שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות 
 475  900  449 1,203 שכר אחר 

   5,196 5,560  סה"כ
  

 

  :                   (CTY)בפינלנד  "Ernst & Young"משרד   .ג

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2015 2014 2015 2014 
 שעות אלפי ש"ח  
 3,460   4,960  1,407 3,883 שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות 
  -  360  - 431 שכר ייעוץ ושירותי מס 
 

   874 431 שכר אחר

 
 2,281 4,746 סה"כ

     

 

  ):     FCRבקנדה ( "Ernst & Young"משרד   .ד

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2015 2014 2015 2014 
 שעות אלפי ש"ח  
 10,294  10,395  3,820 3,015 שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות 
 410  450  487 315 *שכר ייעוץ ושירותי מס 
 __- _  107  שכר אחר 
    4,307  3,437  סה"כ 

    

  .Gazit Canada Inc*    הנתונים כוללים שכר ייעוץ ושירותי מס בגין 
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  בברזיל: "Ernst & Young" משרד   .ה

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2015 2014 2015 2014  
 שעות אלפי ש"ח  
 377  564  350 439 שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות 
 

 22  36  57 73  ושירותי מס שכר אחר

 
    407 513 סה"כ

  

  

  : *)ATR(" בהולנד KPMG.     משרד "ו

 2015, בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
 שעות אלפי ש"ח  

 10,909 6,873 שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות 
 

   שכר אחר
30 43 

  6,903 סה"כ 

  

, מאחדת החברה את דוחותיה  2015*  החל מדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 
 .ATRהכספיים של 

 

המבקר של החברה נקבע על בסיס שעות בהתאם לתעריפים ומסגרת  שכר טרחת רואה החשבון
  שעות המאושרים על ידי הדירקטוריון. 
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    תגמול עובדים בכירים   .6
      

, על ידי החברה וחברות מאוחדות, ראה תקנה 2015לפרטים בדבר תגמול נושאי משרה ובעלי עניין בשנת 
  בפרק ד' לדו"ח התקופתי.  21

  

אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת  2013בחודש ספטמבר 
לחוק  20התגמול שלה, אימוץ מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, וזאת בהתאם להוראות תיקון מס' 

על המנהל הכללי, משנים  חלה"). מדיניות התגמול מדיניות התגמול(להלן : " 1999 –החברות, תשנ"ט 
הכללי וסמנכ"לים, וכן על דירקטורים בחברה, לרבות אלה הממלאים תפקיד אקזקוטיבי בחברה  למנהל

). לפרטים בדבר שאינם זכאים לתגמול מהחברה, למעט גמול דירקטורים (למעט בעלי השליטה בחברה
 לפרק תיאור עסקי החברה. 17.2סעיף  ומדיניות התגמול של החברה רא

  

ח לבעלי עניין ולנושאי משרה של החברה בשנת הדויקה החברה שהענלהערכת החברה, התגמולים 
תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה, כפי בחלק הרביעי לדו"ח התקופתי,  21כמפורט בתקנה 

  .שאושרה כאמור על ידי הארגונים של החברה, ולפיכך הינם הוגנים וסבירים
  

בועדת התגמול ובדירקטוריון החברה בישיבות בהן  המסקנות דלעיל הן תוצאה של הדיונים אשר התקיימו
 21. בישיבות האמורות הוצגו נתוני התגמול בהתאם לתקנה 2015נדונו ואושרו הדוחות הכספיים לשנת 

, אשר הועברו לחברי 1970 –ולתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 
בהן תנאי התגמול של כל אחד מנושאי המשרה המנויים בתקנה האמורה הדירקטוריון מבעוד מועד, ונדונו 

שאינם נושאי וקפוטו  ה"ה לוקס, למעט תנאיהם של ביחס להוראות מדיניות התגמול של החברה בנפרד
ציבורית הנסחרת בבורסה של  הזר החבר האשר, בהיות EQYהמוחזקת  המשרה של החברה אלא של החבר

  שלה את תנאי התגמול של נושאי המשרה בה.  גנים העצמאייםרוומאשרת בא דנהניו יורק 
ביחס למר פרידמן התגמול שהוענק לו הינו בהתאם להסכם העסקה עימו לרבות התגמולים שהגיעו לו בגין 

, בהתבסס על שיעור Promedסיום העסקתו בחברה וכן בגין תגמולים שהגיעו לו בנוגע למכירת נכסי 
, לאור זאת, להערכת האורגנים של החברה Promedבר לשוויים בספרי מהתמורה שהתקבלה במכירה מע

  הינם הוגנים וסבירים.
הדיון בנושא זה נעשה, כאמור, לגבי כל אחד מנושאי המשרה בחברה בנפרד, למעט ביחס לחברי 

האסיפה הכללית של החברה  2012הדירקטוריון שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה, אשר בחודש ינואר 
כי יוענק להם גמול יחסי בהתאם לקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור אישרה 

  . 2000 –חיצוני), תש"ס 
  

בכל הנוגע ליו"ר דירקטוריון, מר חיים כצמן, ולסגן הפעיל ליו"ר דירקטוריון החברה, מר דורי סגל, הרי שעל 
יכים מר כצמן ומר סגל בתפקידיהם כיו"ר הסתיימו הסכמי העסקה עמם, ממש 2011אף שבחודש נובמבר 

פעיל של דירקטוריון החברה וכסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה, בהתאמה, אך ללא קבלת שכר 
מהחברה (או מחברה בבעלותה המלאה), ועל כן האורגנים של החברה לא נדרשו לקיים דיון בנוגע 

בחלק  21(ראה תקנה ורים בגין כהונתו בחברה זכאי מר סגל לגמול דירקט 2016החל מחודש ינואר לשכרם. 
יירות ערך בחברות ח מכוח תגמול במזומן ובנלגבי הסכומים אשר נזקפו בשנת הדוהרביעי לדוח התקופתי). 

בדוחות הכספיים של החברה, הרי שתגמולים כאמור (לרבות עבור ה"ה כצמן וסגל)  מוחזקותציבוריות זרות 
כאמור, על פי הדינים החלים  מוחזקתים העצמאיים של כל חברה ציבורית נדונים ומאושרים על ידי האורגנ

   עליה במדינת מושבה.
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    גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד   .7
     

  מידע נוסף ואירועים לאחר תאריך הדיווח .7.1
   
מליון דולר קנדי, ראה  117 -בתמורה כוללת של כ  FCRמליון מניות  6.5לפרטים בדבר מכירת   .א

 לדוחות הכספיים. ב'40אור ב
ז' לדוחות 9, ראה באור 2016לפרטים בדבר מכירת כל מניות קבוצת דורי, בחודש ינואר   .ב

 הכספיים.
, ראה EQYמיליון דולר על ידי  101 - לפרטים בדבר פדיון מוקדם של אגרות חוב בהיקף של כ  .ג

 ג' לדוחות הכספיים.40באור 
ידי החברה,  -מיליון ש"ח, על 78 - היקף של כלפרטים בדבר רכישה עצמית של אגרות חוב ב  .ד

 ד' לדוחות הכספיים.40 ראה באור

 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .7.2
  

  ב' לדוחות הכספיים. 2למידע בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים, ראה באור 
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 פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור .8
  

  סדרות של אגרות חוב סחירות שהנפיקה החברה, כמפורט בטבלה להלן:  10מחזור קיימות ב 2015בדצמבר  31ליום   .א
 

 מועד הנפקה
ע.נ. במועד 
 ההנפקה

ע.נ. אגרות 
החוב 

במחזור 
ליום 

31/12/15 

ע.נ. אגרות
החוב 

שבמחזור 
בתוספת 

הפרשי הצמדה
ליום 

31/12/15 

סך הריבית 
הצבורה ליום

31/12/15 

יתרה בדוחות 
הכספיים ליום 

31/12/15 

שווי בורסאי 
ליום 

31/12/15 
סוג הריבית 
 מועדי תשלום הריבית מועדי תשלום הקרן ושיעורה

  בסיס ותנאי הצמדה
 (קרן+ריבית)

 מליוני ש"חאלפי ש"ח  

 הקרן והריבית צמודות לדולר ארה"ב ביוני 30משולמת אחת לשנה ביום   2007מחודש יוני תשלומים שווים החל  11 6.5%קבועה   95.0 88 2.9  88.1  109,218 717,953 )1( 2002מאי  אגרות חוב (סדרה א')

 43.8 44 - 43.6  )2(56,257 )2(350,000  2004מאי  אגרות חוב (סדרה ב')
 6 -אירובור ל

 2014תשלומים שנתיים שווים החל מחודש דצמבר  3 2%חודשים + 
ביוני  30משולמת פעמיים בשנה בימים 

 הקרן והריבית צמודות לאירו בדצמבר 31 -ו

 4.95%קבועה  833.1 788 - 786.9  638,650 1,300,000 )3( 2005אפריל  אגרות חוב (סדרה ג')

התשלומים  7 - (כל אחד מ 2011תשלומים שנתיים החל מחודש יוני  8
והתשלום האחרון בשיעור של  10%הראשוניים יהיה בשיעור של 

30%( 
ביוני  30ימים משולמת פעמיים בשנה ב

 בדצמבר 31 -ו
הקרן והריבית צמודות לעליה במדד המחירים 

 לצרכן

 5.1%קבועה  2,818.7 2,440 93.6 2,434.8  2,069,048 2,069,048 )4( 2006ספטמבר  אגרות חוב (סדרה ד')
התשלומים הראשוניים 2(2019תשלומים שנתיים החל מחודש מרס3

 במרס 31משולמת אחת לשנה ביום  )40%שיעור של והתשלום האחרון ב 30%בשיעור של 
הקרן והריבית צמודות לעליה במדד המחירים 

 לצרכן

 552.4  551 - 555.6  555,569 574,052 )5( 2007יולי  אגרות חוב (סדרה ה')
 6 -ריבית תלבור ל

 2017תשלומים שווים בחודשים יוני ודצמבר  2 0.7%חודשים  + 
ביוני  30משולמת פעמיים בשנה בימים 

 ללא הצמדה בדצמבר 31 -ו

 6.4%קבועה  301.5 284 - 284.8  284,759 1,442,301 6( 2006דצמבר  אגרות חוב (סדרה ו')
 -ו 2015,2013,2012,2011תשלומים שווים בחודש דצמבר בשנים  5

 ללא הצמדה בדצמבר 31משולמת אחת לשנה ביום  2016

 5.3%קבועה  1,061.3 1,006 - 1,004.4  862,256 1,439,826 )7( 2008ינואר  אגרות חוב (סדרה ט')

בשיעור של2013תשלומים  כאשר התשלום הראשון בחודש יוני4
, התשלום 25%בשיעור של  2015, התשלום השני בחודש יוני 15%

והתשלום הרביעי בחודש  25%בשיעור של  2016השלישי בחודש יוני 
 35%בשיעור של  2018יוני 

ביוני  30ים בשנה בימים משולמת פעמי
 בדצמבר 31 -ו

הקרן והריבית צמודות לעליה במדד המחירים 
 לצרכן

 6.5%קבועה  954.3 818 13.1 799.4   712,758 734,802 )8( 2009פברואר  אגרות חוב (סדרה י')

מהקרן כל אחד המשולמים פעמיים בשנה 1%תשלומים שווים של10
 30וביום  2019עד  2015במרס של כל אחת מהשנים  31ביום 

) 90%. יתרת הקרן (2018עד  2014בספטמבר של  כל אחת מהשנים 
 2019בספטמבר  30תשולם בתשלום אחד ביום 

במרס  31משולמת פעמיים בשנה בימים 
בספטמבר של כל אחת מהשנים  30 -ו

 2019ועד  2010
הקרן והריבית צמודות לעלייה במדד המחירים 

 לצרכן

 5.35%קבועה  3,157.8 2,890 36.7 2,723.4  2,653,181 2,653,181 )9( 2011ספטמבר א')אגרות חוב (סדרה י

בשיעור2018תשלומים כאשר התשלום הראשון בחודש ספטמבר5
 15%בשיעור של  2020, תשלום שני בחודש ספטמבר 10%של 

-2022והתשלום השלישי, הרביעי והחמישי בחודש ספטמבר בשנים 
 כל אחד. 25%בשיעור של  2024

במרס  31משולמת פעמיים בשנה בימים 
בספטמבר של כל אחת מהשנים  30 -ו

 2024ועד  2012
הקרן והריבית צמודות לעלייה במדד המחירים 

  לצרכן

  4%קבועה  2,977.0 3,046 - 2,957.8  2,957,801 2,957,801 )10( 2013 אוקטובר')באגרות חוב (סדרה י

בשיעור של2023יוניבחודשלומים כאשר התשלום הראשוןתש5
בשיעור של  2024-2025יוני בשנים בחודש ושלישי , תשלום שני 10%
-2026בשנים  יוניוהחמישי בחודש  רביעיוהתשלום הכל אחד  15%
 כל אחד. 30%בשיעור של  2027

 ביוני  30משולמת פעמיים בשנה בימים 
 בדצמבר 31 -ו

 הקרן והריבית צמודות לעלייה במדד המחירים
  לצרכן

  

)1(  
 

, שבה2004בינואר  29שקיעים מוסדיים מיום מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') נוספים. הסדרה הנ"ל הורחבה בהנפקה פרטית למ57-מומשו כתבי אופציה (סדרה א') לכ2002מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב. בחודש נובמבר140, אז הונפקו2002במאי2אגרות חוב (סדרה א') הונפקו לראשונה על פי תשקיף החברה מיום
שבה 2005ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), בהנפקה פרטית מחודש אוגוסט  מיליון ש"ח 227, שבהן הונפקו 2005מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), בהנפקות פרטיות נוספת למשקיעים מוסדיים מחודש פברואר  150שבו הונפקו  2004במאי  16מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב, בהנפקה לציבור על פי תשקיף מיום  90הונפקו 
 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'). 45שבהן הונפקו  2006מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ובהנפקות פרטיות נוספות למשקיעים מוסדיים מחודש מאי  9.7הונפקו 

מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב.350, אז הונפקו2004במאי16קיף החברה מיוםאגרות חוב (סדרה ב') הונפקו על פי תש )2(
מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') נוספות75ל פי התשקיף האמור של החברה, הנפיקה החברה לציבור. כמו כן, ע2005במאי10מיליון ש"ח ע.נ.  אגרות חוב (סדרה ג'), בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים. אגרות החוב (סדרה ג') נרשמו למסחר בבורסה על פי תשקיף מיום425הנפיקה החברה 2005בחודש אפריל  )3(

2007ובחודש דצמבר  2007(כפי שתוקן בחודש ינואר  2006במאי  25רה על פי דו"ח הצעת מדף אשר פורסם על פי תשקיף מדף מיום מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') בדרך של הרחבת סד 352הנפיקה החברה  2006מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'). בחודש יולי  450באותם תנאים, יחד עם כתבי אופציה לעוד 
 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'). 448 -מיליון כתבי אופציה (סדרה ג') לכ 4.5 -מומשו כ 2005") במהלך שנת 2006תשקיף להלן: " 

300 -ומיליון ש"ח ע.נ.  400מיליון ש"ח ע.נ., 750הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה2007וספטמבר2007, אפריל2006. בחודשים נובמבר 2006מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') על פי דו"ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף300, אז הונפקו2006ד') הונפקו לראשונה בחודש ספטמבר אגרות חוב (סדרה )4(
הנפקה פרטית השלימה החברה 2012מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'). בחודש ינואר  178 -השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים, על דרך של הרחבת סדרה כ 2010. בחודש פברואר 2006מיליון ש"ח ע.נ., בהתאמה, אגרות חוב (סדרה ד') על פי דו"חות הצעת המדף שפורסמו על פי תשקיף 

 מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'). 185 -למשקיעים מוסדיים על דרך של הרחבת סדרה כ
מיליון ש"ח ע.נ. על פי דו"ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף  מדף מחודש 74.1 -הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה כ2009. בחודש דצמבר2006מיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ה') על פי דו"ח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף500, אז הונפקו2007אגרות חוב (סדרה ה') הונפקו לראשונה בחודש יולי )5(

 ").2008תשקיף , להלן: "2008(כפי שתוקן בחודש אוקטובר  2008מאי 
מיליון 292.3 - מיליון ש"ח ע.נ. ו 210מיליון ש"ח ע.נ., 290הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה2008וינואר2007, ספטמבר2007. בחודשים מרס2006ח ע.נ  אגרות חוב (סדרה ו') על פי דו"ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיףמיליון ש"650אז הונפקו2006אגרות חוב (סדרה ו') הונפקו לראשונה בחודש דצמבר )6(

 .2006הצעת המדף שפורסמו על פי תשקיף  ש"ח ע.נ., בהתאמה, אגרות חוב (סדרה ו') על פי דו"חות
מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט') על פי דו"ח הצעת140רה הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סד2008. בחודש פברואר2006שפורסם על פי תשקיף2007מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט') על פי דו"ח הצעת המדף מחודש דצמבר590אז הונפקו2008אגרות חוב (סדרה ט') הונפקו לראשונה בחודש ינואר )7(

הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה 2010. בחודש יולי 2008ורסמו על פי תשקיף מיליון ש"ח ע.נ. ,בהתאמה, אגרות חוב (סדרה ט') על פי דוחות הצעת המדף שפ 155.3 - מיליון ש"ח ע.נ. וכ 123.5 -הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה כ 2009ודצמבר  2009. בחודשים מאי 2006המדף שפורסם על פי תשקיף 
 .2010מיליון ש"ח ע.נ., אגרות חוב (סדרה ט') על פי דוח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף מדף מחודש מאי  431 -כ

. בתקופה שממועד ההנפקה לראשונה ועד2008מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י') על פי דו"ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף202-), הניתנים למימוש לכ10מיליון כתבי אופציה (סדרה 2.02-ון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י') וכמילי404-אז הונפקו כ2009אגרות החוב (סדרה י') הונפקו לראשונה בחודש פברואר )8(
 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י'). 130השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים, על דרך של הרחבת סדרה  2012מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י').  בחודש מאי  201 -) לכ10מיליון כתבי אופציה (סדרה  2.01 -)) מומשו כ10אופציה (סדרה (מועד המימוש האחרון לכתבי ה 2009בדצמבר  20ליום 

)9( 
 
 
  
)10( 

קיעה. עד ליום הפ2012בפברואר,  29מיליון כתבי אופציה (סדרה יא'), הניתנים למימוש עד ליום 1.85-, הונפקו כ2012. במסגרת הנפקת אגרות חוב (סדרה ד') בחודש ינואר2011מיליון ש"ח ע.נ. בחודש ספטמבר 451-, על פי תשקיף מדף, אז הונפקו כ2011יא') הונפקו לראשונה בחודש ספטמבראגרות חוב (סדרה 
מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב 60 -פציה לכמיליון כתבי או 0.6. עד ליום הפקיעה מומשו 2012ביוני,  14מיליון כתבי אופציה (סדרה יא') הניתנים למימוש עד ליום  2.6 -,  הונפקו כ2012מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא'). במסגרת הנפקת אגרות חוב (סדרה י') בחודש מאי  221 -מיליון כתבי אופציה לכ 1.84 - מומשו כ

מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא'), 308 -ע.נ. וכמיליון ש"ח  731-השלימה החברה הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה כ 2013מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא'). בחודשים יוני ודצמבר  883 -השלימה החברה הנפקה למשקיעים מוסדיים על דרך של הרחבת סדרה כ 2012(סדרה יא'). בחודש דצמבר 
  בהתאמה.

מליון ש"ח ע.נ. אגרות 720 - מליון ש"ח ע.נ. וכ 621-מליון ש"ח ע.נ., כ 752 -מיליון ש"ח ע.נ., כ 414 -הנפיקה החברה בדרך של הרחבת סדרה כ 2015ואוגוסט  2015, אפריל 2015, ינואר 2014מיליון ע.נ.. בחודשים אפריל  451 -, על פי תשקיף מדף, אז הונפקו כ2013אגרות החוב (סדרה יב') הונפקו לראשונה בחודש אוקטובר 
  חוב (סדרה יב'), בהתאמה, על פי דוחות הצעת מדף.
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 פרטים בדבר נאמנים לאגרות החוב של החברה (למיטב ידיעת החברה)  .ב

 דואר אלקטרוני פקס כתובת הנאמן איש קשר אצל הנאמן נאמן  
         michal@rpn.co.il 03-6389222 , תל אביב14יד החרוצים   מיכל אבטליון ע"מב 2007 נאמנויות ר ר.פ.נ.רזניק פז נבו אגרות חוב (סדרה א')  
  michal@rpn.co.il 03-6389222 , תל אביב14יד החרוצים  מיכל אבטליון בע"מ 2007נאמנויות ר.פ.נ. רזניק פז נבו  אגרות חוב (סדרה ב')  
        ramis@mtrust.co.il 03-6374344 , תל אביב48מנחם בגין  רמי סבטי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ אגרות חוב (סדרה ג')  
         ermetic@hermetic.co.ilh 03-5271736 , תל אביב113הירקון  דן אבנון ) בע"מ1975הרמטיק נאמנות ( אגרות חוב (סדרה ד')  
          hermetic@hermetic.co.il 03-5271736 , תל אביב113הירקון  דן אבנון ) בע"מ1975הרמטיק נאמנות ( אגרות חוב (סדרה ה')  
        ust.co.ilramis@mstr 03-6374344 , תל אביב48מנחם בגין  רמי סבטי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ אגרות חוב (סדרה ו')  
        yossi@rpn.co.il 03-6393316 , תל אביב14יד החרוצים  יוסי רזניק רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ אגרות חוב (סדרה ט')  
          ori@slcpa.co.il 03-6237777 יב, תל אב17יצחק שדה  אורי לזר ) בע"מ1992שטראוס לזר חברה לנאמנות ( אגרות חוב (סדרה י')  
         ishlevin@deloitte.com 03-6120675 , רמת גן12מנחם בגין  איריס שלווין אורורה פידלטי חברה לנאמנות בע"מ אגרת חוב (סדרה יא')  
         ishlevin@deloitte.com 03-6120675 , רמת גן12מנחם בגין  איריס שלווין  אורורה פידלטי חברה לנאמנות בע"מ  וב (סדרה יב')אגרת ח  

  

  
 להלן פרטים אודות דירוג אגרות החוב שבמחזור  .ג

  

 מועד הנפקה

   S&P Maalotדרוג 
בסמוך למועד 

 ההנפקה

דירוג מידרוג 
בסמוך למועד 

 ההנפקה
למועד   S&P Maalotדירוג 

 אישור הדו"ח התקופתי(*)

למועד  דירוג מידרוג
אישור הדו"ח 
 התקופתי(*)

תאריך ואסמכתא של הדו"ח המיידי אודות 
 (**)  S&P Maalotהדירוג העדכני של 

תאריך ואסמכתא של הדו"ח המיידי אודות 
 (**) גהדירוג העדכני של מידרו

  
       A+      - AA-/ Stable          Aa3/ Stable   2002מאי  אגרות חוב (סדרה א')

20/8/2015  
 2015-01-100710אסמכתא: 

25/8/2015  
 2015-01-104856אסמכתא: 

  
        AA-          Aa3           AA-/ Stable          Aa3/ Stable  2004מאי  אגרות חוב (סדרה ב')

20/8/2015  
 2015-01-100710אסמכתא: 

25/8/2015  
 2015-01-104856אסמכתא: 

  
       AA       Aa3          AA-/ Stable         Aa3/ Stable  2005אפריל  אגרות חוב (סדרה ג')

20/8/2015  
 2015-01-100710אסמכתא: 

25/8/2015  
 2015-01-104856אסמכתא: 

  
       AA      Aa2          AA-/ Stable        Aa3/ Stable  2006ספטמבר  אגרות חוב (סדרה ד')

20/8/2015  
 2015-01-100710אסמכתא: 

25/8/2015  
 2015-01-104856אסמכתא: 

  
       AA/Stable     Aa2            AA-/ Stable        Aa3/ Stable  2007יולי  אגרות חוב (סדרה ה')

20/8/2015  
 2015-01-100710אסמכתא: 

25/8/2015  
 2015-01-104856אסמכתא: 

  
      AA/Negative     Aa2           AA-/ Stable        Aa3/ Stable   2006דצמבר  אגרות חוב (סדרה ו')

20/8/2015  
 2015-01-100710אסמכתא: 

25/8/2015  
 2015-01-104856אסמכתא: 

  
       AA/Stable     Aa2      AA-/ Stable       Aa3/ Stable   2008ינואר  אגרות חוב (סדרה ט')

20/8/2015  
 2015-01-100710אסמכתא: 

25/8/2015  
 2015-01-104856אסמכתא: 

  
     AA/Stable     Aa2      AA-/ Stable        Aa3/ Stable 2009פברואר  אגרות חוב (סדרה י')

20/8/2015  
 2015-01-100710אסמכתא: 

25/8/2015  
 2015-01-104856אסמכתא: 

  
       A+/Positive     Aa3      AA-/ Stable        Aa3/ Stable 2011ספטמבר  אגרת חוב (סדרה יא')

20/8/2015  
 2015-01-100710אסמכתא: 

25/8/2015  
 2015-01-104856אסמכתא: 

  
       AA-/Stable    Aa3      AA-/ Stable         Aa3/ Stable 2013אוקטובר  אגרת חוב (סדרה יב')

20/8/2015  
 2015-01-100710אסמכתא: 

25/8/2015  
 2015-01-104856אסמכתא: 

  מחזור במועד הדירוג).(כל דירוגי הביניים האמורים חלו על כל סדרות אגרות החוב שהיו בבין מועד הנפקת סדרות החוב ועד למועד הסמוך לאישור הדוח התקופתי נקבעו דירוגים נוספים לסדרות דלעיל בתאריכים המפורטים בטבלה להלן   (*)
הדוחות המיידים הכלולים בעמודה זו מובאים בזאת על דרך ההפנייה.    (**)
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    פרטים  בדבר היסטוריית דירוג האשראי  .ד

 S & P Maalot     מידרוג 

 דירוג תאריך דירוג תאריך  

  29/04/03  A+  25/10/04 Aa3  

  21/01/04 AA-  6/02/05 Aa3  

  10/05/04 AA-  14/04/05 Aa3  

  14/12/04 AA-  19/05/05 Aa3  

  3/02/05 AA-  21/11/05 Aa2  

  15/05/05  AA  17/05/06 Aa2  

  31/05/06  AA  11/06/06 Aa2  

  10/09/06 AA  10/09/06 Aa2  

  29/10/06 AA  21/11/06 Aa2  אופק נבנה 

  20/11/06 AA/Negative 13/12/06 Aa2  אופק נבנה 

  7/12/06 AA/Negative  28/02/07 Aa2 יציב 

  28/02/07 AA/Stable  10/07/07 Aa2 יציב 

  18/06/07 AA/Stable  20/12/07 Aa2 יציב  

  11/10/07 AA/Stable  7/01/08 Aa2 יציב 

  23/03/08 AA/Stable 23/03/08 Aa2 יציב 

  3/08/08 AA-/Stable 9/09/08 Aa3 יציב 

  12/02/09 AA-/Negative 15/02/09 Aa3 יציב 

  03/05/09 A+/Negative 09/07/09 A1 שלילי 

  26/11/09  

1/07/10 

A+/Negative  

A+/Stable 

29/11/09  

12/04/10 

A1 שלילי  

A1 יציב 

  2/08/11 A+/Positive  19/5/11 Aa3 יציב 

  25/08/11 A+/Positive 25/8/11 Aa3 יציב 

  23/01/12 A+/Positive 23/1/12 Aa3 יציב 

  15/05/12 A+/Stable 06/5/12 Aa3 יציב 

  12/12/12 A+/Stable 13/12/12 Aa3 יציב 

  13/05/13  AA-/Stable 3/6/13  Aa3 יציב 

  3/06/13  AA-/Stable 24/10/13  Aa3 יציב 

  24/10/13  AA-/Stable 24/12/13  Aa3 יציב 

  24/12/13  AA-/Stable 24/04/14  Aa3 יציב 

  23/04/14  AA-/Stable 19/10/14  Aa3 יציב 

  14/08/14  AA-/Stable 26/01/15  Aa3 יציב 

  26/01/15  AA-/Stable 25/08/15 Aa3 יציב 

     20/08/2015           AA-/Stable  
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עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי  2015ובמהלך שנת  2015בדצמבר  31ליום   .ה
תנאים  הנאמנות בגין כל אחת מסדרות אגרות החוב, המפורטות לעיל, של החברה. לא התקיימו

המקימים עילה להעמדת אגרות החוב הנ"ל לפירעון מיידי על פי שטרי הנאמנות הנ"ל, ולא התקבלו 
  הודעות מאת מי מהנאמנים בקשר לכך.

  בטוחות לאגרות החוב (סדרה י')  .ו

התחייבויות החברה על פי אגרות החוב (סדרה י') מובטחות בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה על זכויות 
ביולי,  29בתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום  1.5.2בסעיף קעין, כמפורט בקשר לנכסי מקר

מובא בזאת על דרך ההפניה. ערכם בו המידע הכלול ) אשר 2015-01-085353(מס' אסמכתא  2015
 - נו כיה 2015 בדצמבר 31של הנכסים המשועבדים האמורים בדוחות הכספיים של החברה ליום 

הוסר שעבוד ומשכנתא שנרשמו כבטוחה לטובת  2015באפריל  28יום כמו כן, במליון ש"ח.  1,134
ברחוב ילדי  391חלקה  3946מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה על מקרקעין הידועים כגוש 

, וזאת לבקשת החברה ובשיתוף עם G TWO -בראשון לציון, המהווים עתודת קרקע הצמדה ל 7טהרן 
מליון ש"ח.  45, הינה 2014בדצמבר  31פי הערכת שמאי ליום -ע עלהנאמן לאגרות החוב. שווי הקרק

השעבודים כאמור תקפים על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה. הערכת השווי של 
  , מצורפים כנספח לדו"ח התקופתי.2015בדצמבר  31הנכסים המשועבדים ליום 

רש על פי תקנות רשות ניירות ערך בנוגע לפרטים נוספים אודות הנכסים המשועבדים האמורים, כנד
  ' לדו"ח זה. דלפעילות הנדל"ן להשקעה ראו נספח 

שטרי הנאמנות מכוחם הונפקו אגרות החוב שבמחזור, אינם מטילים על החברה מגבלות על יצירת   .ז
  שעבודים נוספים על נכסי החברה או בקשר לסמכות החברה להנפיק תעודות התחייבות נוספות. 

על פי כל אחת מסדרות אגרות החוב (סדרה ג'),  2015בדצמבר  31ויות החברה נכון ליום סך התחייב  .ח
 אגרות החוב (סדרה יא') ,אגרות החוב (סדרה ד'), אגרות החוב (סדרה ט') אגרות החוב (סדרה י')

, בנפרד (כפי שהן מוצגות בדוח הכספי הנפרד של החברה), מהוות למעלה ואגרות חוב (סדרה יב')
  מסך התחייבויות החברה, כפי שהן מוצגות בדוחות כאמור ועל כן  עשויות להיחשב מהותיות. 5% -מ

בדרך של הרחבת מיליארד ש"ח  2.2-(סדרה יב') בהיקף של כלפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב   .ט
  לדוחות הכספיים. 1ב'20, ראה ביאור 2015בחודשים ינואר, אפריל ואוגוסט  סדרה

 

את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות  S&P Maalotאישררה חברת הדירוג  2015באוגוסט,  20ביום   .י
 ' עם אופק דירוג יציב.-ilAA' החוב של החברה שבמחזור ברמת דירוג

 

אישרה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של  2015באוגוסט,  25ביום 
  יב.עם אופק דירוג יצ Aa3החברה שבמחזור ברמת דירוג 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     2016במרס,  30

 מנכ"ל ודירקטור -רחל לוין   יו"ר הדירקטוריון - חיים כצמן   תאריך אישור דוח הדירקטוריון
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  הדירקטוריון לדוח א' נספח

  2015 בדצמבר 31 ליום מטבעית חשיפה בדבר נוסף מידע
  

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

 שבמאזן ההתחייבויות מצבת ואת הנכסים מצבת את מציגה האמורה הטבלה .2015 בדצמבר 31 ליום נכון ההחלף,
 על בהתאמה, ותיה,התחייבוי ומסך החברה נכסי מסך שיעורם ואת ))1(חדשים ובשקלים המקור (במטבע החברה
 במטרה מטבע, החלף עסקאות באמצעות החברה שמבצעת הפיננסיות ההתאמות סך ואת ,)2(ייחס 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 יםהנכס מטבע בין ההתאמה
  בטבלה.

 

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

 קנדי
 ריאל
ברזילאי

סה"כ 
 בש"ח

 -  1,514  3,350  3,768  1,727  3,653  מצבת נכסים במטבע מקור
 37,309  1,491  9,426  16,002  6,737  3,653  מצבת נכסים בש"ח

 100  4  25  43  18  10  מסך הנכסים %
 -  -  1,761  1,476  928  12,408  מצבת התחייבויות במטבע מקור

 -  862  562  1,272  57  )8,899( עסקאות החלף מטבע במטבע מקור
 -  862  2,323  2,748  985  3,509  מצבת התחייבויות במטבע מקור

בויות בש"ח בהתאמה מצבת התחיי
 26,408  849  6,537  11,670  3,843  3,509  לעסקאות החלף

 100  3  25  44  15  13  ההתחייבויות %
 -  652  1,027  1,020  742  144  סה"כ הון עצמי במטבע מקור
 10,901  642  2,889  4,332  2,894  144  3סה"כ הון עצמי כלכלי בש"ח

 100  6  27  39  27  1  מסך ההון העצמי %
        

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

 מהחברות המאוחדות באותו המועד. 
 רה בנטרול מסים נדחים בגין שערוך נדל"ן להשקעה.מייצג את ההון המיוחס לבעלי מניות החב3
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 נספח ב' לדוח הדירקטוריון

  תמצית הערכת שווי

  ATRלנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של ATR, לשם הקצאת מחיר הרכישה של ATRהחברה ביצעה הערכת שווי של 
)Purchase Price Allocation " אוPPA(" למידע נוסף בדבר הרכישה ראה 2015בינואר,  22ביום , במסגרת צירוף עסקים שהושלם  .

  ").הערכת השוויג' לדוחות הכספיים (להלן: "3באור 

של  105-23ולפי עמדה משפטית מספר  1970 - ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל8בהתאם לתקנה 
י מהווה הערכת שווי מהותית מאוד כהגדרתה בתקנות ניירות ), הערכת השוו2014רשות ניירות ערך (כפי שעודכנה בחודש מרס 

 2015במאי,  31כפי שפורסמו ביום  2015במרס,  31ערך האמורות. החברה צירפה את הערכת השווי לדוחות כספיים ליום 
ן תמצית . להל2015במאי  31) הערכת השווי מובאת בזאת בדרך של הפנייה לדוחות שפורסמו ביום 2015-01-033489(אסמכתא 

  :הערכת השווי

מליון אירו) ואת חלק הזכויות שאינן מקנות  630.2-(כ ATRרכישה המצויינת לעיל כוללת את ההחזקה הקודמת במניות עלות ה  *
  לדוחות הכספיים. 2ג'9מליון אירו), ראה באור  898.3- שליטה (כ

 ATRהערכת שווי של הון המניות של  זיהוי נושא ההערכה .1

 2015בינואר  22 מועד ההערכה/תאריך התוקף .2

שווי נושא ההערכה בספרי החברה (עלות* .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–זיהוי המעריך ואפיונו  .5

העולמית ומספקת שירותי יעוץ וניהול במגוון רחב של נושאים לחברות הפועלות 

 Dueבתחומי הערכת השווי, בדיקות נאותות (בתחומים שונים. לזיו האפט ניסיון עשיר 

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

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

 כמקובל.

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

  הערכת שווי נכסי המע"מ באמצעות היוון תזרימי מזומנים.  מודל ההערכה שלפיו פעל המעריך .7

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

 .IFRS 2 - בהתאם ל

 .הערכת שווי חיצונית של הלוואות ואגרות חוב  

 ה מימונית באמצעות היוון תזרימי מזומנים.הערכת שווי של חכיר 

ההנחות העיקריות לפיהן בוצעה הערכת  .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

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

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

  12.4%-7.5%נוצרו בשיעורי היוון של 

 ם בדוחות הכספיים נדל"ן להשקעה, נדל"ן בפיתוח וקרקעות הוערכו לפי שוויי

  (מייצג את שוויים ההוגן).

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

 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 ג'נספח 

  לתזרים בפועל תזרים מזומנים חזוי השוואת

  
לתזרים  2014בדצמבר  31זומנים החזוי כפי שהוצג בדוח הדירקטוריון ליום טבלת ההשוואה של תזרים המלהלן 

  :2015בדצמבר  31ועד ליום  2015בינואר  1בפועל לתקופה מיום 

 

 31.12.2015עד  1.1.2015  

  בפועל   תחזית 

 מיליוני ש"ח  

 2,362   2,362 )1יתרת נכסים נזילים לתחילת התקופה (
  

    מקורות סולו:
 2,219  1,591 )2פעילות שוטפת במוחזקות (

   
 669-  )3תקבולים בגין עסקאות הגנה (

    
 586-   )3(הנפקת מניות 

 
 2,183  790  )3( הנפקת אגרות חוב

 182   -  )3תמורה ממכירת ניירות ערך סחורים (
   

  5,839  2,381   סה"כ מקורות
 

  
      לו:שימושים סו

 
 )708(  )698(  תזרים מזומנים לפעילות שוטפת

   
 )1,408()170(  )3(הלוואות לחברות בנות 

   
  )2,215(  )1,574( )3(השקעות בחברות בנות 

    
  )175(- השפעת שערי חליפין ואחרים

 
 )969(  )928(  תזרים מזומנים לפעילות מימון 

   
 )328()328(  ים צפויים חלוקת דיבידנד

 
 )5,803( )3,698( סה"כ שימושים

 
 2,398 1,045 יתרת נכסים נזילים לסוף התקופה
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בינואר  1לתקופה מיום  2014 דצמברב 31זוי כפי שהוצג בדוח הדירקטוריון ליום הסברים לפערים בין התזרים הח

  :עללתזרים בפו 2015בדצמבר  31ועד ליום  2015

יתרת הנכסים הנזילים (הכוללת מזומנים, שווה מזומנים, פיקדונות בבנקים לזמן קצר ויתרת קווי אשראי  )1(

 הניתנים למשיכה מיידית) מתייחסת לחברה בלבד. 

התזרים מפעילות שוטפת בפועל גבוה מהתחזית כתוצאה מהחזר הלוואות מחברות בנות ומכירת השקעות  )2(

 תחזית.בחברות הבנות, אשר לא נכללו ב

, תחזיות אלו 2014בדצמבר  31דוחותיה הכספיים ליום כפי שהובהר בתחזית תזרים המזומנים שהוצג ב )3(

הניחו היעדר גיוס הון וחוב וכן היעדר השקעות נוספות, למעט פעולות שנעשו בפועל או שהחברה 

ברות בנות נובע . הגידול בהלוואות לח2014דצמבר ב 31התחייבה עד למועד פרסום דוחות הכספיים ליום 

 2ג'9, ראה באור ATRבעיקר ממתן הלוואה לחברת בת בבעלותה המלאה של החברה לצורך רכישת מניות 

, ראה CTY - לדוחות הכספיים. הגידול בהשקעות בחברות בנות נובע מהשתתפות החברה בהנפקת זכויות ב

 לדוחות הכספיים. 5ו'9באור 
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  נכסים משועבדים פרטים אודות -' לדוח הדירקטוריוןדנספח 
  

1. G סינמה  

 הצגת הנכס  .א
  201531.12.  פירוט ליום

  סינמה G   שם הנכס

 ראשל"צ מיקום הנכס

 21,246 שטח הנכס (מ"ר)

 מבנה האחזקה בנכס
בנכס באמצעות  100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  84.7%החברה מחזיקה  

 חברות בנות בבעלותה המלאה.

  בדילול מלא) 75%( 84.7% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס

 2/8/2006 תאריך רכישת הנכס

 בעלות  פירוט זכויות משפטיות בנכס

 מצב רישום זכויות משפטיות:

רשומה לטובת לזר שטראוס  - רשומה על שם ג'י ווסט בע"מ. משכנתאות -בעלות
ושות' בנאמנות להבטחת התחייבות החברה בגין אגרות חוב (סדרה י'). הערות 

 אין. -אזהרה

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים

  

 נתונים עיקריים  .ב
 –. חלק התאגיד בנכס 100%נתונים לפי 

   2013שנת  2014שנת  2015שנת  84.7%
בתאריך 

רכישת הנכס

 462,027 481,600 495,600  שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי ש"ח):

עלות הרכישה 
וההקמה 

 (באלפי ש"ח)
276,000 

 2/08/2006 רכישת קרקע 100% 99.6% 100% שיעור תפוסה ממוצע (%) *

 22/03/2010מועד ההפעלה 20,387 20,344 21,246 שטחים מושכרים בפועל (מ״ר)

     42,333 43,214 42,193 סה״כ הכנסות (באלפי ש"ח)

     1,456 1,487 1,451 דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה (בש"ח)
כירות ממוצעים למטר לשנה בחוזים דמי ש

     5,020 - - שנחתמו בתקופה (בש"ח)

NOI  (אלפי ש"ח) 32,214 33,165 31,893 בפועל     

NOI (אלפי ש"ח) 33,062 33,698 32,978 מותאם     

     7.0% 6.9% 6.9% שיעור תשואה בפועל 

     7.2% 7.0% 7.1% שיעור תשואה מותאם

     77 75 76 לתום שנת דיווחמספר שוכרים 

     27,862 32,436 30,701 פדיון שנתי ממוצע למ׳׳ר** (בש"ח) 
  
  חנות שאוכלסה או הניבה נחשבת כתפוסה.  *

יצויין כי נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן ע"ב בסיס המידע שהתקבל מאת השוכרים וכי אין ביכולתנו   **
ון. נתון זה כולל רק את השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם אחת במהלך שנת לוודא כי מידע זה אכן נכ

הדיווח. דיווח חודש פתיחה של כל חנות נוטרל מהממוצע עקב פתיחה בשלבים שונים במהלך החודש. אינו מכיל 
  פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים.
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  פילוח מבנה הכנסות ועלויות  .ג
  

  84.7% –ד בנכס חלק התאגי
 2013שנת  2014שנת  2015שנת  .100%נתונים לפי 

 (באלפי ש"ח)  

       הכנסות:

 29,571 30,137 29,580  קבועות –מדמי שכירות 

 2,814 2,959 2,893 משתנות –מדמי שכירות 

 9,268 9,420 9,311 מדמי ניהול

 - - - מהפעלת חניונים

 680 698 409 אחרות

 42,333 43,214 42,193 הכנסות סה״כ

    עלויות:

 9,920 10,049 10,299 ניהול, אחזקה ותפעול

 - - - פחת

 199 - 1 הוצאות אחרות

 10,119 10,049 10,300 סה״כ עלויות:

 32,214 33,165 31,893 רווח:

NOI:  31,893 33,165 32,214 
  
  

 שוכרים עיקריים בנכס  .ד

שיעור  
משטח 
הנכס 
יך המשו

לשוכר 
בשנת 
2015 

האם 
מהווה 
שוכר 
 עוגן?

האם אחראי 
או  20% -ל

יותר 
מהכנסות 

 הנכס?

שיוך 
ענפי של 
 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

תקופת 
ההתקשרות 

המקורית והתקופה 
 שנותרה 

אופציות 
להארכה 

 (שנים)

הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
 ערבויות 

ציון תלות 
 מיוחדת

 6 -שנים (נותרו כ 12  בידור כן כן 45%  שוכר א'
 שנים)

מיליון  1.1 -כ מדד 18
 ש"ח

 אין

 4 -שנים (נותרו כ 5 אופנה לא כן 11% שוכר ב'
 שנים)

מיליון  1.8 -כ מדד 10
 ש"ח

 אין

 5 -שנים (נותרו כ10  הלבשה לא כן 8% שוכר ג'
 שנים)

מיליון  0.9 -כ מדד -
 ש"ח

 אין

  

 מיםהכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתו  .ה
 

 2019לשנת  2018לשנת  2017לשנת  2016לשנת    
 2020לשנת 

 ואילך
 אלפי ש"ח   
 45,126 21,263 23,102 26,294 30,117 מרכיבים קבועים  
 4,877 2,135 2,320 2,640 3,774 מרכיבים משתנים (אומדן)  
 50,003 23,398 25,422 28,934 33,891 סה״כ  

  

  ות בנכסשעבודים ומגבלות משפטיות מהותי  .ו

  ' לעיל.ו8לפרטים  בדבר אגרות החוב (סדרה י'), אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, ראה סעיף 
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 פרטים אודות הערכת השווי  .ז
 /201331/12  /201431/12 /201531/12 84.7%חלק תאגיד  - 100%נתונים לפי 

 462,027 481,600 495,600 השווי שנקבע (אלפי ש"ח)

 קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר רטי רביב זיסרקונפו זהות מעריך השווי

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי

 כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי

 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 תאריך התוקף של הערכת השווי
הכנסה (תזרים  מודל הערכת השווי (השוואה/הכנסה/עלות/אחר)

 מזומנים)
הכנסה (תזרים 

 ים)מזומנ
הכנסה (תזרים 

 מזומנים)
   פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי

הערכה בגישת היוון 
)Income 

Approach( 

 GLA 21,246 20,344 20,387שטח בר השכרה 

 100% 99.1% 95% (%) 1שיעור תפוסה בשנה + 

 100% 100% 100% (%) 2שיעור תפוסה בשנה + 

 100% 100% 100% (%) 3שיעור תפוסה בשנה + 
שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר 

 N/R N/R N/R השכרה

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר 
 1,595 1,559 1,650  *1לצורך הערכת שווי בשנה + 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר 
 1,598 1,610 1,607 *2לצורך הערכת שווי בשנה + 

דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ"ר 
 N/R 1,622 1,625 *3נה לצורך הערכת שוויי בשנה+לש

דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ"ר 
 N/R N/R N/R לשנה מושכר (בש"ח)

 מייצג (אלפי ש"ח) NOIתזרים מייצג/
34,333 33,798 33,270 

הוצאות תקופתיות ממוצעת לשמירה על 
 N/R N/R N/R הקיים

שיעור היוון משוקלל לצורך הערכת שווי 
 (%) 6.93% 7.02% 7.20% 

 2 3 3 זמן עד מימוש רעיוני

מכפיל/שיעור תשואה בעת מימוש 
  Rate Reversionary    (  6.93%  7.00%  7.20%(רעיוני 

 - - -  פרמטרים מרכזיים אחרים 

  
  כולל דוכנים ו/או אנטנות     *

 שינוי בשווי באלפי ש"ח  לשווי ניתוח רגישות

 *שיעורי תפוסה

  

 100% -הנכס ב 100% -הנכס ב 100% -הנכס ב  5%של  עליה

 (1,700) (1,700) (1,700) 5%ירידה של 

 שיעורי היוון

  

 (15,428) (16,703) (17,420) 0.25%עליה של 

 16,704 17,632 18,372 0.25%ירידה של 
דמי שכירות ממוצעים 

 למטר

  

 22,619 23,335 24,632 5%עליה של 

 (22,619) (23,335) (24,632) 5%ירידה של 
  
  
  מניח שתפוסה תרד לשנה אחת    *
 



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

 

149  

2. G TWO    

 הצגת הנכס  .א
 201531.12. פירוט ליום  

 G TWO שם הנכס

  ראשל"צ מיקום הנכס

 21,153 שטח הנכס (מ"ר)

בנכס באמצעות  100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  84.7%החברה מחזיקה  מבנה האחזקה בנכס 
 לותה המלאה.חברות בנות בבע

 בדילול מלא) 75%( 84.7% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס 

  G Two 02/08/2006 תאריך רכישת הנכס
  

 בעלות פירוט זכויות משפטיות בנכס 

  רשומה על שם ג'י ווסט בע"מ. -בעלות מצב רישום זכויות משפטיות:
 יבותת להבטחת התחיבנאמנו, רשום לטובת לזר שטרואס ושות' -ותמשכנתא
  בגין אגרות חוב (סדרה י').ו החברה

 אין. -הערות אזהרה
 איחוד   שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

  

  נתונים עיקריים  .ב

 –. חלק התאגיד בנכס 100%נתונים לפי 
 2013שנת  2014שנת  2015שנת   84.7%

בתאריך 
רכישת הנכס

 שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי ש"ח):
 חלק מניב

 *יתרת זכויות
281,750 

-  

275,800 

45,000  

261,730  

45,000 

עלות 
הרכישה 
וההקמה 

(באלפי ש"ח)

185,000 

מועד רכישה 100% 98% 99% *שיעור תפוסה ממוצע (%)*

G Two  
02/08/2006 

 
 

 21,088 21,165 21,153 שטחים מושכרים בפועל (מ״ר)

 21,130 20,975 21,823 סה״כ הכנסות (באלפי ש"ח)

 867 866 881דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה (בש"ח)
דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה בחוזים 

 - - - שנחתמו בתקופה (בש"ח)

NOI(אלפי ש"ח) 19,503 18,976 20,171 

NOI (אלפי ש"ח) 19,864 19,141 20,284 מותאם 

 7.5% 6.9% 7.7% שיעור תשואה בפועל

 7.6% 6.9% 7.7% תשואה מותאםשיעור 

 25 24 25 מספר שוכרים לתום שנת דיווח

 16,816 17,064 16,555 (בש"ח)  *פדיון שנתי ממוצע למ׳׳ר**
  

  ו' לעיל.8, ראה סעיף 2015לפרטים בדבר הסרת השעבוד של עתודת הקרקע במהלך שנת   *
  חנות שאוכלסה או הניבה נחשבת כתפוסה.  **

כי נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן ע"ב בסיס המידע שהתקבל מעט השוכרים וכי אין ביכולתנו יצויין   ***
לוודא כי מידע זה אכן נכון. נתון זה כולל רק את השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם אחת במהלך שנת 

  הדיווח. אינו מכיל פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים.

   



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

 

150  

 

 פילוח מבנה הכנסות ועלויות  .ג

  84.7% –חלק התאגיד בנכס 
 2013שנת  2014שנת  2015שנת  .100%נתונים לפי 

 )ח"באלפי ש(

       הכנסות:

 18,132 17,965 18,431  קבועות –מדמי שכירות 

 386 376 411 משתנות–מדמי שכירות 

 2,451 2,451 2,799  מדמי ניהול

  161 183 182 אחרות

 21,130 20,975 21,823 סה״כ הכנסות

   עלויות:

 1,536 1,999 1,613 ניהול, אחזקה ותפעול

 - - - פחת

 91 - 39 הוצאות אחרות

 1,627 1,999 1,652 סה״כ עלויות:

 19,503 18,976 20,171 רווח:

NOI:  20,171 18,976 19,503 

  

  שוכרים עיקריים בנכס  .ד

שיעור  
משטח 
הנכס 
שויך המ

לשוכר 
בשנת 
2015 

האם 
מהווה 
שוכר 
 עוגן?

האם אחראי 
או  20% -ל

יותר 
מהכנסות 

 הנכס?

שיוך 
ענפי 
של  

 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

תקופת ההתקשרות 
המקורית והתקופה 

 שנותרה 

אופציות 
להארכה 

 (שנים)

הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
 ערבויות 

ציון תלות 
 מיוחדת

 0.4 -כ מדד 14שנים (נותרה כשנה) 5 לבית לא כן 13% שוכר א'
 מיליון ש"ח

  אין

 4 -שנים (נותרו כ 12 מרכול לא כן 8% שוכר ב'
 שנים)

 0.2 -כ מדד 6
 מיליון ש"ח

 אין

 0.3 -כ מדד 7שנים (נותרה שנה) 13 מרכול לא כן 17% שוכר ג'
 מיליון ש"ח

 אין

 0.9 -כ דמד 2שנים (נותרה כשנה) 5 פנאי לא כן 21% שוכר ד'
 מיליון ש"ח

 אין

  

  (בהנחת אי מימוש תקופת אופציית שוכרים) הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים  .ה
 

 2019לשנת  2018לשנת  2017לשנת  2016לשנת    
 2020לשנת 

 ואילך
 אלפי ש"ח   
 19,413 5,463 6,873 9,068  18,585 מרכיבים קבועים  
 1,490 419 528 696 1,427 מרכיבים משתנים (אומדן)  
 20,903 5,882 7,401 9,764  20,012 סה״כ  
  

  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  .ו

   ' לעיל.ו8לפרטים  בדבר אגרות החוב (סדרה י'), אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, ראה סעיף 
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     פרטים אודות הערכת שווי  .ז
 /201331/12  2014/12/31 /201531/12 84.7%חלק תאגיד  - 100%נתונים לפי 

 306,730 320,800 281,750 השווי שנקבע (אלפי ש"ח)

 קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר זהות מעריך השווי

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי

 כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי

 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 תאריך התוקף של הערכת השווי

הכנסה (תזרים  מודל הערכת השווי (השוואה/הכנסה/עלות/אחר)
 מזומנים)

הכנסה (תזרים 
 מזומנים)

הכנסה (תזרים 
 מזומנים)

  פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי
הערכה בגישת היוון 

תזרימי המזומנים 
)Income Approach( 

 GLA 21,153 21,165 21,088שטח בר השכרה 
 99% 98.2% 95.9% (%) 1יעור תפוסה בשנה + ש

 100% 99.9% 100% (%) 2שיעור תפוסה בשנה + 

 N/R 100% 100% (%) 3שיעור תפוסה בשנה + 

שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר 
 N/R N/R N/R השכרה 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
 897 888 916 1הערכת שווי בשנה + 

ת ממוצעים למ"ר מושכר לצורך דמי שכירו
 897 909 811 2הערכת שווי בשנה + 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
 N/R 912 914 3הערכת שווי בשנה + 

דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ"ר 
 N/R N/R N/R לשנה מושכר (ש"ח)

 מייצג (אלפי ש"ח) NOIתזרים מייצג/
20,472 19,895 19,508 

היוון משוקלל לצורך הערכת שווי שיעור 
(%) 7.27% 7.21% 7.45% 

 2 3 3 זמן עד מימוש רעיוני
מכפיל/שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני 

)Reversionary Rate( 7.20% 7.20% 7.45% 

ש"ח יליון מ 45.0כולל  - פרמטרים מרכזיים אחרים
 עתודת קרקע

ש"ח יליון מ 45.0כולל 
 עתודת קרקע

    

 שינוי בשווי באלפי ש"ח  ישות לשוויניתוח רג

 *שיעורי תפוסה

  

 100% -הנכס ב 100% -הנכס ב %99 -הנכס ב  5%עליה של 

 )1,000( )1,000( )1,000( 5%ירידה של 

  שיעורי היוון

   

 )8,492( )9,238( )9,372( 0.25%עליה של 

 9,081 9,902 10,040 0.25%ירידה של 

דמי שכירות ממוצעים 
  למטר

 

 12,683 13,329 11,810 5%עליה של 

 )12,683( )13,329( )11,810( 5%ירידה של 

   מניח שתפוסה תרד לשנה אחת, מתוך השנה המוצגת.         *
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3. G ONE  

  הצגת הנכס  .א
 201531.12.  פירוט ליום 

        G ONE  שם הנכס

  ראשל"צ מיקום הנכס

 23,959 שטח הנכס (מ"ר)

בנכס באמצעות  100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  84.7%החברה מחזיקה  בנכס מבנה האחזקה 
 חברות בנות בבעלותה המלאה.

 בדילול מלא) 75%( 84.7% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס 

   02/08/2006 תאריך רכישת הנכס

 בעלות פירוט זכויות משפטיות בנכס 

  י ווסט בע"מ;רשומה ע"ש ג'- בעלות  מצב רישום זכויות משפטיות:
להבטחת התחייבות ום לטובת לזר שטראוס ושות' בנאמנות רש -משכנתאות  

  בגין אגרת חוב (סדרה י') החברה
  הערות אזהרה:רשומות  138בנוסף, לגבי חלקה 

  לטובת עיריית ראשל"צ בגין הפקעת רצועה להרחבת דרך; -
ם וככל א –לטובת עיריית ראשל"צ בגין התחייבות לתשלום היטל השבחה  -

  שימומשו הזכויות נשוא ההיטל;
 מ"ר (שטח ההפקעה) 260לטובת עיריית ראשל"צ על רצועת קרקע בשטח של  -

 10-המתיר שימוש חורג ל 200700095ניתן היתר בנייה מס'  18.2.2007בתאריך  - נושאים מיוחדים 
מ"ר  15,343.31שנים מתעשייה למסחר לכל המבנה המזרחי בשטח הכולל 

מ"ר. השימוש החורג הסתיים בתאריך  2,600.89ם בשטח כולל של ומחסני
שנים נוספות וכן  3 - . בימים אלו פועלים להוצאת שימוש חורג ל31.12.2015

  להוצאת תב"ע.

  במועד ההיתר הנדון, הנכס היה מיועד לתעשיה כולל קומת קרקע.

של המשנה את יעוד הקרקע  5/א168/6אושרה תכנית רצ/ 16.12.2010בתאריך 
לאזור תעשיה, משרדים ומסחר, אך מתירה מסחר בקומת הקרקע  הבניין המזרחי

פעולות תכנוניות להקלה/אחר לשימוש מסחרי  . הבניין המזרחי יכלולבלבד
צפוי כי הזכויות העומדות לזכות המגרש בקומת הקרקע ינוידו  בקומה השנייה.

 לקומה הראשונה תוך אישור הקלה.
 איחוד   פיים שיטת הצגה בדוחות הכס

  

 נתונים עיקריים  .ב

 –. חלק התאגיד בנכס 100%נתונים לפי 
 2013שנת  2014שנת  2015שנת   84.7%

בתאריך 
רכישת הנכס

 שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי ש"ח):
 חלק מניב

 יתרת זכויות
291,200  

15,600  

  

299,300  

15,600  

292,500  

15,600 

עלות 
הרכישה 
וההקמה 

(באלפי ש"ח)

197,000 

 2/08/2006רכישת קרקע 100% 99.2% 98.7% *שיעור תפוסה ממוצע (%)

 24,003 24,003 23,959 שטחים מושכרים בפועל (מ״ר) 

 22,825 22,718 22,334 סה״כ הכנסות (באלפי ש"ח)

 841 834 830(בש"ח) דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה
ם למטר לשנה בחוזים דמי שכירות ממוצעי

 - - - שנחתמו בתקופה (בש"ח)

NOI )21,287 21,301 20,879 )ח"אלפי ש 

NOI  21,576 21,376 20,954 )ח"אלפי ש(מותאם 

 7.30% 7.1% 7.2% שיעור תשואה בפועל

 7.40% 7.1% 7.2% שיעור תשואה מותאם

 24 24 24 מספר שוכרים לתום שנת דיווח

 12,766 11,484 11,465 (בש"ח) *ן שנתי ממוצע למ׳׳ר*פדיו
  
  חנות שאוכלסה או הניבה נחשבת כתפוסה.  *

יצויין כי נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן ע"ב בסיס המידע שהתקבל מאת השוכרים וכי אין ביכולתנו   **
ווחים דיווח פדיון לפחות פעם אחת במהלך שנת לוודא כי מידע זה אכן נכון. נתון זה כולל רק את השוכרים אשר מד

הדיווח. דיווח חודש פתיחה של כל חנות נוטרל מהממוצע עקב פתיחה בשלבים שונים במהלך החודש. אינו מכיל 
 פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים.
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 פילוח מבנה הכנסות ועלויות  .ג

  84.7% –חלק התאגיד בנכס 
 2013שנת  2014שנת  2015שנת  .100%נתונים לפי 

 )ח"באלפי ש(

       הכנסות:

 20,186 20,030 19,647  קבועות –מדמי שכירות 

 43 75 59 משתנות –מדמי שכירות 

 2,433 2,437 2,434  מדמי ניהול

 - - -  מהפעלת חניונים

 163 176 194  אחרות

 22,825 22,718 22,334 סה״כ הכנסות

   עלויות:

 1,421 1,417 1,334 אחזקה ותפעולניהול, 

 - - - פחת

 117 - 121 הוצאות אחרות

 1,538 1,417 1,455 סה״כ עלויות:

 21,287 21,301 20,879 רווח:

NOI:  20,879 21,301 21,287 

  

 שוכרים עיקריים בנכס  .ד

שיעור  
משטח 
הנכס 

המשויך 
לשוכר 
בשנת 
2015 

האם 
מהווה 
שוכר 
 עוגן?

האם אחראי 
או  20% -ל

יותר 
מהכנסות 

 הנכס?

שיוך 
ענפי 
של  

 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

תקופת ההתקשרות 
המקורית והתקופה 

 שנותרה 

אופציות 
להארכה 

 (שנים)

הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
 ערבויות 

ציון תלות 
 מיוחדת

  10 -שנים (נותרו כ 24 מרכול כן כן 42% שוכר א'
 שנים)

  אין אין מדד -

 4 -שנים (נותרו כ 20 לבית כן כן 20% ב'שוכר 
 שנים)

 1.1 -כ מדד -
 מיליון ש"ח

 אין

  

 הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים (בהנחת אי מימוש אופציות שוכרים)  .ה
 

 2019לשנת  2018לשנת  2017לשנת  2016לשנת   
 2020לשנת 

 ואילך
 אלפי ש"ח   
 55,133 14,379 15,370 18,195 20,554 מרכיבים קבועים  
 2,879 751 802 950 1,073 מרכיבים משתנים (אומדן)  
 58,012 15,130 16,172 19,145 21,627 סה״כ  

  

  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  .ו

  ' לעיל.ו8לפרטים  בדבר אגרות החוב (סדרה י'), אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, ראה סעיף 
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 פרטים אודות הערכת שווי  .ז
 /201331/12  /201431/12 /201531/12 84.7%חלק תאגיד  - 100%ונים לפי נת

 308,100 314,900 306,800 השווי שנקבע (אלפי ש"ח)

 קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר קומפורטי רביב זיסר זהות מעריך השווי

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי

 כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי

 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 התוקף של הערכת השוויתאריך 

הכנסה (תזרים  מודל הערכת השווי (השוואה/הכנסה/עלות/אחר)
 מזומנים)

הכנסה (תזרים 
 מזומנים)

הכנסה (תזרים 
 מזומנים)

    פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי
הערכה בגישת היוון 

תזרימי המזומנים 
)Income Approach( 

 GLA 23,959 24,003 24,003שטח בר השכרה 

 100% 99.97% 95% (%) 1שיעור תפוסה בשנה + 

 100% 100% 99% (%) 2שיעור תפוסה בשנה + 

 100% 100% 100% (%) 3שיעור תפוסה בשנה + 

שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר 
 השכרה *

N/R N/R N/R 

ך דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצור
 *1הערכת שווי בשנה + 

841 836 850 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
 *2הערכת שווי בשנה + 

794 856 858 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
 *3הערכת שווי בשנה + 

850 870 872 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר מושכר לצורך 
 *4הערכת שווי בשנה + 

N/R N/R N/R 

ירות מייצגים ממוצעים למ"ר דמי שכ
 לשנה מושכר (ש"ח)

N/R N/R N/R 

 21,825 21,771 21,274 מייצג (אלפי ש"ח) NOIתזרים מייצג/

שיעור היוון משוקלל לצורך הערכת שווי 
(%) 

7.31% 7.27% 7.46% 

 3 3 3 זמן עד מימוש רעיוני

מכפיל/שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני 
)Reversionary Rate( 

7.25% 7.25% 7.45% 

ש"ח יליון מ 15.6נוספו  פרמטרים מרכזיים אחרים
שווי זכויות נוספות 

 בנכס.

יליון מ 15.6נוספו 
ש"ח שווי זכויות 
 נוספות בנכס.

יליון מ 15.6נוספו 
ש"ח שווי זכויות 
 נוספות בנכס.

  כולל דוכנים ו/או אנטנות  *

 שינוי בשווי באלפי ש"ח  ניתוח רגישות לשווי

 *עורי תפוסהשי

  

 100% -הנכס ב 100% -הנכס ב 300 )100%- (או השלמה ל 5%עליה של 

 )1,100( )1,000( )1,100( 5%ירידה של 

 שיעורי היוון

  

 )9,528( )9459,( )6339,( 0.25%עליה של 

 9,650 10,653 10,316 0.25%ירידה של 

דמי שכירות ממוצעים 
 למטר

 13,754 14,346 13,908 5%עליה של 

 )13,754( )14,346( )13,908( 5%ירידה של 

    מניח שתפוסה תרד לשנה אחת.        *
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  ' לדוח הדירקטוריוןהנספח 

  טבלאות מבחני רגישות
  

  להלן דיווח על חשיפות מטבע, ריבית ונגזרים בהתאם לתקנות ניירות ערך.

שונים. הקבוצה פועלת עפ"י מכלול שיקולים לקבוצה חשיפה כלכלית וחשבונאית כתוצאה מפעילותה בשווקי חו"ל 
ונסיבות לצמצום הפערים במאזני ההצמדה במטבע חוץ באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים (עסקאות החלף של 

  מטבע וריבית ואופציות על ריבית ומטבע חוץ). 

  חישובי הרגישות וחישוב השווי ההוגן של העסקאות נעשו בסיוע גוף מקצועי חיצוני. 

  

  ובי הרגישות בוצעו על הפריטים הבאים:חיש

  

לקבוצה נכסים מניבים אשר ההכנסות מהם הינן במטבע חוץ. הסכמי השכירות ארוכי הטווח  –התקשרויות איתנות 
  הינם בגדר התקשרויות איתנות במטבע חוץ ולפיכך רגישים לשינויים בשערי החליפין וריביות ההיוון. 

ות ערך במטבעות שונים. שווי ההחזקה בניירות ערך אלו רגיש לשינויים בשערי לקבוצה החזקה בנייר –ניירות ערך 
  החליפין ולשינוי במחירים. השווי ההוגן של ניירות ערך מוצג בהתאם למחירי השוק לתום התקופה הרלוונטית. 

יות השוק. לקבוצה משכנתאות במטבעות שונים אשר שווין ההוגן רגיש לשינויים בשערי חליפין וריב –משכנתאות 
השווי ההוגן חושב באמצעות היוון תזרים התשלומים הצפוי בריביות המתאימות לתום התקופה למשכנתאות 
בשווקים הרלוונטיים. לאור העובדה כי לחברה עודף נכסים על התחייבויות הנקובים במטבע חוץ, אזי החשיפה 

  ההוגן של הנכסים.לשינוי בשווי ההוגן של המשכנתאות מתקזזת אל מול השינוי בשווי 

לקבוצה אגרות חוב במטבעות שונים אשר שווין ההוגן רגיש לשינויים בשערי חליפין וריביות השוק.  –אגרות חוב 
לאור העובדה כי לחברה עודף נכסים על התחייבויות הנקובים במטבע חוץ, אזי החשיפה לשינוי בשווי ההוגן של 

  גן של הנכסים.אגרות החוב מתקזזת אל מול השינוי בשווי ההו

  סוגים עיקריים: 2 -הקבוצה מבצעת עסקאות החלף מ -עסקאות החלף 

עסקאות החלף בסיס ריבית (החלפת ריבית משתנה בריבית קבועה ולהפך). הקבוצה פועלת לצמצום  .1
חשיפות לשינויים בבסיס הריבית באמצעות נטילת התחייבויות הנושאות ריבית קבועה וזאת בהתאם לצפי 

  מנים הצפוי מחוזי השכירות ארוכי הטווח.תזרים המזו
עסקאות החלף בסיס הצמדה (החלפת מטבע התחייבות וסוג הריבית בהתאם). עסקאות החלף מסוג זה  .2

  מבוצעות לצורך הגנה על מאזן ההצמדה ושמירת מתאם מטבעי בין נכסים להתחייבויות. 

ם המזומנים (הן התזרים היוצא והן התזרים חישוב שוויין ההוגן של עסקאות ההחלף נעשה באמצעות היוון תזרי
  הנכנס) בריביות השוק הרלוונטיות לתום התקופה .

  

, עסקאות החלפה ריבית, עסקאות אקדמה ואופציות והמטבעות למידע בדבר מצבת עסקאות החלף בסיס הצמדה
  לדוחות הכספיים.  37רכש מטבע חוץ, ראה באור 

  

, הואיל ולא קיים שוני מהותי במאפייני החשיפות בין שנת 2014וואה לשנת לא נכללו מבחני רגישות בגין נתוני ההש
  .  2014לשנת  2015
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  31.12.2015 –ניתוחי רגישות 

  מיליוני ש"חב -  ניתוח רגישות לפרמטרים המשתנים* במאזן ההצמדה

10%-  5%-  
יתרה 
 10% 5% בספרים

 נכסים
  2,261   2,193   2,125   2,057   1,989  מזומנים ושווי מזומנים

  215   209   203   197   191  והלוואות לזמן קצר פקדונות
  921   887   854   821   787  חייבים ויתרות חובהו לקוחות

  1,784   1,709   1,634   1,559   1,484  השקעות והלוואות לזמן ארוך
  5,181   4,998   4,816   4,634   4,451  סך הכל נכסים כספיים

  1,588   1,588   1,588   1,588   1,588  נכסים פיננסיים אחרים
  85,180   81,506   77,832   74,158   70,485  נכסים אחרים

  91,949   88,092   84,236   80,380   76,524  סך הכל נכסים 

 התחייבויות
  1,141   1,101   1,062   1,023   983  ואחרים יםאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאי

  2,634   2,549   2,465   2,381   2,296  ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות
  55   53   50   48   45  התחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה

  33,901   32,398   30,895   29,392   27,889  אגרות חוב
  1,013   967   921   875   829  ות חוב להמרהאגר

     תאגידים בנקאייםהתחייבויות נושאות ריבית ל
 ולאחרים 

  
 11,112  

  
 11,717  

  
 12,321  

  
 12,925  

  
 13,530  

  421   412   402   392   383  אחרותפיננסיות התחייבויות 
  52,695   50,405   48,116   45,828  43,537 פיננסיותסך הכל התחייבויות 

 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125 התחייבויות אחרות

  57,820   55,530   53,241   50,953  48,662 סך הכל התחייבויות

 נכסים בניכוי התחייבויות
  

 27,862  
  

 29,427  
  

 30,995  
  

 32,562  
  

 34,129  
 בע חוץ) ו/או בשקל צמוד למדד המחירים לצרכן.פריטים במטבע חוץ (או הצמודים למט  * 
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 רגישות לשינויים בשע"ח דולר ארה"ב/שקל  (אלפי ש"ח) 
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

  10% 5%   -5% -10% 

 14,147 7,074 8,286 )7,074( )14,210( 12/2017שקלית משתנה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 8,122 4,061 3,960 )4,061( )8,123( 12/2016שקלית קבועה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 31,620 15,810 )19,775( )15,810( )31,620( 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 26,485 13,550 )2,720( )13,675( )27,350( 3/2021דולר ארה''ב משתנה לשלם עדשקלית קבועה לקבל /  -עסקת החלף 

 )80,084( )40,042( 143,994 40,042 80,084 6/2017דולר משתנה לקבל / ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 451 226 )4,510( )226( )451( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 9,503 4,752 )95,030( )4,752( )9,503( מוד דולר ארה"באג"ח שקלי סחיר צ

 133,058 66,529 )1,330,582( )66,529( )133,058( אשראי מתחדש

 115,538 57,769 )1,155,382( )57,769( )115,538(  משכנתאות 

 276,342 138,171 )2,763,422( )138,171( )276,342( אג"ח

 185,345 92,673 )1,853,450( )92,673( )185,345( הלוואות

 )307( )154( 3,071 154 307 עסקאות אקדמה

 )411,601( )205,801( 4,116,011 205,801 411,601 התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 308,621 154,618 (2,949,550) (154,743) (309,549) סה"כ 
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 רגישות לשינויים בשע"ח אירו/שקל (אלפי ש"ח)
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

  10% 5%   -5% -10% 

 3,806 1,903 26,258 )1,903( )3,806( 6/2018שקלית קבועה לקבל / אירו משתנה לשלם עד -עסקת החלף 

 31,026 15,513 77,889 )15,513( )31,036( 3/2021שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 8,666 4,333 29,238 )4,333( )8,666( 12/2016שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 32,669 16,335 42,915 )16,335( )32,685( 6/2018שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 11,721 5,860 16,467 )5,860( )11,721( 9/2019שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 83,733 41,866 114,760 )41,866( )83,733( 9/2024שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 316,179 158,234 37,221 )160,936( )326,585( 6/2027שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 45,479 22,739 104,618 )22,739( )45,479( 3/2021לית קבועה לקבל / אירו משתנה לשלם עדשק -עסקת החלף 

 )169( )84( 1,688 84 169 עסקאות החלפת מטבע

 2,918 1,459 )29,184( )1,459( )2,918( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 4,376 2,188 )43,763( )2,188( )4,376( אג"ח סחירה בריבית משתנה

 378,753 189,376 )3,787,529( )189,376( )378,753( אג"ח סחירה בריבית קבועה

 69,776 34,888 )697,756( )34,888( )69,776( אשראי מתחדש

 149 74 10,140 )74( )149( עסקאות אקדמה

 932,902 466,451 )9,329,016( )466,451( )932,902( הלוואות

 )681,587( )340,794( 6,815,873 340,794 681,587 התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 1,240,396 620,343 )6,610,180( )623,045( )1,250,829( סה"כ

  

 

 רגישות לשינויים בשע"ח כתר שבדי/שקל (אלפי ש"ח)
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

  10% 5%   -5% -10% 

 1,730 865 )17,295( )865( )1,730( העסקאות החלפת ריבית משתנה בקבוע

 1,730 865 )17,295( )865( )1,730( סה"כ 
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 רגישות לשינויים בשע"ח דולר קנדי/שקל (אלפי ש"ח)
 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן בשווי ההוגן שינויים  

  10% 5%   -5% -10% 

 4,548 2,274 23,659 )2,274( )4,548( 6/2018עד שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם  -עסקת החלף 

 7,239 3,619 27,491 )3,619( )7,239( 12/2017שקלית משתנה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 3,119 1,559 10,997 )1,559( )3,119( 12/2016שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי משתנה לשלם עד -עסקת החלף 

 2,746 1,373 12,473 )1,373( )2,746( 12/2016שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 56,846 28,423 95,812 )28,423( )56,846( 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )3,789( )1,894( 37,890 1,894 3,789 ני"ע סחירים בחו"ל

 106,833 53,417 )1,068,331( )53,417( )106,833( אשראי מתחדש

 91,516 45,758 )7,760( )45,758( )91,516( עסקאות אקדמה

 294,943 147,472 )2,949,430( )147,472( )294,943( משכנתאות 

 )607,991( )303,995( 6,079,907 303,995 607,991 התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 222 111 )2,222( )111( )222( אג"ח -עסקאות אקדמה 

 2,299 1,150 )22,993( )1,150( )2,299( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 677,774 338,887 )6,777,744( )338,887( )677,774( אג"ח בריבית קבועה

 96,207 48,103 )962,068( )48,103( )96,207( אג"ח להמרה

 732,513 366,257 )5,502,319( )366,257( )732,513( סה"כ 

  

  

  )רגישות לשינויים בשע"ח כתר נורווגי/שקל (אלפי ש"ח

  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

  10% 5%   -5% -10% 

 )61( )31( 611 31 61 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )61( )31( 611 31 61 סה"כ 
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 (אלפי ש"ח) אל ברזילאי/שקלח רי"בשע רגישות לשינויים
 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן בשווי ההוגן שינויים  

  10% 5%   -5% -10% 

 )18,391( )9,195( 183,910 9,195 18,391 התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 )31,568( )15,784( 315,684 15,784 31,568 ני"ע סחירים בחו"ל

 17,593 8,796 110,883 )8,796( )17,593( 12/2017/ ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 65,685 32,842 143,994 )32,842( )65,685( 6/2017דולר משתנה לקבל / ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 33,319 16,660 754,471 )16,660( )33,319( סה"כ 

  

  

  

 חירים לצרכן (אלפי ש"ח)רגישות לשינויים במדד המ
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן בשווי ההוגן שינויים  

  10% 5%   -5% -10% 

 )6,914( )3,457( 23,659 3,457 6,914 6/2018שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )6,432( )3,216( 26,258 3,216 6,432 6/2018שקלית קבועה לקבל / אירו משתנה לשלם עד -עסקת החלף 

 )30,250( )15,125( 68,356 15,125 30,250 3/2021שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )37,006( )18,481( 42,915 18,481 36,961 6/2018שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )13,367( )6,684( 16,467 6,684 13,367 9/2019ל / אירו  קבועה לשלם עד שקלית קבועה לקב -עסקת החלף 

 )95,216( )47,604( 114,760 47,604 95,209 9/2024שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )28,681( )14,341( 110,883 14,341 28,681 12/2017שקלית קבועה לקבל / ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )29,643( )14,821( )19,775( 14,821 29,643 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )42,358( )21,179( 66,789 21,179 42,358 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )331,317( )162,913( 37,221 160,109 319,930 6/2027בל / אירו  קבועה לשלם עד שקלית קבועה לק -עסקת החלף 

 677,857 379,654 )12,098,915( )570,845( )1,174,167( אג"ח צמודות מדד

 )45,432( )22,716( 454,322 22,716 45,432 התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 36,380 18,190 )539,847( )25,155( )52,060( משכנתאות

 47,622 67,308 )11,696,908( )268,268( )571,051( סה"כ
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 רגישות לשינויים בריבית השקלית הריאלית (אלפי ש"ח)
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 10 5 23,659 )5( )9( 6/2018שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 9 5 26,258 )4( )8( 6/2018שקלית קבועה לקבל / אירו משתנה לשלם עד -עסקת החלף 

 97 48 68,356 )47( )93( 3/2021שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 55 27 42,915 )25( )49( 6/2018שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 22 11 16,467 )10( )18( 9/2019שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 1,891 944 114,760 )941( )1,879( 9/2024שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 27 14 110,883 )14( )27( 12/2017שקלית קבועה לקבל / ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 614 306 )19,775( )305( )610( 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 881 440 66,789 )438( )875( 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 17,629 8,801 37,221 )8,777( )17,530( 6/2027שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )5,319( )2,650( )539,847( 2,632 5,246 משכנתאות

 6,794 3,370 454,322 )3,317( )6,581( התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 )186,562( )92,604( )12,098,915( 91,275 181,247 אג"ח סחירות צמודות מדד

 (163,852) (81,285) (11,696,908) 80,025 158,814 סה"כ 
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  רגישות לשינויים בריבית השקלית הריאלית (אלפי ש"ח)

  

  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 2,650 1,303 23,659 )1,262( )2,485( 6/2018שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 2,465 1,213 26,258 )1,174( )2,312( 6/2018שקלית קבועה לקבל / אירו משתנה לשלם עד -קת החלף עס

 25,251 12,282 68,356 )11,638( )22,672( 3/2021שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 12,626 6,209 42,915 )6,011( )11,832( 6/2018שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 9,650 4,712 16,467 )4,497( )8,792( 9/2019שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 124,594 59,781 114,760 )55,201( )106,522( 9/2024שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 11,608 5,717 110,883 )5,548( )10,935( 12/2017אל ברזילאי  קבועה לשלם עד שקלית קבועה לקבל / רי -עסקת החלף 

 39,652 19,020 )19,775( )17,554( )33,773( 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 56,803 27,246 66,789 )25,144( )48,374( 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 623,717 295,174 37,221 )274,825( )534,903( 6/2027שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )44,157( )21,536( )539,847( 20,513 40,061 משכנתאות

 19,430 9,496 454,322 )9,085( )17,785( התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 )1,288,475( )618,940( )12,098,915( 573,103 1,104,611 רות צמודות מדדאג"ח סחי

 (404,186) (198,325) (11,696,908) 181,677 344,288 סה"כ 
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  רגישות לשינויים בריבית השקלית הנומינלית (אלפי ש"ח)
 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 )147( )74( )301,503( 74 147 אג"ח סחירות נומינליות

 5 2 27,491 )3( )6( 12/2017שקלית משתנה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 6 3 10,997 )3( )6( 12/2016שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי משתנה לשלם עד -עסקת החלף 

 5 3 12,473 )3( )6( 12/2016נדי  קבועה לשלם עד שקלית קבועה לקבל / דולר ק -עסקת החלף 

 16 8 29,238 )8( )16( 12/2016שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 8 4 8,286 )4( )8( 12/2017שקלית משתנה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 12 6 3,960 )6( )12( 12/2016קבועה לשלם עד  שקלית קבועה לקבל / דולר ארה''ב  -עסקת החלף 

 1,055 527 )2,720( )523( )1,046( 3/2021שקלית קבועה לקבל / דולר ארה''ב משתנה לשלם עד -עסקת החלף 

 2,163 1,081 104,618 )1,073( )2,145( 3/2021שקלית קבועה לקבל / אירו משתנה לשלם עד -עסקת החלף 

 342 171 9,533 )170( )339( 3/2021לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  שקלית קבועה -עסקת החלף 

 2,316 1,153 29,023 )1,147( )2,286( 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 5,781 2,885 (68,604) (2,868) (5,724) סה"כ

 

 

 וי ההוגןשינויים בשו שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 )6,139( )3,039( )301,503( 2,979 5,900 אג"ח סחירות נומינליות

 1,033 512 27,491 )505( )1,002( 12/2017שקלית משתנה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 864 428 10,997 )419( )830( 12/2016שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי משתנה לשלם עד -עסקת החלף 

 818 405 12,473 )397( )786( 12/2016שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 2,374 1,175 29,238 )1,152( )2,281( 12/2016שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 1,548 768 8,286 )757( )1,502( 12/2017לשלם עד  שקלית משתנה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה -עסקת החלף 

 1,745 863 3,960 )847( )1,676( 12/2016שקלית קבועה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 22,618 11,282 )2,720( )10,752( )20,946( 3/2021שקלית קבועה לקבל / דולר ארה''ב משתנה לשלם עד -עסקת החלף 

 47,997 23,347 104,618 )22,118( )43,100( 3/2021שקלית קבועה לקבל / אירו משתנה לשלם עד -לף עסקת הח

 7,526 3,660 9,533 )3,466( )6,765( 3/2021שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 32,591 15,636 29,023 )14,439( )27,783( 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 112,975 55,038 (68,604) (51,873) (100,772) סה"כ
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 רגישות לשינויים בריבית דולרית ארה"ב (אלפי ש"ח)
 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן בשווי ההוגן שינויים יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 )8,057( )4,010( )1,155,382( 3,973 7,909 משכנתאות 

 )42,118( )20,855( )2,763,422( 20,457 40,527 אג"ח 

 78,394 38,837 4,116,011 )38,136( )75,588( התקשרות איתנה  (הכנסות שכ"ד)

 )264( )132( 8,286 133 266 12/2017שקלית משתנה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )59( )29( 3,960 30 60 12/2016ארה''ב  קבועה לשלם עד  שקלית קבועה לקבל / דולר -עסקת החלף 

 )2,665( )1,333( )19,775( 1,305 2,613 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )7,810( )3,914( )4,510( 3,794 7,605 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )158( )79( )95,030( 79 157 אג"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"ב

 17,263 8,486 90,138 (8,365) (16,451) סה"כ

 

 

 2%- 1%-   1% 2% אבסוליטי 

 )96,935( )46,588( )1,155,382( 43,223 83,423 משכנתאות 

 )287,112( )138,234( )2,763,422( 128,496 248,075 אג"ח 

 275,509 133,434 4,116,011 )125,505( )243,723( התקשרות איתנה  (הכנסות שכ"ד)

 )4,990( )2,460( 8,286 2,395 4,724 12/2017שקלית משתנה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )1,671( )827( 3,960 811 1,606 12/2016שקלית קבועה לקבל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )39,823( )19,128( )19,775( 17,670 34,037 9/2024ל / דולר ארה''ב  קבועה לשלם עד שקלית קבועה לקב -עסקת החלף 

 )94,409( )45,621( )4,510( 42,603 82,581 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )1,898( )938( )95,030( 918 1,816 אג"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"ב

 (251,329) (120,362) 90,138 110,610 212,539 סה"כ
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 רגישות לשינויים בריבית האירו (אלפי ש"ח)
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 )304( )154( 77,889 144 293 3/2021שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 6 2 29,238 )4( )7( 12/2016ו  קבועה לשלם עד שקלית קבועה לקבל / איר -עסקת החלף 

 )4( )4( 42,915 )4( )4( 6/2018שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )60( )31( 16,467 26 55 9/2019שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )3,015( )1,518( 114,760 1,464 2,948 9/2024עד  שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם -עסקת החלף 

 )23,467( )11,713( 37,221 11,528 23,017 6/2027שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 1,012 505 1,688 )508( )1,014( עסקאות החלפת מטבע

 109 54 )29,184( )55( )110( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )8,517( )4,254( )3,787,529( 4,246 8,484 ג"ח בריבית קבועהא

 )59,180( )29,485( )6,301,172( 29,278 58,349 הלוואות

 118,454 58,691 6,815,873 )57,648( )114,278( התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 25,035 12,094 (2,981,834) (11,533) (22,268) סה"כ
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 שות לשינויים בריבית האירו (אלפי ש"ח)רגי
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 )26,344( )12,803( 77,889 12,115 23,602 3/2021שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )1,804( )893( 29,238 873 1,730 12/2016ה לשלם עד שקלית קבועה לקבל / אירו  קבוע -עסקת החלף 

 )11,238( )5,528( 42,915 5,344 10,521 6/2018שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )8,439( )4,121( 16,467 3,928 7,681 9/2019שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )108,500( )51,865( 114,760 47,852 92,117 9/2024ת קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד שקלי -עסקת החלף 

 )639,201( )294,828( 37,221 255,561 485,548 6/2027שקלית קבועה לקבל / אירו  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 137,447 66,473 1,688 )62,314( )120,769( עסקאות החלפת מטבע

 )26,207( )12,843( )29,184( 12,346 24,219 ת ריבית משתנה בקבועהעסקאות החלפ

 )413,048( )199,581( )3,787,529( 186,752 361,643 אג"ח בריבית קבועה

 )738,366( )355,594( )6,301,172( 330,681 638,500 הלוואות

 367,588 178,980 6,815,873 )170,029( )331,723( התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 (1,468,113) (692,604) (2,981,834) 623,111 1,193,072 סה"כ
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 רגישות לשינויים בריבית כתר שבדי (אלפי ש"ח)
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 52 23 )17,295( )35( )64( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )1,323( )670( )10,438( 632 1,282 לפת מטבעעסקאות הח

 )1,272( )648( )27,734( 598 1,219 סה"כ

 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 )9,591( )4,725( )17,295( 4,570 9,009 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )66,152( )32,198( )10,438( 30,496 59,448 עסקאות החלפת מטבע

 )75,743( )36,923( )27,734( 35,067 68,458 סה"כ

  

  
  

  רגישות לשינויים בריבית כתר נורווגי (אלפי ש"ח)
  
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 )5,936( )2,952( 611 2,982 5,931 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )4,360( )2,169( 12,126 2,179 4,335 עסקאות החלפת מטבע

 )10,297( )5,122( 12,738 5,161 10,267 סה"כ
 
 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 )103,691( )50,174( 611 47,124 91,351 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )66,739( )32,118( 12,126 29,850 57,585 עסקאות החלפת מטבע

 )170,430( )82,292( 12,738 76,974 148,936 סה"כ
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 רגישות לשינויים בריבית הדולר הקנדי (אלפי ש"ח)
  
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 )69( )34( 23,659 35 70 6/2018שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -ף עסקת החל

 )98( )48( 27,491 50 99 12/2017שקלית משתנה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )21( )10( 12,473 11 21 12/2016שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )4,326( )2,157( 95,812 2,143 4,274 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -סקת החלף ע

 116,936 57,933 6,079,907 )56,890( )112,762( התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 771 385 )2,222( )385( )771( אג"ח -עסקאות אקדמה 

 )39,274( )19,507( )2,949,430( 19,253 38,255 משכנתאות 

 )6,595( )3,282( )22,993( 3,272 6,513 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )5,956( )2,970( )962,068( 2,955 5,894 אג"ח להמרה

 )122,539( )60,823( )6,777,744( 59,946 119,031 אג"ח בריבית קבועה

 (61,171) (30,515) (4,475,115) 30,388 60,624 סה"כ
 
 
  

  רגישות לשינויים בריבית הדולר הקנדי (אלפי ש"ח)
  
 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 )1,705( )839( 23,659 813 1,601 6/2018שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )2,533( )1,249( 27,491 1,216 2,399 12/2017לר קנדי  קבועה לשלם עד שקלית משתנה לקבל / דו -עסקת החלף 

 )558( )276( 12,473 271 537 12/2016שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )72,069( )34,613( 95,812 32,017 61,668 9/2024שקלית קבועה לקבל / דולר קנדי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 430,111 208,042 6,079,907 )195,188( )378,578( התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 7,035 3,518 )2,222( )3,518( )7,035( אג"ח -עסקאות אקדמה 

 )256,523( )123,841( )2,949,430( 115,747 224,074 משכנתאות 

 )92,054( )44,013( )22,993( 40,385 77,463 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )47,899( )23,486( )962,068( 22,603 44,367 אג"ח להמרה

 )758,843( )364,832( )6,777,744( 338,237 652,201 אג"ח בריבית קבועה

 (795,039) (381,589) (4,475,115) 352,584 678,697 סה"כ
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  (אלפי ש"ח) רגישות לשינויים בריבית הריאל הברזילאי
  

 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן בשווי ההוגן שינויים יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 4,401 2,173 183,910 )2,121( )4,190( התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 (3,989) )1,406( 110,883 3,593 6,012 12/2017שקלית קבועה לקבל / ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 (13,770) )6,824( 143,994 6,706 13,297 6/2017לקבל / ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד  דולר משתנה -עסקת החלף 

 )13,358( )6,057( 438,787 8,179 15,119 סה"כ

 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 10,431 5,066 183,910 (4,788) (9,321) התקשרות איתנה (הכנסות שכ"ד)

 (5,096) )1,946( 110,883 4,108 7,017 12/2017שקלית קבועה לקבל / ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 (17,588) )8,696( 143,994 8,505 16,826 6/2017דולר משתנה לקבל / ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד  -עסקת החלף 

 )12,254( )5,577( 438,787 7,825 14,523 סה"כ

 
  

 
  רגישות לשינויים במחירי ניירות ערך סחירים (אלפי ש"ח)

 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

  10% 5%   -5% -10% 

 )35,357( )17,679( 353,574 17,679 35,357 ני"ע סחירים בחו"ל

 )35,357( )17,679( 353,574 17,679 35,357 סה"כ

 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן ם בשווי ההוגןשינויי  

  40% 20%   -20% -40% 

 )141,429( )70,715( 353,574 70,715 141,429 ני"ע סחירים בחו"ל

 )141,429( )70,715( 353,574 70,715 141,429 סה"כ
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171  

  דוח רואה החשבון המבקר

  גלוב בע"מ-לבעלי המניות של גזית

החברה) לימים  -גלוב בע"מ (להלן -קרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של גזיתבי
ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי  2014-, ו2015בדצמבר  31

פיים אלה הינם . דוחות כס2015בדצמבר  31המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על 

  ביקורתנו. 

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה בת, שהוצגה בעבר על בסיס השווי המאזני ושאוחדה  
בדצמבר  31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  16%- , אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ2015לראשונה בשנת 

בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנה שהסתיימה ביום  16%- והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ 2015
מליוני  4,312-מליוני ש"ח ו 4,098ההשקעה בה הסתכמה לסך של  2013-ו 2014בדצמבר  31. כמו כן, לימים 2015

מליוני  132-) מליוני ש"ח ו111ברווחי (הפסדי) החברה הנ"ל הסתכם לסך של ( ש"ח, בהתאמה, וחלקה של החברה
, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי 2013-ו2014בדצמבר  31ש"ח לשנים שהסתיימו בימים 

תה רואי חשבון אחרים שהדוח שלהם הומצא לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין או
  חברה, מבוססת על הדוח של רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 1973- חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

ל ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה ש
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת 

צגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו והדוח של רואי החשבון האחרים מספקים נאותות הה
  בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוח של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים 
בדצמבר  31ת המאוחדות שלה לימים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברו

, ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה 2014-, ו2015
)) והוראות תקנות ניירות ערך IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2015בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  .2010-(דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
 30, והדוח שלנו מיום 2015בדצמבר  31על דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 אפקטיבי. כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן 2016במרס 

  קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
  רואי חשבון  2016במרס,  30

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

+972-3-6232525   .טל

972-3-5622555+  פקס
ey.com
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  דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של גזית גלוב בע"מ        
  

  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי        
  

  1970-ם ומיידיים), התש"ל(דוחות תקופתיי ב (ג) בתקנות ניירות ערך9בהתאם לסעיף 

החברה) ליום  - ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של גזית גלוב בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד 
. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה 2015בדצמבר  31

להערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ו
על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על 

  דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו. 

לרכיבי  כפי שמצוין בהערכת האפקטיביות של הדירקטוריון וההנהלה, אותה הערכה אינה מתייחסת
 Sektor Gruppen AS - ) ובATR(להלן:  Atrium European Real Estate Limited - בקרה פנימית על דיווח כספי ב

, בהתאמה, ואשר נכסיהן והכנסותיהן 2015ביולי,  14- ו 2015בינואר,  22), אשר נרכשו בימים Sektor(להלן: 
וההכנסות בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  , בהתאמה, מכלל הנכסים20%-ו 24%הכלולים באיחוד מהווים 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.  בהתאם לכך, ביקורתנו לא התייחסה גם היא לרכיבי  2015בדצמבר,  31
  .Sektor- וב  ATR-בקרה פנימית על דיווח כספי ב

ת רואי של לשכ 104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
). רכיבים אלה 104תקן ביקורת  - חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" (להלן 

) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של 1הינם: (
הנדל"ן להשקעה (לרבות הכנסות ) בקרות על תהליך 3) בקרות על תהליך הגזברות; (2מערכות מידע; (

) הכרה בהכנסה ואומדן 4מהשכרת מבנים, הוצאות הפעלת נכסים להשכרה והערכת שווי נדל"ן להשקעה); (
  רכיבי הבקרה המבוקרים). -העלויות וההכנסות בפרויקטים בביצוע; (כל אלה יחד מכונים להלן 

ה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת פי תקן ז-. על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 
ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה 
קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח 

ון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכ
בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. 
ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. 

בקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי ה
בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא 
התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו 

ה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו אינה מביא
  בהקשר המתואר לעיל.

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע 
קטיביות נוכחית כלשהי או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפ

חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או 
  הנהלים תשתנה לרעה.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי 
  .2015בדצמבר  31הבקרה המבוקרים ליום 

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה 
והדוח  2015בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2014-, ו2015בדצמבר  31לימים 

ביקורתנו ועל , כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על 2016במרס  30שלנו, מיום 
 הדוח של רואי חשבון אחרים.

  קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
  רואי חשבון2016במרס, 30

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

+972-3-6232525   .טל

972-3-5622555+  פקס
ey.com  
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 בדצמבר 31ליום    
  2015 2014  
 מליוני ש"ח  באור 

      נכסים
      

      נכסים שוטפים
      

 650  2,125  3 מזומנים ושווי מזומנים
 368  203  א'4 והלוואות לזמן קצר פקדונות

 299  38  ב'4 ניירות ערך סחירים
 90  77  ג'37 נגזרים פיננסיים

 536  467  5 לקוחות והכנסות לקבל
 303  363  6 חייבים ויתרות חובה

 590  522  7 מלאי בניינים ודירות למכירה
 14  24   מסים שוטפים לקבל

    
   3,819  2,850 
    

 1,046  826  8 נכסים מוחזקים למכירה
    
   4,645  3,896 

    נכסים לא שוטפים
    

 6,213  2,996  9 השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני
 564  754  10 השקעות אחרות, הלוואות ויתרות חובה

 383  771  11 ניירות ערך זמינים למכירה
 288  702  ג'37 נגזרים פיננסיים
 56,646  70,606  12 נדל"ן להשקעה

 1,642  2,587  13 נדל"ן להשקעה בפיתוח
 171  170  14 רכוש קבוע, נטו

 103  900  15 נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 78  105  טז'25 מסים נדחים

    
   79,591  66,088 
    

   84,236  69,984 
      

 
      
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 בדצמבר 31ליום     
  2015 2014  
 מליוני ש"ח  באור  

         התחייבויות והון

         התחייבויות שוטפות

 553  1,062  16  ים ואחריםאשראי מתאגידים בנקאי
 2,711  2,279  17  חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

 59  45  ג'37 נגזרים פיננסיים
 900  833  18 ספקים ונותני שירותים

 1,262  1,521  19 זכאים ויתרות זכות
 304  326 7  מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

 74  111    מסים שוטפים לשלם
    
   6,177  5,863 

 110  50 8  התחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה
    
    6,227  5,973 

      התחייבויות לא שוטפות
     

 24,433  29,480  20   אגרות חוב
 1,254  921  21   אגרות חוב להמרה

 8,552  11,457  22  התחייבויות נושאות ריבית לתאגידים בנקאיים ולאחרים
 94  93  ג'37   נגזרים פיננסיים

 190  402  23   התחייבויות אחרות
 3,618  4,661  טז'25   מסים נדחים

    
   47,014  38,141 
    

   27  עלי מניות החברההון המיוחס לב

 232  249    הון מניות
 4,411  4,983    פרמיה על מניות

 4,915  5,207    יתרת רווח
  )1,641(  )3,103(    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  127   197     קרנות אחרות
  *)-   -     הלוואות לרכישת מניות 

  )21(  )21(    מניות אוצר
       
   7,512   8,023  

 17,847  23,483  ז'27  זכויות שאינן מקנות שליטה
     

 25,870  30,995     סה"כ הון
     
    84,236  69,984 

מליון ש"ח. 1-*) מייצג סכום הנמוך מ

   
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

 
           2016במרס,  30

תאריך אישור הדוחות 
  הכספיים

  חיים כצמן 
  יו"ר הדירקטוריון

  רחל לוין 
  ודירקטור  מנכ"ל

  עדי ימיני 
  כספים מנכ"לס
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2015 2014  2013 

 באור  
 מליוני ש"ח

 (למעט נתוני רווח נקי למניה)
       

 5,146   4,913   6,150   30 הכנסות מהשכרת מבנים
 1,689   1,584   1,966   31 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

       
 3,457  3,329  4,184    הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים

     
 1,672  1,357  1,153   א'32 ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודותהכנסות 

 1,688   1,660   1,249   ב'32 עלות מכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו
       

 )16( )303( )96(   הפסד גולמי ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות
     

 3,441  3,026  4,088    סך הכל רווח גולמי
     

 962  1,053  711    עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו
 )610( )619( )794(  33 הוצאות הנהלה וכלליות

 218  55  31   א'34 הכנסות אחרות
 )74( )81( )798(  ב'34 הוצאות אחרות

      השווי  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת
 149  12  242   ב'9 המאזני, נטו  
       

 4,086  3,446  3,480    רווח תפעולי
     

 )2,185( )2,115( )1,852(  א'35 הוצאות מימון
 549  157  861   ב'35 הכנסות מימון

     
 2,450  1,488  2,489    רווח לפני מסים על ההכנסה

 265  405  183   יז'25 ים על ההכנסהמס
     

 2,185  1,083  2,306    רווח נקי
      

      מיוחס ל:
     

 927  73  620    בעלי מניות החברה
 1,258  1,010  1,686    זכויות שאינן מקנות שליטה

     
   2,306  1,083  2,185 

       36 יה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)רווח נקי למנ
       

 5.41  0.41  3.47    רווח נקי בסיסי
      

 5.35  0.39  3.45    רווח נקי מדולל
      

     הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2015 2014 2013  
 מליוני ש"ח 
    

 2,185  1,083  2,306 רווח נקי
     

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

     סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד
   

 )2,443( 1,148  )3,834()1התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ (
 239  46  )25()1רווחים (הפסדים) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים (
 )4( 36  )66(רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 -   -   452  )2ג'9מימוש קרנות הון בגין חברה שטופלה בשיטת השווי המאזני (באור
   
)3,473(  1,230 )2,208( 
   

   סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד:
     

 )6( - - הפסד בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע בעסקה משותפת
 סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

)3,473(  1,230 )2,214( 
     

 )29( 2,313  )1,167( סה"כ רווח (הפסד) כולל

   מיוחס ל:
   

 )46( 445  )901( )2בעלי מניות החברה (
 17  1,868  )266(זכויות שאינן מקנות שליטה

   
)1,167(  2,313 )29( 

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

   22 )34( )19( 
     
     

  הרכב הרווח (הפסד) הכולל המיוחס לבעלי מניות החברה:)2(

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח 
    

 927  73  620 רווח נקי
 )1,087( 307  )1,900(התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 123  29  )7(ור תזרימי מזומניםרווחים (הפסדים) בגין עסקאות גיד
 )3( 36  )66(רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 )6( - - הפסד בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע בעסקה משותפת
 - -  452 מימוש קרנות הון בגין חברה שטופלה בשיטת השווי המאזני

)901(  445 )46( 

 ו'.27מידע נוסף בדבר פרטי רווח (הפסד) כולל אחר והשפעת המס בגינם, ראה באור ל *)
       

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווחמניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

וחות ד
כספיים של 
פעילויות חוץ

קרנות אחרות 
(**

הלוואות 
לרכישת 
 מניות

מניות 
סה"כ אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
סה"כ הון שליטה

מליוני ש"ח  
 

 25,870  17,847 8,023  )21(*)- 127 )1,641(4,915  4,411 232  2015בינואר,  1יתרה ליום 
 

 2,306  1,686 620  - - - - 620  - -  רווח נקי
 )3,473( )1,952()1,521( - - )59()1,462(-  - - הפסד כולל אחר

            
 )1,167( )266()901( - - )59()1,462(620  - - סה"כ רווח (הפסד) כולל

            
 586 - 586  - - - - -  569 17 הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 *)- - *)-  - - )3(- -  3 *)- מימוש וחילוט כתבי אופציה למניות החברה   
 *)- - *)-  - *)- - - -  - - פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה

 49  46 3  - - 3 - -  - - עלות תשלום מבוסס מניות
 )328(- )328( - - - - )328( - - ח')27דיבידנד ששולם (ראה באור 

 4,250  4,250 -  - - - - -  - - זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות שאוחדו לראשונה
זקיפת חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בגרעון 

 -  76 )76( - - )76(- -  - - בהון בחברה בת לבעלי מניות החברה   
 2,451  2,366 85  - - 85 - -  - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 561  453 108  - - 108 - -  - - ליטהמכירת מניות לזכויות שאינן מקנות ש
 )197( )209(12  - - 12 - -  - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

פדיון מוקדם, המרה ורכישה חוזרת של אגרות חוב 
 )2( )2(-  - - - - -  - - להמרה בחברה מאוחדת    

 )1,078( )1,078(-  - - - - -  - - ת שאינן מקנות שליטהדיבידנד לזכויו
            

 30,995  23,483 7,512  )21(- 197 )3,103(5,207  4,983 249 2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

   מליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *)
      ה'.27לפירוט קרנות אחרות, ראה באור **)

   הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווחמניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

וחות ד
כספיים של 
פעילויות 
חוץ

קרנות 
אחרות **)

הלוואות 
לרכישת 
 סה"כמניות אוצרמניות

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הוןשליטה

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 

 זקיפת חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 - 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

          המרה ורכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה 
 )747()747( - - - - -  - - - שליטה דיבידנד לזכויות שאינן מקנות

           
 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 *)

      ה'.27קרנות אחרות, ראה באור לפירוט  **)
       
       

      הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  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 הוןשליטה

מליוני ש"ח  
     

 22,297 14,616  7,681 )21(*)- 60 )913( 4,531 3,805 219 2013בינואר,  1יתרה ליום 
           

 2,185 1,258  927 - - - -  927 - -  רווח נקי
 )2,214()1,241( )973(- - 114 )1,087(- - - רווח (הפסד) כולל אחר

          
 )29(17  )46(- - 114 )1,087( 927 - - סה"כ רווח (הפסד) כולל

           
 489  -  489 - - - - - 479 10 הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
 *)-  -  *)- - - )4(- - 4     -מימוש כתבי אופציה למניות החברה

-  -       -- *)     -- -  *)     -- - שיערוך הלוואות לרכישת מניות

 *)-  -  *)     -- *)     -- - - - - פרעון הלוואות לרכישת מניות
 31 21  10 - - 10 - - - - עלות תשלום מבוסס מניות

 )298( -  )298(- - - -  )298(- - דיבידנד ששולם 
 596 626  )30(- - )30(- - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 )37()33( )4(- - )4(- - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
המרה ורכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה 

 )8()8( - - - - - - - - בחברה מאוחדת
 )688()688( - - - - - - - - דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה

           
 22,353 14,551  7,802 )21(*)- 146 )2,000( 5,160 4,288 229 2013בדצמבר,  31יתרה ליום 

 

     מליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *)
     ה'.27ראה באור  לפירוט קרנות אחרות, **)

     הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2015 2014  2013  
 מליוני ש"ח 
   

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 2,185  1,083  2,306 רווח נקי

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

    התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 1,636  1,958   991  הוצאות מימון, נטו
 )149( )12(  )242(חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו

 )962( )1,053(  )711(ן להשקעה בפיתוח, נטועליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"
 34  32   89 פחת והפחתות (כולל ירידת ערך מוניטין)

 265  405   183  מסים על הכנסה
 2  15   20  ירידת ערך נכסים אחרים

 53  65   106  הפסד הון, נטו
 -  -   1 שינוי בהתחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

 11  1  1,531  )2ג'9בשיעור החזקה ומימוש חברה מוחזקת, נטו (באור הפסד מירידה
 )198( )47( )1,065()2ג'9רווח מרכישה במחיר הזדמנותי (באור

 41  45   45 עלות תשלום מבוסס מניות
     
  948   1,409  733 
     

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
    

 )138( 151   57 דה (עלייה) בלקוחות והכנסות לקבל ובחייבים ויתרות חובהירי
     ירידה (עלייה) במלאי בניינים וקרקעות בניכוי מקדמות מרוכשי דירות

 )13( 37   29  וממזמיני עבודות, נטו
 )54( )148(  )55(ירידה בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות

 8  14   1 דונות משוכרים, נטועלייה בפק
     
  32   54 )197( 
     

 2,721  2,546  3,286  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני ריבית, דיבידנדים ומסים
     

    מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה עבור:
    

 )1,843( )1,892( )1,830( ריבית ששולמה
 218  193   43  בית שהתקבלה רי

 155  233   70  דיבידנד שהתקבל
 )69( )56(  )55( מסים ששולמו

 7  2   -  מסים שהתקבלו
     
 )1,772( )1,520( )1,532( 
     

 1,189  1,026  1,514 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
    

 לתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםהביאורים המצורפים מהווים חלק ב
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2015 2014  2013 
 מליוני ש"ח 

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 -   -   1,145  איחוד לראשונה של חברה שדווחה בעבר בשיטת השווי המאזני (א)

 -   -   )2,233( השקעה בחברה שאוחדה לראשונה (ב)
 54   33   185  החזר השקעה ותמורה ממכירת חברות מוחזקות

 )1,275(  )313(  )1,193( השקעות והלוואות לחברות מוחזקות
 )2,994(  )3,273(  )3,338( רכישה, הקמה ופיתוח של נדל"ן להשקעה

 )50(  )23(  )15( השקעות ברכוש קבוע
 2,136   2,651   1,164  כוי מס ששולםתמורה ממימוש נדל"ן להשקעה בני

 38   3   *)   -  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )181(  )56(  )61( מתן הלוואות לזמן ארוך

 329   226   97  פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך
 )30(  )9(  )19( השקעות לזמן קצר, נטו

 )345(  )274(  )529( השקעות בנכסים פיננסיים
 110   267   360  מכירת נכסים פיננסיים ומשיכת פקדונותתמורה מ

 )2,208(  )768(  )4,437( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
    

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 489   118   586  הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
 *)   -   -   *)   -  חברהפרעון הלוואות שניתנו לרכישת מניות ה

 *)   -   *)   -   *)   -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה
 536   2,365   2,284  הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה, נטו

 )102(  )325(  )197( רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 -   -   482  מכירת מניות לזכויות שאינן מקנות שליטה בניכוי מס ששולם

 )298(  )318(  )328( דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 )698(  )739(  )1,087( דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה

 1,429   1,608   3,224  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )4,820(  )6,253(  )4,251( פרעון הלוואות לזמן ארוך

 )1,084(  )261(  482  ים בנקאיים לזמן ארוך, נטוקבלת (פרעון) קווי אשראי מתאגיד
 )83(  377   428  קבלת (פרעון) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 )1,366(  )1,284(  )2,582( פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה

 6,033   3,768   5,624  הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב להמרה
 392   243   -  קאות גידור התרת עס

 428   )701(  4,665  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

 )74(  75   )267( הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 )665(  )368(  1,475  עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

 1,683   1,018   650  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת

 1,018   650   2,125  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 מיליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *)

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



  בע"מ גלוב-גזית
  המזומנים תזרימי על חדיםמאו דוחות

  
 

182  

   
 מה ביוםלשנה שהסתיי

 בדצמבר 31
  2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח  
     

 איחוד לראשונה של חברה שדווחה בעבר בשיטת השווי המאזני(א) 
 )2ג'9(באור    
 

      
    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 
     

        
      )7ו'9השקעה בחברה שאוחדה לראשונה (באור  (ב)

        
      הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים): 
        
 -  -  )34( טפים, נטונכסים שו 
    
 -  -  )6,294( נכסים לא שוטפים 
 -  -  4,758  התחייבויות לא שוטפות 
 -  -  139  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שאוחדה לראשונה 
 -  -  )802( מוניטין שנוצר ברכישה 

 )2,233(  -  - 

      
 

    א במזומןפעולות מהותיות של (ג) 

 
 רכישת נדל"ן להשקעה בניכוי הלוואות שהומחו, תמורת מניות 

 -  -  167  חברה כלולה   

 
 המרה, פדיון מוקדם ותשלום ריבית של אגרות חוב להמרה במניות 

 67  66  175  חברה מאוחדת   

 77  85  76  דיבידנד לשלם לזכויות שאינן מקנות שליטה 
    

    מידע נוסף (ד)

 -  96  142 מסים ששולמו ונכללו במסגרת פעילויות השקעה ומימון 
      

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  כללי  -: 1באור 

 החברה ופעילותה העסקית:  .א
 

  

עוסקת  פרטיות (להלן יחדיו: "הקבוצה"), החברה, באמצעות חברות מוחזקות שלה, ציבוריות ו
מדינות ברחבי  20במעל מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ברכישה, פיתוח וניהול של 

באזורים אורבאניים צומחים. בנוסף, פועלת הקבוצה לאיתור ומימוש העולם תוך התמקדות 
ות בתחומי עיסוקה ו/או חברות הפועל מרכזים מסחרייםהזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת 

פעלה הקבוצה  2016(לרבות עם שותפים), באזורי פעילותה ובאזורים נוספים. עד לחודש ינואר 
בתחום יזום וביצוע של פרויקטים בעיקר בתחום המגורים בישראל ובמרכז ומזרח אירופה (ראה 

  ז').9באור 
 

נה הדוחות לראשו לפרטים בדבר צירופי עסקים שהתרחשו בשנת הדיווח בגינם אוחדו
  .7ו'9 - ו 2'ג9, ראה באורים Sektor - ו  ATRהחברות  להכספיים ש

אביב ("בורסת ת"א"), -ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסות לניירות ערך בתל
  ".GZT), בכל הבורסות תחת הסימון "TSX) ובטורונטו (NYSEיורק (- בניו

  
 
  

 הגדרות בדוחות כספיים אלה:  .ב

ב בע"מ.גלו-גזית- החברה

נורסטאר) במישרין ובאמצעות חברה - (להלן  נורסטאר החזקות אינק.- החברה האם
 קבוצת נורסטאר). - בבעלותה המלאה (להלן יחדיו 

חברות  
  מאוחדות

- חברות אשר לחברה שליטה בהן, כולל שליטה אפקטיבית (כהגדרתה ב- 
IFRS 10.ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה ( 

עסקאות 
 משותפות

חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית- 
לשליטה משותפת ואשר מטופלות בדוחות הכספיים של החברה על בסיס

 השווי המאזני.

פעילויות 
 משותפות  

חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיים הסדר לשליטה- 
נכסים וההתחייבויות של הפעילויות המשותפות אשרמשותפת על הזכויות ב

מוצגים בדוחות החברה לפי חלקה היחסי בנכסים ובהתחייבויות, הכנסות
 והוצאות של אותה פעילות.

חברות בשליטה
 משותפת

 עסקאות משותפות ופעילויות משותפות.- 

) ואינןIAS 28-חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן (כהגדרתה ב- חברות כלולות
חברות מאוחדות או עסקאות משותפות ופעילויות משותפות שלה, ואשר

 השקעת החברה בהן מטופלת בדוחות הכספיים לפי שיטת השווי המאזני.

 חברות מאוחדות, חברה בשליטה משותפת וחברות כלולות.- חברות מוחזקות

ה משותפת שלה המצוינותהחברה, החברות המאוחדות והחברות בשליט- הקבוצה
 ברשימה המצורפת בנספח א.

בעלי עניין ובעל
 שליטה

  .2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע- 

  (מתוקן). IAS 24-כהגדרתם ב- צדדים קשורים

EQY   -Equity One Inc..ד'9(ראה באור  , חברה מאוחדת(. 

FCR    -First Capital Realty Inc..ה'9(ראה באור  , חברה מאוחדת(.  

CTY     -Citycon Oyj.ו'9(ראה באור  , חברה מאוחדת(. 

ATR   -  Atrium European Real Estate Limitedג'9ראה באור מאוחדת ( , חברה(. 

  .2015בדצמבר,  31-  תאריך הדיווח
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  שבונאיתעיקרי המדיניות הח  -: 2באור 
  

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט נדל"ן להשקעה, נדל"ן 
כולל מכשירים נגזרים, אשר נמדדים בהתאם  ,להשקעה בפיתוח ומכשירים פיננסיים מסויימים

  לשוויים ההוגן.
  

  ילות.החברה מציגה את פרטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפע
  

  בסיס העריכה של הדוחות הכספיים
  

) כפי IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 
  ). IASBשפורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית (

  

כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים 
  .2010- ם), התש"עשנתיי

  

  מדיניות חשבונאית עקבית
  

המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות, 
  למעט כאמור להלן:

  

  תקנים חדשיםלראשונה של שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום 
 

  

  נדל"ן להשקעה   IAS 40-תיקון ל
  

עה האם נדל"ן להשקעה שנרכש הוא נכס או עסק (לעניין קיומו התיקון מבהיר כי בעת הקבי
, 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
בין נדל"ן להשקעה לבין נדל"ן בשימוש המאפיין של "שירותים משניים" נועד רק להבחנה 

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

  על הדוחות הכספיים של החברה.
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 יקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספייםע  .ב
  

ת מההנהלה להפעיל שיקול דעת וליצור הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה דורש
אומדנים והנחות אשר משפיעים על הסכומים המדווחים של ההכנסות, ההוצאות, הנכסים 

ודאות הקשורה להנחות -וההתחייבויות והגילוי של התחייבויות תלויות, בתקופת הדיווח. אי
בספרים של והאומדנים הללו יכולה להביא לתוצאות אשר דורשות התאמות מהותיות לערך 

  הנכסים או ההתחייבויות המושפעים בתקופות הבאות.
  

  השיקולים
  

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת 
ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים 

  שהוכרו בדוחות הכספיים:
 

השפעה  ם עיקרייםשיקולי נושא  
 אפשרית/הפניה

של שליטה  קיומה  
 אפקטיבית

שיעור זכויות הצבעה מהותי ביחס  - 
להחזקות בעלי זכויות הצבעה 

 אחרים
מידת הפיזור של ההחזקות  - 

  האחרות
דפוסי ההצבעה באסיפות בעלי  - 

 המניות הקודמות

איחוד דוחות כספיים 
או יישום שיטת השווי 

והשפעות  המאזני
 - מכךמדידה הנגזרות 

ג', באור 2ראה באור 
  ו'.9ה', 9ד', 9

חכירה של נדל"ן סיווג   
  להשקעה

 

סיווג חכירה כמימונית או תפעולית 
בהתאם לקריטריון העברת הסיכונים 

 והתשואות בגין הנכס המוחכר

רישום השקעה בנדל"ן 
והכנסות מהשכרה או 

פיננסית  השקעה
ורישום הכנסות ריבית, 

 כ'.2ראה באור 
רות בנות שאינן רכישות חב  

 צירופי עסקים
 

 "עסק"בחינת העסקה לאור הגדרת 
לשם החלטה האם העסקה  IFRS 3–ב

 מהווה צירוף עסקים או רכישת נכס

 רישום תמורת הרכישה
כהשקעה בנכס, או 
רישום השקעה 
בנכסים המזוהים נטו 
לרבות מוניטין ומיסים 

 טו'2, ראה באור נדחים
מדידה מהימנה של שווי   

ל"ן להשקעה הוגן נד
 בפיתוח

 

האם הנדל"ן שבפיתוח ממוקם  - 
 בשוק מפותח ונזיל

האם קיים אומדן מהימן לעלויות  - 
  ההקמה

אישור הרשויות הרלוונטיות בדבר  - 
אופן ניצול הזכויות בקרקע, קיומה 
של תוכנית בניין עיר וקבלת 

  היתרי בנייה
האם אחוז ניכר מהשטחים  - 

המיועדים להשכרה הושכר מראש 
 לשוכרים

דת נדל"ן להשקעה מדי
בפיתוח בעלות או 
בשווי הוגן, ראה באור 

13 

דיווח הכנסות על בסיס   
 נטו או על בסיס ברוטו 

 

מי נושא בעיקר הסיכונים והתשואות 
 הנגזרים מהעסקה

 הכנסות על דיווח
מהשכרה ברוטו או נטו, 

 כו'2ראה באור 
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  אומדנים והנחות
  

ספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכ
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של 

  נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:

  
  

 השפעה אפשרית/הפניה יםהנחות עיקריאומדנים ו   נושא  

נדל"ן הערכת שווי   
ל"ן להשקעה ונד

 להשקעה בפיתוח

 

שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה, 
מחירי ההשכרה העתידיים, שיעורי התפוסה, 
מחיר חידושי חוזים, ההסתברות והמועד 
להשכרת שטחים פנויים, הוצאות תפעול 
הנכסים, איתנותם הפיננסית של השוכרים 

 הוניות נדרשותהשקעות ו

קביעת השווי ההוגן של 
ה למול נדל"ן להשקע

רווחי (הפסדי) שיערוך 
בדוח רווח הפסד, ראה 

 13באור ו 12באור 

 מוניטיןירידת ערך   

 

הנחת תזרימי המזומנים הצפויים ושיעור ההיוון 
 המתאים לשם מדידת סכום בר השבה
בתוספת התאמות מסויימות של יחידה מניבת 

 מזומנים אליה הוקצה המוניטין

קביעת הצורך בהפרשה 
ראה באור לירידת ערך, 

 15באור ו כא'2

רווח מרכישה   
 במחיר הזדמנותי 

 

זיהוי נכסים והתחייבויות נטו שנרכשו בעסקה 
על מנת לשקף את  מהימןומדידתם באופן 

 רכשתהננתוני החברה 

קביעת המוניטין או רווח 
מרכישה במחיר הזדמנותי 
שנבעו מהרכישה, ראה 

 34באור ו ג'9באור 

רישום נכסי מסים   
הפרשה ו נדחים

 למסים שוטפים

עתידית תוך שוטפת ו צפי להכנסה חייבת
התחשבות בעיתוי, סכום ההכנסה החייבת 

  סבמס הצפויה ואסטרטגיית תכנון המ

 טז'25באור וכג' 2באור 

קביעת שווי הוגן של   
 נגזר (חוזה החלפה)

 פיננסי לא סחיר

 

היוון תזרימי המזומנים הצפויים בעקום בין 
ערי הנזילות הבין בנקאי תוך התאמה לפ

מטבעיים, ציפיות האינפלציה וסיכון האשראי 
 של הצדדים

שיערוך נגזרים פיננסיים 
או  בדוח רווח או הפסד

, בדוח על הרווח הכולל
 ב'37ראה באור 

קביעת השווי ההוגן   
של עסקאות תגמול 

 מבוסס מניות

 

שימוש במודל תמחור אופציות מקובל 
חיר המתבסס על נתוני מחיר המניה ומ

המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, 
 אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.

רישום הוצאות שכר כנגד 
כד' 2קרן הון, ראה באור 

 28באור ו

הכרה בהכנסה   
מעבודות על פי 

  חוזה הקמה

אומדן שיעור ההשלמה הכולל אומדנים בקשר 
ליכולת גבייה, אומדן עלויות הפרויקט, אומדן 

  .סך ההכנסות

מועד ההכרה בהכנסה, 
סכום ההכנסה שתוכר 
וסכום העלויות שתוכרנה, 

  כו'.2ראה באור 

הפרשה לתביעות   
  משפטיות

בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות 
שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, 
הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן 

תבסס על מיטב שיפוטם בה המשפטיים
ב בשלב בו מצויים המקצועי, בהתחש

ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר 
בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות 
תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה 

  להיות שונות מהערכות אלה.

הכרה בהפרשות לתביעות 
משפטיות על בסיס 
הערכת סיכויין להתקבל, 

  ד'26ראה באור 
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  דוחות כספיים מאוחדים  .ג
  

ות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל חברות שלחברה הדוח
יש שליטה בהן (חברות בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כח השפעה על הישות 
המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן 

כום התשואות שינבע מהישות המושקעת. היכולת להשתמש בכח שלה כדי להשפיע על ס
בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. 
איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ועד למועד בו הופסקה 

  השליטה.
  

  איחוד בשל שליטה אפקטיבית
  

 נדרשיומה של שליטה אפקטיבית כהקבוצה מאחדת חברות מאוחדות על בסיס מבחנים לק
  .IFRS 10על פי 

  
ידי הקבוצה, אשר בבחינת מכלול הנסיבות עשויים -להלן פירוט המאפיינים הנבחנים על

  להצביע על קיומה של שליטה אפקטיבית:
  
  החזקה בחלק משמעותי מזכויות ההצבעה (אף אם בפחות ממחציתן).  .1
והיעדר גורם אחר מלבד           המקנות זכויות הצבעה פיזור נרחב בקרב הציבור של יתר המניות  .2

  .הקבוצה המחזיק בחלק משמעותי מן המניות
לקבוצה אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף בפועל (קוורום) באסיפות הכלליות   .3

של בעלי המניות והסכמי הצבעה עם בעלי מניות אחרים המאפשרים בפועל את מינוי 
  ת חברי הדירקטוריון.מרבי

יכולת לקבוע את המדיניות ולכוון את הפעילות באמצעות מינוי ההנהלה הבכירה של   .4
  החברה המוחזקת (מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון).

בעלי המניות אין זכויות השתתפות בניהול או זכויות עדיפות  זכויות שאינן מקנות שליטהל  .5
  ת.אחרות, להוציא זכויות מגינות סטנדרטיו

  

  בהתאם למבחנים ונסיבות אלו:
  

על בסיס שליטה אפקטיבית, בין היתר לאור   CTYהקבוצה מאחדת בדוחות הכספיים את   .1
 CTYמהון המניות וזכויות הצבעה של  43.4%-המסתכם בכהחזקה בחלק משמעותי 

איסור החל על בעלי , פיזור נרחב של החזקת יתר המניות בידי הציבור, לתאריך הדיווח
מבלי לבצע הצעת רכש כללית,  CTYמהון המניות של  30%ניות האחרים להחזיק מעל המ

המקנה בין אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף באסיפות הכלליות  לקבוצה
למנות את מרבית הדירקטורים ובעקיפין את ההנהלה הבכירה. בעקיפין היכולת היתר את 

  . 3א'26אחרים, ראה באור בנוסף, לקבוצה הסכם הצבעה עם בעלי מניות 
  
, בין היתר לאור החזקה בחלק משמעותי EQYהקבוצה מאחדת בדוחות הכספיים את   .2

 35.1(% לתאריך הדיווח EQYשל וזכויות ההצבעה מהון המניות  38.4%-המסתכם בכ
על  EQYמכח תקנון  , פיזור נרחב של החזקת יתר המניות בידי הציבור, איסורבדילול מלא)
אחוז גבוה מכוח ההצבעה  לקבוצה, 10%של מעל שיעור  בעל מניות אחרכל  החזקה של

למנות את מרבית בעקיפין היכולת  המקנה בין היתר אתהמשתתף באסיפות הכלליות 
נדרש  EQYכמו כן, בהתאם למסמכי ההתאגדות של  .את ההנהלה הבכירהוהדירקטורים 

יות מיוחדת למטרת מינוי מבעלי המניות לכנס אסיפת בעלי מנ 3/2רוב של לפחות 
מזכויות ההצבעה, ללא הסכמת החברה,  1/3דירקטורים. מאחר והחברה מחזיקה מעל 

  האפשרות להחלפת דירקטורים קיימת רק באסיפת בעלי מניות השנתית.
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משמעותי  בחלקבין היתר לאור החזקה  FCRהקבוצה מאחדת בדוחות הכספיים את   .3
 39.4(% לתאריך הדיווח FCRוזכויות ההצבעה של מהון המניות  42.2%-המסתכם בכ
אחוז גבוה מכוח  לקבוצה, פיזור נרחב של החזקת יתר המניות בידי הציבור, בדילול מלא)

היכולת למנות את מרבית  המקנה בין היתר אתההצבעה המשתתף באסיפות הכלליות 
דה כל בעל בהתאם לדיני ניירות ערך בקנובעקיפין את ההנהלה הבכירה.  הדירקטורים

במהלך שנה במסחר בבורסה מהון החברה, יכול לרכוש  20%מניות המחזיק מעל 
נוספים בלבד, כאשר לרכישה עודפת נדרשת הגשת הצעת רכש  5%קלנדרית עד 

וכן   FCRידי-מובהר כי מגבלה זו אינה חלה על השתתפות בהצעת מניות על כללית.
עה עם בעלי מניות אחרים, ראה בנוסף, לקבוצה הסכם הצב ברכישה מחוץ לבורסה.

לאחר תאריך הדיווח פועלת החברה לסיום הסכם בעלי המניות האמור  .1א'26באור 
ובוחנת מה תהיינה ההשלכות אם בכלל על הדוחות הכספיים המאוחדים לתקופות 

  שלאחר ביטולו.
  

מישרין או זכויות שאינן מקנות שליטה מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס, ב
בעקיפין, לחברה האם. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח  כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות 
שאינן מקנות שליטה. ההפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך 

  יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.
  

רה מעמידה הלוואות ו/או ערבות לחובות חברה בת מעבר לשיעור ההחזקה במקרים בהם החב
בה, החברה מושכת את חלקה ברווח/הפסד הכולל של החברה הבת לפי שיעור ההחזקה בה. 
יחד עם זאת בדוח על השינויים בהון מבצעת החברה "ייחוס חוזר" של ההפסדים שנוצרו כך 

   ה עומדת על פחות מהסכום אותו התחייבו לממן.שיתרת בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה אינ
  

ברכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה ההפרש בין התמורה לבין היתרה בדוחות 
כקיטון או גידול בהון בסעיף קרן הון מעסקאות במישרין הכספיים של הזכויות שנרכשו נזקף 

בת, ללא איבוד שליטה, מוכר גידול עם הזכויות שאינן מקנות שליטה. במימוש החזקה בחברה 
או קיטון בהון בגובה ההפרש בין התמורה שהתקבלה בקבוצה לבין היתרה בדוחות הכספיים 
של הזכויות שמומשו בהתחשב גם במימוש מוניטין בגין החברה הבת, אם קיים, וכן בסכומים 

הבת. עלויות  שהוכרו ברווח כולל אחר, אם קיימים, בהתאם לירידה בשיעור ההחזקה בחברה
  עסקה בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה נזקפות אף הן להון. 

  

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות מאוחדות 
  בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. 

  

כים ולתקופות זהים. המדיניות הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתארי
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

  בדוחות הכספיים של החברה.
  

  מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ  .ד
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח. 
  

א המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה מטבע הפעילות שהו
ה בקבוצה, לרבות חברות פועלת החברה ואת עסקאותיה, נקבע בנפרד עבור כל חבר

בשיטת השווי המאזני, ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. המטופלות 
  מטבע הפעילות של החברה הינו ש"ח.
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ברה מוחזקת שונה מזה של החברה, החברה המוחזקת מהווה כאשר מטבע הפעילות של ח
פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים של 

  החברה כדלקמן:
  

נכסים והתחייבויות כולל מוניטין ועודפי עלות מזוהים, תורגמו לפי שער סגירה בכל   א)
  תאריך דיווח.

הפסד תורגמו לפי שערי חליפין  ואופות המוצגות בדוח הרווח הכנסות והוצאות לכל התק  ב)
ממוצעים בכל התקופות המוצגות; אולם, במקרים בהם חלו תנודות משמעותיות בשערי 

 החליפין, הכנסות והוצאות תורגמו לפי שערי החליפין כפי שהיו במועד העסקאות עצמן.
  

  ותם.פריטים הוניים תורגמו לפי שער החליפין במועד התהו  ג)
  

יתרת הרווח תורגמה בהתבסס על יתרת הפתיחה מתורגמת לפי שער החליפין לאותו   ד)
ג' - מועד ותנועות רלבנטיות נוספות במשך התקופה מתורגמות לפי האמור בסעיפים ב' ו

 לעיל.
  

  הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר.   ה)
  

ה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה הלוואות בינחברתיות בקבוצה, אשר אין כוונ
לעין, ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, מטופלות כחלק מההשקעה, 

  כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר.
  

וש או בעת מימ בעת מימוש חלק מפעילות חוץ, שהינה חברה מאוחדת, תוך איבוד שליטה,
הרווח (הפסד) המצטבר המתייחס לאותה פעילות חוץ המטופלת בשיטת השווי המאזני, 

שהוכר ברווח כולל אחר מועבר לדוח רווח או הפסד, ואילו בעת מימוש חלק  חוץ פעילות
תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, חלק יחסי של  מפעילות חוץ, שהינה חברה מאוחדת
  ל אחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.הסכום המצטבר שהוכר ברווח כול

    
  עסקאות במטבע חוץ   .2

  

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין 
במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע 

אריך הדיווח. הפרשי שער, למעט חוץ מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין בת
אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים לרווח כולל אחר, נזקפים לדוח רווח או הפסד. 
נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד 
גן העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הו

  מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
  

  פריטים כספיים צמודי מדד  .3
  
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן   

המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי  -בישראל (להלן 
סכם. הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור, למעט אלה המהוונים לנכסים הה

  כשירים, נזקפים לדוח רווח או הפסד.
  

  תקופת המחזור התפעולי  .ה
  

  - לקבוצה שני מחזורים תפעוליים
  

בהתייחס לפעילות הקמה ומכירה של בניינים וקרקעות המחזור התפעולי הממוצע הינו שלוש 
ביצוע עבודות בנייה, המחזור התפעולי הינו שנה. עקב ו דל"ן המניבם. בהתייחס לפעילות הנשני

כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך 
  ). 7תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה (ראה באור 

  

ים באותה פעילות כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה, הנכסים וההתחייבויות הקשור
  מסווגים במאזן במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.
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 שווי מזומנים  .ו
  

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן 
מועד קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים מ

   .ההשקעה
  
  פקדונות לזמן קצר  .ז
  

פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 
  ההשקעה, ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.

  
 הפרשה לחובות מסופקים  .ח

  
חברות ת וין חובות שלהערכת הנהלההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בג    

כמו כן, בגין יתרות לקוחות שבגינן לא הוכרה הפרשה הקבוצה גבייתם מוטלת בספק. 
המוערכת באופן נוספת הפרשה לירידת ערך מוכרת ספציפית, בכפוף לשיקולי מהותיות 

חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם,  קבוצתי בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם.
  רעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.נג

  
  מלאי בניינים למכירה  .ט
  
עלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע, כגון     

מסים, אגרות והיטלים וכן עלויות בנייה. כמו כן החברה מהוונת לעלות מלאי בניינים ודירות 
  אי אשר התהוו בתקופה שבה החברה החלה בפעילות לפיתוח הקרקע. למכירה עלויות אשר

  
מלאי בניינים ודירות למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו     

הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות 
  הדרושות לביצוע המכירה. 

  
ין בבנייה נמדדים על בסיס העלות. עלות המקרקעין כוללת עלויות אשראי המתייחסות מקרקע    

למימון הקמת הנכס עד למועד ההשלמה, עלויות תכנון ועיצוב, עלויות בנייה עקיפות שהוקצו 
  ועלויות קשורות אחרות.

  
בעסקת קומבינציה בתמורה למתן דירות למוכר  קבוצהמלאי המקרקעין הנרכש על ידי ה    

  המקרקעין, מוכר לפי שוויו ההוגן במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה.
  
מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבניציית תקבולים, במסגרתה מתחייבת     

הקבוצה למסירת מזומן כתלות בגובה המחיר שבו יימכרו הדירות שייבנו על הקרקע, נמדד 
הפיננסית שנוצרה בגין  במקביל להכרה בהתחייבותבהתאם לשווי ההוגן של הקרקע 

התשלומים העתידיים הצפויים. בתקופות עוקבות, ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש 
בהתאם לתזרימי המזומנים הצפויים להיות משולמים מידי תקופה. שינויים בסכום ההתחייבות 

  נזקפים כחלק מעלות המלאי. 
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  ההכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמ  .י
  

הכנסות לקבל מעבודות על פי חוזי הקמה מחושבות בנפרד עבור כל חוזה הקמה ומוצגות     
בדוח על המצב הכספי בסכום הנצבר של סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הרווחים שהוכרו 
ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו וחשבונות על התקדמות העבודה. חשבונות על התקדמות עבודה 

ללקוחות בגין עבודה שבוצעה לתאריך הדיווח, בין שהתקבלו ובין שטרם הינם חיובים שהוצאו 
  התקבלו. 

  

הנכס הפיננסי "הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה" מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה     
בהתאם לאמור להלן לגבי ירידת ערך נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת וגריעת נכסים 

  פיננסיים, בהתאמה.
  

יות פרויקט על פי חוזה הקמה מוכרות לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהות ועלויות עלו    
עקיפות משותפות. עלויות עקיפות משותפות מוקצות בין הפרויקטים על בסיס מפתח העמסה 

  מתאים.
  

כאשר סכום התקבולים שהתקבלו עבור פרוייקט מסוים עולה על סך העלויות שהתהוו     
ם שהוכרו ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו יוצגו התקבולים נטו כהתחייבות בתוספת סך הרווחי

  בגין מקדמות ממזמיני עבודות.
 

  מכשירים פיננסיים  .יא
  

כל הנכסים הפיננסיים מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה ישירות, למעט     
יות עסקה נזקפות נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אשר לגביהם עלו

  לרווח או הפסד מיידית.
  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  .1
  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים נכסים פיננסיים המוחזקים   
למסחר ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן 

  ינויים בו הנזקפים לדוח רווח או הפסד.עם ש
  

מכשירים פיננסיים נגזרים מסווגים כמוחזקים למסחר למעט כאלה המיועדים לעסקת   
 ואהגנה. הנגזרים הללו נמדדים בשווי הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח 

בו היא הופכת  הפסד. הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד
לראשונה להיות צד להתקשרות. בחינה מחדש נדרשת רק אם יש שינוי בתנאים של 

  החוזה המשנים מהותית את תזרים המזומנים החוזי.
    

  הלוואות וחייבים והשקעות המוחזקות לפדיון  .2
  

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים 
ביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. השקעות המוחזקות לפדיון הינן השקעות המוחזרות לק

מתעתדת הקבוצה וביכולתה להחזיק  ןדיון קבועים שאותבתשלומים קבועים במועדי פ
בהן עד לפדיון. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות וחייבים והשקעות מוחזקות לפדיון 

בתוספת עלויות עסקה ישירות תוך שימוש  ("ההשקעות") נמדדות לפי העלות המופחתת
לפי  יםלזמן קצר מוצגחייבים . ובניכוי הפרשה לירידת ערך הריבית האפקטיביתבשיטת 

הנומינלי. לעניין ההכרה בהכנסות ריבית, ראה סעיף כו'  ם, בדרך כלל בערכהםתנאי
  להלן.
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  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .3
  

ירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים נכסים פיננסיים זמינים למכ    
למכירה או שאינם מסווגים לאחת הקבוצות שלעיל. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים 
פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן. רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות 

חוב ודיבידנד ממכשיר  שווי הוגן, למעט בגין ריבית והפרשי שער המתייחסים למכשיר
הוני אשר נזקפים לרווח או הפסד, נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר. במועד גריעת 
ההשקעה או במקרה של ירידת ערך, הרווח או ההפסד שהצטבר ושהוכר בעבר ברווח 
(הפסד) כולל אחר ניזקף לדוח רווח או הפסד. באשר להכרה בהכנסות ריבית ממכשירי 

  כשירי הון, ראה סעיף כו' להלן.חוב ובדיבידנדים ממ
  

  קיזוז מכשירים פיננסיים  .4
  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי     
אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה 

לממש את הנכס ולסלק את לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או 
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך  ההתחייבות במקביל.

העסקים הרגיל של פשיטת רגל או חדלות פרעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות לקזז 
תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן 

  א תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.שבהם היא ל
  

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  .5
  

הלוואות והתחייבויות אחרות מוכרות לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות   
ישירות, במידה שקיימות (לדוגמה, עלויות גיוס הלוואה). לאחר ההכרה הראשונית, 

וך שימוש חרות, מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תהלוואות והתחייבויות א
. אשראי לזמן קצר מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו בשיטת הריבית האפקטיבית

   הנומינלי.
  

  מכשירים פיננסיים מורכבים  .6
  

אגרות חוב ניתנות להמרה שהונפקו על ידי חברות הקבוצה במטבע הפעילות של החברה 
, הכוללות רכיב של הון בגין אופציות ההמרה למדד כלשהו ותהמנפיקה, שאינן צמוד

ורכיב של התחייבות, מפוצלות לרכיב הוני (בניכוי השפעת המס) ולרכיב חוב וכל רכיב 
מוצג בנפרד בניכוי עלויות העסקה המיוחסות לרכיבים השונים. הפיצול כאמור, מחושב 

הוגן של התחייבות דומה ללא על ידי קביעה תחילה של רכיב החוב בהתבסס על השווי ה
אופציות המרה. הערך של הרכיב ההוני נקבע כערך שייר. רכיב החוב מטופל לאחר 
ההכרה הראשונית כאמור לעיל לעניין התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת, ומוצג בדוח 
על המצב הכספי כהתחייבות שוטפת או בלתי שוטפת בהתאם למועד הסילוק במזומן. 

י של אגרות חוב להמרה במניות של חברות מאוחדות מוצג במסגרת זכויות הרכיב ההונ
  שאינן מקנות שליטה.

  

  הנפקת ניירות ערך בחבילה  .7
  

בהנפקה של ניירות ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה (לפני הוצאות הנפקה)   
ע למרכיבי ניירות הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן: שווי הוגן נקב

תחילה עבור מכשירים ונגזרים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה. לאחר מכן 
נקבע השווי ההוגן עבור התחייבויות פיננסיות שנמדדות לפי עלות מופחתת, כאשר 
התמורה המוקצית עבור מכשירים הוניים נקבעת כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות 

לכל רכיב כאמור לעיל, בניכוי השפעת המס  לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע
אם קיימת לגבי מכשירים הוניים. הקצאת התמורה בין מרכיבי החבילה באותו מדרג 

  מבוצעת לפי יחסי שווי הוגן.
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  מניות אוצר  .8
  

מניות החברה המוחזקות על ידי החברה מוצגות לפי עלות רכישתן אשר מקוזזת מההון   
  נפקה או ביטול של מניות אוצר נזקפת ישירות להון.של החברה. כל רכישה, מכירה, ה

  
  גריעת נכסים פיננסיים  .9

  
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, 
או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי 

את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד  או נטלה על עצמה מחויבות לשלם
השלישי, ללא עיכוב משמעותי, ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות 
הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות 

  הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
  

  סיותגריעת התחייבויות פיננ  .10
  

 היינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה אוהתחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, ד
  פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה):

  
פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים בסחורות או  •

  שירותים; או
  משוחרר משפטית מההתחייבות. •

    
פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים  כאשר התחייבות

שונים מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או השינוי 
מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין 

ח רווח או הפסד. במידה העלות הפנקסנית של שתי ההתחייבויות הנ"ל נזקף לדו
 שההחלפה או השינוי אינם מהותיים, הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא
מוכר רווח או הפסד מההחלפה. בבחינת שינוי התנאים מובאים בחשבון גורמים כמותיים 

  כמו גם גורמים איכותיים.
 

  ירידת ערך נכסים פיננסיים  .יב
  

ם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח א
  או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:

  
  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת  .1

  
הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב, הלוואות וחייבים והשקעות המוחזקות לפדיון 

ר השפיעו באופן שלילי על המוצגים בעלותם המופחתת קיימת כאשר אירוע אחד או יות
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. סכום ההפסד הנזקף 
לדוח רווח או הפסד נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך 
הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים (שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים 

מהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית. אם הנכס שטרם התהוו), ה
הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית 
הנוכחית. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן 

יטול אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ב
  כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.

  



  בע"מ גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

  
 (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור

      

194  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .2
  

, לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים, הראיה האובייקטיבית כוללת
ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו. הבחינה  בין היתר,

ית או מתמשכת, תלויה בנסיבות בכל תאריך דיווח, כאשר, במסגרת של ירידה משמעות
הבחינה, מובאות בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה 
מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן. כאשר קיימת ראיה לירידת ערך, ההפסד המצטבר 

וקבות, ביטול הפסד חדש לרווח או הפסד. בתקופות עמשנזקף לרווח כולל אחר מסווג 
  מירידת ערך נזקף לרווח כולל אחר.

  
  מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור  .יג
  

בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים שלה, הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים     
 Cross-Currency(ומטבע של קרן וריבית פיננסיים נגזרים כגון חוזי החלפת בסיס הצמדה 

Swapי אקדמה (), חוזForward) בגין מטבע חוץ ועסקאות החלפת ריבית (IRS כדי להגן על ,(
עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בשינויים בשיעורי הריבית ותנודות בשערי החליפין של מטבע 
חוץ. הנגזרים הפיננסיים מוצגים בדוח על המצב הכספי כשוטפים או בלתי שוטפים בהתבסס 

  על מועדי המימוש שלהם. 
    
לאחר ההכרה הראשונית, הנגזרים הפיננסיים נמדדים לפי שווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים     

  בגין נגזרים בגינם לא מיישמת החברה חשבונאות גידור נזקפים מיידית לדוח רווח והפסד.
  

במועד ההתקשרות, ייעדה הקבוצה ותיעדה חלק מהמכשירים הפיננסיים לצורכי גידור   
קטיביות הגידור נעשית על בסיס שוטף בכל תקופת דיווח. עסקאות חשבונאי. בחינת אפ

  (הגנה) מטופלות כדלקמן:חשבונאי העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור 
  

  גידור תזרימי מזומנים
  
החלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר מוכר כרווח כולל אחר בעוד     

סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר  ח רווח או הפסד.שהחלק הלא אפקטיבי מוכר מיידית בדו
מועברים לדוח רווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לדוח רווח או הפסד, או 

  כאשר עסקה חזויה או התקשרות איתנה כבר לא צפויות להתרחש. 
ל, כאשר מכשיר הגידור פקע או נמכר, סולק או מומש, או אם הייעוד כמכשיר גידור בוט    

הסכומים שהוכרו בעבר ברווח (הפסד) הכולל האחר נשארים ברווח (הפסד) הכולל האחר עד 
  למועד בו העסקה החזויה או ההתקשרות האיתנה מתרחשות.

  
בהתרת עסקאות גידור, בין אם יועדו כגידור חשבונאי ובין אם לאו, כאשר העסקה כוללת     

המזומנים שנתקבלו או שולמו מסווגים בדוח על גידור תזרים מזומנים בגין קרן וריבית, תזרימי 
תזרימי המזומנים כפעילות מימון בגין התזרים המייצג את גידור רכיב הקרן וכפעילות שוטפת 

) תזרים IRSבגין התזרים המייצג את גידור רכיב הריבית. בהתרת עסקאות החלפת ריבית (
  עילות שוטפת.המזומנים שהתקבל או שולם מוצג במסגרת תזרימי מזומנים מפ

  
  גידור השקעה נטו בפעילות חוץ

  
גידור השקעה נטו בפעילויות חוץ, לרבות גידור של פריט כספי המטופל כחלק מההשקעה נטו,     

מטופל באופן דומה לגידור תזרימי מזומנים כאמור לעיל. עם מימוש פעילות החוץ מועבר הרווח 
  וח או הפסד.או הפסד המצטבר שהוכר ברווח (הפסד) כולל אחר לרו
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  מדידת שווי הוגן  .יד
  
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות     

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי  בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
, בשוק העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות  ) ביותר.advantageousהכדאי (
שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק 

  פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.
  
ידי מחירי השוק בתאריך  השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על    

הדיווח. בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות 
הערכה. שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות 
 לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה

  .ב'37אחרות, למידע נוסף ראה באור 
  
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק     

הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק 
  שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.

  
מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן     

שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים 
  לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.

  
ים כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולק    

לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 
  למדידת השווי ההוגן בכללותה:

  
  מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  :1רמה 
ין או אשר ניתנים לצפייה במישר 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   :2רמה 

  בעקיפין.                   
 נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא   : 3רמה 

  שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).
      
למידע נוסף בדבר השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי     

  ג'. -ב' ו37בדבר שווים ההוגן, ראה באור 
                   

  צירופי עסקים ומוניטין  .טו
  
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של     

התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף 
ת שליטה בנרכשת בהתאם עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנו

לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של 
  הנרכשת. 

   .הפסד ואדוח רווח ל בעת התהוותןישירות נזקפות רכישה עלויות     
  
 בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת    

השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך 
ההשקעה הקודמת במועד העלייה לשליטה. בנוסף, סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר מסווגים 

  לדוח רווח או הפסד.
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מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות       
שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום 

  המוניטין שהתקבל הינו שלילי, מכירה הקבוצה ברווח שנוצר במועד הרכישה.
  

  רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים
  

ית בין במועד רכישת חברות מאוחדות ופעילויות אשר אינן מהוות עסק תמורת הרכישה מוקצ
הנכסים וההתחייבויות המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן במועד 
הרכישה ומבלי לייחס סכום כלשהו למוניטין או למסים נדחים, תוך שיתוף בעלי זכויות שאינן 
מקנות שליטה, אם קיימים, לפי חלקם בשווי ההוגן בנכסים המזוהים נטו הנ"ל במועד הרכישה. 

  ות רכישה ישירות מוכרות כחלק מעלות הרכישה.עלוי
 

  השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות  .טז
  
השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מוצגות בשיטת השווי המאזני. לפי שיטת השווי     

המאזני, השקעות אלו מוצגות בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר 
בנכסים נטו לרבות רווח (הפסד) כולל אחר של החברות הכלולות  הרכישה בחלק הקבוצה

והעסקאות המשותפות. שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית 
בחברה הכלולה או איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת או סיווגן כהשקעות 

  מוחזקות למכירה.
  
זני גם במקרים בהם השקעה בחברה כלולה הקבוצה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המא    

על  IFRS 5הופכת להשקעה בעסקה משותפת, ולהיפך. החברה מיישמת את הוראות 
ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת 
למכירה. חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה, ממשיך להיות מטופל 

  וי המאזני.בשיטת השו
  
מוניטין בגין רכישת החברה הכלולה או העסקה המשותפת ובגין עלייה בשיעור ההחזקה בהן     

נמדד לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה בשווי ההוגן של הנכסים 
המזוהים, נטו של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. לאחר ההכרה הראשונית נמדד 

ת ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק המוניטין לפי העלו
מהשקעה בחברה הכלולה או העסקה המשותפת בכללותה. במידה וההפרש הינו שלילי, 

  מכירה הקבוצה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי ברווח או הפסד.
  
או העסקה המשותפת  רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה    

  מבוטלים בהתאם לשיעור החזקת הקבוצה בהן.
  
הדוחות הכספיים של החברה, החברות הכלולות והעסקאות המשותפות ערוכים לתאריכים     

ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית של החברות הכלולות והעסקאות המשותפות יושמה 
  ל הקבוצה.באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים ש

  
  נדל"ן להשקעה  .יז
  
נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן (קרקע או מבנה, או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים או חוכר     

בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש 
העסקים בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך 

  הרגיל.
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נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר     
ההכרה הראשונית, נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד 
הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, נזקפים לרווח 

  פסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.או ה
  
נדל"ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן     

כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה. עם זאת, כשהשווי ההוגן אינו ניתן 
ותו, בניכוי הפסדים מירידת ערך במידה שקיימים, עד למדידה מהימנה, הנדל"ן נמדד על פי על

לסיום ההקמה או עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה, כמוקדם מביניהם. בסיס 
עלויות אשראי  , עלויות הקמה,העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין

  השכרתו.ועלויות שהתהוו בתוספתיות  המשמשות למימון ההקמה, עלויות תיכנון ופיתוח ישירות
  
לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת     

על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי 
 בעלות ידע מקצועי נרחב צה שהינןהידע והניסיון הנדרשים, ועל ידי הנהלות חברות הקבו

 12למידע נוסף ראה באורים והכרות מעמיקה עם סוג הנכסים והשווקים בהן פועלת הקבוצה. 
  .13- ו

  
נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות     

וחות כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בד
  הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס.

  
  רכוש קבוע  .יח
  
פריטי רכוש קבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר,     

  בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. 
  

בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שמעותי בנפרד, לגבי כל פריט רכוש קבוע מהפחת מחושב 
שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס. שיעור הפחת השנתי של פריטי רכוש 

  קבוע הוא כדלקמן:
               %   

  
  2בניינים  
  15כלי רכב  
 )5%(בעיקר   2.5-5  ציוד  
  6-33וד משרדי, ריהוט וציותוכנהמחשבים  

  
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת     

האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים המשוערת 
  של השיפור, לפי הקצר מביניהם.

  

בחנים לפחות בכל סוף שנה ערך השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של כל נכס נ    
הפחתת הנכסים  והשינויים, אם ישנם, מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן פרוספקטיבי.

  מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.
   

  נכסים בלתי מוחשיים  .יט
  
פי השווי ההוגן במועד הרכישה. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים ל    

מופחתים על פני אורך  , אשר להערכת הנהלת החברה הינם בעלי אורך חיים מוגדר,הנכסים
) ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים 15החיים השימושיים שלהם (ראה באור 

חתה המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך בנכס בלתי מוחשי. תקופת ההפחתה, שיטת ההפ
   וערך השייר בגין נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנים לפחות אחת לשנה.
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  חכירות  .כ
  
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים     

  . IAS 17-פי הכללים שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על
  
כמי חכירה, בהם לא מועברים באופן ממשי כל הס -חכירה תפעולית  -הקבוצה כחוכר     

הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה 
  מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר באופן שוטף על פני תקופת החכירה.

  
ים לבעלות על נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשור -חכירה מימונית  -הקבוצה כחוכר     

הנכס הועברו לקבוצה, מסווגים כחכירה מימונית. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה 
לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה 
המינימליים. ההתחייבות בגין תשלומי החכירה מוצגת בערך נוכחי. תשלומי החכירה מוקצים 

המימון ופרעון של ההתחייבות לפי שיטת הריבית האפקטיבית. הנכס בחכירה  בין הוצאות
  מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה כנמוך שבהם.

  
הסכמי חכירה, בהם לא הועברו על ידי הקבוצה באופן  - חכירה תפעולית  -הקבוצה כמחכיר     

על הנכס המוחכר, מסווגים כחכירה תפעולית. ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות 
עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, לגבי נדל"ן להשקעה כחלק מהתאמות 
השווי ההוגן, מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה במקביל להכנסה מהסכם 

על פני תקופת החכירה. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה בדוח רווח או הפסד בקו ישר 
  החכירה.

      
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על  -חכירה מימונית  -הקבוצה כמחכיר     

הנכס הועברו לחוכר, מסווגים כחכירה מימונית. הנכס המוחכר נגרע ומוכר נכס פיננסי "חייבים 
ה הראשונית, בגין חכירה מימונית" בסכום הערך הנוכחי של תקבולי החכירה. לאחר ההכר

  תקבולי החכירה מוקצים בין הכנסות מימון ופרעון של החייבים בגין חכירה. 
  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .כא
  

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה     
השבה. -בת מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה

-במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר
ההשבה הוא הגבוה -ההשבה שלהם. הסכום בר- ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר

מבין מחיר המכירה, נטו ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים 
ן לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר לפי שיעור ניכיו

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך - תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
  הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח או הפסד.

  
שינויים באומדנים ששימשו הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו     

ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. -בקביעת הסכום בר
ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי 

  ההשבה של הנכס. - פחת) או סכום בר
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  דת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירי        
  

  מוניטין בגין חברות מאוחדות .1
  

לצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל 
  אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויות להפיק תועלת מצירוף העסקים.

  
בדצמבר, או לעיתים קרובות  31 יוםלהקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, 

  יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
  

ההשבה של יחידה מניבת -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר
מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה מתייחס המוניטין. בנסיבות 

ההשבה מותאם בגין ההפרש בין -ת, בבחינת ירידת הערך של המוניטין, סכום ברמסוימו
השבה - הערך הפנקסני לבין השווי ההוגן של עתודות למסים נדחים. כאשר סכום בר

של יחידה מניבת מזומנים נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של יחידה מניבת מזומנים 
המיוחס ראשית למוניטין. הפסדים שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך 

 .15מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות. למידע נוסף, ראה באור 
  

  השקעה בחברות כלולות ועסקאות משותפות .2
  

לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת באם יש צורך להכיר בהפסד בגין   
ההשבה הינו - שותפות. סכום ברירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות ועסקאות מ

הגבוה מבין שווי הוגן ושווי שימוש המחושב בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי 
המזומנים נטו שמפיקה החברה הכלולה והעסקה המשותפת. הפסד כאמור מירידת ערך 
אינו מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה ולפיכך בתקופות עוקבות ההפסד 

   ההשבה של ההשקעה עלה.- ד למלוא סכומו במידה שסכום ברניתן לביטול ע
 

  נכסים בלתי שוטפים המסווגים כמוחזקים למכירה  .כב
  

נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר     
באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים 

רה מיידית במצבם הנוכחי, קיימת מחויבות של החברה למכירה, קיימת תוכנית לאיתור למכי
) להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג. highly probableקונה והמימוש צפוי ברמת ודאות גבוהה (

נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד בדוח 
  י הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה. על המצב הכספי, לפ

  
נדל"ן להשקעה המוצג על פי מודל השווי ההוגן המסווג כנכס המוחזק למכירה בהתאם לאמור     

לעיל, ממשיך להיות מוצג בהתאם למודל זה ומוצג בדוח על המצב הכספי בנפרד, במסגרת 
  נכסים מוחזקים למכירה.

      
  ים על ההכנסהמס  .כג
  
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד למעט אם הן מתייחסות     

  לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או ישירות להון.
  

  מסים שוטפים  .1
  

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס חקיקתם הושלמה למעשה, עד 

 לתשלום בגין שנים קודמות.
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  מסים נדחים  .2
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או 
ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה 

  עד לתאריך הדיווח. 
  

יך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים. בכל תאר
במקביל, הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי 

  מוכר נכס מס נדחה מתאים. כל הפחתה והכרה כאמור נזקפות לרווח או הפסד.
  

 substantiallyרה להשיב את מרבית (המסים הנדחים בגין נדל"ן להשקעה המוחזק במט
all ההטבות הכלכליות הגלומות בו בדרך של מימוש ולא בדרך של שימוש, נמדדים לפי (

  אופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס, על בסיס מימוש ולא שימוש.
 REITהקבוצה זוקפת מסים נדחים בגין חלוקת רווחים של חברה מאוחדת הנחשבת קרן 

לחלק את מרבית רווחיה לצורכי מס לבעלי המניות, וזאת לפי   REIT-בשל מדיניות קרן ה
  ').ב25(ראה פרטים נוספים בבאור   REIT-שיעור החזקותיה של הקבוצה בקרן ה

  
), והאופן שבו הקבוצה Single asset entitiesבמקרים בהם הקבוצה מחזיקה בחברות נכס (

ת הנכס ולא על ידי מימוש הנכס צופה לממש את ההשקעה הוא על ידי מכירת מניות חבר
 insideעצמו, הקבוצה מכירה במסים נדחים בהתייחס להפרשים הזמניים הפנימיים (

differences(  הנובעים מהפער בין בסיס המס של הנכס לבין ערכו בספרים ובמידה
הנובעים מהפער  )outside differencesורלוונטי, גם ביחס להפרשים הזמניים החיצוניים (

בסיס המס של מניות חברת הנכס לבין חלק הקבוצה המחזיקה בנכסים נטו של  בין
  חברת הנכס בדוחות המאוחדים.

 
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש 
ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד קרוב לוודאי שמכירת ההשקעות בחברות מוחזקות 

כמו כן, לא מובאים בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת   אה לעין. אינה צפויה בעתיד הנר
רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת דיבידנד אינה כרוכה בחבות 
  מס נוספת או בשל מדיניות הקבוצה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת.

  
יפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת אכ

כנגד התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה 
  רשות מס.

  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .כד
  
עובדים ונושאי משרה בקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה     

כשירים הוניים), וחלק מהעובדים ונושאי עסקאות המסולקות במ -למכשירים הוניים (להלן 
חברות המשרה זכאים להטבות המסולקות במזומן ומחושבות על בסיס עליית ערך מניות 

  עסקאות המסולקות במזומן).  - (להלן הקבוצה 
  

  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
  

פי השווי - עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים עם עובדים ונושאי משרה נמדדת על  
ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש 

  במודל הערכה מקובל.
  

) מוכרת ברווח או הפסד 28עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים (ראה פרטים בבאור   
ימת במועד יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ומסתי
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תקופת ההבשלה). במקרה של אי השלמת  -שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן 
  תקופת ההבשלה שלא בשל תנאי שוק, ההוצאה המצטברת שהוכרה מוכרת כהכנסה.

  
בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים ("שינוי")  כאשר החברה מבצעת שינוי 

של התגמול המוענק או שמיטיב עם הניצע, מוכרת הוצאה המגדיל את השווי ההוגן הכולל 
נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה, לפי השווי ההוגן הנמדד בסמוך לפני ואחרי השינוי 
("ההוצאה הנוספת"). אם השינוי בוצע במהלך תקופת ההבשלה, ההוצאה הנוספת תוכר על 

ההבשלה ההוצאה הנוספת  פני יתרת תקופת ההבשלה, בעוד אם השינוי ארע לאחר מועד
  .תוכר באופן מיידי או על פני תקופת ההבשלה הנוספת, במידה שקיימת

  

ביטול הענקה מטופל כאילו הבשילה למועד הביטול וההוצאה שטרם הוכרה מוכרת מיידית.   
 מטופלותעם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה, כהענקה תחליפית, שתיהן 

  המקורית כאמור לעיל. כשינוי תנאי ההענקה
  

  עסקאות המסולקות במזומן
  

עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש     
במודל הערכה מקובל. השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת 

ההוגן עד לסילוקה, כאשר התחייבות. ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי 
  שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח או הפסד.

 

  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .כה
  

  בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים: 
  

  הטבות עובד לזמן קצר  .1
  

 12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 
תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים  חודשים לאחר תום

המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק 
לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או 

ות משפטית או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייב
משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד 

  באופן מהימן את הסכום.
  

  הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

ות לחברות ביטוח והן מסווגות כתכניות כניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדהת
  כניות להטבה מוגדרת.הפקדה מוגדרות וכן כת

  

כניות להפקדה מוגדרת, שלפיהן הקבוצה משלמת תשלומים קבועים הקבוצה תלחברות 
מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן 
לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות 

להפקדה מוגדרת בגין כנית וטפת ובתקופות קודמות. הפקדות לתהעובד בתקופה הש
כנית במקביל לקבלת שירותי לים מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתפיצויים או בגין תגמו

  העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.
  

דיני סיום כנית הטבות מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לילה תכמו כן, הקבוצה מפע  
אלו, זכאים עובדים לקבל פיצויים  דינים. בהתאם לבמדינות בהן פועלת הקבוצההעסקה 

, ובכפוף למהותיות בנסיבות מסויימות עם פיטוריהם או עם פרישתם. ככל שרלוונטי
 .24ההתחייבות בדוחות הכספיים נאמדת על בסיס הערכה אקטוארית, ראה באור 
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  הכרה בהכנסות  .כו
  

ת למדידה באופן מהימן, צפוי ההכנסות מוכרות בדוח רווח או הפסד כאשר ההכנסות ניתנו    
שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין 

  העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. 
  

  הכנסות משכירות
  

הכנסות משכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. הכנסות משכירות   
דמי השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרות כהכנסה בהתאם בהן קיימת עלייה קבועה ב

לשיטת הקו הישר, וזאת רק כאשר קיימת וודאות לגבי גביית הפרשי שכירות בעתיד. הכנסות 
השכירות מוצגות בניכוי הפחתת תמריצי חכירה שניתנו לשוכרים בקו ישר על פני תקופת 

  י מהתמריצים.השכירות, באותם המקרים בהם השוכרים הם המוטב העיקר
  

  הכנסות ממכירת מקרקעין ודירות מגורים
  

הכנסות ממכירת מקרקעין ודירות מגורים מוכרות כאשר הסיכונים וההטבות העיקריים 
הכרוכים בבעלות עברו לרוכש. הכנסות מוכרות רק במועד שבו לא קיימות אי וודאויות 

ות ידועות, וכאשר לא משמעותיות ביחס לגביית התמורה מהעסקה, כאשר העלויות הקשור
קיימת מעורבות ניהולית נמשכת ביחס לקרקע/לדירת המגורים שנמסרה. בדרך כלל, האמור 
מתקיים עם סיום החלק המשמעותי מהבנייה, מסירת דירת המגורים לרוכש ותשלום מלוא 
מחיר הדירה על ידי הרוכש. לעניין מקרקעין, האמור מתקיים בדרך כלל עם מסירת החזקה 

  ין.במקרקע
  

  פי חוזי הקמה- הכנסות מעבודות על
  

פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים -פי חוזה הקמה מוכרת על-ההכנסה מעבודות על
כל התנאים הבאים: ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן, גביית ההכנסות צפויה, 

מת אי ודאות העלויות הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן, לא קיי
מהותית באשר ליכולת הקבוצה להשלים את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח 
ושיעור ההשלמה ניתן לאומדן מהימן. שיעור ההשלמה נקבע על בסיס העלות בפועל מול 

פי -העלות הכוללת החזויה. כל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על
) ("הצגת Probableכנסה בגובה עלויות שהוצאו, אשר השבתן צפויה (חוזה הקמה, מוכרת ה

מרווח אפס"). לגבי עבודות שבהן צפוי הפסד נזקפת הפרשה למלוא ההפסד הצפוי, במסגרת 
  עלות המכר.

  

  רווח למניה  .כז
  

הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה במספר     
ות הממוצע המשוקלל שקיים במהלך התקופה. ברווח הבסיסי למניה נכללות רק המניות הרגיל

מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה. מניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק בחישוב 
הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מקטינה את הרווח למניה או מגדילה את ההפסד 

ילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות למניה מפעילות נמשכת. בנוסף, מניות רג
ברווח המדולל למניה רק עד למועד מימושן, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. 
חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח הבסיסי והמדולל למניה 

  די החברה.של אותן חברות מוחזקות, לפי העניין, מוכפל במספר המניות שבי
  

  הפרשות  .כח
  

, הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או  IAS 37-בהתאם ל    
משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על 

היטלים המוטלים על החברה על . ת וניתן לאמוד אותה באופן מהימןמנת לסלק את המחוייבו
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, לפיה IFRIC 21משלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם לפרשנות ידי מוסדות מ
    ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות לתשלום.

    
  עלויות אשראי בגין נכסים כשירים  .כט

  
מכירתו לנכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או     

דל"ן להשקעה בפיתוח או פיתוח מחדש ומלאי בניינים ודירות למכירה הדורש פרק והוא כולל נ
זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה. הקבוצה מהוונת עלויות אשראי המיוחסות לרכישה 

  ופיתוח של נכסים כשירים.
  
עלויות  כוללת אתלגבי נדל"ן להשקעה בפיתוח, המדידה של נכסים אלה בשווי הוגן לא     

 ואבדוח רווח  את הוצאות המימון מציגהשנוצרו במהלך תקופת הפיתוח. הקבוצה  האשראי
  הוונו לנכסים אלו לפני מדידתם בשווי הוגן.שעלויות האשראי מ בניכויהפסד 

  
היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, מתחילות הפעולות להכנת     

ות אשראי ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות ונגרמו עלוילשימושו המיועד הנכס 
להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו. הסכום של עלויות האשראי המהוון 
בתקופת הדיווח כולל מלבד עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון 

  משוקלל.
  

  מגזרי פעילות  .ל
  

  בוצה העונה על שלושת התנאים הבאים:מגזר פעילות הינו רכיב של הק    
  

עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו   .1
  הוצאות, לרבות הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה;

  

תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי   .2
הקבוצה, על מנת לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו לו ועל מנת להעריך את  של

  ביצועיו; וכן
  

  קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין.  .3
  

    חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני   .לא
 

IFRS 15 – הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות  
  

  ות מחוזים עם לקוחות: התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובע
זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים   -  1שלב 

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

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

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

  מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן. 
  

 2018בינואר,  1התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  או לאחריו. אימוץ מוקדם אפשרי. 

החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן, אך אין ביכולתה, בשלב זה, לאמוד את 
  הכספיים.השפעתו, אם בכלל, על הדוחות 
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9 IFRS  מכשירים פיננסיים  
  

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

  
ות התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופ

עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים 
  הבאים:

  

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

  

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

  

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

  שווי הוגן דרך רווח כולל אחר.חוב שימדדו ב
  

   .נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן
  

לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות 
IAS 39 וי ההוגן. לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השו  

  

. אימוץ מוקדם אפשרי. 2018בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן, אך אין ביכולתה, בשלב זה, לאמוד את 

  השפעתו, אם בכלל, על הדוחות הכספיים.
  

16 IFRS  חכירות 
 

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

 בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.
  להלן עיקרי התקן החדש:

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

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

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

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

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

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

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

 כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
 

, או לאחריו. 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 , מיושם במקביל.הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות IFRS 15אימוץ מוקדם אפשרי, כל עוד 
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רים לבחור בגישת יישום למפרע מלאה או בגישת יישום למפרע התקן החדש מאפשר לחוכ
חלקי עם הקלות מסוימות בגין החכירות שיהיו קיימות במועד המעבר, אשר לפיה לא תידרש 

  הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. 
  

החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן, אך בשלב זה, אין ביכולתה להעריך את 
  וחות הכספיים.ההשפעה הכמותית על הד

 

  הכספיים הדוחות על חקיקה השפעות  - :א2 אורב

      
  הריכוזיות וצמצום התחרות לקידום החוק

      
 ("חוק 2013-התשע"ד הריכוזיות, וצמצום התחרות לקידום חוק ברשומות פורסם 2013 דצמבר בחודש

 נדבכים ושהשל באמצעות הישראלי במשק הריכוזיות רמת את להפחית מטרתו אשר הריכוזיות"),
 הפרדה (ב) פירמידיאלי; במבנה החזקה על תאגידי ממשל וכללי מבניות מגבלות הטלת (א) מרכזיים:

 הקצאת על מגבלות הטלת (ג) משמעותית; פיננסית ופעילות משמעותית ריאלית בפעילות החזקה בין
 לצמצום ההועד שפרסמה המשמעותיים הריאליים התאגידים ברשימת נכללת החברה  המדינה. נכסי

  .2014 דצמבר חודש במשך הריכוזיות
 אינה 2015 בדצמבר, 31 ליום הכספיים הדוחות על הריכוזיות חוק של ההשפעה החברה, להערכת
  מהותית.

 חוק דרישת את מקיימת הקבוצה ,2016 בינואר בע"מ א.דורי קבוצת מניות מכירת לאור בנוסף,
  פירמידיאלי. במבנה החזקה עם בקשר הריכוזיות

  
 

    מזומנים ושווי מזומנים -: 3באור 

   ההרכב: א. 
 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 מליוני ש"ח   
     
 543  837  מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית  
 107  1,288  פקדונות לזמן קצר  

    2,125  650 
     

 

איים נושאים ריבית שוטפת המבוססת על שיעוריחלק מן המזומנים המופקדים בתאגידים הבנק ב.
 ).1.12%עד  - ריבית בגין הפקדות בנקאיות יומיות (לתאריך הדיווח 

 

 , הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות.0.3% - הפקדונות נושאים ריבית בשיעור שנתי של עד ג.

 .37באשר לתנאי ההצמדה של המזומנים ושווי המזומנים, ראה באור  ד. 
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   פקדונות והלוואות לזמן קצר-א: 4באור
    

   ההרכב: 
 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 מליוני ש"ח   
  הלוואות 
  
 1  1חלויות שוטפות של הלוואות לא שוטפות 
 156  61 )1הלוואות ( 

 62  157 
  פקדונות 
  
 151  88)2ם (מזומנים מוגבלים בתאגידים בנקאיי 
 17  30)3פקדונות בתאגידים בנקאיים ( 
 43  23)4פקדונות חוזי רכישה ואחרים ( 

 141  211 

 203  368 

 
, מובטחות בשעבוד נכסים, נושאות ריבית שנתית בשיעור ממוצעFCRהלוואות שניתנו על ידי  )1(

 .2016שנת ועומדות לפרעון ב 6.1%של 
   

 
מליון ש"ח אשר  88-מזומנים בחשבונות ליווי בנקאיים של פרויקטים למגורים בסך של כ )2(

 . 0.03%משועבדים ונושאים ריבית שנתית בשיעור של עד 
   

 
 פקדונות בבנקים הנושאים ריבית שנתית בשיעור זניח, הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות.  )3(

 
    

 
9-מליון ש"ח פקדונות חוזי רכישה שבעיקרם אינם נושאים ריבית, וסך של כ 14- ך של ככולל ס )4(

 . 0.32%מליון ש"ח מזומן מוגבל הנושא ריבית שנתית בשיעור של עד 
      
 .37באשר לתנאי ההצמדה של השקעות והלוואות לזמן קצר, ראה באור  

 
   ניירות ערך סחירים -ב: 4באור

    
 מברבדצ 31  
  2015 2014 
 מליוני ש"ח  
  ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: 
    
 103  26  מניות 
 9  8  אגרות חוב 
    
  34  112 
    
 187  4 )11ניירות ערך זמינים למכירה (באור 

  38  299 
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    לקוחות והכנסות לקבל -: 5באור 
   

   :ההרכב א. 
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    
      
 182  224  ה' להלן) - חובות פתוחים, נטו (ראה סעיף ד' ו  
 10  11  המחאות לגבייה  
 344  232  )1הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה (  

    467  536 
     
   הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה  )1(  
      
 4,547  4,559  עלויות שנצברו בתוספת רווחים שהוכרו   
 4,203  4,327  חשבונות על התקדמות העבודה -בניכוי    

     232  344 

   מוצג במסגרת:   
 71  105  )10הכל חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך (ראה באור -סך   
      

     337  415 

      

 
 .37חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית. באשר לתנאי ההצמדה של לקוחות, ראה באור  ב.

 

מסך ההכנסות 10%לקבוצה אין שוכר מהותי אשר ההכנסות ממנו עלו על  2014-2015בשנים  ג.
 מההשכרה.

 קים. אין חובות מהותיים של לקוחות בפיגור שלא נכללו במסגרת קבוצת החובות המסופ ד. 

 להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים: ה. 
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    
      
 46  48  יתרה לתחילת השנה  
 17  31  יתרות שהופרשו במהלך השנה  
 -  )4( סכומים שנפרעו במהלך השנה  
 )14( )22( יתרות שנמחקו  
 -  64  אשונהחברות שאוחדו לר  
 )1( )6( הפרשי תרגום מטבע חוץ  

 48  111  יתרה לסוף השנה  
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    חייבים ויתרות חובה -: 6באור 
   

   ההרכב: א. 
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    
      
 104  50  מוסדות ממשלתיים   
 96  124  הוצאות מראש  
 6  80  חייבים בגין מימוש נכסים  
 5   5  נכס בחכירה מימונית   
 30  32  ריבית לקבל מעסקאות משותפות  
 6  6  מקדמות לספקים  
 10  23  בעלי מניות בחברות מוחזקות  
 46  43  אחרים  

    363  303 
     
   
 .37ת חובה, ראה באור לתנאי הצמדה של חייבים ויתרו ב. 

 
        מלאי בניינים ודירות למכירה -: 7באור 

       
 המלאי כולל קרקעות ובניינים בהקמה אשר מוקמים בחלקם עם שותפים. א. 
 להלן יתרות מלאי הבניינים והמקדמות לפי מדינות:  
  
מקדמות ממזמיני   
 ומרוכשי דירות )מלאי בניינים *  
 בדצמבר 31    
    2015  2014  2015  2014 
 מליוני ש"ח    
           
 304   326   577   522 דירות בהקמה בישראל ובסלובקיה  
 -   -   13   -  דירות בהקמה בקנדה   

    522   590   326   304 

  
מליון ש"ח) וסך  11- כ - 2014"ח בגין דירות גמורות (מיליון ש 3לתאריך הדיווח, כולל  *)

 מליון ש"ח). 142- כ - 2014מליון ש"ח רכיב עלות קרקעות בקומבינציה ( 141-של כ
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מלאי בניינים ודירות למכירה (המשך) -:7באור
       

צפי מימוש המלאי ומקדמות ממזמיני עבודות: ב. 
  
ממזמיני מקדמות   
 ומרוכשי דירות מלאי בניינים  
 בדצמבר31   
   2015 2014 2015 2014 
 מליוני ש"ח   
       
 275  269  387 374החודשים הקרובים-12מימוש ב  
 29  57  203 148החודשים הקרובים12-מימוש מאוחר מ  
       
   522 590  326  304 

  ירידת ערך מלאי  .ג

  מליון ש"ח).  37-כ – 2014(בשנת מליון ש"ח  14בסך נזקפה ירידת ערך מלאי  2015בשנת 
  

  פרטים בדבר חוזי המכירה של הקבוצה  .ד

) שתמורתם 2014חוזי מכירה בשנת  98חוזי מכירה ( 97- בהקבוצה  התקשרה 2015במהלך שנת 
  .)2014מליון ש"ח בשנת  192-מליון ש"ח (כ 201-הכוללת נאמדת בכ

  
חוזי מכירה שתמורתם הכוללת  467-בהקבוצה במצטבר  התקשרהעד לתום תקופת הדיווח 

  מליון ש"ח. 823 -נאמדת בכ
  

 .29באשר לשעבודים, ראה באור   .ה
  

 
   נכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה -:8באור

   
  הרכב נכסים מוחזקים למכירה: א. 
 מברבדצ 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    
      
 948  798 נדל"ן להשקעה *)  
 98  25 קרקעות  
 -  3  אחר  
      
    826  1,046 

, אשר אינםFCR- ו ATR-יתרת נכסים מוחזקים למכירה מורכבת בעיקר מנכסים מניבים ב *)  
    מהווים נכסי ליבה.

   
התחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה לתאריך הדיווח כוללות בעיקר עתודה למסים  .ב 
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      השקעות בחברות מוחזקות -: 9באור 

 הרכב ההשקעה בחברות המטופלות בשיטת השווי המאזני (כולל הפרשים מקוריים) א. 

 בדצמבר 31      
     2015 2014 
 מליוני ש"ח      
 4,079  - (ראה סעיף ג' להלן)ATR-עסקה משותפת  
 1,153  2,000 )1עסקאות משותפות אחרות (  
 103  116 חברות כלולות  

     2,116  5,335 
 878  880 )2הלוואות (  
    2,996  6,213 

לות ומפתחות נדל"ן מניב עפמשותפות המנהלות, מתעסקאות בין היתר השקעה בכולל  )1(
מליון ש"ח  255 סך של מליון ש"ח בצ'כיה, 719סך של  ואשר לתאריך הדיווח כולל

 -2014מליון ש"ח בארצות הברית ( 237 -סך של כ מיליון ש"ח), 195 – 2014בשבדיה (
בנוסף, כולל  .מליון ש"ח) 465  -2014מליון ש"ח בקנדה ( 451של סך  מליון ש"ח) 216

 195 -  2014(מיליון ש"ח  182- בסך של כ Ronson Europe N.V -השקעה של קבוצת דורי ב
מליון  64 - 2014( מליון ש"ח 71- בסך של כ ובדורי תשתיות אנרגיה בע"מ מליון ש"ח)

           ש"ח).
ת לצרכן בישראל ונושאלמדד המחירים  הצמודמליון ש"ח  79-של כ בסך הכולל הלווא )2(

מליון ש"ח שאינה צמודה  57- כהלוואה בסך של ו 8.5%נתית בשיעור של ריבית ש
אשר מועד פרעונן טרם נקבע. בנוסף, הלוואות בסך  3.05%ריבית שנתית של  ונושאת

מיליון אירו מתוכן נושאות ריבית  113-מיליון ש"ח) אשר כ 709 - מיליון אירו (כ 167של 
והיתרה נושאת ריבית משתנה  2023בינואר לפרעון  6% שנתית קבועה בשיעור של

 ומשמשת להקמת נכס בפיתוח. 1.3% -כבשיעור שנתי של 
  

 
חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני כולל הפחתות הפרשים ב.

 מקוריים (בהתאם לשיעור ההחזקה בהן בתקופה):

      - עסקאות משותפות   
 לשנה שהסתיימה ביום    
 ברבדצמ 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
 127  )98( )8( (ראה סעיף ג' להלן) ATR - רווח נקי (הפסד)   
 21  101  226  רווח נקי עסקאות משותפות אחרות  
 )26( )38( 22  רווח (הפסד) כולל אחר  
       
 122  )35( 240  רווח (הפסד) כולל  
       

  
עד למועד האיחוד לראשונה של הדוחות הכספיים שלה, ATRם לעיל כוללים את נתוני הנתוני

 להלן. 2כמפורט בסעיף ג'
       
      -חברות כלולות   
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
 1  9  24  רווח נקי  
 1  4  -  רווח כולל אחר  
       
 2  13  24  רווח כולל  
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  מידע נוסף בגין השקעות בחברות מוחזקות
  

  )מאוחדת(חברה   ATR-השקעה ב  .ג
  

מהון המניות וזכויות ההצבעה של  54.9%-, מחזיקה החברה בכ2015בדצמבר,  31ליום  .1
ATR בדילול מלא). מניות  54.5%-(בכATR רשומות למסחר בבורסת וינה ובבורסת ה-

Euronext  מחיר מניית  2015בדצמבר,  31באמסטרדם. ליוםATR  אירו ול 3.57הינו-ATR 
  מליון מניות מונפקות.  376.2- כ
  

בדוחותיה הכספיים לפי שיטת  ATR- בהשקעתה ב טיפלההחברה  2015עד לחודש ינואר 
 CPI European, לפי הסכם בעלי מניות עם ATR-השווי המאזני בשל שליטה משותפת ב

Fund קבוצת מApollo Global Real Estate Management L.P  להלן) - CPI.(  
  

 :ATRלהן הערך בספרי החברה ושווי השוק של 
  

 
 2014בדצמבר  31 2015בדצמבר  31    

    
 שווי 
 מאזני

 שווי 
 שוק

 שווי 
 מאזני 

 שווי 
 שוק

 מליוני ש"ח    
        
 2,988  4,079  3,134  4,555  מניות   

  ואיחודה לראשונה ATRרכישת מניות .      2
  

 ATRמליון מניות של  52.1- רכשה החברה כ("מועד הרכישה")  2015בינואר,  22יום ב              
מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בה, מאת גוף מקבוצת  13.87%- המהוות כ

אירו למניה ובתמורה  4.4, במחיר של CPIהמייסדים של קונסורציום המנוהל על ידי 
מיליארד ש"ח), בעסקה מחוץ לבורסה  1.05-מליון אירו (כ 229.1- כוללת של כ

. כתוצאה מהרכישה ATR-לשליטה משותפת ב CPI("הרכישה") וכן בוטל ההסכם עם 
והחברה הפכה לבעלת השליטה  55%- לכ ATR-עלה שיעור ההחזקה של החברה ב

, מאחדת 2015ים לרבעון הראשון של שנת והחל מדוחותיה הכספי ATR-היחידה ב
  . ATRהחברה את דוחותיה הכספיים של 

  

בהפסד נטו מעלייה לשליטה בסך של  2015כתוצאה מהרכישה הכירה החברה בשנת               
-שהסתכם בכ ATR-מליון ש"ח המורכב מהפסד משיערוך ההשקעה הקודמת ב 14- כ

במועד הרכישה), בניכוי רווח מרכישה  ATRבהתאם למחיר מניית (מליון ש"ח  1,079
מליון ש"ח, אשר דווח בנטו בסעיף  1,065-בסך של כ ATRבמחיר הזדמנותי של מניות 

  הוצאות אחרות. 
  

  

בנוסף, סיווגה החברה קרנות הון (בעיקר מהפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילות 
 452-, בסך של כוהוכרו בעבר כהפסד כולל אחר ATR-חוץ) שנצברו בגין ההשקעה ב

מליון ש"ח לפני מס, לדוח רווח או הפסד. סך ההשפעה נטו על דוח רווח או הפסד 
מליון  466-מהסעיפים האמורים לעיל, הינה הפסד שאינו על בסיס מזומן בסך של כ

-ש"ח. סך הקיטון בהון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה כתוצאה מהרכישה הינו כ
 מליון ש"ח.  14

  
 

לנכסים  הרכישה של עלות הקצאה לביצוע חיצוני שווי מעריך עם התקשרה החברה              
 המזוהים הנכסים של ההוגן השווי להלן הרכישה. למועד ATR של נטו המזוהים

  :הרכישה למועד ATR של וההתחייבויות המזוהות
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 שווי הוגן                                      
 ני ש"חמליו  
   

 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  )2עתודה למסים נדחים (

 5,060  ואגרות חובהלוואות 
 360  התחייבויות לא שוטפות אחרות

   
  6,705 

   
 9,080   (3)    נכסים נטו

 ATR )4(  29התאמות להון 
 9,109  נכסים נטו למועד הרכישה

 1,065  בניכוי רווח מרכישה במחיר הזדמנותי 
   

 8,044  )1סך עלות הרכישה (

 
  

מיליארד ש"ח) במזומן  1.05- מליון אירו (כ 229.1- סך עלות הרכישה הסתכמה לכ )1(
מיליארד ש"ח)  2.88- מליון אירו (כ 630.2- בתוספת שווי הוגן החזקות קודמות של כ

   .) להלן3ובתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה, ראה סעיף (
מליון ש"ח) המייצג פער בין השווי  371- מליון אירו (כ 81- כולל הפרש מקורי בסך של כ )2(

מסים נדחים  ATRיס המס של הנדל"ן להשקעה אשר בגינו לא ייחסה ההוגן לבס
בקשר עם יחוס מסים נדחים בעסקאות שלא הוגדרו כצירוף  IAS 12בהתאם להוראות 

 , אך נכללות כצירוף עסקים בראיית הקבוצה.ATR- עסקים ב
 4,111- כולל יתרת זכויות שאינן מקנות שליטה למועד הרכישה אשר הסתכמה בכ )3(

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

  .ATR- מקנות שליטה בגין השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות ב
 עד למועד הרכישה.ו 2015בינואר,  1בתקופה שמיום  ATRהתאמות להון  )4(

  
מליון  1,192- הסתכמו בכ ,2015שאוחדו בדוחות הכספיים של החברה בשנת  ATRהכנסות 

כפי כולל הפחתת הפרשים מקוריים  2015בשנת  ATRש"ח. חלק החברה ברווח הנקי של 
 1ביום חל עסקים הצירוף  אילומליון ש"ח ( 137- שנכלל בדוחות הכספיים, הסתכם בכ

 ).לא היה שונה מהותית מהאמור לעיל ATRהחברה ברווח הנקי של  חלק 2015בינואר, 
  
  
  
 
 
   

 



  בע"מ גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

  
 (המשך) מוחזקות בחברות השקעות  - :9 באור

      

213  

    :)ATR  )%100 מידע כספי תמציתי של  .3 
   

   - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי    
     
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    

      
 2,517  1,564  נכסים שוטפים    

 13,768  12,363  כסים לא שוטפים *)נ   
 )550( )507( התחייבויות שוטפות    
 )5,783( )4,971( התחייבויות לא שוטפות *)   

 9,952  8,449  נכסים, נטו   

   - מיוחס ל   

 4,079  4,555  בעלי מניות החברה   
  3,894  זכויות שאינן מקנות שליטה   
     8,449  

 19 177  כולל הפרשים מקוריים      *)   

      
  -   ATR מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל של   
 לשנה שהסתיימה ביום     
 בדצמבר 31     
     2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח     
        
 1,345  1,372  1,192  הכנסות  

 206  133  175  הוצאות מימון, נטו*)  
 71  99  )313( הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה *)  
 365  )256( 314  רווח  נקי (הפסד) *)  
 )34( )57( 43  הפסד כולל אחר  

 331  )313( 357  רווח (הפסד) כולל  

    מיוחס ל:  
   178  בעלי מניות החברה  
   179  ינן מקנות שליטהזכויות שא  
    357   

 ATR   239  171  139-דיבידנד שהתקבל מ  

 - - 196  דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה  

 )1( )18( 213  *)   כולל הפחתת הפרשים מקוריים  
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לשנה   -ATRעל תזרימי המזומנים של מידע כספי תמציתי    
שהסתיימה 

                           ביום
 בדצמבר 31      
      2015 
 מליוני ש"ח      
       
 472   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת   
 )583(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה   
 )729(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון   
 )5(  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים   

 )845(   ירידה במזומנים ושווי מזומנים   
     

  :2015בדצמבר,  31הקיימים ליום  ATRכתבי אופציה של  .4
  

  

  סדרה

תוספת  
מימוש 
  למניה 

שנת 
  הפקיעה

כמות כתבי
אופציה 
*) באלפים

(תוכניות ATR-באופציות לעובדים ומנהלים   
  )2013- ו 2009

   
 אירו 3.84

  
2016-2023 

   
4,066  

  

ימלי אלפי כתבי אופציה צברו את הוותק המינ 3,337- , כ2015בדצמבר,  31ליום *) 
כתבי אופציה שהוענקו ליו"ר היתרה כוללת  ;הדרוש להקניית זכות למימושם

כ"ל החברה המכהנת ולמנ ,ATRהמכהן גם כיו"ר דירקטוריון  הדירקטוריון של החברה
  .ATRכסגן יו"ר דירקטוריון 

  

  

  ד'.26, ראה באור ATRלעניין תביעות משפטיות שהוגשו כנגד   .5
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  מידע נוסף בגין השקעות בחברות מוחזקות
 

  (מאוחדת) EQY-השקעה ב  .ד
 

זכויות ההצבעה של ומהון המניות  38.4%-, מחזיקה החברה בכ2015בדצמבר,  31ליום  .1
EQY  בדילול מלא, כולל היחידות ההמירות שהוקנו ל 35.1%-(כ-LIH 8, ראה סעיף 

מחיר מניית  2015בדצמבר,  31. ליום NYSEרשומות למסחר בבורסת  EQYלהלן). מניות 
EQY  דולר ול 27.15בבורסה הינו - EQY מליון מניות מונפקות. 129.1 -כ 

  
זכויות ההצבעה בדוחות הכספיים, למרות ששיעור ההחזקה ב EQYהחברה מאחדת את 

  ג'.2עקב קיום שליטה אפקטיבית, ראה באור  50%-נמוך מ EQY-הפוטנציאליות ב
  

  :  EQY - הערך בספרי החברה ושווי השוק של ההשקעה ב
 

 2014בדצמבר  31 2015בדצמבר  31    

    
 שווי 

 מאזני 
 שווי 
 שוק

 שווי 
 מאזני 

 שווי 
 שוק

 מליוני ש"ח    
        
 5,312  4,282  5,258  4,617  יותמנ   
      
          
 :IFRSלפי תקני  EQYמידע כספי תמציתי של  .2  
        
      - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי    
 בדצמבר 31        
        2015 2014 
 מליוני ש"ח        
          
 249  191      נכסים שוטפים   
 16,459  18,497      נכסים לא שוטפים *)   
 )746( )796(     התחייבויות שוטפות   
 )4,998( )4,968(    התחייבויות לא שוטפות *)   
          
 10,964  12,924      נכסים, נטו   

          
       מיוחס ל:   
 4,282  4,617      בעלי מניות החברה   
 6,682  8,307     זכויות שאינן מקנות שליטה   

    12,924  10,964 
       
  ) והתאמה בגין עתודה למסים נדחים.15*) כולל מוניטין (ראה באור    
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      -מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל   
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח   
        
 1,210  1,188  1,341  הכנסות  
 1,075  1,005  1,495  רווח נקי *)  

 37  )13( )4( רווח (הפסד) כולל אחר  

 1,112  992  1,491  סה"כ רווח כולל  
      
    מיוחס ל:  
 505  588  478  בעלי מניות החברה  
 607  404  1,013  ויות שאינן מקנות שליטהזכ  

    1,491  992  1,112 
      

  
 דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות 

 246  254  292  שליטה   

      
 ב'.25*)  כולל התאמה בגין הוצאות מסים נדחים, ראה באור   

 
   -מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים   
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח   
      
 484  539  668  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת  

  
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו 

 440  72  )724( לפעילות) השקעה   

  
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו 

 )930( )604( 33  ילות) מימוןלפע   
      
 )6( 7  )23( עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים  
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  :2015 בדצמבר, 31הקיימים ליום   EQYכתבי אופציה של  .3
  

  

  סדרה

תוספת 
מימוש 

ממוצעת 
  למניה

שנת 
  הפקיעה

כמות מניות
הניתנות 
למימוש 
  באלפים

  651 2016-2024  $ 20.72   *)נהליםלעובדים ומ כתבי אופציה  
  

שעדיין לא צברו את ותק הזמן לתאריך הדיווח אלפי כתבי אופציה  150 כולל  *)
   ).Vesting Rightsהמינימלי הדרוש להקניית זכאות למימושם (

  
4. EQY קצתה לדירקטורים, מנהלים ועובדים בה מניות רגילות בעלות תקופות חסימה ה

ליו"ר דירקטוריון החברה והסגן הפעיל ליו"ר דירקטוריון החברה,  (כולל("יחידות") שונות 
'). לתאריך הדיווח הון המניות של ג38ראה באור , EQYבמסגרת כהונתם בדירקטוריון 

EQY  אשר טרם צברו את התקופה המינימלית לסיום חסימתן.  יחידותאלפי 410 כולל
 נדים. אלו מוקנות זכויות הצבעה וזכות לקבלת דיביד יחידותל
  

דולר  27.05מליון מניות במחיר  3.9-לציבור בארה"ב כ EQYהנפיקה  2015בחודש מרס  .5
 EQYמליון ש"ח). בנוסף,  418-מליון דולר (כ 105.1- למניה, בתמורה כוללת נטו של כ

אלף מניות  585העניקה לחתמי ההנפקה אופציה לרכוש ממנה במחיר ההנפקה עד 
 .ללא מימוש  ה, אשר פקעהיום ממועד ההנפק 30נוספות, עד 

  
בדרך של הנפקה פרטית לחברה בת בבעלות מלאה של החברה  EQYבנוסף הנפיקה 

מליון ש"ח). כתוצאה  64-מליון דולר (כ 16.2בתמורה כוללת של  EQYאלף מניות  600
-מכ EQY-מההנפקה לציבור ומההנפקה הפרטית, ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב

מליון ש"ח שנזקף  54-ה הכירה בגידול בהון בסך של כוהקבוצ 42.2%- לכ 43.3%
 לקרנות הון.

 
על אימוץ תוכנית להנפקת הון מתמשכת במסגרתה  EQYהודיעה  2015בחודש נובמבר  .6

מהון המניות  6.16%-מליון מניות רגילות (שתהוונה לאחר הנפקתן כ 8.5תציע לציבור עד 
לותה המלאה של החברה עם ). כמו כן באותו מועד התקשרה חברה בת בבעEQYשל 
EQY  מכמות המניות  20%בהסכם, לפיו לחברה אופציה לרכוש בהנפקה פרטית עד

במסגרת התוכנית בכל רבעון קלנדרי, ובכל מקרה עד להיקף  EQYידי - שתימכרנה על
מהיקף הכולל של התוכנית). למועד אישור  15% -(המהוות כ EQYאלפי מניות  1,294של 

  ידי החברה  מכח התכנית.- נרכשו מניות על הדוחות הכספיים לא
 

לציבור בארה"ב בתמורה   EQYמליון מניות 4.83- מכרה החברה כ 2015בחודש דצמבר  .7
בארה"ב   EQYמליון ש"ח), על פי תשקיף מכר שפרסמה 486-מליון דולר (כ 124.7-לכ

אלפי מניות  630-המגובה בחיתום (כולל אופציה שהעניקה החברה לחתמים לרכוש כ
 -מ EQY -אשר מומשה במלואה). בעקבות המכירה, ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב

מליון ש"ח שנזקף  108-והקבוצה הכירה בגידול בהון בסך של כ 38.4%- לכ 42.2%
  לקרנות הון.

 
 באמצעות מיזם C&C (US) No. 1 Inc. ("CapCo")רכישת  את EQYהשלימה  2011 בשנת .8

 Liberty International Holdings Limited ("LIH") עם ")התאגיד המשותף("משותף 
 ףתלתאגיד המשו CapCoאת מלוא הון המניות של  LIHהעסקה, העבירה  מסגרתב

 בתאגיד המשותף 22%-כ שהקנו להמליון יחידות,  11.4-כ , בין היתר,ובתמורה הוקצו לה
מות (בכפוף להתא EQYמליון מניות רגילות של  11.4- יתנות להמרה בנ היו ואשר

זכות  לא הקנוהיחידות היחידות).  - (להלן  EQYמסויימות) או במזומן, לפי בחירתה של 
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בחלוקת דיבידנדים מהתאגיד המשותף. לפרטים על מכירת  השתתפואך  EQY-בהצבעה 
  א'.40לציבור לאחר תאריך הדיווח, ראה באור  LIHידי - על EQY  מניות

  
   (מאוחדת) FCR - השקעה ב  .ה

  
מהון המניות וזכויות ההצבעה של  42.2%- כ, מחזיקה החברה ב2015, בדצמבר 31ליום  .1

FCR מניות  39.4%-(כ .(בהנחת דילול מלאFCR רשומות למסחר ב) בורסת טורונטוTSX.( 
 225.5- כ FCR-דולר קנדי ול 18.35הינו  FCRמחיר השוק של מניית  2015בדצמבר,  31ליום 

  מליון מניות מונפקות.
  

בדוחות הכספיים למרות ששיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה  FCRהחברה מאחדת את 
  ג'.2, בשל קיום שליטה אפקטיבית, כאמור בבאור 50%-נמוך מ FCR-הפוטנציאליות ב

  
 : FCR-הערך בספרי החברה ושווי השוק של ההשקעה ב

  
 

 2014בדצמבר  31 2015בדצמבר  31   

   
 שווי 

 מאזני 
 שווי 
 שוק

 שווי 
 מאזני 

 שווי 
 שוק

 מליוני ש"ח   
       
 5,962  5,121  4,913  4,320  מניות  
     
         

 :IFRSלפי תקני  FCRמידע כספי תמציתי של  .2 
       
      - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי   
 בדצמבר 31       
       2015 2014 
 מליוני ש"ח       
         
 1,173  474      נכסים שוטפים  
 25,427  22,856      נכסים לא שוטפים *)  
 )1,659( )1,260(     התחייבויות שוטפות  
 )13,154( )11,714(     התחייבויות לא שוטפות  
         
 11,787  10,356      נכסים, נטו  

         
       מיוחס ל:  
 5,121  4,320      חברהבעלי מניות ה  
 6,666  6,036     זכויות שאינן מקנות שליטה  
       
    10,356  11,787 

   .15*) כולל מוניטין, ראה באור 
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    -מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל   
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   2015 2014 2013 
 ש"ח מליוני   
      
 2,319  2,103  2,001  הכנסות  
 756  642  629  רווח נקי  

 13  )28( )24( רווח (הפסד) כולל אחר  

 769  614  605  סה"כ רווח כולל  

    מיוחס ל:  
 349  272  258  בעלי מניות החברה  

 420  342  347  יטהזכויות שאינן מקנות של  

    605  614  769 

  
 דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות 

 335  325  328  שליטה   
 

   -מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים   
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח   
      
 728  865  745  זומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפתמ  
 )1,188( )1,037( )1,043( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  
 253  213  194  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון  
      
 )207( 41  )104( עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים  

 
  :2015בדצמבר,  31ם ליום הקיימי FCRכתבי אופציה של  .3

  

  

  סדרה

 

תוספת מימוש
ממוצעת 
  למניה

שנת 
 הפקיעה

כמות מניות
הניתנות 
למימוש 
  באלפים

 4,220  2016-2025 קנדי $ FCR  (*  17.55של  לעובדים ומנהליםכתבי אופציה   
  

"ר לסגן הפעיל של יוו FCR-ב אופציה שהוקצו לעובדים, למנהלים כולל כתבי  *)
כתבי אופציה  כולל ;')ג38(ראה באור  FCR-החברה במסגרת כהונתו ביון דירקטור

שעדיין לא צברו את ותק הזמן המינימלי הדרוש להקניית זכאות למימושם 
)Vesting Rights( אלפי מניות 2,068-הניתנים למימוש לכ. 

) הניתנות להמרה RSU) ויחידות חסומות (DSUתוכניות להקצאת יחידות נדחות ( FCR-ל .4
"יחידות"). נכון להלן: לדירקטורים ומנהלים ( FCR ללא תמורה במניות רגילות של

אלפי יחידות הניתנות להקצאה  601-לתאריך הדיווח נותרו במסגרת התוכניות סך של כ
 ליו"ר דירקטוריון החברה ולסגן הפעיל ליו"ר הדירקטוריון(באשר ליחידות שהוענקו 

אלפי יחידות שהוקצו  723-'). לתאריך הדיווח, כג38, ראה באור FCR - במסגרת כהונתם ב
 טרם צברו את תקופת הוותק להסרת חסימתן.
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דולר  19.8מליון מניות במחיר  3.8-לציבור בקנדה כ FCRהנפיקה  2015 חודש פברוארב .5
מליון ש"ח).  212-מליון דולר קנדי (כ 75.2-קנדי למניה, בתמורה כוללת בסך של כ

אלפי  570י ההנפקה אופציה לרכוש ממנה במחיר ההנפקה העניקה לחתמ FCRבנוסף, 
 מליון ש"ח). 32- מליון דולר קנדי (כ 11.3-מומשה במלואה תמורת כמניות נוספות אשר 

והחברה הכירה  43%- לכ 43.8%- מכ FCR-בעקבות ההנפקה ירד שיעור החזקת החברה ב
 מליון ש"ח שנזקף לקרנות הון. 19-בגידול בהון בסך של כ

  
ידי החברה לאחר תאריך הדיווח, ראה - על FCRמליון מניות  6.5בדבר מכירת  לפרטים .6

 ב'.40באור 
   

 (מאוחדת) CTY - השקעה ב  .ו
  

מהון המניות וזכויות ההצבעה של  43.4%- מחזיקה החברה בכ 2015בדצמבר,  31ליום  .1
CTY בדילול מלא). מניות  42.8%-(כCTY בבורסת הלסינקי שבפינלנד.  רסחרשומות למ

מליון מניות  890.0- כ CTY-אירו ול 2.40הינו  CTYמחיר מניית  2015בדצמבר,  31ליום 
  מונפקות.

  

- בהפוטנציאלית בדוחות הכספיים על אף ששיעור ההחזקה  CTYהחברה מאחדת את 
CTY בשל שליטה אפקטיבית ב50%- נמוך מ ,-CTY ג'.2, ראה באור  

  

  :CTY - הערך בספרי החברה ושווי השוק של ההשקעה ב
  

 
 2014בדצמבר  31 2015בדצמבר  31    

    
 שווי 

 מאזני 
 שווי 
 שוק

 שווי 
 מאזני 

 שווי 
 שוק

 מליוני ש"ח    

 3,098  3,338  3,934  4,133  מניות   
 

 :IFRSלפי תקני  CTYמידע כספי תמציתי של  .2 

   - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי   
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    
      
 340  385   נכסים שוטפים  
 14,015  19,428   נכסים לא שוטפים *)  
 )727( )1,116(  התחייבויות שוטפות  
 )5,815( )9,156(  התחייבויות לא שוטפות  
      
 7,813  9,541   נכסים, נטו  
      
    מיוחס ל:  
      
 3,338  4,133   בעלי מניות החברה  
 4,475  5,408  זכויות שאינן מקנות שליטה  
      
     9,541  7,813 

  .15*) כולל מוניטין, ראה באור  
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    -מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל  
 לשנה שהסתיימה ביום   
 צמברבד 31   
   2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח   
      
 1,193  1,165  1,272  הכנסות 
 491  426  476  רווח נקי 

 162  28  )125( רווח (הפסד) כולל אחר 

 653  454  351  סה"כ רווח כולל 
     
    מיוחס ל: 
 322  196  148  בעלי מניות החברה 
 331  258  203  זכויות שאינן מקנות שליטה 

    351  454  653 

דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות  
ל

 217  162  116 

      
 

      -מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים 
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
         

 272  313  479  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
 )808( )482( )2,588( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
 477  157  2,043  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 
הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי  

 )3( )4( 19  מזומנים
       

 )62( )16( )47( ירידה במזומנים ושווי מזומנים 
     

 
 :2015בדצמבר,  31הקיימים ליום  CTYכתבי אופציה של  .3

  
  

  סדרה

תוספת  
מימוש 
למניה *)

שנת 
 הפקיעה

כמות מניות הניתנות 
למימוש (באלפים)*)

   12,475  2018 אירו 2.47   )2011 תוכניתאופציות לעובדים ומנהלים (  

  

בגין הנפקת מניות הטבה, זכויות ובגין חלוקת דיבידנד  ויחס המימוש מותאמיםמחיר המימוש *)  
אופציה צברו את הוותק המינימלי הדרוש האלפי כתבי כל לתאריך הדיווח,  והחזר הון.

  להקניית זכות למימושם.

  

ות מותנית בביצועים לשנים תכנית תגמול מבוסס מני  CTYאישר דירקטוריון  2015בחודש פברואר  .4
למנהלים ועובדים. לתאריך הדיווח הוקצו  CTYאלפי מניות  3,814-, לפיה יוקצו עד כ2015-2017

ומימושן  2015-2017מניות בגין השנים  1,271- במסגרת התכנית יחידות הניתנות למימוש בעד כ
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יעדי תשואה ובהשגת  2017מותנה בכך שהעסקת הניצע בחברה תמשך לפחות עד סוף שנת 
  מינימלית למניה. התגמול ישולם לניצעים בעיקרו במניות ובחלקו במזומן.

 
) בהיקף של RSUsבאותו מועד תכנית תגמול ביחידות מניה חסומות ( CTYנוסף, אישר דירקטוריון ב 

למנהלים ועובדים, על פני תקופת הבשלה של שנתיים או שלוש שנים ואשר  RSUsאלפי  500עד 
 90צעים בעיקרו במניות ובחלקו במזומן. עד לתאריך הדיווח הוקצו במסגרת התכנית ישולם לני

 אלפי מניות.
 

 2.05מליון מניות בדרך של הנפקת זכויות, במחיר של  296.7- כ CTYהנפיקה  2015בחודש יולי   .5
מיליארד ש"ח). החברה רכשה במסגרת  2.5-מליון אירו (כ 604- אירו למניה ובהיקף כולל של כ

מיליארד  1.1- מליון אירו (כ 261-בתמורה כוללת של כ CTYמליון מניות  127.1-קת הזכויות כהנפ
ובהון המיוחס  CTY - ש"ח). בעקבות ההנפקה לא חל שינוי מהותי בשיעור ההחזקה של החברה ב

  לבעלי מניות החברה.

 

-ורה לכבתמ CTYמליון מניות  4.8-רכשה החברה במהלך המסחר בבורסה כ 2015 שנתבמהלך   .6
-כמ CTY-מליון ש"ח). כתוצאה מהרכישות עלה שיעור החזקת החברה ב 47.2-מליון אירו (כ 10.7

 מליון ש"ח אשר נזקף לקרנות הון. 5-והחברה הכירה בגידול בהון בסך של כ 43.4%-לכ 42.8%
  

 Sektorרכישת  .7

 
 Sektor יה שלעסקה לרכישת מלוא מניות CTY("מועד הרכישה") השלימה  2015ביולי,  14ביום 

Gruppen AS ")Sektorמיליארד ש"ח),  6.5-מיליארד אירו (כ 1.5- "), בתמורה כוללת בסך של כ
מיליארד ש"ח) במזומן והיתרה בדרך של נטילה ומימון  2.4- מיליוני אירו (כ 571- הכוללת סך של כ

 מחדש של חובות ("הרכישה"). 

Sektor ניהול והפיתוח של מרכזים מסחריים הינה חברה פרטית המתמקדת בתחום הבעלות, ה
אשר למועד הרכישה מעוגני סופרמרקטים בנורבגיה והינה השנייה בגודלה בנורבגיה בתחום זה, 

בעלי  ,Sektorידי -נכסים המוחזקים במלואם או מרביתם על 20- מורכב מתיק הנכסים שלה היה 
 2ק המיעוט שלהם, מחזיקה בחל Sektorנכסים אשר  4אלפי מ"ר,  400-שטח להשכרה של כ

) ממוקמים בשלושת המרכזים 95%-נכסים בניהולה. מרבית הנכסים (כ 8-נכסים מושכרים ו
). סך הנכסים המנוהלים על ידי Stavanger -ו  Oslo,Bergenהכלכליים העיקריים של נורבגיה (

Sektor  אלפי מ"ר.  600הינם בעלי שטח להשכרה של מעל 

CTY  הנפקת זכויות כאמור לעיל, וכן באמצעות הלוואת גישור בסך מימנה את הרכישה באמצעות
מיליארד ש"ח) מסינדיקציה של בנקים. כמו כן, התקבלו הסכמות  0.9- מיליון אירו (כ 222-של כ

 2.8-מיליון אירו (כ 671-ביחס להמשך העמדת מימון בסך של כ Sektor- מבנקים שהעמידו מימון ל
להחלפת חוב   CTYידי-לפרטים בדבר גיוס אג"ח על מיליארד ש"ח) גם לאחר השלמת העסקה.

את מימון העסקה באמצעות  CTYהשלימה  2015ה' בחודש דצמבר 20, ראה באור  Sektorקיים של
מליון אירו אשר החליפה הלוואות קיימות של  140- קבלת הלוואה מובטחת בשעבוד בסך של כ

Sektor .CTY ת בקשר עם התחייבותה התקשרה בעסקת אקדמה לגידור החשיפה המטבעי
לתשלום הסכומים במועד השלמת הרכישה, וסילוקה נזקף כחלק מעלות הרכישה, כמפורט 

  להלן.
  

ביצעה  CTY. 2015ביולי,  1בדוחות הכספיים החל מיום  Sektorמאחדות את  CTY -החברה ו
. השווי Sektorלנכסים המזוהים, נטו של באמצעות מעריך שווי חיצוני יחוס זמני של עלות הרכישה 
למועד איחודה לראשונה הינם  Sektorההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של 

   כדלקמן:
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 שווי הוגן
 מליוני ש"ח     

 
 146מזומנים ושווי מזומנים
 34נכסים שוטפים אחרים

 291נכסים לא שוטפים אחרים
 6,003נדל"ן להשקעה

  
 6,474 
  

 745עתודה למסים נדחים
 4,013התחייבויות לא שוטפות אחרות

 139זכויות שאינן מקנות שליטה
  
 4,897 
  

 1,577נכסים נטו
 802)15(ראה באורמוניטין שנוצר ברכישה

  
 2,379)1סך עלות הרכישה (

 

-אירו (כ מליון 519- בסך של כ Sektorך עלות הרכישה כוללת תמורה בגין רכישת מניות ס ) 1(
 217-מליון אירו (כ 52.2 -וכן סילוק של עסקת הגנה מטבעית בסך של כמליון ש"ח)  2,162

 מליון ש"ח) אשר שימשה לגידור התמורה הנקובה בקרונה נורווגית.
  

  
 258 - מליון אירו (כ 61 - בכ כמוהסת 2015לשנת שאוחדו בדוחות הכספיים  Sektorהכנסות   

מליון אירו  4 -לתקופה האמורה הסתכם בכ Sektorש"ח). חלק החברה ברווח הנקי של מליון 
ההכנסות מהשכרה של  2015בינואר,  1ש"ח). בהנחה שצירוף העסקים חל ביום  מליון18 -(כ

  מליון ש"ח. 6,412-בכ היו מסתכמות 2015בשנת החברה במאוחד 
  

 31נכסים של החברה ליום בעקבות השלמת העסקה (לרבות הנפקת הזכויות), סך ה  
מיליארד ש"ח וסך התחייבויות החברה (במאוחד) גדל  7.4- (במאוחד) גדל בכ 2015בדצמבר 

מיליארד ש"ח. כמו כן, ההון העצמי (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) של החברה   5.8-בכ
לי מיליארד ש"ח, כאשר לא היתה השפעה מהותית על ההון העצמי המיוחס לבע 1.6- גדל בכ

  המניות של החברה.
 

  )דורי קבוצה –בע"מ (להלן קבוצת א. דורי השקעה ב  .ז
  

דורי קבוצה אשר מוחזקת באמצעות גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ (להלן גזית פיתוח), הינה 
(הן  פיתוחאביב ואשר עיקר עיסוקה ביזום ו-חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל

מזרח אירופה, במרכז ופרויקטים בעיקר בתחום המגורים בישראל ו ) שלכיזם והן כקבלן מבצע
בדילול מלא) לתאריך הדיווח במניות א. דורי  89.1%( 83.5%-לרבות באמצעות החזקה של כ

דורי  מחזיקהבנוסף, אביב. -בנייה בע"מ ("דורי בניה"), חברה ציבורית הנסחרת בבורסת תל
   ליצור חשמל.פרטית תחנת כוח בע"מ המפעילה  ממניות דוראד אנרגיה 9.6%קבוצה בעקיפין 

  

  :קבוצה ושווי השוק של דוריקבוצה בדוחות הכספיים להלן הערך של ההשקעה בדורי 
  



  בע"מ גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

  
 (המשך) מוחזקות בחברות השקעות  - :9 באור

      

224  

  2014בדצמבר  31  2015בדצמבר 31      

         
  שווי 

  מאזני *)

  שווי 

  שוק

  שווי 

   מאזני *)
  שווי 

  שוק

  מליוני ש"ח       

53  )20(  89  )157(  (חלק החברה) מניות

-  184- 351 שטרי הון (חלק החברה) **)

  כולל הפרשים מקוריים.   *) 
מהם המירים למניות  25%- בפירוק, נושאים ריבית צבירה וכ **)  שטרי ההון עומדים לפרעון

  קבוצה. דורי
  

 איחדהוקבוצה מהון המניות של דורי  84.9%-כבגזית פיתוח חזיקה ה 2015בדצמבר,  31ליום 
לתאריך  בדורי קבוצה גזית פיתוח . חלק החברה בהחזקותהכספיים יהבדוחות דורי קבוצהאת 

 . 71.9%הדיווח הינו 

  
 קעה לחיזוק ההון של דורי קבוצה ודורי בניהמתווי הש

אישרה האסיפה הכללית של דורי קבוצה מתווה לחיזוק ההון של דורי  2015ביוני,  15ביום 
ידי גזית פיתוח, אשר עיקרו המרת מלוא חובה של דורי קבוצה לגזית -קבוצה שהוצע לה על

נם המירים למניות של דורי מיליוני ש"ח לשטרי הון צמיתים שאי 210פיתוח בסכום כולל של 
מיליון ש"ח מגזית פיתוח לדורי קבוצה כנגד הנפקת  35קבוצה, וכן העמדת סכום נוסף בסך 

שטר הון נוסף בתנאים זהים ("הסכום הנוסף"). על בסיס האמור לעיל, באותו המועד אישרה 
על ידי דורי  האסיפה הכללית של דורי בניה מתווה לחיזוק מבנה ההון של דורי בניה שהוצע לה
מיליון  590 -קבוצה, לפיו יומר מלוא סכום חובה של דורי בניה לדורי קבוצה בסך כולל של כ

מיליוני ש"ח, אשר דורי קבוצה תעמיד לדורי בניה, למניות דורי  35ש"ח וכן הסכום הנוסף בסך 
 2.5של בניה ולכתבי אופציה המירים למניות של דורי בניה (לפי מחיר למניה ולכתב אופציה 

 24אביב בע"מ של מניית דורי בניה ביום -ש"ח, שהוא מחיר הנעילה בבורסה לניירות ערך בתל
) וכן לשטר הון צמית. כמו כן, האסיפה הכללית של דורי בניה אישרה באותו המועד 2014ביולי 

 את הסדרת תנאי כהונתם הקבועים של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל דורי בניה שכיהנו בדורי בניה
  למועד האמור, אשר הייתה תנאי להשלמת המתווה.

 

התקשרה גלוב עם גזית פיתוח, לאחר קבלת אישור דירקטוריון גלוב  2015בנובמבר,  29ביום 
וועדת הביקורת שלה וכן אישור דירקטוריון גזית פיתוח בהסכם להעמדת מסגרת אשראי בסך 

ו את גזית פיתוח לצורך העמדת חודשים, אשר ישמש 30מיליוני ש"ח לתקופה של  120של עד 
מימון לדורי קבוצה. בהתאם, התחייבה גזית פיתוח להעמיד לדורי קבוצה מסגרת אשראי 

מיליוני ש"ח, בתנאים זהים לתנאים בהם העמידה גלוב את מסגרת  120בהיקף של עד 
האשראי לגזית פיתוח, אשר אושר על ידי דורי קבוצה כעסקה מזכה. מסגרת האשראי תשמש 

) בע"מ, חברה פרטית 1997דורי קבוצה לצורך רכישת מלוא מניות רום גבס חיפוי וקירוי ( את
) PUTבבעלות מלאה של דורי בניה ("רום גבס") מידי דורי בניה, בהתאם לאופציית מכירה (

מיליוני  106, בתמורה לסך של עד 2016ביוני  30שהעניקה דורי קבוצה לדורי בניה עד ליום 
 30יתרת ההשקעה של מניות רום גבס בספרי דורי בניה (סולו) ליום ש"ח (המשקף את 

חודשים  24; כפוף להתאמות), ובכפוף לתנאים שנקבעו בין הצדדים. למשך 2015בספטמבר 
ממועד מימוש האופציה, יעמדו לדורי בניה זכויות מסויימות בקשר עם רום גבס, לרבות זכות 

עודפת ככל שתתקבל ממכירת רום גבס אם לרכוש אותה חזרה וכן זכות לקבלת תמורה 
תימכר על ידי דורי קבוצה לצד ג'. עד למועד מימוש האופציה,  העמידה דורי קבוצה לדורי 

מיליוני ש"ח, מובטחת בשעבוד קבוע על מניות רום  60בניה הלוואת גישור בסכום של עד 
ועמד לדורי קבוצה גבס,  שתשמש את דורי בניה למימון פעילותה העסקית. יתרת האשראי שת

מיליוני ש"ח תיועד לצורכי מסגרת אשראי שוטפת (לרבות לצורך ביצוע רכישות  14בסך 
 עצמיות של אגרות חוב של דורי קבוצה).
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, ולאחר שדורי PUT - הודיעה דורי בניה על כוונתה לממש את אופציית ה 2016בחודש  פברואר 
 2016 במרס 29תלים לכניסתה לתוקף, ביום מבניה ודורי קבוצה ויתרו באופן הדדי על תנאים 

 הודיעו כי העסקה לרכישת רום גבס הינה בעלת תוקף מחייב.
  

-מיליון ש"ח וכ 20י קבוצה סך של לתאריך הדיווח ולמועד אישור הדוחות הכספיים ניצלה דור
ידי גזית פיתוח, ולאור מימוש -מיליון ש"ח, בהתאמה, ממסגרת האשראי שהועמדה על 74

  רום גבס, היא צפויה לנצל את יתרתה.עסקת 
 

פרסמה גזית פיתוח מפרט להצעת רכש מלאה למניותיה הרגילות של  2015בדצמבר,  13ביום 
  .נדחתה, אשר למזומןדורי קבוצה בתמורה 

  

הודיעה החברה כי דירקטוריון גזית פיתוח הודיע על החלטתו לפעול  2016 ,בינואר 13ביום 
 ,בינואר 14, וביום קבוצה של גזית פיתוח (במישרין ובעקיפין) בדורילמכירת עד מלוא זכויותיה 

, מרביתן קבוצה נמכרו מלוא החזקותיה של גזית פיתוח (במישרין ובעקיפין) במניות דורי 2016
  מיליוני ש"ח. 10.7 - במסגרת עסקה מחוץ לבורסה, בתמורה כוללת בסך של כ

  
החברה לאחד את פעילותה של תפסיק  2016החל מהרבעון הראשון לשנת  ,בעקבות המכירה

   .אלה ה מגזר פעילות בדוחות כספייםמהוואשר  ,קבוצה בדוחות הכספיים דורי
  

בעקבות מכירת מניות דורי קבוצה, החברה תציג את השקעתה בשטרי ההון האמורים כמו כן, 
שון של לעיל על בסיס שוויים ההוגן למועד המכירה ולפיכך צפויה החברה להכיר ברבעון הרא

 150-200-, בהפסד נטו ממכירת המניות ומירידת ערך שטרי ההון המוערך בסך של כ2016שנת 
  מליון ש"ח.

  
מובהר כי פעילות דורי קבוצה אינה מוצגת כקבוצת מימוש מוחזקת למכירה וכפעילות 

,  IFRS 5-שהופסקה, מאחר ולמועד הדיווח לא התקיימו התנאים הנדרשים לשם כך בהתאם ל
 יות מופסקות. פעילו

  

  מידע משלים לגבי חברות מאוחדות פרטיות מהותיות בקבוצה: ח. 

   
 מדינת

התאגדות

 שיעור
ההחזקה 
 בהון

 ובזכויות
 ההצבעה

 ערך
ההשקעה

הלוואות בדוחות  
 מליוני ש"ח %  2015בדצמבר,  31ליום   

   Gazit Germany Betelingungs GmbH & KGCo. 221  170  100  גרמניה 
 1,900  221  *)  84.65  ישראלגלוב ישראל (פיתוח) בע"מ **)-גזית   
  .Gazit Brazil Ltd20  1,403  100  ברזיל 
       
     2014בדצמבר,  31ליום   

  ProMed Properties Inc 225  139  100  ארה"ב 
   Gazit Germany Betelingungs GmbH & KGCo. 246  175  100  גרמניה 
 1,728  420  84.65 ישראלגלוב ישראל (פיתוח) בע"מ-גזית   
  .Gazit Brazil Ltd 30  882  100  ברזיל 
      
    בדילול מלא. 75%  *) 

 
מליון ש"ח לאחר 375גזית פיתוח בהיקף של ידי - עללחברה לפרטים בדבר הנפקת שטר הון צמית  **)

 .ה'40דיווח, ראה באור התאריך 
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החוקים הקיימים בחלק ממדינות מושבן של החברות המוחזקות, מעמידים תניות מקובלות   .ט
לגבי תשלומי דיבידנדים, ריבית וחלוקות אחרות לבעלי מניות על ידי החברות  מסויימות

יתרה מספקת של רווחים צבורים או קיומה של יכולת  יתר,, בין ההמוחזקות. תניות אלו כוללות
הקבוצה אינה רואה בתניות מקובלות אלו  2015בדצמבר,  31ליום פרעון, כתנאי לביצוע חלוקות. 

  כמגבלה משמעותית.
  

  
 .29לגבי שעבוד חלק ממניות החברות המוחזקות להבטחת התחייבויות הקבוצה, ראה באור   .י

 

    ת, הלוואות ויתרות חובההשקעות אחרו-: 10באור 

   ההרכב: א. 
 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 מליוני ש"ח   
 312  400  )2) (1הלוואות לשותפים בנכסים בפיתוח ולאחרים (  
 86  81  נכס חכירה מימונית  
 71  105  )3הכנסות לקבל (  
 40  21  ) 4פקדונות אחרים לזמן ארוך (  
 29  84  מוסדות ממשלתיים  
 27  64  שוכרים ואחרים  
    755  565 
 1  1  חלויות שוטפות -בניכוי   
    754  564 

 
מליון ש"ח)  338-מליון דולר קנדי (כ 120- כשל הלוואות ומשכנתאות בסך כולל  )1(

יות של חברות המחזיקות המובטחות בזכויות בנדל"ן להשקעה, או במנ FCRשהעניקה 
 6.3%ממוצע של אפקטיבי . ההלוואות נושאות ריבית בשיעור שנתי בנדל"ן להשקעה

 .2017-2025ונפרעות בין השנים 
לצד שלישי  ATR מליון ש"ח) שהעניקה  17-מליון אירו (כ 4-כולל הלוואות בסך של כ )2(

ולל הלוואה שהעניקה ואינן מובטחות בשעבוד. בנוסף, כ 1.5%הנושאות ריבית יוריבור + 
ATR  מליון ש"ח) המובטחת בשיעבוד ונושאת ריבית שנתית  38 -מליון אירו (כ 9בסך של

 .6%בשיעור של 
מליון ש"ח בגין ביצוע עבודות הנדסה אזרחית במסגרת  103—כולל חובות בסך של כ )3(

פרוייקט להקמת תחנת כח של דוראד אנרגיה בע"מ, ובגין חוזה קבלנות למגורים אשר 
  נמצאים בהליכים משפטיים.

  

מליון ש"ח) אשר אינו נושא ריבית, המיועד  20-מליון דולר (כ 5-כולל פקדון בסך של כ )4(
  .))4א'(26להבטחת תשלומי דמי חכירת מטוס על ידי חברה מאוחדת (ראה באור 
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    השקעות אחרות, הלוואות ויתרות חובה (המשך)  -: 10באור 
   

   מועדי הפרעון ב. 
 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 מליוני ש"ח   
     
 1  1  חלויות שוטפות -שנה ראשונה   
 69  299  שנה שניה  
 205  11  שנה שלישית  
 1  239  שנה רביעית  
 99  36  שנה חמישית  
 189  169  שנה שישית ואילך  
 1  -  טרם נקבע  
     
    755  565 

    
 .37באשר לתנאי הצמדה של השקעות אחרות, הלוואות ויתרות חובה, ראה באור  ג. 

 
    ניירות ערך זמינים למכירה -: 11באור 

   
   ההרכב: 
 בדצמבר 31  
  2015 2014 
 מליוני ש"ח  
  -  316  ) 1מניות סחירות בברזיל ( 
 180  -  מניות סחירות באירופה 
 7  4  ות בארה"ב וקנדה מניות סחיר 
 383  455  )3) (2יחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות ( 
    
   775  570 
    
 187  4  מוצג בזמן קצר 
 383  771  מוצג בזמן ארוך 
    
   775  570 

 

במרכזים , חברה ציבורית להשקעות  BR Malls Participacoes S.A-ב 6.2%-החזקה בשיעור של כ )1(
 מסחריים מהגדולות בתחומה בברזיל.

ביחידות  4.3%- מליון ש"ח המהווה השקעה בשיעור אפקטיבי של כ 59- היתרה כוללת סך של כ )2(
 השתתפות בתאגיד המחזיק במרכז מסחרי בברזיל. 

שהינה  ,HIREF International LLC-החברה התקשרה בהסכם להשקעה ב 2007בחודש אוגוסט  )3(
הקרן). הקרן הוקמה ביוזמת ובניהול  -בהודו הרשומה במאורציוס (להלן  קרן השקעות בנדל"ן

ד הגופים שהינה אח Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC")קבוצת 
הווה את אחד מארבעת משקיעי העוגן בקרן. מהחברה הבת  כאשר ,הכלכליים הגדולים בהודו

עה, הקרן תשקיע, במישרין ובעקיפין, בחברות על פי מסמכי ההקמה שלה והסכמי ההשק
השקעה לנדל"ן הפועלות בתחום הפיתוח, הבנייה ובתחומים משיקים. הקרן קיבלה התחייבויות 

מליון דולר. תקופת חיי הקרן  110-על כ החברה עומד חלקמליון דולר כאשר  750של קרן ב
 31ליום  כל אחת.תה בשתי תקופות בנות שנה שנים, עם אפשרות להארכ 9- נקבעה ל
 57-מליון דולר (כ 15- , יתרת התחייבות ההשקעה של החברה עומדת על כ2015בדצמבר, 

מליון ש"ח) שולם לקבוצה  87- מליון דולר (כ 22- כיון ש"ח). לתאריך הדיווח, סך של מל
 במצטבר בגין מימוש פרוייקטים על ידי הקרן.
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  (המשך) ניירות ערך זמינים למכירה -:11באור 
 

 486- כולל של כ בהיקףפרוייקטים  11אריך הדיווח התקשרה הקרן בהסכמי השקעה לגבי לת
  .סכום אשר לתאריך הדיווח הושקע במלואומליון דולר, 

  
לפי  שנקבעשווי הוגן ביתרת השקעת החברה בקרן, המוצגת  2014-ו 2015בדצמבר,  31לימים 

, IFRSהערוכים על פי תקני  בהתאם לדוחות הכספיים של הקרן )NAVהנקי (השווי הנכסי 
  מליון ש"ח, בהתאמה. 356-מליון ש"ח וכ 373- הסתכמה בכ

  
החשיפה של שווי ההשקעה לנתוני שוק, נובעת בעיקר משינויים בשער החליפין של הרופי 

 18 -בשער החליפין של הרופי תגרום לירידה של כ 5%ההודי לדולר ארה"ב. החלשות של 
-בשער החליפין של הרופי תגרום לעליה של כ 5%התחזקות של מיליון ש"ח בשווי ההשקעה, ו

 מליון ש"ח בשווי ההשקעה.  20
  

 
    נדל"ן להשקעה-: 12באור 

   התנועה: א. 
בדצמבר31

   2015 2014 
 מליוני ש"ח   

 53,857  57,594  בינואר 1יתרה ליום   
     
 2,790  2,612  רכישות ותוספות  
 -  17,597  חברות שאוחדו לראשונה  
 1,114  639  העברה נטו מנדל"ן להשקעה בפיתוח  
 )3,298( )1,877( מימושים  
 1,021  1,111  עליית ערך, נטו *)  

 2,110  )6,272( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ  
     
 57,594  71,404  בדצמבר 31יתרה ליום   
     
   כולל:  
 56,646  70,606  נדל"ן להשקעה  
 948  798  )8נכסים מוחזקים למכירה (באור   
    71,404  57,594 

  
 מליון ש"ח אשר בדוח רווח או הפסד  62-כולל עליית ערך נכסים של כ 2015*) בשנת 

 בוצת מימוש.נרשמה בנטו במסגרת הפסד הון ממכירת ק    
 

פרוייקטים  לרבות ,מסחר אחריםשטחי ו נדל"ן להשקעה כולל בעיקר מרכזים מסחריים  .ב
- . נדל"ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע עלפיתוח מחדשהנמצאים בתהליך 

פי הערכות שווי שבוצעו בעיקר על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים שהינם בעלי כישורים 
- לתאריך הדיווח ו 54.7%-(כ סיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערךיעיים מוכרים ונמקצו

. השווי הקבוצה ותת חברוידי הנהל-במונחי שווי הוגן), כמו גם על - 2015במהלך שנת  70.7%
, בין היתר, בהתבסס על עסקאות שנערכו נכון לתאריך הדיווח ההוגן נקבע לפי תנאי השוק

יחס לנדל"ן מסוג דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות הקבוצה, לאחרונה בשוק ב
) Direct Income Capitalizationוכן בהתבסס על שיטות להערכות שווי כגון שיטת ההכנסה (

) זאת בהתאם לכללי הערכה בינלאומיים Discounted Cash Flowsושיטת היוון תזרימי מזומנים (
)IVSי יד-) שפורסמו עלInternational Valuation Standards Committee (IVSC) פי כללי - או על

כמו גם  ,)"Royal Institution of Chartered Surveyors )The "Red Book ידי-ההערכה שפורסמו על
 . באזורי הפעילות של הקבוצה בהתאם לכללי הערכות שווי מקומיים
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  נדל"ן להשקעה (המשך)  -: 12באור 

דל"ן להשקעה שהוערך בשיטת ההכנסה או בשיטת היוון תזרימי מזומנים של הנהערכות השווי 
מתבססות על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס מחוזי שכירות קיימים בהתחשב 

. תוך שימוש באומדנים בגין חידושי חוזים וחוזי שכירות פוטנציאליים בסיכון המובנה שלהם
י בשיעורי היוון שנקבעו בהתחשב בסוג הנכס בחישוב השווי ההוגן השתמשו מעריכי השוו

  ויעודו, מיקום הנכס וטיב השוכרים. 
  

במידרג השווי ההוגן. לא היו העברות של נדל"ן להשקעה  3הנדל"ן להשקעה נמדד לפי רמה 
 .2015בשנת  3ואל רמה  3מרמה 

  

 
ים למ"ר) הממוצעים ודמי השכירות החודשיים הממוצעCap Ratesלהלן שיעורי ההיוון ( ג.

 ששימשו במסגרת הערכות השווי, בגין הנכסים באזורי הפעילות העיקריים של הקבוצה:

  מרכז   
  ומזרח צפון    
 ישראלאירופה*)אירופה קנדהארה"ב*)  
 %שיעורי היוון ממוצעים  
     
 7.2  **)5.77.3  20155.85.7בדצמבר 31  
 7.2  8.0 6.1  20146.15.8בדצמבר 31  
      

  
דמי שכירות חודשיים ממוצעים 

 דולר )למ"ר (שווי שוק
דולר 
 ש"ח אירו אירו קנדי

     
 132  13  25.1  -201519.5בדצמבר 31  
 130  13  25.2  -201419.5בדצמבר 31  
       
 *)   דמי השכירות הממוצעים כמקובל בשווקים אלה אינם כוללים דמי ניהול.  
 .7.4% -**) בניטרול נכס בעסקה משותפת ונכסים מוחזקים למכירה   
        

  

הערכת השווי של נכסי הקבוצה בקנדה מבוצעת בעיקרה בשיטת ההכנסה, ולפיכך השפעת
צעים למ"ר על הערכות השווי הינה שולית ואינהשינוי בשווי השוק של דמי השכירות הממו

 מוצגת לעיל. לניתוח רגישות הערכות השווי להכנסה תפעולית נטו, ראה בטבלה להלן.
           

  

להלן ניתוח רגישות של השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה (השפעה על רווח (הפסד) לפני
ין הנכסים באזורי הפעילות העיקרייםמס) לפרמטרים העיקריים ששימשו בהערכות השווי, בג

 של הקבוצה במאוחד:

 צפון      
מרכז 
  ומזרח

 ישראל אירופהאירופה קנדה ארה"ב   
 מליוני ש"ח 2015בדצמבר,  31  
        

  
) bpנקודות בסיס ( 25עליה של 

 )81( )348( )731( )878( )749( בשיעור ההיוון

  
) bpנקודות בסיס ( 25ירידה של 

 87  375  798  948  818  בשיעור ההיוון

  

בהכנסה  5%גידול של 
תפעולית נטו מהשכרת מבנים 

)NOI(  899  1,006  863  457  120 

  
בדמי השכירות  5%גידול של 

 135  506  1,179  - 1,117  הממוצעים בשוק
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  שך)דל"ן להשקעה (המנ  - :12באור 
  

  נדל"ן להשקעה בחכירה  .ד
  

- בחכירה תפעולית בשווי של כהבנויים על קרקע נכסים  17 קבוצהל 2015בדצמבר,  31ליום 
הבנויים נכסים  23-ליארד ש"ח) וימ 2.3- נכסים בשווי של כ 14 - 2014ליארד ש"ח (שנת ימ 2.8

-בשווי של כ יםסנכ 12 -  2014ש"ח (שנת  מיליארד 5.4- בשווי של כעל קרקע בחכירה מימונית 
  ש"ח).  ארדליימ 2.2

  
  .23באשר להתחייבויות בגין חכירה של נדל"ן להשקעה, ראה באור 

  
 .29באשר לשעבודים, ראה באור   .ה

  

 
    נדל"ן להשקעה בפיתוח-: 13באור 

   
   התנועה וההרכב: א. 
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    
      
 2,542  1,740  לת השנהיתרה לתחי  
    
 536  567  תוספות במשך השנה  
 -  1,671  חברה שאוחדה לראשונה  
 )1,114( )639( העברות נטו לנדל"ן להשקעה  
 81  12  העברה ממלאי  
 )367( )40( גריעות במשך השנה  
 32  )338( עליית (ירידת) ערך, נטו  
 30  )361( דוחות כספיים של פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום   
    
 1,740  2,612  יתרה לסוף השנה  
    
   הרכב:  
 98  25  )8קרקעות מוחזקות למכירה (באור   
 579  1,791  קרקעות לפיתוח עתידי  
 1,063  796  נדל"ן להשקעה בפיתוח   
      
     2,612  1,740 
      



  בע"מ גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

 

231  

  דל"ן להשקעה בפיתוח (המשך)נ - :13ר באו
  

נקבע הכולל מרכזים מסחריים ושטחי מסחר אחרים, השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בפיתוח   .ב
בהתבסס וזאת ) Residual Methodבשיטת החילוץ ( הקיימים לתאריך הדיווח, לפי תנאי השוק

חברות ת וידי הנהל- עלע השווי ההוגן נקב .)DCFעל היוון תזרימי המזומנים הצפויים מהנכס (
בנוגע ומעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בעלי כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב  קבוצהה

אמדן השווי ההוגן מתבסס על תזרימי מזומנים הצפויים מהנכס . למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך
ובנה בנכס, לרבות כפרויקט מוגמר, תוך שימוש בשיעורי היוון המביאים בחשבון את הסיכון המ

נכסים שווי  סיכון הקמה וסיכון השכרה, אשר גבוהים משיעורי היוון המשמשים בהערכת
ת משווי הפרויקט המוגמר דן העלויות להשלמת הפרויקט מקוזזמניבים גמורים. יתרת אומ

  כאמור לעיל. 
  

 47.6%-כ( ההשוואה בין היתר בשיטתקרקעות לפיתוח עתידי נמדדות בשווין ההוגן תוך שימוש 
הקבוצה חברות ת וההשוואה, מסתמכים מעריכי השווי והנהל שיטת. ביישום )במונחי שווי הוגן

על מחירי שוק של נכסים דומים תוך ביצוע ההתאמות הדרושות (כגון בגין מיקום וגודל), ככל 
 אולם, כאשר מידע כאמור אינו זמין, הקבוצה מיישמת שיטות הערכה מקובלות .שמידע זה זמין

  לפי העניין. נדרשות(בעיקר שיטת החילוץ), בהתבסס על התשואות בשוק תוך ביצוע התאמות 
  

במידרג השווי ההוגן. לא היו העברות  3הנדל"ן להשקעה בפיתוח והקרקעות נמדדים לפי רמה 
  .2015בשנת  3ואל רמה  3של נדל"ן להשקעה בפיתוח וקרקעות מרמה 

  
נחי שווי הוגן) מהנדל"ן להשקעה בפיתוח והקרקעות (במו 68.7%-כ 2015בדצמבר,  31ליום 

) והיתר הוערך על ידי הנהלת 2015במהלך שנת  79.1%-הוערכו על ידי מעריכי שווי חיצוניים (כ
, בין היתר בהתבסס על נתוני שוק שהתקבלו תוך שימוש בשיטות הערכה מקובלות הקבוצה

  ממעריכי שווי חיצוניים.
  

מליון ש"ח (בשנת  135-בפיתוח כוללות הוצאות מימון בסך של כעלויות מקרקעין  2015בשנת   .ג
מליון  25-מליון ש"ח) והוצאות ישירות תוספתיות, לרבות הוצאות שכר בסך של כ 119- כ - 2014

 מליון ש"ח). 21-כ - 2014ש"ח (בשנת 
  

 ניתוח רגישות של השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה, למעט לגבי פרוייקטים וקרקעות אשר אינם  .ד
 בעלי השפעה מהותית לדוחות הכספיים (השפעה על רווח (הפסד) לפני מס):

 

 
 מרכז  
  ומזרח צפון     
 ישראל אירופהאירופהקנדהארה"ב   
 מליוני ש"ח 2015בדצמבר  31  
        

  
 בעלות הצפויה של  5%גידול של 
 -  )105( )5( )16( -  הפרוייקט

  
 בהכנסה תפעולית  5%גידול של 

 -  84  11  -  -  חזוי) NOIחזויה נטו, מהשכרת מבנים (

  
 ) bpנקודות בסיס ( 25עלייה של 

 -  )72( )9( -  -  בשיעור ההיוון 

  
 ) bpנקודות בסיס ( 25ירידה של 

 -  82  9  -  -  בשיעור ההיוון
 12  19  -  -  -  במחיר מכירה למ"ר 5%גידול של   
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  דל"ן להשקעה בפיתוח (המשך)נ  - :13באור 
  

- בשווי של כ קרקעות) 6 - 2014(בשנת  בחכירה קרקעות 10 לקבוצה 2015בדצמבר,  31 וםלי  .ה
  מליון ש"ח). 386 - 2014(בשנת מליון ש"ח  717

  
 .29באשר לשעבודים, ראה באור   .ו

  

 
    רכוש קבוע, נטו -: 14באור 

   כב:ההר א. 
 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 מליוני ש"ח   

 31 27 מבנים  
 38 31 ציוד בניה  
 102 112 אחרים (בעיקר שיפורים במושכר, תוכנות ומחשוב)  

   170 171 

 
בקשר להוצאות הפחת שהוכרו בדוח רווח או הפסד בגין הפחתת הרכוש הקבוע, ראה ב.

 .33 -' וג32באורים 

   .29באשר לשעבודים, ראה באור  ג. 
       

 נכסים בלתי מוחשיים, נטו -: 15באור 
 ההרכב: 
 בדצמבר 31 
   2015  2014 
 מליוני ש"ח   
 81997 )1מוניטין ( 
 -75 )2שווי מיוחס לנכסים מנוהלים וחכורים ( 

  6 6 אחר 

   900 103  
      

 להלן הרכב המוניטין לפי יחידות מניבות מזומנים: )1( 
   EQY CTY FCR סה"כ 
 מליוני ש"ח   
     יתרת מוניטין  

 819  33  733  53  2015בדצמבר  31  

 97  39  5  53  2014בדצמבר  31  

       
 :2015בדצמבר,  31תנועה במוניטין לשנה שהסתיימה ביום  
      

 
מליוני  

 ש"ח
   

      
    97 יתרה לתחילת השנה 
    802 )7ו'9תוספת (באור  
    )39( ירידת ערך 
    )41( הפרשי תרגום דוחות כספיים 
    819 יתרה לסוף שנה 

      
 



  בע"מ גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

 

233  

  (המשך) , נטונכסים בלתי מוחשיים  -: 15באור 

 

רכישת מניות מ ) וכמו כן7ו'9(ראה באור  CTYידי - על Sektorמרכישת  בעיקרהמוניטין נוצר  )1(
ומהשתתפות בהנפקת מניות  FCR-ו EQYמבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות 

אשר לגבי . המוניטין יוחס ליחידות מניבות מזומנים EQY - וף עסקים בומצר בחברות אלו
- ו FCR-כל אחת מהן נבחן סכום בר ההשבה לתאריך הדיווח. סכום בר ההשבה ביחס ל

EQY .נקבע בהתבסס על שווי השוק של מניותיהן  
  

המוניטין  יתרתמליון ש"ח מ 454- כדקלמן: סך של כ נוצר CTY -סכום בר ההשבה ביחס ל
נוצר ממסים נדחים שהוכרו בגין הנכסים נטו שנרכשו במסגרת  2015בדצמבר,  31יום ל

מליון ש"ח כתוצאה מעסקת הגנה מטבעית  222- , סך של כSektorצירוף העסקים עם 
מליון ש"ח מיוחסת לפרמיית  48-והיתרה בסך של כ Sektorשנזקפה לעלות רכישת 

 - ו CTYכתוצאה מצירוף הפעילויות של פורטפוליו וסינרגיות צפויות בנכסים שנרכשו 
Sektorמוסבר על ידי הפער בין הערך בספרים  ים נדחים. חלק המוניטין המתייחס למס

-בסך של כ Sektorשל העתודה למס לבין שוויה ההוגן. יתרת המוניטין שנוצר מרכישת 
צעות , באמSektorהערכת שווי השימוש בגין נכסי ביצוע ידי -על מליון ש"ח נבחנה 270

שנים, תוך שימוש  10לתקופה של  Sektorהיוון תזרימי המזומנים הנובעים מפעילות 
. בהתאם לבחינה האמורה, נמצא כי לא חלה 4.54%בשיעור היוון לפני מס בשיעור של 

 ירידת ערך של המוניטין. 
שיעור ההיוון מבוסס על הערכת השוק לגבי הסיכונים הספציפיים לנורבגיה נוסף על ערך   

) WACCהזמן של הכסף. חישוב שיעור ההיוון מבוסס על ממוצע משוקלל של עלות ההון (
 (Terminal Capהמיוחס לפעילות בנורבגיה, כאשר ערך השייר מהוון בשיעור היוון טרמינלי 

Rate) 5.17%) בהתבסס על נתוני הערכות השווי החיצוניות של הנכסים בנורבגיה (
  לנכסים ואת סיכוני השוק. המשקף את הסיכונים הספציפיים 

בהתאם לניתוח רגישות שנערך, המוניטין יתחיל להיות מופחת כככל שדמי השכירות   
 WACC -גיה וכן השר שיעור ההיוון של הנכסים בנורבאו כא 10.46%- בשוק ירדו ביותר מ

  .0.875% -המיוחס לפעילות בנורווגיה יעלו ביותר מ
  

מליון ש"ח בשל קיטון בסכום  39- וניטין בסך של כבירידת ערך מ  CTYהכירה 2015בשנת   
דומה ביתרת העתודה למס בשל ירידת שיעור המס בנורבגיה, המסבירה חלק מהמוניטין 

  כאמור לעיל.
  
בגין  ,בשוויים ההוגן Sektorסכום המיוחס לנכסים שהוכרו במסגרת צירוף העסקים עם  )2(

הקבוצה וכן בגין נכסים החכורים נכסים מניבים בבעלות צד שלישי אשר מנוהלים על ידי 
 בחכירה מימונית בידי הקבוצה.
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 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים-: 16באור 

       ההרכב: א.

  

שיעור 
ריבית 
ממוצע 

משוקלל 
 ליום

 בדצמבר 31 31  
 2014 2015 2015בסיס   
 מליוני ש"ח %הצמדה   

 3   113  2.6 *) ש"ח צמוד אשראי מתאגידים בנקאיים:  
 215  162  3.5ש"ח לא    
 -  74  2.9 דולר קנדי *)   
 -  6  3.7 אירו *)   
 323  711  0.4 אירו *)אשראי ממוסדות פיננסיים   
 12  -  - דולר קנדי    

      1,066  553 

 -  )4(   בניכוי הוצאות נדחות  

 553  1,062    סך הכל אשראי לזמן קצר  

     *)     בריבית משתנה  

 .29באשר לשעבודים, ראה באור  ב. 
     

    חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות -: 17באור 
    
    ההרכב: 
 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 מליוני ש"ח באור  
     
 1,605 1,415 20חלויות שוטפות של אגרות חוב 
 1,106 864 22חלויות שוטפות של התחייבויות נושאות ריבית 
     
   2,279 2,711 
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    ספקים ונותני שירותים-: 18באור 

   :ההרכב א. 
 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 מליוני ש"ח   

 831  765  חובות פתוחים והוצאות לשלם  
 69  68  המחאות לפרעון  
     
    833  900 
     
ספקים ונותני שירותים אינם נושאים ריבית. באשר לתנאי ההצמדה של ספקים ונותני שירותים,  ב. 

   .37ראה באור 
 

    זכאים ויתרות זכות-: 19באור 

   ההרכב: א. 
 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 מליוני ש"ח   
     
 427  450  ריבית לשלם  
 91  77  מוסדות ממשלתיים  
 177  242  הכנסות מראש ופקדונות משוכרים  
 58  127  עובדים  
 85  76  ות שליטהדיבידנד לשלם לזכויות שאינן מקנ  
 120  102  זכאים בגין עסקאות מקרקעין  
 75  52  הפרשה להפסד, לגמר עבודות ולאחריות  
 21  109  הפרשות אחרות (כולל להליכים משפטיים)  
 42  -  התחייבות לרכישת ניירות ערך סחירים  
 130  222  הוצאות לשלם  
 36  64  זכאים אחרים  
     
    1,521  1,262 
     
 .37באשר לתנאי ההצמדה של זכאים ויתרות זכות, ראה באור  ב. 
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            אגרות חוב -: 20באור 
           

            ההרכב:
יתרה בדוחות   

 בדצמבר 31 ריבית ריביתיתרת  
 2014 2015יאפקטיב נקובה הנקובבסיס 
 מליוני ש"ח %%מליוני הצמדהסעי 
       החברה: 
 132  88  6.18  6.50  109 דולר  אגרות חוב (סדרה א') 
 98  44  2.07  1.98  56 אירו**) אגרות חוב (סדרה ב') 
 954  788  4.88  4.95  639 מדד אגרות חוב (סדרה ג') *) 
 2,463  2,440  5.02  5.10  2,069 מדד אגרות חוב (סדרה ד') *) 
 548  551  1.31  0.80  556 שקלי**) אגרות חוב (סדרה ה') *) 
 567  284  6.73  6.40  285 שקלי אגרות חוב (סדרה ו') *) 
 1,441  1,006  5.58  5.30  862 מדד אגרות חוב (סדרה ט') *) 
 847  818  5.76  6.50  713 מדד4ב'אגרות חוב (סדרה י') *) 
 2,937  2,890  4.35  5.35  2,653 מדד2ב'אגרות חוב (סדרה יא') *) 
 881  3,046  3.67  4.00  2,958 מדד1ב'אגרות חוב (סדרה יב') *) 
          
 10,868  11,955       סה"כ בחברה ***) 
          
        חברות מאוחדות: 
        אגרות חוב לא סחירות של 
 20  -  -   -  - מדד חברה בת בבעלות מלאה *)    
 2,831  2,012  4.79  4.75  2,023 דולר ג' EQYאגרות חוב של  
 7,218  6,316  4.78  4.70  6,333 ידולר קנדד' FCRאגרות חוב של  
 4,619  5,422  3.27  3.14  5,471 אירו2ה' CTYאגרות חוב של  
 -  615  3.90  3.90  619 קרונה נורבגית1ה' CTYאגרות חוב של  
 -  549  2.71  2.70  553 קרונה נורבגית**)1ה' CTYאגרות חוב של  
 -  3,738  3.79  3.78  3,626 אירוו'  ATRב של אגרות חו 
 66  -  -   -  - שקלי**) אגרות חוב של דורי קבוצה 
 335  288  5.04  5.32  287 מדד2ז'אגרות חוב של דורי קבוצה 
 81  -  -   -  - מדד1ז'אגרות חוב של דורי בניה 
          
         30,895  26,038 
 1,605  1,415     חלויות שוטפות של אגרות חוב - בניכוי   

         29,480  24,433 
        
 ג'.37להחלפת בסיס הצמדה ומטבעות של חלק מאגרות החוב, ראה באור  SWAP*)     לעניין עסקאות  
      **)   בריבית משתנה. 
  מליון ש"ח הרשום בחברה בת בבעלות מלאה של החברה. 4-בניכוי יתרת נכיון בסך של כ ***) מוצג 

 
            מועדי הפירעון

 2015בדצמבר  31   
 שנה

 שישית שנה שנה שנהשנהשנה   
 סה"כ והלאה חמישית רביעית שלישיתשניהראשונה   

מליוני ש"ח הבסיס הצמד
          
 835  -  -  -  -  551  284   ש"ח 
 11,276  6,222  1,197  1,869  1,107  232  649   ש"ח צמוד מדד 
 2,100  1,159  -  -  -  503  438   דולר ארה"ב 
 6,316  4,276  492  422  422  704  -   דולר קנדי 
 9,204  4,974  3,583  -  -  603  44   אירו 
 1,164  1,164  -  -  -  -  -   קרונה נורווגית 
    1,415  2,593  1,529  2,291  5,272  17,795  30,895 
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  (המשך) אגרות חוב   - :20אור ב
  

 מידע נוסף לגבי אגרות החוב בחברה:  .ב
  

הנפיקה החברה לציבור סך כולל  2015ואוגוסט לשנת  במהלך החודשים ינואר, אפריל .1
מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יב') אשר אינן מובטחות בשעבוד, בדרך  2.1- של כ

 מיליארד ש"ח.  2.2- של הרחבות סדרה סחירה בתמורה כוללת נטו של כ
 

 הנפקת אגרות החוב (סדרה יב') התחייבה החברה לעמוד באמות המידה במסגרת
מליון  650הבאות: הון עצמי (ללא זכויות שאינן מקנות שליטה) מינימלי של  קריותהעי

במשך ארבעה רבעונים רצופים, יחס חוב נושא ריבית נטו לסך המאזן לא ארה"ב דולר 
במשך ארבעה רבעונים רצופים; דירוג אגרות החוב ברבעון האחרון מבין  80%יעלה על 

של מדרוג; אי  Baa3ודירוג  S&P Maalotשל  BBB-  הרבעונים האמורים יהיה גבוה מדירוג
בנוסף, כל מקרה בו תידרש החברה לפרעון מיידי של אג"ח  שינוי שליטה בחברה.
מההון  10.0%  (ii)-ומליון ש"ח  i)( 200גבוה מבין מהסכום הת פחי אסחירות בסכום של

רעון מיידי. העצמי של החברה (בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה), יהווה עילה לפ
לפי  1%בנוסף, נקבע כי ירידה בדירוג האשראי תגרום לעליית הריבית בשיעור של עד 

  לתאריך הדיווח עומדת החברה באמות המידה הנ"ל. מדרגות שנקבעו.
  

  

 התחייבה לעמוד באמות המידהבמחזור אשר בגינן חוב (סדרה יא') אגרות  לחברה .2
מליון  500אינן מקנות שליטה) מינימלי של הבאות: הון עצמי (ללא זכויות ש העיקריות
ב במשך ארבעה רבעונים רצופים, יחס חוב נושא ריבית נטו לסך המאזן לא "דולר ארה
במשך ארבעה רבעונים רצופים; דירוג אגרות החוב ברבעון האחרון מבין  80%יעלה על 

דרוג; אי ימשל  Baa3ודירוג  S&P Maalotשל   -BBBבעונים האמורים יהיה גבוה מדירוגהר
ח "שינוי שליטה בחברה. בנוסף, כל מקרה בו תידרש החברה לפרעון מיידי של אג

מההון  12.5% (ii) -ח ו"מליון ש 300 (i) סחירות בסכום שלא יפחת מהסכום הגבוה מבין
בנוסף,  יהווה עילה לפרעון מיידי., בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטההעצמי של החברה 
לפי מדרגות  1%רוג האשראי תגרום לעליית הריבית בשיעור של עד נקבע כי ירידה בדי

 .ל"לתאריך הדיווח עומדת החברה באמות המידה הנ שנקבעו.
 

דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של קבעה את  S&P Maalotחברת הדירוג  .3
  עם אופק דירוג יציב. '-ilAA' החברה שבמחזור ברמת דירוג

  

את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של החברה  קבעה חברת הדירוג מידרוג
 עם אופק דירוג יציב. Aa3שבמחזור ברמת דירוג 

 

 ).1(29לפרטים בדבר שעבוד שנרשם להבטחת פרעון אגרות חוב (סדרה י'), ראה באור  .4
  

 ד'.40ידי החברה לאחר תאריך הדיווח, ראה באור -לעניין רכישה עצמית של אג"ח על .5
  

   YEQאגרות חוב של   .ג

EQY יחס בין סך החוב לבין סך ערך הנכסים  התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשמור על
, יחס 40%לא יעלה על ש, יחס בין החוב המובטח לבין סך ערך הנכסים 60%לא יעלה על ש

ויחס בין הכנסה פנויה  1.5 -לא ייפחת משבין סך הנכסים החופשיים משעבוד לחוב לא מובטח 
 EQY-. בנוסף, שינוי שליטה ב1.5 - לא ייפחת משריבית שנתיים ותשלומי קרן  לשירות חוב לבין

באמות מידה פיננסיות   EQYכהגדרתו בהסכם יהווה עילה לפרעון מיידי. לתאריך הדיווח עומדת
  אלו.

  

   FCRאגרות חוב של   .ד
  

מליון ש"ח) ע.נ. אגרות  253- מליון דולר קנדי (כ 90לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2015 בשנת                   
) אשר אינן מובטחות בשעבוד, בדרך של הרחבת סדרה סחירה. אגרות החוב Sחוב (סדרה 

 31ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום  4.32%נושאות ריבית נומינלית שנתית בשיעור של 
 .2025ביולי, 
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  (המשך) אגרות חוב   - :20אור ב

FCR היחס בין סך החוב לסך הנכסים לא יעלה  שמור עלהתחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב ל
ויחס בין נכסים לא משועבדים (לא כולל נכסים בפיתוח) לחובות לא מובטחים לא  65%על 

לתאריך כהגדרתו בהסכם יהווה עילה לפרעון מיידי.  FCR -בנוסף, שינוי שליטה ב .1.3- יפחת מ
 באמות מידה פיננסיות אלו. FCRהדיווח עומדת 

 
   CTYוב של אגרות ח  .ה

  
  

 1.3 - מיליארד כתר נורבגי ע.נ. (כ 2.65לציבור  CTYהנפיקה  2015בחודש אוגוסט  .1
מיליארד ש"ח) אגרות חוב אשר אינן מובטחות בשעבוד. אגרות החוב הונפקו בשתי 

 קבועה מיליארד כתר נורבגי ע.נ. הנושאות ריבית שנתית 1.4מנות: הראשונה בסך של 
. המנה השניה הינה בסך 2025לפרעון בחודש ספטמבר, ועומדות  3.9%בשיעור של 

מליארד כתר נורבגי ע.נ., הנושאות ריבית משתנה לשלושה חודשים בשיעור של  1.25
NIBOR+1.55%  2021ועומדות לפרעון בחודש מרס. 

    

           מיליארד ש"ח)  1.3-מליון אירו ע.נ. (כ 300לציבור  CTYהנפיקה  2015בחודש ספטמבר  .2
 2.375%ת חוב אשר אינן מובטחות בשעבוד, הנושאות ריבית שנתית בשיעור של אגרו

 .2022בספטמבר,  16ועומדות לפרעון ביום 
  

3.   CTYלשמור על יחס סך החוב לסך ערך הנכסים  התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב
בנוסף, . 25%ויחס חוב מובטח לסך ערך הנכסים שלא יעלה על  65%שלא יעלה על 

כהגדרתו בהסכם אגרות החוב יעמיד למחזיקים זכות מיידית  CTY - ליטה בשינוי ש
  באמות מידה פיננסיות אלו. CTYלפרעון אגרות החוב. לתאריך הדיווח עומדת 

  
 ATRאגרות חוב של   .ו

  

-מליון אירו ע.נ. אגרות חוב בתמורה של כ 150לציבור  ATRהנפיקה  2015בחודש מאי  .1
ש"ח) אשר אינן מובטחות בשעבוד בדרך של הרחבת מליון  673- מליון אירו (כ 159.6

ועומדות לפרעון  2.9%סדרה סחירה, המשקפת ריבית אפקטיבית שנתית בשיעור של 
  .2022בחודש אוקטובר 

  
מליון אירו  81- פדיון מוקדם של אגרות חוב בהיקף של כ ATRביצעה  2015במהלך שנת  .2

. בעקבות הפדיון המוקדם 2017מליון ש"ח), אשר מועד פרעונן המקורי בשנת  357-(כ
מליון אירו (חלק החברה בניכוי הפחתת הפרש מקורי  7.9- בהפסד של כ ATRהכירה 

  מליון ש"ח). 14- שיוחס לאגרות החוב הינו בסך של כ
  

3.  ATR התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשמור על יחס סך החוב לסך ערך הנכסים
, יחס כיסוי 40%הנכסים שלא יעלה על , יחס חוב מובטח לסך ערך 60%שלא יעלה על 

ויחס נכסים מאוחדים  1.5- מתואם להוצאות ריבית) שלא יפחת מ EBITDAחוב מאוחד (
לתאריך הדיווח עומדת  .150%- בלתי משועבדים לחוב מאוחד בלתי מובטח שלא יפחת מ

ATR .באמות מידה פיננסיות אלו  
  

), ראה באור 2005ב (סדרה לפרטים בדבר שיעבוד שנרשם להבטחת פרעון אגרות חו .4
29)2.(  

  
  אגרות חוב של דורי קבוצה  .ז

  

 ון מוקדם של יתרת אגרות החוב שלהביצעה דורי בניה פדי 2015באפריל,  20ביום  .1
 מליון ש"ח. 70.2-(סדרה א') שבמחזור בתמורה כוללת של כ
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התחייבה קבוצת דורי לעמוד בגינן במחזור אשר ') זאגרות החוב (סדרה  לקבוצת דורי .2
 שלא מתואם בתקופת הבדיקההבאות: הון עצמי העיקריות באמות המידה הפיננסיות 

(חוב פיננסי בתוספת הון עצמי) נטו  CAP -מיליון ש"ח; יחס חוב פיננסי ל 200 - יפחת מ
; בנוסף, נקבע כי ירידה בדירוג האשראי תגרום לעליית הריבית 75%לא יעלה על 

לפי מדרגות שנקבעו. כמו כן, התחייבה קבוצת דורי שלא לשעבד  1%ור של עד בשיע
את נכסיה בשעבוד שוטף לצד שלישי ולא לבצע הרחבות של אגרות חוב (סדרה ז'), 

 שלאחריה רווחים חלוקת לבצע שלא, וכן למעט בנסיבות שהוגדרו בשטר הנאמנות
לתאריך  חמיליון ש" 240של  , לפי הדוחות המאוחדים, מסךהמתואם העצמי ההון יפחת

  הדיווח עומדת קבוצת דורי באמות מידה פיננסיות אלו.

   
            אגרות חוב להמרה -: 21באור 

             ההרכב: א.
 יתרה בדוחות הכספיים   
 בדצמבר 31 ריבית ריביתסכום  
 2014 2015אפקטיבית נקובההקרן  

   
בסיס 
הצמדה

מליוני 
 מליוני ש"ח% %ש"ח

  FCR סדרות)   
  J, I, H, G, F ,E1,254  921 *)   6.28  5.00 949 דולר קנדי 

*) ממוצע משוקלל  
 

 31ליום  FCRה להלן מידע נוסף בדבר אגרות חוב להמרה בלתי מובטחות בשעבוד שהנפיק ב.
 :2015בדצמבר, 

שיעור ריבית    
שיעור 
ריבית

 מחיר
 מועד פירעון יתרת המרה

 סופי הקרן למניהאפקטיביתנקובה   

  
מועד ההנפקה/ 

 דולר קנדי%%סדרה
מליון דולר 

  קנדי

  2011 E 5.40 6.90 22.62   55.1  2019 
  2011 F 5.25 6.07 23.77   53.7  2019 
  2011 G 5.25 6.66 23.25   49.6  2018 
  2012 H 4.95 6.51 23.75   71.0  2017 
  2012 I 4.75 6.1926.75-27.75   51.6  2019 
  2013 J 4.45 5.3426.75-27.75   56.3  2020 

     337.3   

 אגרות בגין והריבית הקרן את לפרוע זכות קיימת FCR-ל ,להמרה החוב אגרות לתנאי םבהתא
 של משוקלל ממוצע ממחיר %97 המשקף במחיר FCR של רגילות מניות הנפקת באמצעות החוב

 רועלפ רשאית FCR בנוסף, לפרעון. שקדמו מסחר ימי 20 של בתקופה FCR של הרגילות המניות
  רגילות. מניות בהנפקת או במזומן מסויימות, בנסיבות הפרעון תאריך לפני החוב אגרות את

  
  

 18.9- כ של בסך להמרה החוב אגרות בגין הריבית תשלומי כל את FCR שילמה 2015 בשנת
 מליון 1.1-כ הנפיקה 2014 (בשנת FCR  מניות מליון 0.1-כ הנפקת באמצעות ,קנדי דולר מליון
  לעיל. האמורה זכותה לפי ,ריבית) תשלומי חלף FCR מניות

  
 מליון 39- כ של בהיקף ,להמרה חוב אגרות סדרת של מוקדם ןפדיו FCR ביצעה 2015 בשנת
 בתמורה 2017 ביוני, 30 ביום המקורי הפרעון מועד חלף %5.7 בשיעור ריבית הנושאת קנדי דולר

  .FCR מניות מליון 2.2 להנפקת
  

 בהתאם לזכותה בהתאם H - ו G  לסדרות פרעון הודעת FCR מהפרס הדיווח תאריך לאחר
 הנקוב לערכן בתמורה 2016 בספטמבר, 1 ביום להתבצע הצפוי האמורות, הסדרות לתנאי

 ).%50( ובמניות )%50( במזומן שיסולק שנצברה, ריבית בתוספת
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 התחייבויות נושאות ריבית לתאגידים בנקאיים ולאחרים-: 22באור 
          

              ההרכב א.

בדולרבש"חבש"ח   
קרונות קרונות שלבדולרלאצמוד   
 סה"כנורבגיותשבדיותבאירוארה"ב קנדיצמודמדד   
 מליוני ש"ח2015בדצמבר 31ליום   

 11,461  904  390  1,371  4,260  3,949 232 355 אייםלתאגידים בנק  
 860  -  -  -  689  - - 171 למוסדות פיננסיים אחרים  

 12,321  904  390  1,371  4,949  3,949 232 526  סך הכל  
 864  -  2  6  208  540 97 11 חלויות שוטפות  

 11,457  904  388  1,365  4,741  3,409 135 515 בניכוי חלויות שוטפות  

        2014בדצמבר  31ליום   
 9,658  -  539  594  3,656  4,269 236 364  סך הכל  

 8,552  -  493  563  3,549  3,416 175 356 לויות שוטפותבניכוי ח  
       

          ההרכב בהבחנה בין ריבית קבועה לריבית משתנה 

           
בדולרבש"חבש"ח   
קרונות קרונות שלבדולרלאצמוד   
 סה"כנורבגיותשבדיותבאירורה"בא קנדיצמודמדד   
 מליוני ש"ח2015בדצמבר 31ליום   

 5,678  -  2  206  2,061  2,881 2 526 בריבית קבועה  

  -  9.3  3.6  4.7  4.5 2.5 2.5 שיעור ריבית אפקטיבית משוקלל%  

 6,643  904  388  1,165  2,888  1,068 230 - בריבית משתנה  

  2.3  0.9  3.1  2.1  2.5 2.7 - שיעור ריבית אפקטיבית משוקלל%  

               
             מועדי הפרעון ב.

           
בדולרבש"חבש"ח   
קרונותקרונות שלבדולרלאצמוד   
 סה"כנורווגיתשבדיותבאירוארה"ב קנדיצמודמדד   
 מליוני ש"ח2015בדצמבר 31ליום   

 864  -  2  6  208  540 97 11 חלויות שוטפות - שנה ראשונה   

 814  -  -  220  285  298 - 11 שנה שניה  
 2,754  -  -  149  1,693  766 135 11 שנה שלישית  
 2,005  -  -  557  1,087  350 - 11 שנה רביעית  
 3,079  573  388  10  918  861 - 329 שנה חמישית  
 2,805  331  -  429  758  1,134 - 153 שנה שישית ואילך  

    515 135 3,409  4,741  1,365  388  904  11,457

    526 232 3,949  4,949  1,371  390  904  12,321

           
       .29אה באור באשר לשעבודים, ר ג. 
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 ולאחרים (המשך) לתאגידים בנקאייםהתחייבויות נושאות ריבית    -:22אור ב
 

 מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות  .ד
  

בחלק מההלוואות וקווי האשראי שמקבלות החברה וחברות מאוחדות שלה במהלך העסקים 
אשר אי  אחרותוהתחייבויות סיות יות לעמידה באמות מידה פיננהרגיל, קיימות כמקובל התחייבו

  ובהן ההתחייבויות הבאות: עמידה בהן תהווה עילה לפרעון מיידי,
  

   בחברה .1

בטחונות (ניירות ערך סחירים של חברות ציבוריות שוק יחס חוב מנוצל לשווי   .א
 91%-47.5%של מקסימאלי המאוחדות בדוחותיה הכספיים של החברה) בשיעור 

  .כפי שנקבע בהסכמי האשראי

הון עצמי מינימלי של החברה (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) בסך של   .ב
  מיליארד ש"ח.  3.75

נטו לשווי המאזני של הנכסים על בסיס הדוחות התחייבויות נושאות ריבית יחס   .ג
  .75%המאוחדים, לא יעלה על 

נטו לשווי הנכסים של החברה על בסיס סולו התחייבויות נושאות ריבית יחס   .ד
, וזאת על בסיס 77.5%(החברה וחברות פרטיות בבעלותה) לא יעלה על מורחב 

  ההצגה החשבונאית לפי שיטת השווי המאזני.

  מיליארד אירו. 1.5- לא יפחת מ ATRההון המיוחס לבעלי המניות של   .ה

לא  ATRשל המאוחד לסך המאזן  ATRשל התחייבויות נושאות ריבית נטו יחס   .ו
  .45%על  יעלה

משועבדות אשר שוויין ייקבע על  CTY(מניות  הבטוחותוי יחס חוב מנוצל לשו  .ז
  .70%בסיס ממוצע בין השווי הבורסאי לשווי המאזני) לא יעלה על 

הרבעוני הממוצע של החברה המחושב בהתאם להנחיות  EPRA Earnings-ה  .ח
European Public Real Estate Association ,במהלך שני רבעונים רצופים כלשהם ,

 מליון ש"ח. 60-לא יפחת מ

(לרבות הלוואות הוניות וללא זכויות מיעוט, נגזרים  CTYשל יחס ההון העצמי   .ט
 .30% -לא יפחת מ CTY בשווים ההוגן והשפעת המס בגינם) לסך הנכסים של 

מהון המניות המונפק והנפרע  20%-פחת מיהמניות המשועבדות לבנק לא  שיעור  .י
נהל כספים של אחרים או עבור וכן במקרה בו גוף פיננסי (שאינו מ CTY של 

, תשעבד החברה 15%בשיעור העולה על  CTYאחרים) יחזיק עבור עצמו מניות 
נוספות כך ששיעור המניות המשועבדות מתוך ההון  CTYלטובת הבנק מניות 
לפחות משיעור ההחזקות של אותו גוף  5%- יהיה גבוה ב CTYהמונפק והנפרע של 

מהון המניות המונפק  30.1%-, אך לא יותר מCTYפיננסי בהון המונפק והנפרע של 
 .CTYוהנפרע של 

 30% - המוחזקות ע"י החברה במישרין ובעקיפין לא יפחת מ CTYמניות  שיעור  .יא
 CTY.מסך הון המניות של 

, לא CTY(בהתאמות מסוימות) להוצאות מימון נטו של  CTYשל  EBITDA-יחס ה  .יב
 . 1.6- יפחת מ

 26%- לא יפחת מין מסגרת האשראי הרלוונטית בגהמשועבדות  FCRשיעור מניות   .יג
 FCR, וככל שיהיה מחזיק אחר במניות )בדילול FCR )20%מהון המניות של 
תשעבד החברה לבנק מניות באופן ששיעורן הכולל  19.9%- בשיעור הגבוה מ

על שיעור החזקותיו של המחזיק האחר, וכן שיעור החזקת החברה  10%-יעלה בכ
   .FCR של מניותה מהון 34%- מלא יפחת  FCRבמניות 

 FCR, על פי שיעור מניות FCRהיחס בין החלק היחסי של החוב הפיננסי נטו של   .יד
המשועבדות לבנק, בתוספת המינוף המשתקף בסך האשראי הבנקאי המנוצל 

וכן לא יעלה על  14.2, לא יעלה על FCRשל  EBITDA-מתוך מסגרת האשראי, ל
 .במשך שלושה רבעונים רצופים 13.5
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   (המשך) ולאחרים לתאגידים בנקאייםהתחייבויות נושאות ריבית    - :22אור ב
 

המשועבדות להבטחת מסגרת אשראי,  FCRיחס הדיבידנד הרבעוני ממניות   .טו
לתשלום הריבית הרבעוני בפועל בגין מסגרת האשראי האמורה, במשך שלושה 

 5.5- נמוך מבמידה וההון העצמי  1.75(או  1.5-רבעונים רצופים, לא יפחת מ
 ).62.5%מיליארד ש"ח או יחס חוב פיננסי נטו מאוחד יעלה על 

 1.75-או מ 1.55- לא יפחת מ FCRלהוצאות המימון של  FCRשל  EBITDA-יחס ה  .טז
  .במהלך שלושה רבעונים רצופים

בתוספת האשראי המנוצל  FCRהחוב הפיננסי נטו של בין החלק היחסי של יחס   .יז
פי -עלהמחושב  FCRי של שווי הנדל"ן של מתוך מסגרת האשראי לחלק היחס

 80%וכן לא יעלה על  82%המשועבדות לבנק, לא יעלה על  FCRשיעור מניות 
 במשך שלושה רבעונים רצופים.

המשועבדות לתשלום ריבית בפועל בגין  EQYיחס הדיבידנד המתקבל בגין מניות   .יח
 במשך שלושה רבעונים רצופים. 1.25- החוב המנוצל לא יפחת מ

, על פי שיעור EQYס בין החלק היחסי של התחייבויות נושאות ריבית של היח  .יט
המשועבדות לבנק, בתוספת החוב המנוצל, לחלק היחסי של שווי  EQYמניות 

המשועבדות לבנק) לא יעלה על  EQYפי שיעור מניות - (על EQYהנדל"ן של 
82.5%. 

נוצל תחת , בתוספת חוב מEQY) יחס החוב נושא ריבית נטו של 1במצטבר: (  .כ
) יחס החוב נושא 2( - ; ו14לא יעלה על  EQYשל  EBITDA-מסגרות האשראי ל

של  NOI-בתוספת חוב מנוצל תחת מסגרת האשראי לסך ה EQYהריבית נטו של 
EQY  13לא יעלה על.  

  .1.65 -לא יפחת מ EQYלהוצאות המימון של  EBITDA-יחס ה  .כא
מחושב על פי ממוצע של שווי ה EQYיחס חוב מנוצל לשווי בטחונות (שווי מניות   .כב

  .70%)), לא יעלה על NAVהשוק ושווי נכסי נקי (
 

    EQY-ב .2

  .60%לבין סך ערך הנכסים לא יעלה על  החובהיחס בין סך   .א

 .40%הנכסים לא יעלה על  סך ערךהיחס בין החוב המובטח לבין   .ב

היחס בין החוב הלא מובטח לשווי הנכסים אשר אינם משועבדים לא יעלה על   .ג
60%.  

היחס בין סך ההלוואות שניתנו המובטחות במשכנתא ראשונה בתוספת השקעות   .ד
  .10%לבין סך ערך הנכסים לא יעלה על  זאניןבחוב מסוג מ

 .1.5-לשירות החוב (תשלומי קרן וריבית) לא יפחת ממתואם  EBITDA-יחס ה  .ה

הנובע מנכסים שאינם משועבדים להוצאות הריבית בגין חוב לא  NOI-היחס בין ה  .ו
 .1.75-מובטח לא יפחת מ

היחס בין יתרת הנכסים שאינם מניבים (בהתייחס להשקעה בקרקעות פנויות,   .ז
בנכסים בפיתוח, בחברות כלולות, בניירות ערך הוניים בחברות אחרות 

  .35%לא יעלה על הנכסים ערך ומשכנתאות) לסך 

 מסך ערך הנכסים. 20%סך תקציב ההשקעות בפיתוח נכסים לא יעלה על   .ח
  

    FCR-ב .3

  .1.65-להוצאות ריבית) לא יפחת מ EBITDAיחס כיסוי חוב (  .א

  .1.5-לתשלומי קרן וריבית) לא יפחת מ EBITDAיחס שירות החוב (  .ב

ליארד דולר ימ 1.6- לא יפחת מ ממוצע בארבע הרבעונים האחרוניםהון עצמי   .ג
 קנדי.

 .35%יחס חוב מובטח לסך הנכסים לא יעלה על   .ד

  
  



  בע"מ גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

 

243  

 ולאחרים (המשך) לתאגידים בנקאייםושאות ריבית התחייבויות נ   -:22באור 
  

    CTY - ב .4

יחס הון עצמי (בתוספת רכיבי חוב בעלי מאפיינים הוניים) לסך הנכסים בשיעור   .א
  .32.5%-שלא יפחת מ

 .1.8להוצאות מימון נטו) מינימלי של  EBITDAיחס כיסוי חוב (  .ב

 .7.5%יחס חוב מובטח בשיעבוד לסך החוב לא יעלה על   .ג

 ATR-ב .5

 .60%-44%של ס חוב לשווי נכס משועבד מקסימלי יח  .ד
 .145%-120% של לתשלומי קרן ריבית) מינימלי EBITDAיחס שירות חוב (  .ה

  בגזית פיתוח .6

(והוסכם כי ביחס ליום   ליון ש"חימ 425- ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות לא יפחת מ
בתוספת הלוואות ובנוסף ההון העצמי  מיליון ש"ח) 180-לא יפחת מ 2015בדצמבר,  31

חוב פיננסי ; ; יחס כיסוי חוב ויחס חוב לשווי בטוחההמאזןמסך  25%- בעלים לא יפחת מ
  .שעבוד שלילי על מספר נכסים; NOI-ל

  

 

  ודורי בנייה בקבוצת דורי .7

בגין התחייבויותיהן הפיננסיות התחייבו קבוצת דורי וחברות מוחזקות שלה לעמוד באמות 
למאזן בקבוצת דורי של  עצמי מאוחד הבאות: יחס הון המידה הפיננסיות העיקריות

כי הגדרת "הון עצמי מאוחד" תתוקן כך הוסכם ו( על בסיס דוחות מאוחדים 15%לפחות 
שהון עצמי כאמור יכלול גם הלוואות בעלים שהועמדו ו/או יועמדו לחברה ו/או לחברות 

תבי נחיתות בת שלה, אשר לגביהן נחתמו ו/או יחתמו כלפי הבנק הרלוונטי כ
)subordination(( על בסיס דוחות בדורי בניה ובחברה בת שלה; יחסי הון לסך מאזן ,

לפחות; ההון של דורי בנייה (ללא זכויות שאינן מקנות שליטה)  20%-13%מאוחדים של 
ומסגרות אשראי לא  , השקעות לזמן קצרמליון ש"ח; הנזילות (מזומנים 100- לא יפחת מ

מיליון  30-מ ת שלהומאוחד ותש"ח ובחבר מיליון 40- יה לא תפחת ממנוצלות) בדורי בנ
; 70%לא יעלה על בתוספת הלוואות בעלים בניה  ש"ח; יחס חוב פיננסי להון של דורי

, ויצוין מההון המוחשי של דורי בניה 3ס חוב פיננסי בתוספת ערבויות לא יעלה על פי יח
ה כי היא תקויים החל מהדוחות הכספיים כי עבור התניה זו אישר גוף פיננסי לדורי בני

; 30%לא יעלה על ובחברה בת שלה ; יחס חוב למאזן של דורי בניה 2016ביוני  30ליום 
מסך החוב הפיננסי (כולל ערבויות) של  30%מממן לא יעלה על  גוףשיעור חלקו של 

חברה  ושלבניה  על נכסי דוריקבוע או שוטף התחייבות שלא ליצור שעבוד דורי בניה; 
; התחייבות של דורי בניה לא למשוך הלוואות ו/או להעבירם לצד ג' כלשהובת שלה 

בעלים שהעניקה לחברה בת ו/או דיבידנדים, במידה ודורי בניה אינה עומדת 
בחברה בת של דורי או זהות בעלי המניות בהתחייבויותיה כלפי הבנק; אי שינוי שליטה 

חיובי לכל שנת פעילות בחברה  EBITDAהצגת ; ללא אישור מראש של גוף מממן בניה
  בת של דורי בניה.

 

כמו כן, קיימות בחברות מוחזקות אמות מידה פיננסיות מקובלות נוספות כגון יחסי כיסוי  .8
) לחוב ואמות מידה מקובלות NOIריבית ו/או קרן, יחסי מינוף, יחס הכנסה תפעולית נטו (

  נוספות.
  

החברה ושל חברות מוחזקות שלה, כלולים תנאים מקובלים כמו כן, בחלק ממסמכי האשראי של 
להעמדת האשראי לפרעון מיידי, ובהם: שינוי שליטה בחברה או בחברות אשר ניירות הערך שלהן 
משועבדים להבטחת האשראי, שינוי מבנה, הליכים משפטיים מהותיים מסוימים (לרבות בהקשר 

הפסקת פעילות, הפסקת מסחר בניירות הערך של פירוק והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל), 
, החזקה ברפים ותנאים מסויימים Cross Default, המשועבדים להבטחת האשראי או של החברה
  ידי החברה, כהונת נושאי משרה מסויימים ועוד.-בכמות מינימלית של מניות חברות מוחזקות על

ת שלה בכל אמות המידה עומדות החברה והחברות המאוחדו 2015 בדצמבר, 31נכון ליום 
 שנקבעו.
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    התחייבויות אחרות -: 23באור 
   

   ההרכב: א. 
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    
      
 40  105  )1פקדונות משוכרים (  
 99  252  התחייבויות לתשלום דמי חכירת נדל"ן להשקעה  
 6  5  תמורה נדחית בגין רכישת נכס   
 8  7  )24התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו (באור   
 37  33  התחייבויות אחרות  
    
   402  190 

 
פקדונות משוכרים מתקבלים להבטחת עמידתם בתנאי השכירות. הפקדונות מוחזרים  )1(

  ולאירו. כשהם בעיקרם צמודים לדולר ארה"ב לשוכרים בתום תקופת השכירות,
    

 .37אשר לתנאי ההצמדה של התחייבויות פיננסיות אחרות, ראה באור ב  .ב

  
  התחייבויות ונכסים בשל הטבות לעובדים  - :24 באור

  

ידי הפקדות -העסקה. התוכניות ממומנות בדרך כלל על סיום בקבוצה קיימות תוכניות הטבה לאחר
ה מוגדרת וכן כתוכניות והן מסווגות כתוכניות להפקד, קרנות פנסיה וקופות גמל לחברות ביטוח

  להטבה מוגדרת, כלהלן:
  

הטבות ובברזיל מחייבים את הקבוצה לשלם לעובד  דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל  .א
בעת פיטורין או פרישה בנסיבות מסויימות. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים 

ההטבות קבלת ב מזכה העובד אשר שכרמתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על 
  לאחר סיום העסקה.

  

-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים בישראל, חלים תנאי סעיף 
פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, - , על1963

מים כאמור לעיל (תוכנית פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכו
  להפקדה מוגדרת).

  

שאינו מכוסה על ידי הפקדות כאמור לעיל,  הטבות לאחר סיום העסקההחלק של תשלומי ה
מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות לעובדים, 

  , בכפוף לשיקולי מהותיות.ההוגן בהתבסס על הערכה אקטוארית בשווי
  

, מכוסות באופן שוטף באמצעות תשלומים הקבוצה ביתר המדינות בהן היא פועלתהתחייבויות   .ב
ובאמצעות תשלומים בהם נושא העובד  ואחריםעבור קרנות פנסיה, ביטוח לאומי, ביטוח רפואי 

פי הדין המקומי, ולפיכך הן מהוות במהותן -כמתחייב על(כגון: דמי ביטוח אובדן כושר עבודה) 
 פיטורין ואחריםהטבות בגין תשלומים נוספים עבור ימי מחלה, להפקדה מוגדרת. תכניות 

  ספציפי. עסקהה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם הקבוצהנתונים לשיקול דעתן של חברות 
 

הפרשה להטבות בגין פיטורין מוכרת בדוחות הכספיים במועד בו התקבלה החלטה בדבר   .ג
  ת משפטית או משתמעת לתשלומן.הפיטורין, במדינות בהן לקבוצה מחוייבו

  

בפוליסות ביטוח מנהלים, בפוליסות ביטוח אחרות ובקופות בקרנות פנסיה, הסכומים שנצברו   .ד
גמל הרשומים על שם העובדים וההתחייבות בגינם, אינם מוצגים בדוח על המצב הכספי מאחר 

  שאינם בשליטתה ובניהולה של החברה ושל החברות המאוחדות.
  

  בה לאחר סיום העסקה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.לתוכניות ההט
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  מסים על ההכנסה   - :25 באור
  

  חוקי המס החלים על חברות בישראל  .א
  

 רווחי/הפסדי הון .1
  

 להלן. 4מס רווח הון החל על חברות בישראל הינו מס החברות כאמור בסעיף 
  

 מיסוי הכנסות מדיבידנד .2
  

, לא תיכלל בחישוב מס הכנסה ("הפקודה")ת (ב) לפקוד126בהתאם להוראות סעיף 
ההכנסה החייבת של החברה הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות 
שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב 

  במס חברות בישראל.
  

בשיעור מס של דיבידנד המתקבל בידי החברה מחברה זרה יתחייב בידיה בישראל 
, תוך מתן זיכוי בגין המס שנוכה במקור בחו"ל על הדיבידנד (זיכוי ישיר). עודף  25%

  שנות המס הבאות. 5זיכוי ישיר ניתן להעברה עד לתום 
  

יחד עם זאת, לבקשת החברה ובהתקיים תנאים מסוימים, החברה רשאית לבחור 
) ביחס להכנסה ברוטו 2015בשנת  26.5%בחלופה לפיה יוטל מס בשיעור מס חברות (

ממנה חולק הדיבידנד (סכום הדיבידנד שחולק בתוספת המס שנוכה במקור ומס 
החברות הזר ששולם בגינו), תוך קבלת זיכוי הן בגין המס הזר ששולם על ההכנסה 

ר בחו"ל ממנה חולק הדיבידנד בחברה הזרה (זיכוי עקיף), והן בגין המס שנוכה במקו
ין, כי זיכוי עקיף ניתן עד לשתי רמות בלבד ובתנאים מסוימים. יצו ביחס לאותו דיבידנד.

  עודף זיכוי עקיף לא ניתן להעברה לשנים הבאות. 
  

 רווחי/הפסדי הון ממכירת מניות של חברות בנות .3
  

רווח הון ריאלי שנבע לחברה ממכירת החזקותיה הישירות באחת או יותר מהחברות 
וך קבלת זיכוי מהמס הזר ששולם בחו"ל בגין הזרות בקבוצה יתחייב במס בישראל, ת

  רווח ההון מאותה מכירה ובכפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס הרלוונטית.
  

 שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה בישראל .4

ביום  .26.5%היה  2014-2015ובשנים  25%היה  2013שיעור מס החברות בישראל בשנת 
(שיעור מס  )216קון פקודת מס הכנסה (מס' נכנס לתוקפו חוק לתי 2016,בינואר 1

 יעמוד על 2016בינואר,  1 -, לפיו שיעור מס החברות החל מה2016- החברות), התשע"ו
25%. 

  
אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכלית לשנים  2013ביולי,  30ביום 

אשר מטרתם  (חוק התקציב), אשר כוללת, בין היתר, שינויים פיסקאליים 2013-2014
  העיקרית היא העמקת גביית המסים לאותן השנים.

השינויים האמורים כוללים, בין היתר, מיסוי רווחי שערוך המותנה בתקנות שיקבעו 
 בעתיד. נכון לתאריך הדיווח טרם נקבעו תקנות כאמור.

  

  חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 
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 מסים על ההכנסה (המשך)     - :25 אורב
 

 מיסוי בארה"ב  .ב
  

, בשל שינוי  EQY לא נרשמות הוצאות מסים על ההכנסה בדוחות של 1995בינואר,  1החל מיום 
בתוקף מאותו מועד, זאת למעט הוצאות  REITבמעמדה לצורכי מס בארה"ב, למעמד של 

לצורכי מס. משמעות מעמד זה  REITשאינן במעמד  EQYמסים שנרשמות בגין חברות בנות של 
, קיימת REIT-הינה פטור ממס על רווחיה המחולקים לבעלי המניות. בכדי לשמור על מעמדה כ

מהרווח לצורכי מס והשתת המס על  90%בין היתר, לחלוקת רווחים בשיעור של לפחות  ,חובה
  מקבלם.

  

כספיים אלו. מכיוון נכון למועד דוחות  REIT-פועלת כ EQYלמיטב ידיעת הנהלת החברה, 
, היא מחוייבת בין היתר בחלוקת מרבית רווחיה REIT-כ EQYשלצורך שמירת מעמדה של 

לצורכי מס כאמור לעיל לבעלי מניותיה, יוצרת החברה התחייבות מסים נדחים בגין הפרשים 
(נכון  EQY-, וזאת לפי שיעור החזקתה של הקבוצה בEQY-זמניים המיוחסים להשקעה ב

, יחול מס חברות בשיעורים REIT-לא תוכר כ EQY-) במידה ש38.4%- כדיווח לתאריך ה
המקובלים בארצות הברית וכמו כן, במקרה זה יכול שיחול בארצות הברית מס נוסף על 
המקבל, בעת חלוקת דיבידנד (בין היתר, בדרך של ניכוי מס במקור) בשיעור התלוי בתושבות 

  .EQY-ברה ושיעור החזקתו של הנישום בהנישום לצורך מס, סיווגו כיחיד או ח
  

על שאר חברות הקבוצה בארה"ב חל מס חברות בשיעורים המקובלים בארצות הברית (מס 
וכן מסים מדינתיים ועירוניים). על חלוקת דיבידנד מארה"ב  35%פדרלי בשיעור של עד 

ישראל  בהתאם להוראות אמנת המס בין 12.5%לחברה מנוכה מס במקור בשיעור מופחת של 
  בחברה המחלקת. 10%לארה"ב ובתנאי שהחברה מחזיקה לפחות 

  

 מיסוי בקנדה  .ג
  

על הכנסתן החייבת של חברות הקבוצה חל מס חברות אפקטיבי (פדרלי ופרובינציאלי) 
. לגבי רווח הון המופק בידי חברה קנדית, עשויה רק מחצית מרווח 31%-25%-בשיעורים של כ

יים תנאים מסוימים, עשוי דיבידנד המתקבל בידי חברה ההון להתחייב במס בקנדה. בהתק
דית קנדית שלא להתחייב במס בקנדה או לא להשפיע על הכנסתה החייבת של החברה הקנ

עשויה החברה הקנדית להתחייב במס בקנדה על רווחים  FAPI-מקבלת הדיבידנד. לפי כללי ה
הזר שהוטל על אותם  פסיביים בלתי מחולקים של חברה זרה תוך מתן הקלה בגין המס

רווחים. ככלל, חלוקת דיבידנד מחברה קנדית לתושב זר חייבת בניכוי מס במקור בשיעור של 
. שיעורי מס מופחתים עשויים להתאפשר בהתאם לאמנת המס הרלוונטית (במידה 25%

 15%שחלה). בהתאם לאמנת המס בין ישראל לקנדה, יחול ניכוי במקור בשיעור מופחת של 
  י דיבידנדים וריבית.על תשלומ

  

 מיסוי בפינלנד  .ד
  

. שיעור ניכוי מס במקור על חלוקת דיבידנד 20%הינו  2015בשנת שיעור מס החברות בפינלנד 
(במידה  ראות אמנת המס בין ישראל לפינלנדבהתאם להו 5%מפינלנד לישראל עומד על 
בעקבות שינוי ). 15%, אחרת שיעור ניכוי המס במקור הינו 10%ושיעור ההחזקה הינו לפחות 
גם על מרכיב הדיבידנד שמקורו  חל, הניכוי במקור 2014בינואר  1 - חקיקה בפינלנד, החל מה

  בהחזר השקעה.
  

 מיסוי בנורבגיה  .ה
 

. שיעור מס CTYידי חברת -הפעילות בנורבגיה מבוצעת באמצעות חברה נורבגית המוחזקת על
. ככלל, תחת הדין 2016 ,לינואר 1- החל מה 25%-ו 2015בשנת  27%החברות בנורבגיה הינו 

שיעור מס מופחת עשוי  .25%הפנימי, שיעור המס על חלוקת דיבידנד מנורבגיה הינו 
 EEA-למדינות החברות ב להתאפשר תחת אמנות המס השונות. בחלוקת דיבידנד מנורבגיה

 (למעט במקרים מסוימים). 0%השיעור הינו 
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 מסים על ההכנסה (המשך)  - :25 באור

 בשבדיה מיסוי  .ו
  

. ככלל, CTYהפעילות בשבדיה מבוצעת באמצעות חברות שבדיות המוחזקות על ידי חברת 
ת הדין . שיעור המס על חלוקת דיבידנד משבדיה תח22%שיעור מס החברות בשבדיה הינו 

  . השונות תחת אמנות המסעשוי להתאפשר מופחת  מס. שיעור 30%הפנימי הינו 
  

 מיסוי בהולנד  .ז
 

חל על  20%(שיעור מס של  25%כפופה למס חברות בהולנד בשיעור של חברה הולנדית 
). בהתקיים תנאים מסוימים, הכנסות החברה ההולנדית אלפי אירו 200הכנסה עד לגובה של 

מהחזקותיה בגרמניה יהיו פטורות ממס בהולנד. בהתאם לאמנה בין ישראל להולנד, בחלוקת 
 5%ישראל ינוכה מס במקור בשיעור של דיבידנד מחברה תושבת הולנד לחברה תושבת 

  ).15%, אחרת שיעור ניכוי המס במקור הינו 25%(במידה ושיעור ההחזקה הינו לפחות 
  

 מיסוי בגרמניה  .ח
 

(בהנחה שעל החברה  15.825%ככלל, שיעור מס החברות (כולל מס סולידריות) בגרמניה הינו 
הולנדית המחזיקה בה אינה חייבת ). חלוקת רווחי שותפות גרמנית לחברה הTrade Taxלא חל 

במס בגרמניה, לפי דין פנימי. תשלומי ריבית מגרמניה לתושב זר פטורים ממס בגרמניה לפי 
דין פנימי, למעט במקרים מסוימים. רווחי הון ממכירת ההחזקה בגרמניה עשויים להתחייב במס 

אים לפטור מהרווח עשוי להיות פטור ממס בגרמניה בהתקיים התנ 95%בגרמניה, אך 
  .ההשתתפות הגרמני

  
  ג'רזי מיסוי באי  .ט

  
(למעט ביחס לתחומי פעילות ספציפיים עליהם מוטל  0%שיעור מס החברות באיי ג'רזי הינו 

ככלל,  0%שיעור המס על חלוקת דיבידנד מג'רזי לישראל הינו ). 20%או  10%מס בשיעור של 
  רווח הון בג'רזי אינו ממוסה.

 

שיעור מס החברות באזורי  ATR - ת באמצעות חברות בג'רזי המחזיקות בהפעילות בג'רזי מבוצע
וברוסיה שיעור מס  22%, בסלובקיה הינו 19%, פולין וצ'כיה הינו ATRפעילותה העיקריים של 

  .20%-15.5%החברות האפקטיבי (הפדראלי והאזורי) נע בין 
  

 מיסוי בפולין  .י
  

ל חלוקת דיבידנד מפולין תחת הדין הפנימי , שיעור המס ע19%שיעור מס החברות בפולין הינו 
. שיעור מס מופחת עשוי להתאפשר תחת אמנות המס השונות. הפעילות בפולין 19%הינו 

ם מבנה ושייהושלם  2015. במהלך ATRידי -מבוצעת באמצעות חברות פולניות המוחזקות על
 הרווחיםנה החדש אחזקות חדש בפולין של קרן השקעות, לגבי מספר נכסים בפולין. לפי המב

 קרן ההשקעות הפולנית פטורה ממס חברות בפולין, לרבות .ברמת הקרן ימוסומנכסים אלו 
  רווחי הון. חלוקת רווחים מהקרן אינה כפופה לניכוי מס במקור. על

  
 מיסוי בברזיל  .יא

  
ריאל ברזילאי) הינו  K240-שיעור המס האפקטיבי על חברות בברזיל (בעלות מחזור גבוה מ

, למעט 0%עור המס על חלוקת דיבידנד מחברה תושבת ברזיל תחת הדין הפנימי הינו . שי34%
במקרים מסוימים. הפעילות בברזיל מבוצעת באמצעות חברות ברזילאיות וכן באמצעות קרנות 
נדל"ן. קרנות הנדל"ן פטורות ממס על הכנסותיהן, בהתקיים תנאים מסוימים. חלוקת רווחים 

 למקומיים. 20% - לזרים ו 15%ופה לניכוי מס במקור של מהקרן לבעלי היחידות כפ
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  מסים על ההכנסה (המשך)  - :25 באור
 

 שומות מס סופיות  .יב
  

ולחברות בבעלות מלאה שלה בישראל  2011לחברה שומות סופיות עד וכולל שנת המס 
  . 2011שומות מס הנחשבות סופיות עד וכולל שנת המס 

  

  מס במחלוקת בחברות בנותשומות   .יג
  

(ב) 152, הוציאה רשות המסים לשתי חברות בנות בעקיפין צווים על פי סעיף 2012דש יוני בחו
בהתאמה, במסגרתם לא התקבלה  2008-2010 - ו 2007-2010, ביחס לשנות המס הלפקוד

לפקודה. במסגרת הצווים, לא התירו לאחת  64עמדתן לפיה הינן חברות בית כהגדרתן בסעיף 
ז את הרווח שנוצר ממכירת נכס מקרקעין בחברה הנדונה כנגד מחברות הבנות בעקיפין לקז

הפסדים צבורים בחברת הבת. באם תתקבל עמדת רשות המסים במלואה, תיווצר לחברות 
מיליון ש"ח. חברות הבנות בעקיפין הגישו  49.1- הבנות בעקיפין חבות במס נומינלי בסך של כ

רות הבנות ויועציהן המקצועיים, אין ערעור על צווים אלו לבית המשפט המחוזי. לדעת החב
הוצאו  2014ביוני,  26לקבל את עמדת רשות המסים, כפי שקיבלה ביטוי בצווים כאמור. ביום 

)(ב) לפקודה בגין אותה טענה וזאת ביחס 2(א)(145שומות לחברות האמורות על פי סעיף 
מיליון  4.9 - של כ , חבות המס הנומינלית על פי השומות הינו בסך2012–ו 2011לשנות המס 

ש"ח. חברות הבנות בעקיפין הגישו השגה על שומות אלו בטענה כי הינן חברות בית, אך 
, טרם הוגש 2011-2012הוצאו צווים ביחס לשנות המס  2015ביוני  28ביום ההשגה נדחתה. 

הוצאו לחברות הבנות בעקיפין שומה לפי מיטב  2015ביולי  19ערעור על צווים אלו. ביום 
מיליון  5.6 - הינו בסכום של כ ה. המס הנומינלי על פי השומ2013 יטה ביחס לשנת המסשפ

 ש"ח. החברות הגישו השגה על שומות אלו בטענה כי הינן חברות בית.
 

הוצאה לחברת בת של החברה בעקיפין שומה לפי מיטב השפיטה  2015במהלך חודש דצמבר 
ת מימון וסוגיות נוספות, וזאת ביחס לשנת ביחס לסוגיות שונות, לרבות ביחס להתרת הוצאו

מליון ש"ח. חברת הבת בעקיפין  4.8 -המס הנומינלי על פי השומה הינו בסך של כ .2011המס 
  הגישה השגה על שומה זו.

לדעת הנהלת החברה ויועציה, ההפרשה בדוחות הכספיים מכסה את החשיפה בשל שומות 
  המס שבמחלוקת.

  
  שומות מע"מ במחלוקת  .יד

  
ולחלק  2007-ו 2006, הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף לשנות המס 2008דש מרס בחו

, הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף לתקופה מחודש 2010ובחודש אפריל  2005משנת המס 
(כולל) בשומות אלה הוגבלה יכולת ניכוי התשומות של  2009ועד לחודש אוקטובר  2008ינואר 

מיליון ש"ח בהתאמה.  5.3-מיליון ש"ח וכ 6-בסך כולל של כ החברה בגין התקופות האמורות
הגישה  2013בנובמבר  11ביום  החברה הגישה השגות על השומות האמורות והשגותיה נדחו.

התקשרה  2015ביולי,  19ביום לבית המשפט המחוזי.  על דחיית ההשגות ערעורהחברה 
יעור ניכוי התשומות המותר החברה בהסכם פשרה עם שלטונות מע"מ במסגרתו הוסכם על ש

בניכוי ואשר סילק את מלוא המחלוקות בקשר לניכוי התשומות כאמור וזאת ביחס לתקופה 
  . 2015ועד מאי  2005שמיוני 

  
 

  2015בדצמבר,  31הפסדים מועברים לצורכי מס ליום   .טו
  

הפסדים (לרבות חברות מקבוצת דורי) לחברה ולחברות מאוחדות בבעלותה המלאה בישראל 
 חברהמס הגלומה בהפסדים אלה, רשמה ההצורכי מס מועברים לשנים הבאות. בגין הטבת ל

מליון  19 -2014(ש"ח מליון  24-לקבל שיתרתם לתאריך הדיווח הסתכמה בכמסים נדחים 
  בחברה.ודה למס ש"ח) אשר קוזזו מיתרת העת
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  מסים על ההכנסה (המשך)  - :25 באור

  
לשנים  מועבריםהחברה בישראל הפסדים לצורכי מס לחברות מאוחדות בבעלות חלקית של 

ש"ח. בגין הטבת המס הגלומה בהפסדים אלו נרשמו מסים מיליארד  1.5-הבאות בסך של כ
אשר קוזזו בחלקם מיתרת העתודה  מליון ש"ח) 107-  2014מליון ש"ח ( 97-נדחים בסך של כ

  .למס
  

רים לשנים הבאות בסך של לחברות מאוחדות של החברה בקנדה הפסדים לצורכי מס מועב
מליון  76 - 2014מליון ש"ח ( 107-מליון ש"ח, אשר נרשמו בגינם מסים נדחים בסך של כ 476- כ

מיתרת העתודה למס. יתרת ההפסדים להעברה ניתנת לניצול בעיקרם ש"ח) אשר קוזזו 
  .2026-2033שנים, אשר תפקע בין השנים  20בתקופה של 

  
בארה"ב יתרת ריבית שלא נוכתה לצורכי מס מועברת לחברה בבעלות מלאה של החברה 
ש"ח הניתנת לקיזוז תחת מגבלות מסויימות מליון  285-לשנים הבאות בסכום המוערך ב

 2014מליון ש"ח ( 110- , אשר בגינה נרשמו מסים נדחים בסך של כמרווחים עתידיים לצרכי מס
בית להעברה ניתנת לניצול מליון ש"ח), אשר קוזזו מיתרת העתודה למס. יתרת הרי 116 -

  בתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
  

לצורכי מס ד וחברות בנות שלה הפסדים של החברה בפינלנבבעלות חלקית לחברה מאוחדת 
 בגינם מליון ש"ח) 543 -  2014( מליון ש"ח 637-המוערכים בכמועברים לשנים הבאות  הכנסה

  .מליון ש"ח  39-בסך של כ נרשמו מסים נדחים
  

מאוחדת בבעלות חלקית של החברה המאוגדת באי ג'רזי וחברות בנות שלה הפסדים לחברה 
מיליארד ש"ח בגינם נרשמו  1.9- לצרכי מס הכנסה מועברים לשנים הבאות המוערכים בכ

  מליון ש"ח. 35-מסים נדחים לקבל בסך של כ
   



  בע"מ גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

 

250  

       מסים על ההכנסה (המשך): 25באור 
       

     ומסים נדחים, נטטז. 
       
     הרכב ותנועת המסים הנדחים:  

   

בגין 
נדל"ן 
להשקעה
ונכסים 
קבועים 
ברי פחת

בגין 
הפסדים 
להעברה 
לצורכי 
 סה"כ אחרים מס

 מליוני ש"ח   
       
 )3,182( )4( 230  )3,408( 2013בינואר  1יתרה ליום   
       
     ן התאמות זקיפה לקרן הון בגי  
 285  )3( )6( 294  הנובעות מתרגום דוחות כספיים     
 )74( )74( -  -  זקיפה לרווח כולל אחר  
 4  -  2  2  זקיפה לקרנות הון אחרות  
 )203( 110  )11( )302( זקיפה לרווח או הפסד  
       
 )3,170( 29  215  )3,414( 2013בדצמבר   31יתרה ליום   
       
     זקיפה לקרן הון בגין התאמות   
 )152( -  14  )166( הנובעות מתרגום דוחות כספיים     
 )31( )31( -  -  זקיפה להפסד כולל אחר  
 42  -  3  39  זקיפה לקרנות הון אחרות  
 )229( 16  54  )299( זקיפה לרווח או הפסד  
       
 )3,540( 14  286  )3,840( 2014בדצמבר   31יתרה ליום   
       
 )1,584( 117  165  )1,866( חברות שאוחדו לראשונה  
     זקיפה לקרן הון בגין התאמות   
 444  20  )24( 448  הנובעות מתרגום דוחות כספיים     
 11  11  -  -  זקיפה להפסד כולל אחר  
 125  -  )3( 128  זקיפה לקרנות הון אחרות  
 )57( )215( )35( 193  זקיפה לרווח או הפסד  
 45  -  -  45  מיון בשל נכסים מוחזקים למכירה  
       
 )4,556( )53( 389  )4,892( 2015בדצמבר   31יתרה ליום   
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  (המשך) ההכנסה על מסים  - :25 באור

  
 הצפויים המס שיעורי (לפי %38.6- ל %2.13 ןבי הנעים מס שיעורי לפי מחושבים הנדחים מסיםה

  מדינה). ומס פדרלי מס כולל מימושם בעת לחול
  

 .ההפסדים בגובה הבאות בשנים חייבת הכנסה בקיום מותנה נדחים מסים נכסי יתרות מימוש
  

 
      המסים הנדחים מוצגים כדלקמן:

 רבדצמב 31   
   2015 2014 
 מליוני ש"ח   
     

 78  105    במסגרת נכסים לא שוטפים
 )3,618( )4,661(   במסגרת התחייבויות לא שוטפות

  )4,556( )3,540( 
     

     מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח או הפסד יז. 
         
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
         
 53  167  101  מסים שוטפים *)  
 9  9  100  מסים בגין שנים קודמות **)  
 203  229  (18) מסים נדחים  
    
     183  405  265 

       

  

שנוכה במקור מריבית ומדיבידנד ששילמו חברות המסים השוטפים כוללים מס רווחי הון, מס *)
מאוחדות זרות לחברה, הוצאות מסים שוטפים בגין פעילותן של חברות הקבוצה וכן הכנסות
מסים שוטפים אשר נרשמו כנגד מסים שוטפים שנזקפו להכנסה כוללת אחרת, ראה באור

 ו'.27
       
 מליון ש"ח. 75- ודמות בסך של ככולל מסים נדחים בגין שנים ק 2015בשנת  **)  
       
 מסים על ההכנסה המתייחסים לרווח כולל אחר ולסעיפי הון אחרים יח. 
       
 ו'.27- טז' ו25לעניין מסים על הכנסה המתייחסים לרווח כולל אחר ולסעיפי הון אחרים ראה באורים   
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     מסים על ההכנסה (המשך)-: 25באור 
     

 להלן התאמה בין שיעור המס הסטטוטורי לשיעור המס האפקטיבי: יט. 
         
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
         
 2,450  1,488  2,489  רווח לפני מסים על ההכנסה  

    
 25% 26.5% 26.5% שיעור המס הסטטוטורי  

    
 613  394  659  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי  
   
 עלייה (ירידה) במסים הנובעת בגין:  
    
 הכנסות פטורות, הכנסות החייבות בשיעורי מס  
 (110) (36) 11  מיוחדים והוצאות לא מוכרות *)     
 ם לצורכי מס והפרשים שינוי ביתרת ההפסדי   
 84  245  149  זמנים אחרים שבגינם לא נזקפו מסים נדחים, נטו   
 מס בגין חלק המיעוט ברווחי חברה מאוחדת   
 REIT  (196) (166) (218)במעמד      

  
 השפעת המס בגין מבנה החזקות חדש בפולין 

 -  -  (428) י' לעיל)25(באור    
 9  9  100  ים בגין שנים קודמותמס  
 (49) -  (31) מסים נדחים בשל שינויים בשיעורי המס  
 מסים בגין חלק החברה ברווחי חברות  
 (37) (3) (64) המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו     
 הפרש בשיעור המס החל על הכנסות של  
 (27) (38) (17) חברות בחו"ל והפרשים אחרים     
    
 265  405  183  מסים על ההכנסה  
    
 10.8% 27.2% 7.4% שיעור מס אפקטיבי  
         

  

-0%בעיקר בגין רווחים שאינם מהווים הכנסה חייבת לצורכי מס ובגין שיעורי מס של  *)
עלות הקבוצה,הצפויים לחול בעת המימוש של חלק מנכסי המקרקעין שבב 13.2%

 בעיקר בקנדה.
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  התקשרויות  .א

  
   FCR-הסכם בעלי מניות בקשר ל .1

     
, התקשרו החברה ואלוני חץ בהסכם בעלי מניות אשר החליף את 2011בחודש ינואר 

. במסגרת הסכם זה נקבעו, בין היתר, 2000הסכם בעלי המניות מחודש אוקטובר 
דירקטורים  2(עד  FCRות בדבר תמיכה הדדית במינוי נציגי הצדדים לדירקטוריון הורא

יתר הדירקטורים מטעם החברה), הענקת זכות הצטרפות של אלוני חץ  מאלוני חץ,
על ידי החברה, הוראות בדבר זכות החברה לחייב את אלוני חץ  FCRבמכירת מניות 

ברכישת ניירות ערך נוספים הדדית , זכות השתתפות FCR-להצטרף במכירת מניותיה ב
, תחת תנאים מסויימים תינתן על ידי אלוני חץ FCRמניות  במקרה של מכירת, FCRשל 

, וכן התחייבות אלוני חץ להימנע מלהתערב בניהול או לחברה זכות הצעה ראשונה
 FCRבכפוף לתנאים מסוימים. כן הוסכם שדירקטוריון הכל לנסות לרכוש בה שליטה, 

  חברים. 15-ה יותר מלא ימנ
  

שנים או עד אשר החזקותיה של אלוני  10תוקף הסכם בעלי המניות הינו לתקופה של 
, או עד אשר החזקותיה של FCRמהון המונפק של  3%-יהוו פחות מ FCRחץ במניות 

כן, ניתנה לצדדים זכות  , על פי המוקדם שבהם.20%- יהוו פחות מ FCRהחברה במניות 
  יומו במקרה של שינוי שליטה באלוני חץ. להביא את ההסכם לס

  
הסכם והן פועלות ההגיעו החברה ואלוני חץ להסכמות לסיום  2016 סבחודש מר

  לביטולו.
  

      ATRהסכם עם  .2
  

במערך ("המשקיעים")  CPI-התקשרו החברה ו 2008בשנת ג', 9בהמשך לאמור בבאור 
זכות ים הכולל ATRטוי בתקנון כפי שקיבלו בי ,ATR-לעיגון זכויותיהם ב ATRהסכמים עם 

מטעם המשקיעים, קביעת זהות יו"ר הדירקטוריון  ,ATRלמינוי ארבעה חברי דירקטוריון 
העניקה  ATRבנוסף,  ATRומינוי מרבית חברי ועדת המינויים של דירקטוריון  ATRשל 

, לרבות מינוי ATR-זכויות הסכמה בקשר עם קבלת החלטות מהותיות מאוד בלמשקיעים 
(ראה  2015ידי החברה בחודש ינואר - על CPI-מ  ATR. עם רכישת מלוא מניות ATRכ"ל מנ

באופן שזכויות המשקיעים האמורות לעיל נותרו באופן  ATRתוקן ההסכם עם ) 2ג'9באור 
  בלעדי בידי החברה.
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 CTY - הסכם בעלי מניות בקשר ל .3

  

 CPP Investment -לחברה ול 2014בשנת  CTYשל  ד עם ביצוע ההנפקה הפרטיתבד בב
Board European Holdings S.ar.l  להלן) - CPPIBEH ( התקשרה החברה עםCPPIBEH 

שיומלצו   CTY -ב לפיו התחייבה החברה לתמוך במינויים של עד שני דירקטוריםבהסכם 
-מינויים של עד שלושה דירקטורים בהתחייבה לתמוך ב CPPIBEH -ו  CPPIBEHידי- על

CTY החברה להעניק ל התחייבה שיומלצו על ידי החברה. בנוסף-CPPIBEH  זכות
במהלך  CTYמהון המניות של  5%בהיקף העולה על  CTYהצטרפות למכירה של מניות 

ההסכם יסתיים במועד  בכפוף לתנאים מסויימים.עשר חודשים, -תקופה של שנים
 10%-תחזיק פחות מ  CPPIBEH)2תום עשר שנים ממועד חתימתו, () 1המוקדם מבין: (
  .CTYמהון המניות של  20%-) החברה תחזיק פחות מ3, או (CTYמהון המניות של 

  

לקבוצה הסכם לחכירת מטוס לשימוש עסקי על ידי מנהלי הקבוצה. החכירה מסווגת  .4
ון דולר. הסכם מלי 2.5-. דמי החכירה השנתיים הינם כIAS 17-כתפעולית בהתאם ל

 . הקבוצה התקשרה עם צד שלישי לקבלת שירותי תפעול2017החכירה מסתיים במאי 
מליון דולר ובתוספת יהול שנתיים קבועים בסך של כלמטוס בתמורה לדמי נ ותחזוקה

 הוצאות משתנות בהתאם להיקף השימוש במטוס.
ת נוהל שימוש אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת הביקור 2016בשנת 

מעורב במטוס, לפיו ניתן לצרף לנסיעות עסקיות לצרכי החברה גם נוסעים שאינם 
מעורבים בעסקי הקבוצה לרבות קרובים של בעל השליטה בחברה, וכן מנגנון תשלום 

  לחברה בגין שימוש כאמור.
  

חברות הקבוצה התקשרו בהסכמי חכירה תפעולית עם שוכרים בנוגע לנכסים  .5
 :בגין הסכמי החכירהדמי החכירה המינימליים לקבל הלן פירוט לשבבעלותן. 

 

 
 בדצמבר 31   
   2015 
 מליוני ש"ח   
    
 3,412  שנה ראשונה  
 10,068  שנתיים עד חמש שנים  
 5,851  שנה שישית ואילך  
 19,331  סה"כ  
   
  .38ראה באור לגבי התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קשורים,  6. 
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  ערבויות  .ב
  

ערבות (למעט קבוצת דורי) , חברות מאוחדות של החברה 2015בדצמבר,  31ליום  .1
להלוואות מגופים שונים, בשל נכסים להשכרה בפיתוח בבעלותן המשותפת עם שותפים 

מליון ש"ח (ליום  877 -, בסך של כוכן ערבויות בנקאיות במהלך העסקים הרגיל שלהן
  מליון ש"ח). 758-כ - 2014בדצמבר,  31

  

  :2015בדצמבר  31להלן הערבויות של קבוצת דורי וחברות מאוחדות שלה ליום  .2
 

 
 מליוני ש"ח    
 407  ערבויות בנקאיות לפי חוק מכר דירות   
 400  ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע וטיב עבודות קבלניות אחרות   
 184  אחרות   
 991  סה"כ   

 
החברה ערבה בערבויות בלתי מוגבלות בסכום כלפי תאגידים בנקאיים להבטחת  .3

אשר סכום המסגרות אשראי שקיבלו חברות מאוחדות בבעלות מלאה של החברה 
 1,335- מליון ש"ח וכ 1,664-הסתכם בכ 2014 -ו 2015בדצמבר  31(קרן) בגינם, לימים 

-הסתכם בכ 2014-ו 2015בדצמבר  31בהתאמה. ניצול המסגרות לימים מליון ש"ח, 
ות מלאה של החברה . חברות בנות בבעלמליון ש"ח, בהתאמה 463-מליון ש"ח וכ 1,171

ללא  ומאחרים לקווי אשראי שקיבלה החברה מתאגידים בנקאייםו ערבות להלוואות
ת להבטחת אשראי כמו כן, שיעבדה החברה מניות של חברה מאוחד הגבלה בסכום.

 שקיבלו חברות בנות בבעלות מלאה של החברה.
  

  

 .29באשר לבטחונות שהוענקו להבטחת ערבויות, ראה באור  .4
  

  

 ואחרות שלמת פיתוח ופיתוח מחדש של נכסיםהתחייבויות תלויות לה  .ג
  

  

לחברות מאוחדות של החברה התחייבויות חוץ מאזניות להשלמת פיתוח ופיתוח מחדש  .1
 31מליון ש"ח (ליום  2,349- ים אשר לתאריך הדיווח מסתכמות לסך של כשל נכסים מניב

  מליון ש"ח). 2,096- כ 2014בדצמבר, 
 

  

- התחייבות תלויה להחזר מע"מ תשומות שהתקבל בסך של כ CTY -לתאריך הדיווח, ל .2
מליון ש"ח), באם יימכר המקרקעין  448- כ - 2014בדצמבר,  31מליון ש"ח (ליום  469

שנים  5השנים הבאות, או במהלך  10ת ליישות פטורה ממע"מ במהלך נשוא התשומו
 .2008בגין חוזי רכישה בפינלנד שקדמו לשנת 

  
  

 תביעות משפטיות  .ד
  

  

קיימים מספר הליכים משפטיים נגד חברות מאוחדות של החברה בקשר עם מהלך  .1
העסקים הרגיל שלהן, לרבות בשל פגיעות גוף ורכוש שהתרחשו במרכזים מסחריים 

, כמו גם בגין ליקויי בניה ותביעות ספקים וקבלני משנה בקבוצת רים שלהןובנכסים אח
להערכת החברה, סכומי התביעות ככל שיש כאלה, אינם מהותיים (בנפרד או  דורי.

 במצטבר) לתוצאות החברה.
 

  

  

נכון למועד זה עומדים  2015בדצמבר,  31בדוחותיה הכספיים ליום  ATRכפי שפרסמה  .2
ואחרים הליכים פליליים בפני בית הדין הפלילי בוינה בקשר עם  Julius Meinlנגד 

וקודם לכן. בקשר לכך פירמת עורכי הדין המייצגת  2007אירועים שהתרחשו בשנת 
במועד התרחשות האירועים  ATR-, אשר היו להם השקעות בATR-מספר משקיעים ב
רמית, הפרת אמונים והפרת הינה אחראית בגין מספר אירועי ת ATRהאמורים, טענה כי 

 בגין אותם אירועים.  Austrian Capital Market Act-וה Austrian Stock Corporation Act-ה
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להשיב לטענות האמורות והחל בהליכי חקירה פליליים  ATR-התובע הציבורי הורה ל
ישנה חוסר בהירות  .Austrian Corporate Criminal Liability Act-על בסיס ה ATRכנגד 

 ATR. בכל מקרה, ATRעל  2006 -באשר לתחולתה של חקיקה זו, אשר נכנסה לתוקף ב
מאמינה כי אין זה ראוי שתמצא אחראית בגין אירועים אלה ועל כן בכוונתה להגן על 

  עצמה באופן אקטיבי מפני הליכים אלה. 
  

ר הליכים אזרחיים וחקירות רגולטוריות באוסטריה, בקשר מעורבת במספ ATRבנוסף, 
בהיקף שאינן מהותי  2006-2007עם עסקאות ניירות ערך ונושאים קשורים בין השנים 

על הסדר להקמת קרן פיצויים בקשר עם  ATRהודיעה  2016בחודש ינואר לחברה. 
י ההסדר על פ .ההליכים באוסטריה וכן הצטרפותם של יחידים להליכים הפליליים

המוצע המשקיעים הרלבנטיים יהיו זכאים לפיצוי בהתאם למתודולוגיה שנקבעה, כאשר 
ATR יצויין כי הרשויות בג'רזי מצאו כי לא  מיליון אירו. 32 -התחייבה לתשלום כולל של כ

  היתה הפרה של החוקים המקומיים בגין האירועים האמורים.
  

לעניינים כלכליים בבית המשפט המחוזי הוגשו במחלקה  2014 יולי ואוגוסטבחודשים  .3
, דירקטורים קבוצה אביב בקשות לאישור תובענות כייצוגיות, כנגד דורי בניה, דורי-בתל

ונושאי משרה שלהן ורואה החשבון המבקר שלהן, וכן כנגד גזית פיתוח והחברה. עניינן 
, לפי קבוצה דוריבלציבור המשקיעים בדורי בניה ו/או כביכול זק שנגרם נשל הבקשות 

העניין, כתוצאה מפרסום מידע מטעה לכאורה בדיווחי דורי בניה, לרבות בדוחות 
הכספיים שלה, ואי דיווח במועד על מידע שלילי מהותי אודות תוצאותיה הכספיות 

. קבוצה ומצבה הכספי של דורי בניה, ובאופן נגרר אודות תוצאותיה הכספיות של דורי
, 1968 –ת כוללות עילות מכוח חוק ניירות ערך, תשכ"ח עילות התביעה בבקשות האמורו

ביניהן הכללת פרטים מטעים בדוחות הכספיים ודיווחים חסרים ומטעים, עוולת רשלנות 
מדיני הנזיקין, הפרת חובה חקוקה (ביחס להוראות חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו וכן 

ה. התביעות האמורות הינן חוק החברות) וקיפוח, והכל בהתייחס לדיווחיה של דורי בני
מיליון ש"ח (בכפוף לכימות הנזק המדויק  75 -מיליון ש"ח ל 13בסכומים הנעים בין 

 במסגרת הדיונים בתובענות), אשר אינם מהותיים לחברה (לרבות במצטבר). 

בקשות שנמחקו). החברה ויתר  3הבקשות האמורות אוחדו להליך אחד (למעט 
לבקשה המתוקנת, ולאחריהם הגישו המבקשים את  ובותיהםגהמשיבים הגישו את ת

ובתם, וכן הוסיפו והגישו בקשה לגילוי מסמכים, בה עתרו לגילויים של מסמכים שת
התקיים דיון מקדמי  2015בחודש דצמבר  שאינם שייכים לחברה או לגזית פיתוח.

בבקשה המתוקנת במסגרתו הסכימו הצדדים להעביר את ההליך לגישור. עוד הסכימו 
 הצדדים כי בשלב זה הדיון בבקשה לגילוי מסמכים יעוכב. 

  בשלב מקדמי זה של ההליך, לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה.
ודירקטורים  קבוצה דוריושתי תביעות נגזרות כנגד דורי בניה  2014כמו כן הוגשו בשנת 

. ביחס ונושאי משרה שלהן בנוגע לחלוקת דיבידנד שביצעה דורי בניה לבעלי מניותיה
לשתי הבקשות לאישור תביעות נגזרות, קבע בית המשפט כי החלטה בעניין סדרי הדין 
בבקשות אלה, תינתן על ידו במועד מאוחר יותר, לאחר הגשת הבקשה המאוחדת 

  לאישור תובענה כייצוגית.
הגיש בעל מניות של החברה למחלקה לעניינים כלכליים בבית  2016בחודש ינואר  .4

אביב בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החברה וכנגד גזית -תלהמשפט המחוזי ב
 .פיתוח, כהליך מקדמי טרם הגשת בקשה לתביעה נגזרת כנגד נושאי המשרה שלהן

השקיעו החברה וגזית פיתוח כספים רבים,  2007בבקשה נטען, בתמצית, כי החל משנת 
בור, כנטען, בקבוצת בסכומים העולים כדי מאות מיליוני ש"ח, שברובם הינם כספי הצי

דורי ובחברות בנות שלה. זאת, כך נטען, בין היתר, אף שמדובר היה בקבוצת חברות 
כושלת, שאינה עוסקת בליבת הפעילות של החברה ושל גזית פיתוח. כן נטען, 
שהחברה וגזית פיתוח המשיכו והזרימו כספים לקבוצת דורי גם כאשר התגלתה סטייה 

ויות וההכנסות הצפויות בפרויקטים שלה, דבר שאילץ את מהותית בהערכות לגבי העל
קבוצת דורי להציג מחדש את דוחותיהם הכספיים. המבקש מוסיף וטוען שבחודש ינואר 

מכרה גזית פיתוח את החזקותיה בקבוצת דורי תמורת סכום "זעום", ולטענתו בכך  2016
 קשה מקימות "הקיץ הקץ על ההשקעה". המבקש טוען, כי הנסיבות המתוארות בב
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך) -: 26באור 

כביכול "חשד" להתנהלות "רשלנית" ואף "פזיזה" של נושאי המשרה בחברה ובגזית 
פיתוח, בנוגע להשקעה בקבוצת דורי, ולכן הוא מבקש לקבל לידיו את המסמכים 

פיתוח בנוגע המבוקשים. זאת, בכדי שיוכל "לבחון" את התנהלות החברה וגזית 
להשקעה בקבוצת דורי, ולהחליט לאור כך אם להגיש תביעה נגזרת בשם החברה וגזית 

החברה וגזית פיתוח הגישו את תשובתן לבקשה והמבקש  פיתוח נגד נושאי המשרה בה.
 .2016הגיש את תגובתו. דיון בבקשה צפוי להתקיים בחודש אפריל 

 

קע עליה בנוי מרכז מסחרי בחכירה גזית גרמניה נמצאת בהליך משפטי עם בעל קר .5
דרש  2015מליון אירו ("הנכס"). בחודש אוגוסט  52בגרמניה ששוויו לתאריך הדיווח הינו 

; להלן: "זכות Reversion Rightבעל הקרקע לממש זכות חוזית לרכישת הנכס (
המימוש"), אשר תאפשר לו לחייב את גזית גרמניה למכור לו את הנכס במחיר המהווה 

ידי הצדדים. גזית גרמניה פנתה לבית -מממוצע שתי שמאויות חיצוניות שיומצאו על  2/3
ובעל הקרקע הגיש בקשה  ולקבלת פיצוי בגין נזקים המשפט לביטול זכות המימוש

נגדית לבית המשפט לאכיפת זכות המימוש. בשלב מקדמי זה, לא ניתן להעריך את 
  ל.סיכויי ההצלחה של ההליך המשפטי האמור להתקב

   

           הון - : 27באור 
          

    ההרכב: א. 
 2014בינואר  1 2014בדצמבר  201531בדצמבר  31   

רשום   
מונפק 
 רשוםונפרע

 מונפק 
 רשום ונפרע

 מונפק 
 ונפרע

מספר מניות   
          

  

מניות רגילות
ש"ח 1בנות  
500,000,000 ע.נ. כ"א 

 
196,509,883(*  500,000,000 

 
179,444,463(* 500,000,000 

 
176,837,508(*

     
   

 
      התנועה בהון המניות המונפק והנפרע:ב. 
   2015 2014 2013 
 מספר מניות   

 יתרה לתחילת השנה *)  
 

179,444,463 
 

176,837,508 
 

166,294,246

  
 כתבי אופציה למניות (עובדים ונושאי מימוש 

 104,242   147,670   3,441  משרה)  
 -  59,285   43,709  הבשלת מניות חסומות (עובדים ונושא משרה)  
10,439,020   2,400,000   17,018,270  הנפקת הון מניות  

 יתרה לסוף השנה *)  
 

196,509,883 
 

179,444,463 
 

176,837,508
      
   ש"ח ע.נ. מניות מוחזקות על ידי החברה. 1,046,993*)   מתוכן   

 
מליון מניות  17-הנפיקה החברה לציבור, באמצעות דוח הצעת מדף כ 2015בדצמבר,  30ג.   ביום                   

מליון  586-מליון ש"ח ברוטו (כ 604 - ש"ח למניה ובתמורה כוללת של כ 35.5רגילות במחיר של 
  "ח בניכוי הוצאות הנפקה).ש

 1.7השלימה החברה הקצאה פרטית לפיה הונפקו למשקיע פרטי  מסווג  2014בחודש אוקטובר   .ד
מליון כתבי אופציה לא סחירים ולחברה בת בבעלות מלאה של החברה  3.4-מליון מניות החברה ו

דולר  13.25 - מורה לבת מליון כתבי אופציה לא סחירים 1.4-מליון מניות החברה ו 0.7האם יונפקו 
מליון ש"ח. כתבי האופציה  118-. סך התמורה המיידית שהתקבלה בהקצאה הסתכמה בכלמניה

 .2014בדצמבר,  29 ופקעו ביוםהונפקו ללא תמורה נוספת 
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      הון (המשך)-: 27באור 
  
 הרכב קרנות הון אחרות ה. 
 בדצמבר 31   
   2015 2014 2013 
 ש"ח מליוני   
        
 15  51  )16( נכסים פיננסיים זמינים למכירה  
 147  147  147  עסקאות עם בעלי שליטה  
 44  )43( 86  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  
 16  15  16  תשלום מבוסס מניות  
 )76( )43( )36( קרן גידור תזרימי מזומנים  
      
    197  127  146 

 
    מידע נוסף בדבר רווח (הפסד) כולל אחר ו. 
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
         
 )2,414( 1,215  )3,781( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים  
 -  )45( )73( השפעת המס (מס שוטף)  
    החברה ברווח (הפסד) כולל אחר של חברות חלק   
 )29( )22( 20  המטופלות בשיטת השווי המאזני     

  
 מימוש קרן תרגום בגין חברה שטופלה בשיטת

 - - 438  השווי המאזני      

   )3,396(  1,148 )2,443( 

 172  )6( )48( רווח (הפסד) בגין גידור תזרימי מזומנים   

  
 העברה לרווח והפסד בגין מימוש עסקאות 

 130  74  10  גידור תזרים   
 )73( )10( 11  השפעת המס  
    חלק החברה ברווח (הפסד) כולל אחר של חברות   
 10  )12( 2  המטופלות בשיטת השווי המאזני     

  
 מימוש קרן גידור תזרים בגין חברה שטופלה 

 - - 14  בשיטת השווי המאזני   

   )11(  46  239 

 )7( 87  )66( רווח (הפסד) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה  
    העברה לרווח והפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים  
 4  )34( *)  -  למכירה     
 )1( )17(  *)  -  השפעת המס  
       
   )66(  36 )4( 

    הפסד בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע  
 )6( -  -  בעסקה משותפת     

 )2,214( 1,230  )3,473( סך הכל רווח (הפסד) כולל אחר  

 מליון ש"ח. 1-מייצג סכום נמוך מ *)  
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      הון (המשך) -:27באור 
     

    הרכב זכויות שאינן מקנות שליטה .ז 
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
         
 14,381  17,713  23,343  החלק בשווי המאזני *)  
    כתבי אופציה וקרן הון מתשלום מבוסס מניות  
 144  107  121  בחברות מאוחדות     
 26  27  19 תקבולים בגין אופציית המרה בחברות   
       
    23,483  17,847  14,551 
         
 לרבות קרנות הון והחלק בהפרשים מקוריים מיוחסים. *)  

 
 דיבידנד  .ח

  

בהתאם למדיניות החברה, מודיעה החברה מידי שנה על הדיבידנד השנתי הצפוי.  .1
 46יהיה  2016לרבעון הראשון של שנת הודיעה החברה, כי הדיבידנד  2016מרס בחודש 

- יוכרז דיבידנד רבעוני שלא יפחת מ 2016אגורות למניה והחל מהרבעון השני של שנת 
חלף ש"ח למניה)  1.51יהיה  2016נד שיוכרז לשנת דהכל הדיבי-אגורות למניה (סך 35

גורות למניה א 46ה חולק סכום של על פי 4201מדיניות דיבידנד שהוכרזה בנובמבר 
 ש"ח למניה בחישוב שנתי). 1.84ברבעון (

    
האמור לעיל כפוף לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה במועדים הרלוונטיים וכפוף   

להוראות כל דין הרלוונטיות לחלוקת הדיבידנד ולהחלטות אשר החברה רשאית לקבל, 
  ניות זו.לרבות לעניין יעוד אחר לרווחיה ושינוי מדי

  
 1.84מליון ש"ח ( 328-הכריזה ושילמה החברה דיבידנדים בסך כולל של כ 2015בשנת  .2

 298- כ 2013ש"ח למניה), בשנת  1.80- מליון ש"ח (כ 318- כ 2014ש"ח למניה) (בשנת 
  ש"ח למניה)).  1.72- מליון ש"ח (כ

  
(סך כולל  למניה אגורות 46הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2016במרס,  30ביום  .3

לבעלי המניות של החברה ביום  2016באפריל,  20 מליון ש"ח) לתשלום ביום 90-כשל 
  .2016באפריל,  13

  

 ניהול ההון בחברה  .ט
  

החברה בוחנת ומנתחת את הונה במונחי הון כלכלי, כלומר עודף השווי ההוגן של נכסיה על 
 מוחזקותה חברותה של הפעילות פני התחייבויותיה. החברה מנהלת את הונה במטבעות

על פי  היא פועלת ובשיעורים דומים לשיעור הנכסים במטבע האמור מכלל נכסיה אמצעותןב
  .איחוד יחסי

  
החברה מנהלת את הונה על מנת שיאפשר לה גמישות כלכלית נרחבת להמשך השקעותיה 

בוהה בתחומי עיסוקה ובתחומים משיקים לו תוך שמירה על דירוג אשראי גבוה, רמת נזילות ג
  וכן שואפת כי מרבית נכסיה יהיו בלתי משועבדים.

  
דירקטוריון החברה קבע את יחסי ההון הרצויים לשם השגת תשואה נאותה לבעלי מניותיה 
בסיכון אותו הוא מגדיר כנמוך. דירקטוריון החברה אישר להנהלת החברה מפעם לפעם לחרוג 

השקעות מהותיות, תוך קביעת יעדים מיחסי ההון אותם הוא רואה כנאותים וזאת לשם ביצוע 
  לחזרה ליחסים נאותים בזמן סביר.
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 הון (המשך)  - :27באור 
  

החברה והחברות המאוחדות שלה מגייסות הון בשווקים בהן הן פועלות לאורך שנים. בשנת 
מליון ש"ח  2,483-סך של כ 2014מליון ש"ח, בשנת  2,870- גייסה הקבוצה סך של כ 2015

  מליון ש"ח. 1,025-ל כסך ש 2013ובשנת 
  

החברה בוחנת את יחסי ההון שלה על בסיס מאוחד (כולל חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה), 
על בסיס סולו מורחב בהתייחס להון של החברות המאוחדות הציבוריות שלה על בסיס שווי 

  מאזני, וכן בהתבסס על יחסי תזרימי מזומנים.

 
  תגמול מבוסס מניות  -:28 באור

  

תוכנית  -החברה תוכנית תגמול מבוסס מניות (להלן  מפעילה 2011חודש דצמבר מ החל  .א
רשאית החברה להעניק לדירקטורים, לעובדים, לנושאי משרה ולנותני שירותים  ,לפיההתגמול)

מניות רגילות, מניות חסומות ומכשירי תגמול אחרים כמפורט בתוכנית התגמול,  ,כתבי אופציה
 .מליון מניות החברה, במשטרי ומסלולי מס שונים 4.5הניתנים למימוש לעד 

 
תוכנית התגמול האמורה בסעיף א' לעיל, כתבי אופציה, הקצתה החברה, כחלק מ 2015בשנת   .ב

 למנכ"ל החברה )PSUsחסומות מותנות בביצועים ( ) ויחידות מניהRSUsיחידות מניה חסומות (
 ).4ג'38בה (ראה גם באור לנושאי משרה ו

  
הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש ומספר האופציות למניות החברה  דברמידע בלהלן   .ג

 שלהן:המקורי 

 
 2014בדצמבר  31 2015בדצמבר  31   

   
 מספר

האופציות

 ממוצע
 משוקלל של

 מחיר
 המימוש 

 מספר
האופציות

 ממוצע
משוקלל של

 מחיר
 המימוש 

 ש"ח   ש"ח    

 44.00  1,500,716   47.72 899,854 השנהאופציות למניות לתחילת   
 -  -   43.41 1,076,993 אופציות למניות שהוענקו במשך השנה  
 48.65  )28,485(  47.31  )146,427(אופציות למניות שחולטו במשך השנה  
 35.73  )475,295(  48.65 )33,410(אופציות למניות שמומשו במשך השנה  
 48.65  )97,082(  - - ת למניות שפקעו במשך השנהאופציו  

 47.72  899,854   45.15 1,797,010 אופציות למניות לסוף השנה  

     אופציות למניות אשר ניתנות למימוש  
 47.72  299,951   47.66 564,968 לסוף השנה     

 
ש"ח ע.נ. של  1מורים לעיל ניתן למימוש למניה רגילה בת כל אחד מכתבי האופציה הא

החברה בתוספת מימוש צמודה למדד המחירים לצרכן, בכפוף להתאמות (בגין הנפקת מניות 
ימי  30- תוספת המימוש נקבעת כממוצע מחיר המניה בהטבה, הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד). 

רשאי לממש את כתבי האופציה גם  כל אחד מהניצעים יהאהמסחר שקדמו למועד ההענקה. 
). תקופת ההבשלה נקבעה בשלוש מנות שוות החל Cashless Exerciseבדרך של מימוש נטו (

  מחלוף שנה ממועד ההקצאה והאופציות תפקענה בחלוף ארבע שנים ממועד ההקצאה. 
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 תגמול מבוסס מניות (המשך)  - :28באור 

 ות ויחידות המניה החסומות מותנות הביצוע שליחידות המניה החסוממספר  מידע בדברלהלן   .ד
 החברה:

 

 2014בדצמבר  31 2015בדצמבר  31   

   
יחידות מניה 
חסומות

יחידות מניה 
חסומות 
מותנות 
 ביצוע

יחידות מניה 
 חסומות

יחידות מניה 
חסומות 
מותנות 
 ביצוע

 244,760   151,091  203,502  87,398 מניות חסומות  לתחילת שנה  
 -   -  289,194  77,205 מניות חסומות שהוענקו  
 )41,258(  )4,408( )108,776( )15,985(מניות חסומות שחולטו  
 -   )59,285( -  )43,709(מניות חסומות שהבשילו  
 203,502  87,398  383,920  104,909 מניות חסומות לסוף שנה   
        

ש"ח ע.נ. של החברה. תקופת  1ניתנות למימוש למניה רגילה בת  PSUs-ו RSUs-מה כל אחת
נקבעה בשלוש מנות שוות החל מחלוף שנה ממועד ההקצאה. תקופת  RSUs-ההבשלה עבור ה
(אשר הוענקו לנושאי המשרה מבין הניצעים בלבד) נקבעה במנה אחת  PSUsההבשלה עבור 

נית בתשואה כוללת (כולל דיבידנדים שחולקו) של בחלוף שלוש שנים ממועד ההקצאה ומות
ימי  30הממוצע במשך  לפחות ביחס למחיר המניה 20%מניית החברה בתקופת ההבשלה של 

מועד ההענקה. במקרה של חלוקת דיבידנד, יהיו הניצעים זכאים לתגמול כספי ל המסחר שקדמו
רם הבשילו במועד חלוקת שט PSUs-ו RSUs-המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין ה

  .הדיבידנד
  

, יחידות המניה החסומות ויחידות ההפסד בגין כתבי האופציה ואההוצאות שהוכרו בדוחות הרווח   .ה
 3.1-, הסתכמו לכ2013-ו 2014, 2015לעיל בשנים  ותהאמור המניה החסומות מותנות הביצוע

 מליוני ש"ח, בהתאמה. 9.7-מליוני ש"ח וכ 9.1-מליוני ש"ח, כ
 

 (ממוצע משוקלל): 2015תונים ששימשו בחישוב השווי ההוגן של התגמול ההוני שהוענק בשנת נ  .ו
  PSU  כתבי אופציה       

  מונטה קרלו  בינומי  מודל הערכת השווי

  43.4  43.4  (ש"ח) PSU-לאופציה/ מחיר הבסיס ל  תוספת מימוש

  18.76%  22.38%  סטיית תקן

  0.00%  0.00%  ריבית חסרת סיכון

  3  3.8  חיים משוערמשך 

  40.3  40.3  מחיר מניה במועד הענקה *)

  10.7  5.8  שווי הוגן ליחידה (בש"ח)

 נקבע על פי מחיר המניה במועד הענקה. RSUהשווי ההוגן של כל   *)      
  
  סקאות המסולקות במזומן  .ז
  

זכאים למענק כספי  בבעלות מלאה של החברה בחברות בנותה מספר עובדים ונושאי משר 
("יחידות"). על פני תקופת הבשלה של שלוש שנים ולק במזומן הנגזר ממחיר מניית החברה המס

   .אלפי יחידות) 185 - 2014בדצמבר,  31אלפי יחידות (ליום  16- לתאריך הדיווח קיימות כ
  

על פני תקופה של שלוש  ותהמבשיל RSUאלפי יחידות  124 - בנוסף לתאריך הדיווח קיימות כ 
 31אלפי יחידות). ליום  25 -כ 2014בדצמבר,  31המסולקות במזומן (ליום  ניםאו ארבע ש שנים

שווי ההתחייבות בגין תוכניות התגמול המסולקות במזומן בדוחות הכספיים הינו  2015בדצמבר, 
  מיליון ש"ח). 1 - 2014מליון ש"ח ( 1- כ
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  שעבודים  - :29 באור
  

 מושכנו אחרים, לטובת בנקים ידי-על שניתנו ערבויות לרבות הקבוצה, מהתחייבויות חלק להבטחת
 משוכרים כספים לקבלת זכות לרבות אחרים, נכסים ושועבדו שבבעלותה שונים במקרקעין זכויותיה

 ערך וניירות כספים עבודות, מזמיני עם חוזים פי-על זכויות ליווי, הסכמי פי- על דירות רוכשימו
 של ומניות מוחזקות חברות ממניות חלק שועבדו ,כן כמו צפים. ושעבודים מסויימים בנק בחשבונות

 הקבוצה. חברות ידי על המוחזקות אחרות חברות
  

 
   יתרות ההתחייבויות המובטחות הינן כדלקמן: 
 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 מליוני ש"ח   
     
 117  162  הלוואות ואשראי לזמן קצר 
 7,360  8,145  שוטפות)התחייבויות לזמן ארוך (כולל חלויות  
 847  834  )2) (1אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות) ( 
     
    9,141  8,324 
     

 

מובטחות בשעבוד קבוע שנרשם 2009אגרות חוב (סדרה י') שהנפיקה החברה בחודש פברואר )1(
מליון 1,134 - ח הינו כנכסי מקרקעין שבבעלות גזית פיתוח ששוויים המצרפי לתאריך הדיוו 5על 

 ש"ח.

 
מובטחות בשיעבוד קבוע שנרשם על נדל"ן להשקעה ATRשהנפיקה  2005אגרות חוב מסדרה )2(

 מליון ש"ח). 126- מליון אירו (כ 30-שבבעלותה ששוויו לתאריך הדיווח הסתכם בכ
 

  מבנים מהשכרת הכנסות  - :30 באור

  
 ההכנסות מסך %10 על עולות ממנו כנסותהה אשר שוכר אף אין לקבוצה 2015-2013 בשנים

 באור ראה גיאוגרפיים, ואזורים תפעוליים מגזרים לפי מהשכרה ההכנסות לפירוט מבנים. מהשכרת
39. 
  

 
      הוצאות הפעלת נכסים להשכרה-: 31באור 

     
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח   
        
 103  97  151  שכר עבודה ונלוות 
 650  624  671  אגרות והיטלים על נכסים 
 413  389  449  אחזקה ותיקונים 
 258  243  332  חשמל ומים 
 124  120  147  ביטוח ושמירה 
 141  111  216  אחרות 
      
   1,966  1,584  1,689 
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     עלויות מכירת בניינים, קרקעות וביצוע עבודותהכנסות ו-: 32באור 
     

 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
      הכנסות א. 
         
 328  230  236  הכנסות ממכירת בניינים וקרקעות  
 1,344  1,127  917  הכנסות מביצוע עבודות בחוזי הקמה  
       
    1,153  1,357  1,672 

       
    עלות ההכנסות לפי מקורות ההכנסה ב. 
       
 279  252  256  עלות מכירת בניינים וקרקעות  
 1,409  1,408  993  עלות ביצוע עבודות בחוזי הקמה  
       
    1,249  1,660  1,688 

       
    עלות ההכנסות לפי מרכיבי הוצאה  ג. 
       
 73  98  79  קרקע  
 427  311  237  חומרים  
 959  1,011  751  קבלני משנה  
 116  120  125  שכר ונלוות  
 5  7  7  פחת  
 108  113  50  הפחתת הפרשים מקוריים ואחרות  
       
    1,249  1,660  1,688 

 
      הוצאות הנהלה וכלליות-: 33באור 

     
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
         
 350  346  416  )1שכר עבודה ודמי ניהול ( 
 77  84  122  שכר טרחה מקצועי 
 29  25  43  פחת 
 38  40  33  ק (לרבות שכר)מכירה ושיוו 
 116  124  180  )2אחרות (כולל משרד ואחזקתו) ( 
       
    794  619  610 
       
 ב'.38לגבי שכר עבודה ודמי ניהול לבעלי עניין, ראה באור  )1( 
       
 א'.38בניכוי הכנסות דמי ניהול מחברה בעלת עניין, ראה באור  )2( 
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      הכנסות והוצאות אחרות -: 34 באור
     

      הכנסות אחרות א.
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
         
 5  -  6  רווח הון  
 198  47  -  רווח מרכישה במחיר הזדמנותי   
 15  8  25  אחרות  
      
     31  55  218 
       
       
    הוצאות אחרות ב. 
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
       

  
 הפסד מירידה בשיעור החזקה, שיערוך ומימוש 

 11  1  466  חברה מוחזקת, נטו *)   
 58  65  111  ירה)הפסד הון (לרבות הוצאות מכ  
 -  -  39  ירידת ערך מוניטין  
 2  14  20  ירידת ערך נכסים אחרים  
 3  1  162  אחרות **)  
      
     798  81  74 

       

 

מליון ש"ח 466-כולל הפסד נטו בסך של כ 2015בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום *)
 ג'), כדקלמן: 9ואיחודה לראשונה (ראה באור  ATRות של בגין רכישת מניות נוספ

     
   מליוני ש"ח    
   ATR  1,079- שיערוך השקעה קודמת ב   
   ATR  452מימוש קרנות הון בגין    
   1,531  סך ההפסד ממימוש רעיוני   
   )1,065( רווח מרכישה במחיר הזדמנותי   
   ATR  466הפסד נטו מרכישת    

       

 
מליון ש"ח בגין הפרשה להליכים משפטיים והוצאות  109-כולל סך של כ 2015בשנת **)

 . 2ד'26, לפרטים נוספים ראה באור ATRמשפטיות בהן הכירה 
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      הוצאות והכנסות מימון-: 35באור 
     

      הוצאות מימון א.
 ביוםלשנה שהסתיימה     
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
         
 1,190  1,166  1,252  הוצאות מימון בגין אגרות חוב  
 89  77  68  הוצאות מימון בגין אגרות חוב להמרה  
    הוצאות מימון בגין התחייבויות למוסדות  
 831  611  502  פיננסיים ואחרים     
 2  190  -  שערוך נגזרים פיננסיים  
 142  154  78  הפסד מפדיון מוקדם של התחייבויות ונגזרים   
 -  - 19  ירידת ערך נכסים פיננסיים  
 44  45  67  הפרשי שער, עמלות ואחרות  
 )113( )128( )134( הוצאות שנזקפו לעלות מקרקעין בפיתוח -בניכוי   
     
    1,852  2,115  2,185 

       
 

      הכנסות מימון ב.
 לשנה שהסתיימה ביום     
 בדצמבר 31     
     2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח     
          
 7  35  33  רווח מהשקעות בניירות ערך  
 4  24  19  הכנסות מדיבידנד  
 34  44  43  הכנסות ריבית מחברות מוחזקות  
 73  47  63  הכנסות ריבית  
 431  3  699  שערוך נגזרים פיננסיים *)  
 -  4  4  הכנסות מהפרשי שער ואחרות  
      
     861  157  549 

        
        
    .SWAPבעיקר מעסקאות מגדרות מסוג  *) 



  בע"מ גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

 

266  

           רווח נקי למניה -: 36באור 
           

 פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב רווח נקי למניה: 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  20152014 2013 

  

 כמות
 מניות

משוקללת
 רווח
נקי

 כמות
 מניות

משוקללת
 רווח
 נקי

 כמות
 מניות

משוקללת
 רווח
 נקי

מליוני ש"ח אלפיםמליוני ש"ח אלפיםמליוני ש"חאלפים  
        
      כמות המניות והרווח לצורך חישוב 
 927  171,103  73  176,459 620 178,426 רווח נקי בסיסי    
      השפעת מניות רגילות פוטנציאליות 
 )11( 310  )4( 87 )3(175  מדללות    
        
 916  171,413  69  176,546 617 178,601 לצורך חישוב רווח נקי מדולל 
    

 

),3ה'(9), 3ד'(9), 4ג'(9למידע בדבר כתבי אופציה למניות שהונפקו בחברות מוחזקות, ראה באור 
 .21 ),  ובדבר אגרות חוב להמרה אשר הונפקו על ידי חברה מאוחדת, ראה באור3ו'(9

 
  מכשירים פיננסיים  - :37 באור

  
  גורמי סיכון פיננסיים  .א

  
פעילותה הגלובאלית של הקבוצה חושפת אותה לסיכונים פיננסיים שונים, וביניהם סיכוני שוק 
(לרבות סיכון מטבע חוץ, סיכון מדד המחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר), סיכוני אשראי 

הול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום וסיכוני נזילות. אסטרטגיית ני
  השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. 

  
  להלן מידע נוסף בדבר הסיכונים הפיננסיים וניהולם:

  
  סיכון מטבע חוץ .1

  
הקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית ולפיכך חשופה לסיכוני מטבע כתוצאה מהחשיפה 

וריאל  אירו ,, בעיקר לדולר ארה"ב, דולר קנדירי החליפין של מטבעות שוניםלשינוי בשע
. חלק מהעסקאות של חברות הקבוצה מבוצעות במטבע שאינו מטבע הפעילות ברזילאי

שלהן. מדיניות הקבוצה הינה לשמור על מתאם גבוה בין המטבע בו נרכשים נכסיה 
ות בגין רכישת אותם נכסים, כדי לבין המטבע בו נלקחו ההתחייבויומתבצעת פעילותה 

למזער את סיכוני המטבע. הקבוצה מתקשרת בעסקאות להחלפת בסיס ההצמדה 
  ' להלן.גשל התחייבויות כחלק ממדיניות זו, לפרטים ראה סעיף והמטבע 

  
  סיכון מדד המחירים לצרכן .2

  
לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב צמודות לשינויים במדד המחירים 
לצרכן בישראל. לגבי סכום המכשירים הפיננסיים אשר צמודים למדד המחירים לצרכן 

ובדבר עסקאות החלפת שבגינו קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן 
' ה -' וגראה סעיפים בסיס הצמדה בהן התקשרה החברה לשם הגנה מפני חשיפה זו, 

  להלן.
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  סיכוני ריבית .3
  

ות ריבית משתנה חושפות את הקבוצה לסיכון בתזרים מזומנים ואלו התחייבויות הנושא
הנושאות ריבית קבועה חושפות את הקבוצה לסיכוני ריבית בגין שווי הוגן. כחלק 
מאסטרטגית ניהול הסיכונים, מקיימת הקבוצה תמהיל מסויים בין חשיפה לריבית 

אם לתנאי השוק קבועה ולחשיפה לריבית משתנה. הקבוצה מבצעת מפעם לפעם ובהת
עסקאות החלפת ריבית משתנה לריבית קבועה ולהיפך, לשם הגנה על התחייבויותיה 

 86.4%- ' להלן). לתאריך הדיווח כג מפני שינויים בשיעורי הריבית (ראה סעיף
לא כולל עסקאות החלפת ריבית) היו בריבית קבועה  80.4%מהתחייבויות הקבוצה (

). 88.6% - כ לא כולל עסקאות החלפת הריבית ,91.4% - כ 2014בדצמבר,  31(ליום 
  .20 - 22למידע נוסף בדבר שיעורי הריבית ומועדי הפרעון, ראה גם באורים 

  
  סיכון מחיר .4

  
לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך, מניות, תעודות 

ינים למכירה השתתפות בקרנות נאמנות ואגרות חוב, המסווגים כנכסים פיננסיים זמ
ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר בגינן הקבוצה חשופה 
לסיכון בגין התנודתיות במחיר נייר הערך הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה. 

מליון ש"ח  354של השקעות אלה הינה  2015בדצמבר,  31היתרה בדוחות הכספיים ליום 
  .מליון ש"ח). חשיפה זו אינה מוגנת 299  - 2014 בדצמבר, 31(
  

  סיכון אשראי .5
  

תוצאות הקבוצה מושפעות מן האיתנות הפיננסית של לקוחותיה. הקבוצה אינה חשופה 
לריכוזים משמעותיים של סיכוני אשראי. הקבוצה בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות 
ות והיקף האשראי שנתנה ללקוחותיה. בהתאם, מבצעת הקבוצה הפרשה לחוב

  מסופקים בהתבסס על סיכון האשראי של לקוחות מסויימים.
  

מזומנים ופקדונות מופקדים במוסדות פיננסיים גדולים. להערכת הנהלת החברה, הסיכון 
  שצדדים אלו יפרו את התחייבויותיהם הינו נמוך, בהתחשב באיתנות הפיננסית שלהם.

    
  סיכון נזילות .6

  

ים בין קבלת מימון לזמן ארוך, בין היתר מדיניות הקבוצה היא לשמר איזון מסוי
משכנתאות בגין נכסים, הלוואות מבנקים ואגרות חוב לבין הגמישות הקיימת באמצעות 

שנים  5עד  3 ) לתקופות שלRevolving lines of creditשימוש בקווי אשראי מתחדשים (
 בהתאם לצורך.  שונותבמסגרתם יכולה הקבוצה לנצל אשראים לתקופות 

  

ש"ח. לקבוצה  מיליארד 1.6-כלקבוצה גרעון בהון החוזר בסך של  2015בדצמבר,  31 ליום
מיליארד ש"ח הניתנים לניצול  8.1 -קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך כולל של כ

בשנה הקרובה. הנהלת החברה בדיעה כי המקורות הנ"ל בתוספת תזרים המזומנים 
ת מחברות הקבוצה לעמוד בפרעון החיובי מפעילות שוטפת, יאפשרו לכל אח

  התחייבויותיהן לזמן הקצר.
  

(ראה סעיף ג'  חלפת בסיס ההצמדה והמטבע של התחייבויותבקשר עם עסקאות ה
") CSAאו " credit support annexes(ביחס לחלקן בהסכמים  התקשרה החברה, להלן)

 לפיכך,. ותשוויין ההוגן של העסקאהקובעים מנגנוני התחשבנות שוטפים בקשר עם 
להידרש להעביר למוסד הבנקאי מעת לעת סכומים מהותיים בהתאם  החברה עלולה

 .לשווי ההוגן של העסקאות האמורות

' דלמידע בדבר מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה, ראה סעיף 
  להלן.
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  שווי הוגן  .ב
  

ל קבוצות מכשירים הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן ש
 פי שווים ההוגן:- פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על

  

 
רמה   

במדרג 
השווי 
 ההוגן 

 2014בדצמבר  31 2015בדצמבר  31
שווי הוגן יתרהשווי הוגן יתרה  

 מליוני ש"ח  

         נכסים פיננסיים 
       
 562  564  747  754  2 זמן ארוךהשקעות והלוואות ל 
       
      התחייבויות פיננסיות 
       
 28,081  26,038  32,231  30,895  2\1 אגרות חוב 

 
 אגרות חוב הניתנות להמרה 

 1,317  *) 1,254  962  *) 921  1 במניות של חברות מוחזקות      

 
 יבית התחייבויות נושאות ר

 10,187  9,768  12,492  12,321  2 למוסדות פיננסיים ולאחרים      
          
    44,137  45,685  37,060  39,585 
       
 )39,023( )36,496( )44,938( )43,383(  סה"כ התחייבויות פיננסיות, נטו 

          

 
 צג בסעיף זכויות שאינן מקנות שליטה, בסך כולל של *) לא כולל את רכיב ההמרה אשר מו

 מליון ש"ח). 27- כ - 2014מליון ש"ח ( 19- כ    
 

  פיננסיים: מכשירים של ההוגן השווי קביעת אופן להלן
   

 השוטפות ההתחייבויות וסעיפי השוטפים הנכסים סעיפי במסגרת הכלולים פיננסיים מכשירים
  ההוגן. לשווי קירוב מהווים

  
 ,חוב אגרות סחירים, ערך ניירות (כגון פעיל בשוק נסחרים פיננסיים מכשירים של ההוגן השווי
 במדרג 1 (רמה הדיווח לתאריך המצוטטים הסגירה שערי פי על חושב )להמרה חוב אגרות
 מילארד 781. -כ של בהיקף חוב אגרות של ההוגן השווי ,2015 בדצמבר 31 ליום .ההוגן) השווי
 הערכה בשיטת הוערך נמוכה, נזילות רמת בעל בשוק שנסחרות או חרותנס אינן אשר ש"ח,
  ש"ח). מיליארד 14.7- כ :2014 בדצמבר, 31 (ליום להלן כמפורט ההוגן) השווי במדרג 2 (רמה

  
   הנקוב. לערכן בקירוב שווה משתנה בריבית ההלוואות של ההוגן השווי

  
 נמוכה, נזילות רמת בעל בשוק יםשנסחר או נסחרים, שאינם חוב ימכשיר של ההוגן השווי

 עתידיים מזומנים תזרימי של נוכחי ערך בעיקר ,הערכה בשיטות שימוש באמצעות קבענ
 חיצוניים, שווי ומעריכי חברהה הנהלת להערכת אשר ,רלוונטיים ריבית בעקומי המהוונים

 לפי ה,לעסק מהצדדים מי של האשראי סיכון לרבות הדיווח, לתאריך השוק תנאי את פיםמשק
   .העניין
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 לקבל) (משכנתאות נסחרים שאינם חוב למכשירי הריבית שיעור 2015 בדצמבר, 31 ליום
  .%11 לבין %4 שבין בטווח הינו ההוגן השווי במדרג 3 ברמה שסווגו

  
 מצוטטים עתידיים לשערים בהתייחס מחושב חוץ מטבע בגין אקדמה חוזי של ההוגן השווי
 מותאם והשווי הרלוונטית בריבית מהוונים הסכומים ובנוסף, דומים פרעון מועדי עם חוזים עבור

  ההוגן). השווי במדרג 2 (רמה לעסקה השני הצד של האשראי לסיכון
  

 החלפת הכוללים ומטבעות הצמדה בסיס החלפת וחוזי ריבית החלפת חוזי של ההוגן השווי
 לעסקה מהצדדים מי לש הצפויים המזומנים תזרימי היוון באמצעות נקבעים ריבית,ו קרן

 האינפלציה ציפיות ,)CBS( מטבעות בין נזילות בסיכוני ובהתחשב הרלוונטיים הריבית בעקומי
  ההוגן). השווי במדרג 2 (רמה הצדדים. של האשראי וסיכון

   

 
להלן התאמה בין יתרות הפתיחה ליתרות הסגירה של הנכסים הפיננסים הנמדדים בשווים *)

 :3ההוגן במדרג רמה 
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    

 328  383  יתרה לתחילת השנה  
 2  75  תוספות   
 )10( )13( החזר השקעה  
 )3( )1( ירידת ערך הנזקפת לרווח או הפסד  
 27  13  שיערוך לשווי הוגן הנזקף לקרן הון  
 39  )2( ל פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ש  

 383  455  יתרה לסוף השנה  

 .11היתרה מהווה יחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות, למידע נוסף ראה באור   

, וכן לא היו 2ורמה  1לא היו העברות של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה  2015בשנת   
   .3העברות לתוך או מחוץ לרמה 
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                מכשירים פיננסים (המשך)-: 37באור 
   מכשירים פיננסיים נגזרים ג.
 להלן מידע לגבי עסקאות החלף בסיס הצמדה ומטבעות, עסקאות החלפת ריבית, עסקאות אקדמה ואופציות רכש: 
  יתרת משך           
 שווי הוגןחיים      ום העסקהיתרת סכ   

 במליוני ש"ח ליוםממוצע בסיס הצמדה/ריבית לשלם*)בסיס הצמדה/ריבית לקבל*)במליוני ש"ח ליוםמטבע העסקהסוג העסקה
31.12.1531.12.14 31.12.1531.12.14

 16  278 8.2  2.15%-  6.36%קבוע1.10%- 5.10%צמוד מדד2,307  4,133 שקל -אירו החלף בסיס הצמדה ומטבעות
 L  1.9 26  29+ 1.35%משתנה4.95%צמוד מדד60  50 
 40  39 2.5  0.71%-  5.06%קבוע1.30%- 6.83%נומינלי306  196 
 L  4.4 105  46משתנה2.63%- 2.64%נומינלי531  531 

 )5( )20(6.8  5.38%-  5.97%קבוע3.56%- 4.57%צמוד מדד255  238 שקל - דולר ארה"ב 
 9  4 1.0  4.59%-  6.33%קבוע6.00%- 7.70%נומינלי160  80 
 7  8 1.8   3.53%קבוע0.70%תלבור    150  150 
 )L  4.4)3( )6משתנה2.67%נומינלי243  243 

 35  90 6.2  5.43%-  6.07%קבוע3.45%- 4.95%צמוד מדד408  398 שקל - דולר קנדי 
 L  1.0 11  12+ 1.08%משתנה6.40%נומינלי80  40 
 1  42 6.0  2.85%-  3.15%קבוע1.80%- 6.00%נומינלי326  288 
 14  27 1.8  3.37%קבוע0.70%תלבור    100  100 

 54  111 2.0  3.45%-  3.79%דד צמוד מ2.60%צמוד מדד273  273 שקל - ריאל ברזיל 
צמוד מדדLדולר-  814 דולר - ריאל ברזיל 

ל
5.70%  -  2.5 144  - 

 -  12 6.7  -  3.40%קבוע 2.38%קבוע-  458 אירו- קרונה נורווגית  
 3  )10(4.5  4.48%-  4.45%קבוע 3.75%קבוע709  637 אירו -קרונה שבדית  

   
 )1( )5(4.3  קבועהמשתנה972  1,171 דולר ארה"בהחלף ריבית קבועה/משתנה

 1  )3(0.05  קבועהמשתנה250  352 דולר קנדי
 -  )29(2.7  קבועהמשתנה-  488 אירו

 -  1 5.3  קבועהמשתנה-  993 קרונה נורווגית
 )25( )17(1.9  קבועהמשתנה275  254 קרונה שבדית

 3  5 קצרות מועד 4,586  3,035 מטבעות שוניםעסקאות אקדמה
   

אופציית רכש
קניה אופציה אג"ח

 )8( )23(7.7       470  396 ממשלת קנדה
   793  225 

 -  )152(  , נטוCSAמסוג  SWAPתקבולים מעסקאות 
 641  225 

(*"Lבנקאית ביחס למטבע העסקה.-"  משמעו ריבית בסיסית בין
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  השווי ההוגן של הנגזרים הפיננסיים מוצג בדוח על המצב הכספי כדלקמן:  
   
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    
      
 90  77  נכסים שוטפים  
 288  702  נכסים לא שוטפים  
 )59( )45( התחייבויות שוטפות  
 )94( )93( התחייבויות לא שוטפות  
     641  225 
      
       
  להלן השווי ההוגן של נגזרים פיננסיים שיועדו למטרת גידור חשבונאי הכלולים בטבלה לעיל:  
   
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    
      
 16  16  נכסים   
 )36( )84( התחייבויות   
    )68( )20( 
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ריכוז סיכון נזילותד. 
       

  
הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי 

  ם:החוזיים (כולל ריבית) בסכומים לא מהווני התנאים 
        
     2015בדצמבר,  31   

   
 עד
 שנה

שנתיים 
 3עד 
שנים

שנים  4
 5עד 
 שנים

 5מעל 
 סה"כ שנים

 מליוני ש"ח   
        
     אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני   
 1,069  -  -  -  1,069 אשראי אחרים (לא כולל חלויות שוטפות)     
 833  -  -  -  833 פקים ונותני שירותיםס  
 1,127  -  -  -  1,127 זכאים ויתרות זכות  
 38,173  19,568  9,150 6,737  2,718  אגרות חוב  
 1,081  -  623  411  47 אגרות חוב להמרה   
 14,282  3,457  5,324 4,240  1,261 הלוואות נושאות ריבית ממוסדות פיננסיים ואחרים  
 )477( )202( )40( )254( 19 נגזרים פיננסיים מגדרים, נטו  
 571  307  57  62  145 התחייבויות פיננסיות אחרות  
        
    7,219  11,196 15,114  23,130  56,659 
        
     2014בדצמבר,  31   

   
 עד
 שנה

שנתיים 
 3עד 
שנים

שנים  4
 5עד 
 שנים

 5מעל 
 סה"כ שנים

 מליוני ש"ח   
        
     אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני   
 553  -  -  -  553 אשראי אחרים (לא כולל חלויות שוטפות)     
 900  -  -  -  900 ספקים ונותני שירותים  
 1,080  -  -  -  1,080 ותזכאים ויתרות זכ  
 32,570  17,696  5,438 6,721  2,715  אגרות חוב  
 1,544  193  778  507  66 אגרות חוב להמרה   
 11,961  2,807  4,335 2,873  1,946 הלוואות נושאות ריבית ממוסדות פיננסיים ואחרים  
 )23( 43  )13( )47( )6(נגזרים פיננסיים מגדרים, נטו  
 650  217  33  58  342 התחייבויות פיננסיות אחרות  
        
    7,596  10,112 10,571  20,956  49,235 
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         תנאי הצמדה של יתרות כספיותה. 
 2015בדצמבר   31   

   

בש"ח 
צמוד 
למדד 

המחירים 
לצרכן

בדולר 
של 

ארה"ב 
או 
צמדה בה

אליו

בדולר 
קנדי או 

בהצמדה 
 אליו

באירו או 
בהצמד
ה אליו

בש"ח 
לא 
 אחר צמוד

ללא 
בסיס 
 סה"כהצמדה

 מליוני ש"ח   
         נכסים 
 2,125  -  204  755  958 37 171 - מזומנים ושווי מזומנים 
 203  -  25  84  1 75 18 - פקדונות והלוואות לזמן קצר 
 854  125  146  60  134 50 78 261 לקוחות וחייבים ויתרות חובה 
 1,634  -  550  133  294  369 153 135 השקעות והלוואות לזמן ארוך 
 4,816  125  925  1,032  1,387  531 420 396 הכל נכסים כספיים- סך 
                
 1,588  1,588  -  -  - - - - )1נכסים פיננסים אחרים ( 
77,832  1,014 11,423  3,406  20,870  22,711 18,342 66  )2נכסים אחרים ( 

           
84,236  2,727 12,348  4,438  22,257  23,242 18,762 462  הכל נכסים- סך 

           

         התחייבויות 

           

        אשראי לזמן קצר מתאגידים  

 1,062  -  -  275  713 74 - - בנקאיים ומנותני אשראי אחרים    
        ספקים ונותני שירותים וזכאים  
 2,465  283  375  204  417  586 227 373  ויתרות זכות   
        התחייבויות מיוחסות לנכסים  
 50  -  50  -  - - - -  מוחזקים למכירה    
30,895  -  1,164  835  9,204  6,316 2,100 11,276  ) 3אגרות חוב ( 
 921  -  -  -  -  921 - -  אגרות חוב להמרה  
        התחייבויות נושאות ריבית  
12,321  -  1,294  232  1,371  3,949 4,949 526 למוסדות פיננסיים ולאחרים    
 402  2  2  7  247 61 82 1  התחייבויות אחרות 
           
48,116  285  2,885  1,553  11,952  11,907 7,358 12,176 הכל התחייבויות כספיות- סך 
           
 5,125  5,125  -  -  - - - - )4התחייבויות אחרות ( 
           
53,241  5,410  2,885  1,553  11,952  11,907 7,358 12,176  הכל התחייבויות- סך 

           
30,995 )2,683( 9,463  2,885  10,305  11,335 11,404 )11,714(כוי התחייבויותנכסים בני 

           
בעיקר מכשירים פיננסיים המוצגים בשוויים ההוגן. )1(

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

 

מליוני  5,131- להחלפת בסיס ההצמדה של חלק מאגרות החוב, ראה סעיף ד' לעיל. לתאריך הדיווח לחברה סך של כSWAPלגבי עסקאות  )3(
 - מליוני ש"ח מש"ח נומינלי למטבע חוץ וסך של כ 1,628- ש"ח עסקאות החלף בסיס הצמדה ומטבע מש"ח צמוד מדד למטבע חוץ, סך של כ

 .מליוני ש"ח מדולר ארה"ב לריאל ברזילאי 814
בעיקר מסים נדחים, נגזרים פיננסים ומקדמות מלקוחות. )4(
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 2014בדצמבר   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 
 אחרלא צמוד

ללא 
בסיס 
 סה"כהצמדה

 מליוני ש"ח   
         יםנכס 
 650  -  88  140  158 68 196 - מזומנים ושווי מזומנים 
 368  -  - -  2 220 44 102 פקדונות והלוואות לזמן קצר 
 853  88  65  25  56 51 207 361 לקוחות וחייבים ויתרות חובה 
 1,442  71  499  33  183 337 150 169 השקעות והלוואות לזמן ארוך 
 3,313  159  652  198  399 676 597 632 הכל נכסים כספיים- סך 
           
 1,060  1,060  - -  - - - - )1נכסים פיננסים אחרים ( 
 65,611  184  6,255  3,507  12,952  25,735 16,978 -  )2נכסים אחרים ( 
           
 69,984  1,403  6,907  3,705  13,351  26,411 17,575 632  הכל נכסים- סך 
           
              התחייבויות 
        אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 553  -  -  215  323 12 - 3 ומנותני אשראי אחרים    
             ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות 
 2,236  218  50  534  240 680 222 292  זכות   
             התחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים 
 110  -  -  110  - - - -  למכירה   
 26,038  -  -  1,181  4,717  7,218 2,963 9,959  ) 3אגרות חוב ( 
 1,254  -  - -  -  1,254 - -  אגרות חוב להמרה  
             התחייבויות נושאות ריבית למוסדות 
 9,658  -  539  242  593  4,269 3,656 359  פיננסיים ולאחרים    
 190  7  - 6  25 68 82 2  התחייבויות אחרות 
           
 40,039  225  589  2,288  5,898  13,501 6,923 10,615 הכל התחייבויות כספיות- סך 
        
 4,075  4,075  - -  - - - - )4התחייבויות אחרות ( 
           
 44,114  4,300  589  2,288  5,898  13,501 6,923 10,615  הכל התחייבויות- סך 
           
 25,870  )2,897( 6,318  1,417  7,453  12,910 10,652 )9,983(נכסים בניכוי התחייבויות 
           
בעיקר מכשירים פיננסיים המוצגים בשוויים ההוגן. )1( 

 "ן להשקעה, נדל"ן להשקעה בפיתוח מונטין, רכוש קבוע ומסים נדחים.בעיקר נדל )2( 
 3,396- לחברה סך של כ 2014בדצמבר,  31להחלפת בסיס ההצמדה של חלק מאגרות החוב, ראה סעיף ד' לעיל. ליום SWAPלגבי עסקאות  )3( 

 מליוני ש"ח מש"ח נומינלי למטבע חוץ. 1,896- כמיליוני ש"ח עסקאות החלף בסיס הצמדה ומטבע מש"ח צמוד מדד למטבע חוץ, וסך של 
בעיקר מסים נדחים, נגזרים פיננסים ומקדמות מלקוחות. )4( 
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 מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים בגין שינוי בגורמי שוק ו. 
       

    
  -מבחן רגישות לגבי יתרות כספיות 

 שינויים בשיעורי ריבית

 סד) לפני מס השפעה על הרווח (הפ  
 %1לשנה בגין עליית ריבית של 

ריבית 
 דולר
 ארה"ב

ריבית 
 דולר
 קנדי

 ריבית 
 אירו 

 ריבית
 שקלית

 מליוני ש"ח  
        
  31.12.2015 )56( )10( )24( )6( 
  31.12.2014 )48( )10( )18( )3( 
      
       

  
שינוי  -כספיות  מבחן רגישות לגבי יתרות

 אבסולוטי במדד המחירים לצרכן
   2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 מליוני ש"ח השפעה על ההון לפני מס   
       
  31.12.2015 )231( )116(  116  231 
  31.12.2014 )200( )100(  100  200 
      

  
 - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 

 אבסולוטי במדד המחירים לצרכןשינוי 
   2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 מליוני ש"ח השפעה על הרווח (הפסד) לפני מס   
       
  31.12.2015  122  61)62( )124( 
  31.12.2014  81  40)41( )83( 

 

    
 - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 

 שינוי יחסי בשערי חליפין
  

 ה על הרווח (הפסד) לפני מס השפע
 10%+5%+ 5%- 10%- 

 מליוני ש"ח   
        
  31.12.2015         
 533  267  )269( )544( שינוי בשע"ח אירו  
 -  -  )1( )1( שינוי בשע"ח דולר ארה"ב  
 74  37  )37( )74( שינוי בשע"ח דולר קנדי  
 83  42  )42( )83( ברזילאישינוי בשע"ח ריאל   
       
  31.12.2014     
 367  185  )187( )377( שינוי בשע"ח אירו  
 90  45  )45( )91( שינוי בשע"ח דולר ארה"ב  
 95  48  )48( )96( שינוי בשע"ח דולר קנדי  
 24  12  )12( )24( שינוי בשע"ח ריאל ברזילאי  
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 - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 
 שינוי אבסולוטי בשיעורי הריבית

השפעה על הרווח (הפסד)   
 לפני מס 

2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 מליוני ש"ח  
       
  31.12.2015        
 )732( )339( 296  564  שינוי בריבית אירו  
 )24( )11( 10  19  בית דולר ארה"בשינוי ברי  
 )77( )37( 35  67  שינוי בריבית דולר קנדי  
 )23( )11( 13  24  שינוי בריבית ריאל ברזילאי  
 119  58  )55( )107( שינוי בריבית שקלית נומינלית  
 909  433  )403( )783( שינוי בריבית שקלית ריאלית  
      
  31.12.2014     
 )129( )129( 135  257  שינוי בריבית אירו  
 )49( )26( 25  48  שינוי בריבית דולר ארה"ב  
 )101( )51( 46  88  שינוי בריבית דולר קנדי  
 )12( )6( 7  13  שינוי בריבית ריאל ברזילאי  
 109  68  )71( )138( שינוי בריבית שקלית נומינלית  
 527  252  )238( )459( שינוי בריבית שקלית ריאלית  
       

    
שינוי  - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 
 אבסולוטי בשיעורי הריבית

השפעה על ההון לפני מס   
 (גידור חשבונאי)

2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 מליוני ש"ח  
       
  31.12.2015        
 45  21  )19( )37(  שינוי בריבית אירו  
 )94( )46( 43  83   שינוי בריבית דולר ארה"ב  
 )92( )44( 41  78   שינוי בריבית דולר קנדי  
 )10( )5( 5  9  שינוי בריבית קרונה שבדית  
 )104( )50( 47  91  שינוי בריבית קרונה נורבגית  

 
       
  31.12.2014        
 )59( )37( 34  66   שינוי בריבית דולר  
 )71( )34( 32  60   שינוי בריבית דולר קנדי  
 )3( )3( 8 15שינוי בריבית קרונה שבדית  
         
         

 
  מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים והנחות העבודה העיקריות

גישות לעיל הינם בגין גורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות מבחני הר
הפעילות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד או השינוי 
בהון (לפני מס) עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלבנטי שנבחר עבורו נכון לכל 

גורמי הסיכון והנכסים וההתחייבויות הפיננסיים נעשו על בסיס מהותיות מועד דיווח. בחינת 
החשיפה ביחס לכל סיכון בהנחה שכל שאר המשתנים קבועים. ניתוחי הרגישות מתייחסים 
לגידול פוטנציאלי במשתנים הרלוונטים, בשיעורים אותם העריכה החברה כמתאימים, לפי 

  מקביל בכיוון הפוך, למעט אם צויין אחרת. בנוסף:  העניין. קיטון בשיעור דומה ישפיע בשינוי

התחייבויות לזמן יתרת בוצעו על לגבי יתרות כספיות מבחני הרגישות לשינויים בריבית  .1
  .לתאריך הדיווח ארוך בריבית משתנה
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בהתאם למדיניות החברה, כאמור בסעיף א' לעיל, נוהגת החברה לגדר את עיקר  .2
אמצעות שמירה על מתאם גבוה בין המטבע בו החשיפות שלה למטבע, בין היתר ב

נרכשו הנכסים לבין המטבע בו ניטלו ההתחייבויות. לפיכך, החשיפות הכלכליות בגין 
לשינויים בשערי החליפין של מטבעות הינן בהיקף נמוך יתרות פיננסיות, הנכסים בניכוי 

הריבית בגין  יחסית. עם זאת, קיימת חשיפה חשבונאית לשינויים במטבע חוץ ובשיעורי
אשר לא יועדו לצורך גידור חשבונאי, כמוצג ומטבעות עסקאות החלפת בסיס הצמדה 

  בטבלה לעיל.

החשיפות החשבונאיות העיקריות בגין נגזרים פיננסיים הינן בגין שינויים בשוויים ההוגן  .3
בשל שינויי ריבית, מדד ומטבע, אשר עשויים להשפיע על רווח והפסד או במישרין על 

ן, בשל עסקאות שאינן מיועדות כגידור חשבונאי ועסקאות שיועדו כגידור חשבונאי, ההו
  בהתאמה.

מזומנים ושווי מזומנים, כולל נכסים פיננסיים המופקדים או מוחזקים עד לטווח של שנה,  .4
 לא נכללו בטבלאות החשיפה לשינויים בריבית.

 

 
      יםעסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשור: 38באור 

      הכנסות א.
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
       

 
 1.3 1.3 1.5 הכנסות דמי ניהול מהחברה האם (סעיף ד')  

 
 34 44 43 הכנסות ריבית מחברות מוחזקות  

 

 
      הוצאות ותשלומים אחרים ב. 
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   20152014  2013 

   
מספר 
 מקבלים

 מליוני
 ש"ח

מספר 
 מקבלים

 מליוני
 ש"ח

מספר 
 מקבלים

 מליוני
 ש"ח

        
 2.9  8  2.5 9 3.3 8 שכר דירקטורים  
     

 
 - בודה ונלוות שכר ע

 *)26.4  4  *)60.5 5 528.1 ) להלן1ראה ( 
         

 
 -ו 2014כולל תגמול מחברה שהיתה בשליטה משותפת וטופלה בשיטת השווי המאזני בשנים  *)

 מליון ש"ח, בהתאמה. 2.9 -מליון ש"ח, וכ 14.6-בסך של כ 2013
  

 

ניות) של יו"ר הדירקטוריון, הסגן הפעיל תנאי העסקתם (כולל תגמול מבוסס מ בדבר )1(
ומנכ"ל מנכ"ל החברה של יו"ר הדירקטוריון, ממלא מקום פעיל ליו"ר הדירקטוריון 

 להלן.בסעיף ג' , ראה פירוט לשעבר החברה
\  
  
  
  
  
  
  

 

 

 



  בע"מ גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

 

278  

 עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)  -: 38באור 

 הסכמי העסקה     

  
  

 מר חיים כצמן ומבעלי השליטה בה, טוריון החברהיו"ר דירק.      1 .1

      

מר כצמן מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה אך הסכם העסקה בינו לבין חברה בת   .א
 .2011בבעלותה המלאה של החברה הסתיים בחודש נובמבר 

 

מובהר, כי על אף סיום הסכם ההעסקה עמו, ממשיך מר כצמן בתפקידו כיו"ר 
ל מהחברה, אולם במסגרת מילוי תפקידו זכאי מר ללא גמודירקטוריון החברה 

כצמן להמשיך ולהשתמש באמצעים העומדים לרשות הנהלת החברה לצורך 
  מילוי תפקידו.

 
  

 1בהסכם לתקופה שתחילתה ביום  ומר כצמן EQYהתקשרו  2014בחודש יוני   .ב
, לפיו ימשיך מר כצמן לכהן כיו"ר 2017בדצמבר,  31וסיומה ביום  2015בינואר, 

. על פי הוראות ההסכם, בתום תקופתו, יחודש ההסכם EQYדירקטוריון של ה
באופן אוטומטי מידי שנה, אלא אם כן יודיע אחד הצדדים אחרת. בהתאם 
להסכם, מר כצמן זכאי למענק שנתי אשר נקבע לפי שיקול דעת ועדת התגמול 

 , וכן להחזר הוצאות בקשר למילוי התפקיד. כמו כן נקבעו בהסכםEQYשל 
או על ידי מר כצמן ואת הסכומים להם יהיה  EQYהוראות בנוגע לסיומו על ידי 

 255,000וקצו למר כצמן ה, 2015ינואר  בחודשזכאי מר כצמן עם סיומו. בנוסף, 
מחודש חודשים החל  36תקופה של כל חודש על פני ב המבשילותמניות חסומות 

  .2017דצמבר לחודש ועד  2015 ינואר
 

  

בהסכם העסקה לתקופה של  FCR-התקשרו מר כצמן ו 2015 ינוארחודש ב  .ג
. על פי Non-Executive Chair of the Board - לאור מינויו של מר כצמן כשנתיים 

אלפי  150זכאי מר כצמן לתגמול שנתי בסך  2015בינואר  1ההסכם החל מיום 
חסומות נדחות המירות  דולר קנדי וכן להקצאה שנתית של יחידות מניה 

הסכם, בחודש ינואר הבהתאם לתנאי . אלפי דולר קנדי 150בשווי של   FCR ות למני
 1,995- ביחידות חסומות נדחות הניתנות להמרה  1,995הוקצו למר כצמן  2015

דולר קנדי, אשר יבשילו עם  18.85לפי מחיר מניה ליום ההקצאה של  FCRמניות 
  .FCR - סיום כהונתו של מר כצמן כדירקטור ב

 Non-Executive Chair of the Boardהתפטר מר כצמן מכהונתו  2015מאי ב 4ביום 
שכר דירקטורים ל זכאיו FCR-, והחל ממועד זה הוא מכהן כדירקטור בFCR - ב

אלפי דולר  30, אשר נכון למועד זה עומד על שכר שנתי בסך FCR-ב כמקובל
 1,500של  יחידות מניה נדחות, וכן על שכר 600קנדי וכן הקצאה רבעונית של 

דולר קנדי לישיבה (וזאת חלף התגמול לו היה זכאי תחת ההסכם מחודש ינואר 
הוסכם כי המניות ויחידות המניה החסומות שהוקצו  כמו כןהמפורט לעיל).  2015

  ימשיכו להבשיל בהתאם לתנאיהן. 2015בחודש ינואר למר כצמן 
 

  

כהן כיו"ר זכאי מר כצמן, המ 2008משנת  ATRבהתאם להסכם יעוץ עם   .ד
אלפי אירו בגין שירותי  550-כשל בסך  לתמורה שנתית, ATRהדירקטוריון של 

 .ATR-ייעוץ והחזר הוצאות מ
 

לגמול  CTYזכאי מר כצמן במסגרת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של  2015גין שנת ב  .ה
 .אלפי אירו) 165- כ 2014(בגין  אלפי אירו 165- בסך של כ שנתידירקטורים 
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 מר דורי סגלומבעלי השליטה בה,  הסגן הפעיל ליו"ר דירקטוריון החברה       .2                           
  

מר סגל מכהן כסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה, אך הסכם העסקה בינו ובין   .א
  .2011בחודש נובמבר חברה בת בבעלותה של החברה הסתיים 

  

מובהר, כי על אף סיום הסכם ההעסקה עמו, ממשיך מר סגל בתפקידו כסגן 
ללא גמול מהחברה, אולם במסגרת מילוי תפקידו פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה 

זכאי מר סגל להמשיך ולהשתמש באמצעים העומדים לרשות הנהלת החברה 
  לצורך מילוי תפקידו.

 
 

ומונה כסגן  FCRיים מר סגל את כהונתו כנשיא ומנכ"ל ס 2015בחודש פברואר   .ב
. FCRשל דירקטוריון   Executive Committee-וכיו"ר ה FCRפעיל ליו"ר דירקטוריון 

ומר סגל בהסכם לסיום העסקתו של מר סגל  FCRהתקשרו  2014בחודש דצמבר 
גן , במסגרתו הוסכם לתקופה של שנתיים כי בעבור כהונתו כסFCRכנשיא ומנכ"ל 

אלפי  700יהיה זכאי מר סגל לתגמול שנתי בסך  FCRפעיל ליו"ר הדירקטוריון 
  אלפי דולר קנדי. 300ת חסומות בשווי ידודולר קנדי ולהקצאה שנתית של יח

אלפי  15- אלפי יחידות חסומות הניתנות להמרה ב 15-כ כחלק מתנאי כהונתו
על פי מחיר מניה ליום  ,2015בחודש מרס הוקצו למר סגל ללא תמורה  FCRמניות 

   דולר קנדי. 19.97 ההקצאה של
, וזאת ללא שינוי בתנאי FCRמונה מר סגל כיו"ר דירקטוריון  2015מאי  בחודש

  העסקתו המתוארים לעיל.

 
  

גל מניות חסומות מדי שנת כהונה. סמוקצות למר  EQYבגין כהונתו בדירקטוריון   .ג
מחיר ממוצע למניה סומות לפי מניות ח 3,500 הוקצו למר סגל 2015שנת בגין 

מניות חסומות  3,500הוקצו למר סגל  2016בשנת  .דולר 25.62 ליום ההקצאה של
כמו כן, קיבל מר סגל גמול . 2016דולר בגין שנת  27.72לפי מחיר הקצאה של 

אלפי דולר בגין שנת  74.5- (כ 2015אלפי דולר בגין שנת  73דירקטורים בסך של 
2014(. 

 
זכאי מר סגל לגמול דירקטורים בגין כהונתו בחברה  2016נואר החל מחודש י  .ד

בסכום הנמוך מבין: (א) הגמול השנתי המרבי וגמול ההשתתפות המרבי 
ות לדירקטור מומחה, הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצא

; או (ב) הסכום הנמוך ביותר המשולם לדירקטור 2000-לדירקטור חיצוני), התש"ס
, שכר הדירקטורים האחרים בחברה הינו גבוה תאריך הדיווח. נכון לחברהאחר ב

ולפיכך יהא זכאי מר סגל לגמול  מהגמול המרבי הקבוע בתקנות הגמול
 הקבוע בתקנות הגמול. דירקטורים

  
  

  מלא מקום פעיל של יו"ר דירקטוריון החברה, מר אריה מינטקביץ    .3
  

לאחרונה בחודש , כפי שהוארך 2005בהתאם להסכם העסקה עימו מחודש יוני 
, מועסק מר מינטקביץ כממלא מקום פעיל של יו"ר דירקטוריון החברה 2013ספטמבר 

ממשרה  50%, בהיקף של 2016בחודש ספטמבר שנים המסתיימת  שלושלתקופה של 
תשלומים סוציאליים ללמדד ו אלפי ש"ח הצמוד 80של  בשכר חודשי ברוטומלאה, 
אלפי  500מר מינטקביץ למענק שנתי במזומן שלא יעלה על סך של  כמו כן זכאינלווים. 

ש"ח, אשר יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו לחברה וכן בהתאם לשיקול 
בגין שנת  מהמענק השנתי. 20%דעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ביחס לעד 

  אלפי ש"ח. 250 הוענק למר מינטקביץ מענק בסך 2015
  

קבע במסגרת הסכם העסקה כי במקרה של סיום הסכם העסקה מצד החברה כמו כן נ
בתום תקופת ההסכם או במהלכה שלא בשל "עילה", יהיה זכאי מר מינטקביץ לתקופת 

ימים אשר במהלכה יהיה זכאי לקבלת מלוא התנאים מכוח  60הודעה מוקדמת בת 
  הסכם ההעסקה ולמענק הסתגלות בגובה שישה חודשי שכר.
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  מנכ"ל החברה, גב' רחל לוין .4
 

, מכהנת גב' רחל לוין כמנכ"ל החברה. גב' לוין מכהנת גם 2015החל מחודש ספטמבר 
וריון גזית פיתוח , כיו"ר דירקטATRכדירקטורית בחברה, כסגן יו"ר דירקטוריון 

אישרה האסיפה הכללית את תנאי  2015מבר, . בחודש ספטCTY-וכדירקטורית ב
  העסקתה של גב' רחל לוין כמנכ"ל החברה. 

  
בספטמבר  1תקופת ההתקשרות בין החברה לבין גב' לוין הינה שלוש שנים, החל מיום 

ימים מראש. שכרה  180, בכפוף לזכותו של כל אחד מהצדדים לבטלו בהודעה של 2015
ש"ח (ברוטו) בחודש, המשקף עלות  225,000 החודשי של גב' לוין עומד על סך של

 3.5שנתית (הכולל שכר בסיס, רכב ותנאים סוציאלים מקובלים בחברה) בסך של 
מיליון ש"ח, בניכוי כל תגמול שישולם לגב' לוין על ידי חברות בנות ציבוריות של 
החברה. השכר יעודכן אחת לשנה בגובה העליה במדד המחירים לצרכן. בנוסף לשכר 

בוע, זכאית גב' לוין לתנאים נלווים כמקובל בחברה וכמפורט במדיניות התגמול של הק
החברה. כן זכאית גב' לוין לשיפוי, פטור וביטוח בתנאים זהים לשאר נושאי המשרה 

עמדה  2015בדצמבר  31ועד ליום  2015בספטמבר  1בחברה. בגין התקופה שמיום 
זוז התגמולים ששולמו לה על ידי עלות העסקתה של הגב' לוין בחברה (לאחר קי

. בנוסף, גמול (לא כולל מענק) אלפי ש"ח 490 -החברות הבנות כאמור) על סך של כ
דירקטורים במזומן שקיבלה הגב' לוין בגין כהונתה כדירקטורית בחברה עד למועד 

  אלפי ש"ח, בהתאם למקובל בחברה. 223.5 - מינויה כמנכ"לית החברה הסתכם בכ
משכר  100%ת למענק שנתי במזומן, בסכום כולל אשר לא יעלה על גב' לוין זכאי

הבסיס השנתי לו זכאית גב' לוין בגין שנה כלשהי. המענק השנתי יהיה כאמור במדיניות 
התגמול של החברה ויחושב על פי עמידה ביעדים מדידים הנקבעים לחברה בגין כל 

ריון ביחס לביצועיה של גב' שנה מראש, וכן על פי שיקול דעת ועדת התגמול והדירקטו
מסך המענק השנתי. בגין שנת  20%לוין, ובלבד ששיקול הדעת כאמור לא יעלה על 

  אלפי ש"ח. 729הוענק לגב' לוין מענק בסך של  2015
ההסכם כולל הוראות שנות ביחס לגמול לו תהיה הגב' לוין זכאית במקרה של סיום 

לרבות אי חידוש ההסכם, סיום  העסקתה בחברה, בהתאם לנסיבות סיום העסקתה,
העסקה ביוזמת החברה (לרבות בגין עילה), התפטרות, לרבות בנסיבות בהן רואים על 
פי דין את ההתפטרות כפיטורין, במקרה של פטירה או אובדן כושר עבודה, וכן במקרה 

במקרים כאמור תהא זכאית גב' לוין (או  של שינוי שליטה בחברה (כהגדרתו בהסכם).
ה) לתנאים הכוללים, בהתאם לנסיבות סיום ההסכם, המשך תשלום שכר בגין עזבונ

חודשים (בחלקה כולל תשלום גם בגין התנאים הנלווים לשכר, חלק  24תקופה של עד 
יחסי מהמענק השנתי בגין השנה בה הסתיימה כהונתה; האצה של תקופת ההבשלה 

  בגין מלוא רכיבי התגמול ההוני. 
  

אישרה האסיפה הכללית של החברה, הקצאה לגב' לוין, של  2015בחודש ספטמבר, 
) ויחידות מניה חסומות המותנות RSUsכתבי אופציה לא סחירים, יחידות מניה חסומות (

מיליון ש"ח,  8.25), בשווי כולל (על פני תקופה של שלוש שנים) של PSUsבביצועים (
תאם להוראות הסכם לפקודת מס הכנסה, בה 102במסלול הוני עם נאמן לפי סעיף 

). בהתאם לאישור האמור, 28העסקה עמה שאושר כמפורט לעיל (כמפורט בבאור 
אלפי כתבי אופציה לא סחירים,  718- הקצתה החברה לגב' לוין כ 2015בחודש ספטמבר 

  . PSUsאלפי יחידות  196-וכ  RSUsאלפי יחידות  51- כ
ש"ח ע.נ. של החברה  1כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה בת 

ש"ח למניה, צמודה למדד המחירים לצרכן, בכפוף  43.836בתוספת מימוש בסך של 
להתאמות. כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות החל מחלוף שנה ממועד 
הקצאתן והן תיפקענה בחלוף ארבע שנים ממועד הקצאתן. במקרה של סיום התקשרות 

ימים ממועד סיום  90י המימוש שלא ימומשו בתוך עם החברה, כתבי אופציה בר
ההתקשרות יפקעו. במקרים מסוימים זכאית גב' לוין להאצת תקופת ההבשלה של כל 

  ). השווי ההוגן של כל כתב אופציה למועד ההענקה Accelerationכתבי האופציה (
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ש"ח. השווי ההוגן של כתבי אופציה נקבע לפי סטיית  5.7ודל הבינומי הינו בהתאם למ

  ש"ח. 40.34ומחיר מניה של  0%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 22.67%תקן של 
-ש"ח ע.נ. של החברה. ה 1ניתנות למימוש למניה רגילה בת  PSUs-ו RSUs-כל אחת מה

RSUs עד הקצאתן. תקופת ההבשלה יבשילו בשלוש מנות שוות החל מחלוף שנה ממו
נקבעה במנה אחת בחלוף שלוש שנים ממועד ההקצאה ומותנית בתשואה  PSUsעבור 

לפחות  20%כוללת (כולל דיבידנדים שחולקו) של מניית החברה בתקופת ההבשלה של 
ימים שקדמו למועד ההענקה. במקרה של  30ביחס למחיר המניה הממוצע במשך 

ין זכאית לתגמול כספי המשקף את ההטבה בגין חלוקת חלוקת דיבידנד, תהא גב' לו
שטרם הבשילו במועד חלוקת הדיבידנד. שוויה ההוגן של  PSUs-ו RSUs-הדיבידנד בגין ה

למועד ההענקה לפי  PSUש"ח. שוויה ההוגן של כל  40.3במועד ההענקה הינו  RSUכל 
סטיית תקן של  נקבע לפי PSUש"ח. השווי ההוגן של  10.5קרלו הינו - מודל מונטה

  ש"ח. 40.3ומחיר מניה של  0%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 18.83%
בתוספת להסכם העסקתה, על פיה עמד  ATR-התקשרו גב' לוין ו 2014בחודש יולי 

אלפי אירו וכן היא היתה זכאית למענק שנתי  380שכרה השנתי של הגב' לוין על סך 
. בחודש יולי ATRהקצאת מניות חסומות של אלפי אירו, אשר יוענק בדרך של  120בסך 
, וחלף התגמול האמור לעיל, החל מיום ATR-עודכנו תנאי התגמול של הגב' לוין ב 2015

אלפי אירו, אשר החל  475זכאית גב' לוין לדמי ייעוץ שנתיים בסך  2015באוגוסט  1
  יל.ממועד העסקתה בחברה, מקוזז מהגמול לו זכאית גב' לוין מהחברה כאמור לע

התקשרה גזית פיתוח בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם חברת  2015באפריל,  27ביום 
פארגון חברת ניהול בע"מ (חברה בשליטתה של רחל לוין), לפיו העניקה חברת הייעוץ 
(באמצעות גב' לוין) לגזית פיתוח שירותי ייעוץ וניהול, לרבות ניהול הליך מכירת פעילות 

מזמנה, בתמורה  50%- תוח, במתכונת ובהיקף של לפחות כהנדל"ן להשקעה של גזית פי
מיליון ש"ח לשנה וכן למענק בקשר עם ניהול הליך מכירת  1.44לדמי ניהול בסך של 

מיליון ש"ח,  1.5פעילות הנדל"ן המניב של גזית פיתוח, אשר יכול להגיע לסך של עד 
  בתנאים המפורטים בהסכם. 

החברה הסתיים הסכם השירותים שלה עם גזית  בעקבות מינוייה של גב' לוין למנכ"ל
פיתוח, אך היא ממשיכה לכהן כיו"ר דירקטוריון גזית פיתוח ללא תמורה נוספת. 
במסגרת סיום ההסכם בין גב' לוין לגזית פיתוח הוסכם כי ישולם לה תשלום חד פעמי 

 750 (ב) מענק בסך של - בסך (א) מיליון ש"ח בניכוי תשלומים שוטפים ששולמו לה, ו
אלפי ש"ח אשר היה מובטח לגב' לוין לפי ההסכם עם גזית פיתוח, ומובהר כי גב' לוין 

אלפי ש"ח, אשר לו היתה עשויה להיות זכאית  750ויתרה על מענק נוסף בסך של 
  בתנאים מסוימים בהתאם להסכם עם גזית פיתוח.

תי במזומן בסך של זכאית גב' לוין לגמול דירקטורים שנ CTY-בגין כהונתה כדירקטורית ב
  .אלפי אירו, אשר מקוזז מהגמול לו זכאית גב' לוין מהחברה כאמור לעיל 40
  

  , מר אהרון סופרלשעבר מנכ"ל החברה .5
  

בהתאם להסכם  כיהן מר סופר כמנהלה הכללי של החברה 2015עד לחודש אוגוסט 
דשי זכאי מר סופר לשכר חוהיה  לפיו ,2013כפי שחודש בחודש ספטמבר העסקה עמו 

אלפי ש"ח צמוד למדד בתוספת הטבות נילוות מקובלות ומענק שנתי  160 - כשל ברוטו 
פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו לחברה - על משכרו השנתי 100%בסכום של עד 

בהתאם למדיניות התגמול של החברה וכן בהתאם לשיקול דעת ועדת התגמול 
עם סיום כהונתו של מר סופר  .מהמענק השנתי 20%ודירקטוריון החברה, ביחס לעד 

שהוקצו לו לפ הסכם  RSU's-בחברה חולטה המנה האחרונה של כתבי האופציה וה
הסתכמה עלות שכרו  2015בגין שנת  פקעו ללא מימוש. PSU’s-וכן יחידות ההעסקה 

הוענק למר  2015בגין שנת  אלפי ש"ח. 3,074-השנתי של מר סופר (לא כולל מענק) בכ
  אלפי ש"ח. 500ל סופר מענק בסך ש
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 עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)  -: 38באור 

  
אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויו של מר צבי  2015בחודש ספטמבר,  .6

גורדון, חתנו של מר חיים כצמן, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, 
, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה. Gazit USA - כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב

 130,000הינו שכר שנתי בסך של  Gazit USA-התגמול לו זכאי מר גורדון בגין העסקתו ב
מהשכר השנתי ותנאים  40%דולר ארה"ב, מענק שנתי בשיקול דעת אשר לא יעלה על 

  .Gazit USA -סוציאליים כמקובל ב
  

  התקשרות בהסכם עם נורסטאר  .ד
  

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה התקשרות בהסכם עם  2012ואר, בינ 26ביום 
בקשר עם הנושאים , 2014כפי שעודכן בחודש ספטמבר נורסטאר") -נורסטאר ("הסכם גזית

  הבאים:
  

(כפי שעודכן אלפי ש"ח  122-נורסטאר תשלם לחברה דמי ניהול חודשיים בסך של כ .1
בגין שירותי ניהול שונים. הסכם בתוספת מע"מ  צמוד למדד) 2014בחודש ספטמבר 

שנים כל אחת,  3שנים ומתחדש אוטומטית לתקופות בנות  3הינו לתקופה של  הניהול
. שירותי הניהול (בכפוף לדרישות חוק החברות) כאשר כל צד רשאי להודיע על אי חידושו

טיפול יכללו שירותי מזכירות, ניהול כספים, גזברות, מחשוב, תקשורת, שירותים משפטיים, 
 במימון בנקאי, שוק הון והשקעות.

  

תיקון תניית אי התחרות הקיימת בין החברה וקבוצת נורסטאר באופן הבא: נורסטאר  .2
התחייבה כי כל עוד תהיה קבוצת נורסטאר בעלת השליטה בחברה, והחברה תעסוק 
כעיסוק עיקרי בתחום מרכזי הקניות והמשרדים הרפואיים, לא תעסוק קבוצת נורסטאר 

 חומים אלו ולא תחזיק במניות של חברות העוסקות בתחומים אלו כעיסוק עיקריבת
, זאת ידה לחברה- והצעות לעיסוק ו/או החזקה כאמור אשר תוצענה לה תועברנה על

מהון המניות של חברות נסחרות בבורסה בישראל או בחו"ל.  5%למעט החזקה של עד 
יות ומשרדים רפואיים התחייבה נורסטאר לגבי עיסוק בתחום פעילות נדל"ן שאינו מרכזי קנ

 ליתן זכות הצעה ראשונה לחברה.
  

יורק, הוענקו זכויות רישום לנורסטאר בקשר -לאור הנפקת מניות החברה בבורסה של ניו .3
ידי קבוצת נורסטאר, בכפוף לתנאים המפורטים - עם ניירות ערך של החברה המוחזקים על

 בהסכם.
  

  וריםיתרות עם בעלי עניין וצדדים קש  .ה

 בדצמבר 31
2015  2014  

  מליוני ש"ח
  

  30   32   )6ריבית לקבל מעסקה משותפת וחברה כלולה (באור   
 878  880  א')9הלוואות לחברות המוצגות בשיטת השווי המאזני (באור   
  
  

 חברות מאוחדות  .ו
 

  .9מאוחדות, ראה באור בדבר עסקאות ויתרות עם חברות ם  רטילפ                           
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  ידע מגזרימ  - :39 באור

  
  כללי  .א

  
, הקבוצה פועלת במספר מגזרי פעילות, אשר IFRS 8-בהתאם ל"גישת ההנהלה" כהגדרתה ב

חמישה מהם עונים על הגדרת "מגזר בר דיווח" (כמפורט בטבלה שלהלן). חלוקה למגזרים 
הן על בסיס מהות הפעילות נעשית הן על בסיס מיקום גיאוגרפי של הנכסים המניבים ו

העסקית, לפי העניין. ההנהלה עוקבת אחר תוצאות המגזרים בנפרד על מנת להקצות את 
המשאבים ולהעריך את ביצועי המגזר, אשר במקרים מסויימים נמדדים באופן שונה מהסכומים 

ים על המדווחים בדוחות הכספיים המאוחדים, כמפורט להלן. הוצאות מימון, הכנסות מימון ומס
  הכנסה מנוהלים על בסיס קבוצתי ולכן לא הוקצו למגזרי הפעילות השונים.

  
מגזרים אחרים כוללים בין היתר פעילויות אשר עונות על ההגדרה האיכותית ל"מגזר תפעולי" 

מאחר שהן מהוות רכיב עסקי של התאגיד אשר מניב הכנסות והוצאות וקיים  IFRS 8-בהתאם ל
ידי הנהלת החברה, אך אינן מגיעות לסף הכמותי המחייב -בנפרד על לגביו מידע כספי שנסקר

מסחריים מרכזים  וללות בעיקר את הפעילויות הבאות:את הצגתן כמגזר בר דיווח, והן כ
 וקרקעות בישראל, גרמניה, ברזיל ובולגריה.

  

 
    נתונים כספיים על בסיס מגזרי ב. 
           
      2015בדצמבר,  31ם לשנה שהסתיימה ביו  

   

מרכזים 
מסחריים 
בארה"ב

)1(

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

)2(

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

)2( 

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
 אחרים

התאמות 
למאוחד 

 מאוחד)3( - ) 8(
 מליוני ש"ח   
        הכנסות המגזר  

 7,303  )208( 344  1,153  1,192 1,421 2,001 1,400 )3הכנסות מחיצוניים (  
           
        תוצאות המגזר  
 4,088  )178( 250  )97( 834 989 1,254 1,036 )4רווח (הפסד) גולמי (  
 88  )355( 2 10  13 50 7 361 )4פחת והפחתות (  

  
חלק ברווחי (הפסדי) 

 242  106  )1(17  43 14 38 25 מוחזקות   
 3,480  387  163  )149( 632 754 1,134 559 )5רווח (הפסד) תפעולי (  
 -  )878( )81(-  )448(199 125 1,083 )5רווחי (הפסדי) שערוך (  

          
        נכסי המגזר  
 81,240  7,724  4,407  937  12,173  21,271 22,728 12,000 )6נכסים תפעוליים (  

  
השקעות בחברות           

 2,996  742  47  376  719 408 451 253 מוחזקות
 84,236  8,466  4,454  1,313  12,892  21,679 23,179 12,253 סך הכל נכסים  
           

  
השקעות בנכסים לא       

 10,802  -  697 2  242 7,676 1,154 1,031 )7שוטפים (
           
 53,241  51,026  74  448  570 436 399 288 )8(התחייבויות המגזר   
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   מידע מגזרי (המשך):39ורבא
           

        2014בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום   

   

מרכזים 
מסחריים 
בארה"ב

)1(

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

)2(

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
אירופה

)2( 

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

רים מגז
 אחרים

התאמות 
למאוחד 

 מאוחד)3( - ) 8(
מליוני ש"ח   

        הכנסות המגזר  

 6,270  )1,645( 459 1,355  1,372 1,366 2,100 1,263 )3הכנסות מחיצוניים (  
           
        תוצאות המגזר  
 3,026  )1,182( 332 )302( 969 948 1,318 943 )4רווח (הפסד) גולמי (  
 32  )367( 3  9  13 4 9 361 )4פחת והפחתות (  

  
חלק ברווחי (הפסדי) 

 12  )46( )2( )9( - - 30 39  מוחזקות   
 3,446  304  260 )393( 756 853 1,193 473 )5רווח (הפסד) תפעולי (  
 -  )426( 187  -  )803(251 137 654 רווחי (הפסדי) שערוך  
           
        נכסי המגזר  
 63,771  )9,831( 5,145 1,122  14,217 15,945 25,817 11,356 )6נכסים תפעוליים (  

  
השקעות בחברות           

 6,213  4,765  53 416  - 171 465 343  מוחזקות
 69,984  )5,066( 5,198 1,538  14,217 16,116 26,282 11,699 סך הכל נכסים  
           

  
השקעות בנכסים לא       

 3,349  )1,253( 536  3  1,255 457 1,552 799 )7שוטפים (
           
 44,114  41,847  87 523  579 332 458 288 )8(ויות המגזר התחייב  

 
     2013בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום  
     

  

מרכזים 
מסחריים 
בארה"ב

)1(

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

)2(

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

)2( 

יזום 
ע וביצו

עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות 
למאוחד 

 מאוחד)6( - ) 3(
מליוני ש"ח  

        הכנסות המגזר 
          
 6,818  )1,445( 526  1,569  1,345 1,406 2,216 1,201 )3הכנסות מחיצוניים ( 
          
        תוצאות המגזר 
 3,441  )1,053( 377  )27( 915 963 1,396 870 )4רווח גולמי ( 
 34  )316( 3 7  10 4 11 315 )4פחת והפחתות ( 
 149  146  )4( )11( - - 8 10 חלק ברווחי מוחזקות 
 4,086  517  326  )79( 743 884 1,275 420 )5רווח (הפסד) תפעולי ( 
 -  )875( )65( )1( )101(139 217 686 רווחי (הפסדי) שערוך  
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     מידע מגזרי (המשך) -: 39באור 
     

      מידע גיאוגרפי ג.
       
      הכנסות מחיצוניים 
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח   
      
 1,401  1,391  1,430  ארה"ב  
 2,216  2,100  2,001  קנדה  
 1,487  1,441  1,459  צפון ומערב אירופה  
 1,348  1,374  1,195  מרכז ומזרח אירופה  
 1,778  1,568  1,357  ישראל  
 34  40  70  מדינות אחרות  
 )1,446( )1,644( )209( )3) (1התאמות (  
     
 6,818  6,270  7,303  סה"כ  
     

      )7(מיקומם של נכסים תפעוליים לא שוטפים  
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    
      
 11,892  11,952   ארה"ב  
 24,875  22,329   קנדה  
 16,251  20,015   צפון ומערב אירופה  
 13,991  11,822   מרכז ומזרח אירופה  
 2,693  2,782   ישראל  
 904  1,018   מדינות אחרות  
 )4,516( 9,673   )6) (1התאמות (  
     
 66,090  79,591   סה"כ נכסים לא שוטפים  

 
  באורים למידע מגזרי  .ד

  

זים המסחריים בארה"ב הנתונים הרלוונטיים לניתוח והקצאת משאבים למגזר המרכ .1
הינם לפי דוחות כספיים הערוכים בהתאם לכללי (למעט שורת רווחי שיערוך) 

 ).EQYדוחות  -(להלן  (U.S GAAP)החשבונאות האמריקאיים 
  

  

חברות בשליטה משותפת, מוצגות בדוחות הכספיים בשיטת השווי המאזני. נתוני מגזר  .2
ה מגזר בר דיווח מבחינה כמותית המהוו"מרכזים מסחריים במרכז ומזרח אירופה" 

בבאור המגזרים בערכם המלא, כנגד התאמות  2013 - ו 2014נכללו בשנים , ואיכותית
 ATRאוחדו בדוחות הכספיים. לפיכך, לאיחודה לראשונה של  2015, ומשנת למאוחד

  בדוחות הכספיים לא היתה השפעה על אופן הצגת המגזרים.
  

העסקה מ 100%מסחריים בצפון אירופה" משקפים  נתוני מגזר "מרכזיםבאופן דומה, 
נתוני  2015בנוסף, החל מחודש יולי כנגד התאמות למאוחד. , Kista Galleriaהמשותפת 

  .Sektorמגזר זה כוללים את נתוני 
  

  

לקבוצה אין הכנסות בין מגזריות מהותיות. התאמות בגין הכנסות המגזר כוללות בעיקר  .3
כהכנסות מפעילות מופסקת, איחוד יחסי של פעילות  EQYהכנסות המוצגות בדוחות 

 ATR, התאמה בגין תוצאות IFRS - ל U.S. GAAPנוספות בין  והתאמות EQY-משותפת ב
 כאמור לעיל. Kista Galleria -ו) 2013-2014(בשנים 
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 ידע מגזרי (המשך)מ  -:39 באור
  

נסות כאמור התאמות למאוחד בסעיף הרווח הגולמי כוללות את השפעת ההתאמות להכ .4
 . EQYלעיל, וכן ביטול של הוצאות פחת והפחתות שנרשמו בדוחות 

 
 . התאמותהתאמות למאוחדרווח תפעולי מגזרי אינו כולל שיערוך נכסים, אשר מופיע ב .5

הפחתת מוניטין, כמו גם לעיל,  4האמור בסעיף את סעיף הרווח התפעולי כוללות ל
נכסים אשר  רווח משערוךכאמור לעיל,  )2013-2014(בשנים  ATRהתאמה בגין תוצאות 

. בנוסף, כוללות התאמות אלו הוצאות מפורט בנפרד מתחת לרווח התפעולי המגזרי
מליון ש"ח  115 -כמליון ש"ח,  113 -ינן מוקצות למגזרים בסך של כהנהלה וכלליות שא

-כ ו שאינן מוקצות למגזרים בסך שלמליון ש"ח והכנסות (הוצאות) אחרות, נט 159 -וכ
, 2013-ו 2014, 2015מליון ש"ח, בגין השנים  162 -מליון ש"ח וכ 24 -מליון ש"ח, כ )521(

 בהתאמה. 
  

מוניטין, נכסים תפעוליים שוטפים, נדל"ן להשקעה, נדל"ן בפיתוח,  יםכוללנכסי המגזר  .6
רכוש קבוע ומלאי קרקעות בלתי שוטף. התאמות למאוחד כוללות בעיקר ניירות ערך 

והתאמות שווי (ברמת הקבוצה) רה, מסים נדחים, נגזרים פיננסיים, מוניטין זמינים למכי
 Kista Galleria -ו 2014בשנת  ATRוכן התאמה בגין נכסי  EQYהוגן לנדל"ן להשקעה של 

 כאמור לעיל.
  

נדל"ן להשקעה, נדל"ן ו בעיקר רכוש קבוע ותנכסים לא שוטפים כוללהשקעות ב .7
 .7ו'9 - ו 2ג'9באמצעות צירופי עסקים, ראה באורים  בפיתוח ומוניטין, לרבותלהשקעה 

  
התחייבויות המגזר כוללות התחייבויות תפעוליות כגון ספקים, זכאים, פקדונות משוכרים  .8

ודמי חכירה לשלם. התאמות למאוחד כוללות בעיקר מסים נדחים, נגזרים פיננסיים 
 והתחייבויות נושאות ריבית.

 
  הדיווח אירועים לאחר תאריך  - :40 באור

  

מליון מניות  11.4- את היחידות בכ LIH, המירה 2016בחודש ינואר , 8ד'9בהמשך לאמור בבאור   .א
EQY  ומכרה את המניות האמורות באמצעות תשקיף הצעת מכר שפרסמהEQY  .בארה"ב

והקבוצה  35.3%-לכ 38.4%-כמ  EQY-ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב המרהכתוצאה מה
 ייזקףמליון ש"ח אשר  6-בהון בסך של כבקיטון  2016ראשון לשנת צפויה להכיר ברבעון ה

 לקרנות הון.
 

- לציבור בקנדה בתמורה לכ FCRמליון מניות  6.5 -, מכרה החברה כ2016במהלך חודש ינואר   .ב
 -. בעקבות המכירה ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה במליון ש"ח) 329- דולר קנדי (כמליון  117
FCR בגידול בהון  2016צפויה להכיר ברבעון הראשון לשנת והקבוצה  %39.3- לכ 42.2%- מכ

 זקף לקרנות הון.ימליון ש"ח אשר  34 -בסך של כלפני מס 
  

 - (כ מליון דולר 101-בפדיון מוקדם אגרות חוב בהיקף של כ  EQY, פדתה2016בחודש פברואר   .ג
. 2017חל בינואר ועד פרעונם המקורי מוש 6.25%הנושאות ריבית בשיעור של מליון ש"ח  394

 20 - דולר (כ מליון  5.2- מפדיון מוקדם בסך של כ צפויה להכיר בהפסד  EQYכתוצאה מהפרעון
 .2016מליון ש"ח) במהלך הרבעון הראשון לשנת 

  
מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב  70-, רכשה החברה כ2016במהלך הרבעון הראשון של שנת   .ד

 מליון ש"ח. אגרות החוב 78- בתמורה לכ סהט') במהלך המסחר בבור-(סדרות א',ב',ג',ו' ו
 בוטלו ויצאו מהמחזור.
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  (המשך) אירועים לאחר תאריך הדיווח  - :40 באור
  

 15.3%- התקשרו החברה, חברה בשליטת מר רונן אשכנזי המחזיקה בכ 2016בחודש מרס   ה.    
תוח לחברה פיו הקצתה גזית פי-פיתוח בהסכם על- מניות גזית פיתוח ("חברת אשכנזי") וגזיתמ

 2.5%בשיעור פריים בתוספת מיליוני ש"ח, נושא ריבית  375שטר הון צמית בסכום של 
(המשולמת רק במועד חלוקת דיבידנד או בפירוק). שטר ההון המיר למניות גזית פיתוח החל 

להמירו בהתקיים חודשים ממועד הנפקתו, בכפוף להתחייבותה של החברה שלא  24מחלוף 
בכל מקרה של המרת שטר ההון, כולו או חלקו, גזית פיתוח התחייבה תנאים מסויימים. 

להקצות לחברת אשכנזי, במועד המרת שטר ההון וללא כל תמורה נוספת, כתבי אופציה 
לרכישת מניות גזית פיתוח, בכמות כזאת כך ששיעור ההחזקה של חברת אשכנזי בדילול מלא 

וך לפני ההמרה. כתבי האופציה יהיו לאחר הקצאתן תהא זהה להחזקותיה בדילול מלא סמ
ניתנים למימוש החל ממועד הקצאתם ועד לחלוף שלוש שנים במחיר השווה למחיר המניה בו 

וצמוד לעליה  6.665%ריבית שנתית בשיעור  בתוספתהמרת שטר ההון על ידי גלוב,  תבוצע
  במדד.

ן ש"ח אשר מועד מיליו 375במקביל פרעה גזית פיתוח יתרת חוב שלה לחברה בהיקף של   
  .2016בדצמבר  31פירעונו היה עד 
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  )1( 2015בדצמבר,  31בקבוצה ליום העיקריות רשימת החברות המוחזקות 
  

  
  שיעור הבעלות

 ארץ בדצמבר 31ליום 
  מידע
 נוסף 

 בבאורהרישום  הערה 20152014
%   

    
EQUITY ONE INC.     38.4 (*43.3  (* )3( ד9 ארה"ב' 

FIRST CAPITAL REALTY INC.   42.244.0 )3( ה9 קנדה' 
M.G.N USA INC.     100100 )2( ארה"ב 

GAZIT (1995) INC.      100100 )3( ארה"ב  
GAZIT GROUP USA INC.   100100 )3( ארה"ב  

M.G.N AMERICA LLC.     100100 )3( ארה"ב  
GAZIT FIRST GENERATION LLC.   100100 )3( ארה"ב  

GAZIT S.A. INC.     100100 )3( ארה"ב  
PROMED PROPERTIES INC.   100100 )3( ח'9 ארה"ב  

GAZIT CANADA INC.     100100 )2( קנדה 
GAZIT AMERICA INC.     100100 )3( קנדה 

FICUS INC.     100100 )3(  ארה"ב  
SILVER MAPLE (2001) INC.  100100 )3(  ארה"ב  

GOLDEN OAK INC.     100100 )2( איי קיימן 
HOLLYWOOD PROPERTIES LTD.   100100 )2( איי קיימן 

CITYCON OYJ.     43.442.8 )2( ו'9 פינלנד 
GAZIT EUROPE (NETHERLANDS) B.V.   100100 )2( הולנד 

GAZIT EUROPE (ASIA) B.V.   100100 )2( הולנד 
GAZIT GERMANY BETEILIGUNGS GMBH & CO.KG 100100 )3( ח'9 גרמניה 

GAZIT SOUTH AMERICA LP94100  )4(  ארה"ב   
GAZIT BRAZIL LTDA.      100100 )3( ח'9 ברזיל 
GAZIT GAIA LIMITED     100100 )2( האי ג'רזי

GAZIT MIDAS LIMITED    100100 )2( האי ג'רזי
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED   54.941.2 )3( ג'9האי ג'רזי 

 ח'9 ישראל )2( 84.6584.65גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ
  ישראל )3( 100100 (בפירוק מרצון)  דרך השלום בע"מבית

 ישראל )2( 100100) בע"מ1992גזית גלוב החזקות (
 ישראל )2( 100100 פיתוח בע"מלובג.ג

 ישראל )5( 100100אכד בניין והשקעות בע"מ
 ז'9 ישראל )5( 84.984.9 קבוצת א. דורי בע"מ

  
דורי גזית פיתוח, אכד, , ATR ,CTY ,FCR ,EQYחברות מוחזקות של חברות לא פעילות, מה אינה כוללת הרשי )1(

  .GAZIT GERMANY-ו GAZIT BRAZIL, PROMED PROPERTIES INC. , GAZIT SOUTH AMERICA LPקבוצה,
  מוחזקת במישרין על ידי החברה. )2(
  מוחזקת באמצעות חברות מאוחדות. )3(
  ת חברות מאוחדות.מוחזקת במישרין ובאמצעו )4(
  מוחזקת באמצעות גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ. )5(
  

, 43.3% -ו 38.3%-כ הינו 2014בדצמבר  31-ו 2015בדצמבר  31שיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה לימים   *)
   בהתאמה.

  
  

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

- ו 2014, בדצמבר 31לכל אחת מן השנים שהסתיימו בימים  מובאים להלן דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה 
) דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ב38בהתאם לתקנה ), פרופורמהתקופות ה -יחדיו להלן ( 2013
  ).דוחות הפרופורמה -להלן ( 1970- ל"התש

  

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

  .לדוחות הפרופורמה' ב2המפורטות בבאור , בשיטת השווי המאזני וזאת בהתאם להנחות מסויימות

  

מאחר ואין הבדל מהותי בין דוח כאמור  2015, דצמברב 31ביום  לשנה שהסתיימהלא מוצג דוח פרופורמה 
-דש של קרנות הון בסך של כ, למעט הסיווג מח2015לשנת  ווח בפועל בדוחות הכספיים המאוחדיםילבין הד

בתקופה זו, שבוצע כתוצאה ממימוש  מליון ש"ח מרווח כולל אחר להוצאות אחרות ברווח או הפסד 452
  .ATR - ההשקעה הקודמת ב

  

, מנת לתת מידע נוסף מובהר כי דוחות הפרופורמה אינם משקפים את תוצאות החברה בפועל אלא נערכו על
 ATR  -ועלתה לשליטה ב ATRות הנחה כי החברה ביצעה השקעה במניות לרב, וזאת על בסיס הנחות שונות

תוצאותיה את , בין היתר, כללה החברה בדוחות הפרופורמה, 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 מעלייה ף רווחי אקוויטי בסעי ATRהחברה ברווחי 
עם זכויות אשר אינן  לקרן הון מעסקאות אשר סווגו מחדש, בתקופות הפרופורמה ATR-בשיעור ההחזקה ב

ר כמפורט בבאו 2015, בוצעה בפועל בחודש ינואר 55%יש לציין כי העלייה לשיעור החזקה של . מקנות שליטה
  .לדוחות הכספיים המאוחדים 2ג'9

  

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 ATRות לפרטים בדבר רכישת מני. ובבורסת אמסטרדם
ATR המאוחדים לדוחות הכספיים 2ג'9ראה באור , ידי החברה-על .  
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 ניתוח תוצאות הפעולות פרופורמה   ב.

  : 2014לעומת שנת  2015. להלן ניתוח תוצאות הפעולות פרופורמה לשנת 1

  הכנסות מהשכרת מבנים

- מסך של כ 2015מליון ש"ח בשנת  1,192-לסך של כ ATRמבנים בגין פעילות  הקיטון בהכנסות מהשכרת
וכן  9.1%-נבע בעיקר מירידת שער החליפין הממוצע של האירו בשיעור של כ 2014מליון ש"ח בשנת  1,372

  .מירידה בהכנסות מהשכרה ברוסיה

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

מסך  2015מליון ש"ח בשנת  358- לסך של כ ATRילות הקיטון בהוצאות הפעלת נכסים להשכרה בגין פע
  מירידת שער החליפין הממוצע של האירו כאמור לעיל.בעיקר נבע  2014מליון ש"ח בשנת  403-של כ

  )NOIהכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים (

 2015מליון ש"ח בשנת  834- לסך של כ ATRבגין פעילות  הקיטון בהכנסה התפעולית, נטו מהשכרת מבנים
מהירידה בשער החליפין הממוצע של האירו  נבע בעיקר 2014מליון ש"ח בשנת  969-סך של כלעומת 

- הסתכם בכ 2015בשנת . שיעור הרווח הגולמי וכן מירידה בהכנסה התפעולית, נטו ברוסיה כאמור לעיל
  .2014בשנת  70.6%- לעומת כ 70.0%

  וערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נט ירידת

מליון ש"ח  448-בסך של כ וקרקעות לפיתוחהפסד מירידת ערך נדל"ן להשקעה  ATRרשמה  2015בשנת 
. 2014בשנת  מליון ש"ח 803- בסך של כוקרקעות לפיתוח נדל"ן להשקעה הפסד מירידת ערך לעומת 

  .2014לעומת שנת  2015הקיטון נבע בעיקר מירידת ערך נכסים ברוסיה נמוכה יותר בשנת 

  הנהלה וכלליות הוצאות

לעומת סך של  2015מליון ש"ח בשנת  129- הסתכמו לסך של כ ATRהוצאות הנהלה וכלליות בגין פעילות 
   .2014מליון ש"ח בשנת  131- כ

  הוצאות אחרות

מליון ש"ח  81-מסך של כ 2015מליון ש"ח בשנת  121-לסך של כ ATRהעליה בהוצאות אחרות בגין פעילות 
והיא קוזזה מירידת ערך  2015מהפרשה בגין הליכים משפטיים שנרשמה בשנת  נבעה בעיקר 2014בשנת 

  .2014מוניטין אשר נרשמה בשנת 

  המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטוחברות  חלק החברה ברווחי

נבע מביטול  פרופורמהבתקופות ה המטופלות בשיטת השווי המאזניבחלק החברה ברווחי חברות  שינויה
בדוחות הכספיים של החברה חלף הצגתה  ATR, בשל איחודה של ATRאקוויטי של  רווחיחלק החברה ב

רווח מעסקה משותפת המטופלת בשיטת השווי  ATRרשמה  2015החל משנת  .בשיטת השווי המאזני
  מליון ש"ח. 43-המאזני אשר בבעלותה נכס מניב בצ'כיה, בסך של כ

  הוצאות מימון

מליון  199- מסך של כ 2015מליון ש"ח בשנת  262- לסך של כ ATRבהוצאות המימון בגין פעילות  עליהה
 גידולבהוצאות הריבית בשל  עליהמבעיקר מהפסד מפדיון מוקדם של אגרות חוב ו הנבע 2014בשנת  ש"ח

  .אשר ניטלו למימון השקעה בנכסים מניבים ATRבמצבת התחייבויות 

  הכנסות מימון 

 מליון ש"ח 65- מסך של כ 2015מליון ש"ח בשנת  18-סך של כל ATRהקיטון בהכנסות המימון בגין פעילות 
 2015לעומת הוצאות הפרשי שער בשנת  2014מהכנסות מהפרשי שער שנרשמו בשנת נבע  2014בשנת 

  אשר נכללו בהוצאות המימון.
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  מסים על הכנסה

 99- כ בסך שלמסים  וצאותלעומת המליון ש"ח  149-בסך של כמסים  כנסותה ATRרשמה  2015בשנת 
נבעו בעיקר מהכנסות מיסים נדחים  2015. הכנסות מסים על הכנסה בשנת 2014מליון ש"ח בשנת 

אשר קוזזו מקיטון בנכסי  ATRארגון בקשר עם נדל"ן להשקעה של - כתוצאה משינויים בהפרשים זמניים ורה
  מסים נדחים בקשר עם הפסדים לצרכי מס של חברות בנות ברוסיה. 

  

  :2013לעומת שנת  2014וצאות הפעולות פרופורמה לשנת להלן ניתוח ת  . 2

  הכנסות מהשכרת מבנים

- מסך של כ  2014מליון ש"ח בשנת  1,372- לסך של כ ATRבהכנסות מהשכרת מבנים בגין פעילות  גידולה
  מרכישת נכסים בשנים האמורות.נבע בעיקר  2013מליון ש"ח בשנת  1,345

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

מסך  2014מליון ש"ח בשנת  403- לסך של כ ATRהוצאות הפעלת נכסים להשכרה בגין פעילות הקיטון ב
  בעיקר מהתייעלות תפעולית.נבע  2013מליון ש"ח בשנת  430-של כ

  )NOIהכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים (

ליון ש"ח מ 969- לסך של כ 2014בשנת  ATRבגין פעילות  הגידול בהכנסה התפעולית, נטו מהשכרת מבנים
נבע מהסיבות האמורות ביחס להכנסות מהשכרה והוצאות  2013מליון ש"ח בשנת  915-סך של כלעומת 

שנת ב 68.0%-לעומת כ 70.6%-הסתכם בכ 2014בשנת שיעור הרווח הגולמי  הפעלת נכסים כאמור לעיל.
2013.  

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

מליון ש"ח  803-בסך של כ וקרקעות לפיתוחהפסד מירידת ערך נדל"ן להשקעה  ATRרשמה  2014בשנת 
 ,2013בשנת  מליון ש"ח 101- בסך של כ וקרקעות לפיתוחנדל"ן להשקעה הפסד מירידת ערך לעומת 

  .2013לעומת שנת  2014בעיקר כתוצאה מירידת ערך גדולה יותר של נכסים ברוסיה בשנת 

  הוצאות הנהלה וכלליות

בדומה לשנת  2014מליון ש"ח בשנת  131- הסתכמו בסך של כ ATRהנהלה וכלליות בגין פעילות הוצאות 
2013.  

  הכנסות אחרות

מרכישה במחיר  יםמביטול רווחבעיקר נבע  2013-ו 2014בשנים הקיטון בהכנסות אחרות פרופורמה 
עלייה בשיעור  שרשמה החברה בשלמליון ש"ח, בהתאמה  173-מליון ש"ח וכ 47- הזדמנותי בסך של כ

  , כמובהר בהנחות הפרופורמה.ATR-ההחזקה ב

  הוצאות אחרות 

מליון ש"ח  48- מסך של כ 2014מליון ש"ח בשנת  81-לסך של כ ATRת ילוהגידול בהוצאות אחרות בגין פע
 .2014נבע בעיקר מהפסד הון ומעליה בהוצאות ירידת ערך נכסים אשר נרשמו בשנת  2013בשנת 

  המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטוחברות  חלק החברה ברווחי

נבע מביטול  2013- ו 2014בשנים  המטופלות בשיטת השווי המאזניבחלק החברה ברווחי חברות  שינויה
בדוחות הכספיים של החברה חלף הצגתה  ATR, בשל איחודה של ATRאקוויטי של רווחי חלק החברה ב

  .בשיטת השווי המאזני
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  הוצאות מימון

מרישום הוצאות ריבית רעיוניות למימון בעיקר נבע  2013- ו 2014בשנים בהוצאות המימון פרופורמה ל הגידו
הוצאות  ומאיחוד, מליון ש"ח, בהתאמה 31-מליון ש"ח וכ 25- בשנים האמורות בסך של כ ATR- ההשקעה ב
ז מהפחתת מליון ש"ח, בהתאמה. הגידול האמור קוז 218-מליון ש"ח וכ 199- בסך של כ ATRהמימון של 

  מליון ש"ח, שנרשמה בכל אחת מהשנים האמורות. 15-הפרשים מקוריים פרופורמה בסך של כ

מליון  218-מסך של כ 2014מליון ש"ח בשנת  199- לסך של כ ATRבהוצאות המימון בגין פעילות  ירידהה
צבת במ גידולבהוצאות הריבית בשל  עליהמבעיקר מהפרשי שער אשר קוזזה  הנבע 2013בשנת  ש"ח

 אשר ניטלו למימון השקעה בנכסים מניבים.  ATRהתחייבויות 

  הכנסות מימון 

 מליון ש"ח 11- מסך של כ 2014מליון ש"ח בשנת  65- לסך של כ ATRבהכנסות המימון בגין פעילות  גידולה
לעומת הוצאות הפרשי שער בשנת  2014בעיקר מהכנסות מהפרשי שער שנרשמו בשנת נבע  2013בשנת 

  נכללו בהוצאות המימון. אשר 2013

  מסים על הכנסה

וכן מהפחתת , ATRתוצאות  נובעים מאיחוד 2013- ו 2014בשנים השינויים במסים על ההכנסה פרופורמה 
  .ATR - הפרשים מקוריים בגין השקעה ב

מליון  70- בסך של כמסים  הוצאותלעומת מליון ש"ח  99- בסך של כמסים  וצאותה ATRרשמה  2014בשנת 
. הגידול בהוצאות המסים נבע משינויים בהפרשים הזמניים בקשר עם נדל"ן להשקעה של 2013ת ש"ח בשנ

ATR. 

  

  פרופורמה בדוח על הרווח הכוללהתאמות ג.   

התאמה לקרן ההון מתרגום דוחות כספיים של פעילות  כוללבתקופות הפרופורמה הדוח על הרווח הכולל 
 פרופורמה איחודממועד הלמול הש"ח ר החליפין של האירו השינויים בשעהשפעת חוץ, על מנת לשקף את 

 207-ש"ח ובסך של כ מליון 70-כהאמורה הסתכמה בהוצאה של  לקרן ההון ה. ההתאמעל תוצאות החברה
  . , בהתאמה2013- ו 2014בדצמבר,  31מליון ש"ח לכל אחת משנים שהסתיימו ביום 

(אשר  ATRחלק החברה בהפסד כולל אחר של מה בתקופות הפרופור בדוח על הרווח הכולל בנוסף, בוטל
ונכללה מלוא ההשפעה של קרן הפרשי תרגום לאור  )וקרן גידור תזרימי מזומנים נבע מהפרשי תרגום

    .חלף הצגתה בשיטת השווי המאזני ATRאיחוד 

קיפת כמו כן, לאור חוסר אפקטיביות מובנה של עסקאות גידור תזרימי מזומנים בראיית הקבוצה, בוטלה ז
ATR .של קרן עסקאות גידור תזרימי מזומנים כנגד רישום הוצאות מימון 

 

  

        2016במרס,  30

  חיים כצמן  תאריך אישור הדוחות הכספיים פרופורמה

   הדירקטוריון יו"ר

  רחל לוין

  ודירקטור מנכ"ל
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 דוח רואה החשבון המבקר

  לבעלי המניות של גזית גלוב בע"מ

ות המאוחדים על רווח או הפסד פרופורמה ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל ביקרנו את הדוח
 31החברה) לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום  -פרופורמה המצורפים של גזית גלוב בע"מ (להלן 

. דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2014בדצמבר 
  אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו.

-לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה שנרכשה אשר הכנסותיה הכלולות באיחוד פרופורמה מהוות כ
, בהתאמה. 2013- ו 2014בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות פרופורמה לשנים שהסתיימו בימים  16%- וכ 18%

הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שהדוח שלהם הומצא לנו וחוות דעתנו, ככל 
 שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה, מבוססת על הדוח של רואי החשבון האחרים.

שנקבעו בתקנות רואי חשבון ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 1973-(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים פרופורמה הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 
דע שבדוחות הכספיים פרופורמה. ביקורת כוללת גם בחינה בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמי

של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן 
הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים פרופורמה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו והדוח של רואי החשבון 

 יס נאות לחוות דעתנו.האחרים מספקים בס

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוח של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים מאוחדים 
פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את תוצאות פעולותיהן המאוחדות פרופורמה 

 2014בדצמבר  31סתיימה ביום לכל אחת משתי השנים בתקופה שהשל החברה והחברות המאוחדות שלה, 
ב' לדוחות הכספיים מאוחדים 2ולהנחות המפורטות בבאור  1בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור 

  .1970- א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9ובהתאם לתקנה  פרופורמה

  קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
  ואי חשבוןר  2016במרס,  30

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

+972-3-6232525   .טל

972-3-5622555+  פקס
ey.com  
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 פרופורמה:

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

כפי שדווח    
 התאמות בעבר

  
      פרופורמה

 מבוקר   

   
 מליוני ש"ח

 (למעט נתונים למניה)
    

 6,285   1,372  4,913  הכנסות מהשכרת מבנים
 1,987   403  1,584  פעלת נכסים להשכרההוצאות ה
      

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

 1,357  -  1,357  הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות
 1,660   -  1,660  עלות מכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו

      
 )303( -  )303( ד גולמי ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודותהפס

    
 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( הוצאות הנהלה וכלליות
 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  לפני מסים על ההכנסהרווח 

 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,  31ה ביום השפעות על דוח מאוחד על הרווח הכולל לשנה שהסתיימ

   
כפי שדווח 
 פרופורמה  התאמות בעבר

 מבוקר   
 מליוני ש"ח   

    
 904  )179( 1,083 רווח נקי

    
     רווח כולל אחר (לאחר השפעת המס):

    סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד

 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  סה"כ רווח כולל אחר
     

 2,045  )268( 2,313  כוללסה"כ רווח 

   מיוחס ל:

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

  2,313 )268(  2,045 
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 פרופורמה:

 - 2013בדצמבר,  31מה ביום השפעות על דוח מאוחד על רווח או הפסד לשנה שהסתיי

כפי שדווח     
 בעבר

 
 התאמות

  
פרופורמה        

 מבוקר    

    
 מליוני ש"ח

 (למעט נתונים למניה)
      

 6,491   1,345   5,146  הכנסות מהשכרת מבנים
 2,119   430   1,689  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

       
 4,372  915  3,457  מהשכרת מבנים הכנסה תפעולית, נטו

    
 1,672  -  1,672  הכנסות ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות
 1,688   -   1,688  עלות מכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו

       
 )16( -  )16( הפסד גולמי ממכירת בניינים, קרקעות ומביצוע עבודות

    
 4,356  915  3,441  הכל רווח גולמי-סך

    
 861  )101( 962  עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו   

 )741( )131( )610( הוצאות הנהלה וכלליות
 51  )167( 218  הכנסות אחרות
 )83( )9( )74( הוצאות אחרות

 22  )127( 149  מטופלות בשיטת השווי המאזני, נטוחלק החברה ברווחי חברות ה
    

 4,466  380  4,086  רווח תפעולי
    

 )2,391( )206( )2,185( הוצאות מימון
 560  11  549  הכנסות מימון

    
 2,635  185  2,450  רווח לפני מסים על ההכנסה

 347  82  265  מסים על ההכנסה
    
 2,288  103  2,185  רווח נקי

     
     מיוחס ל:

     
 835  )92( 927  בעלי מניות החברה

 1,453  195  1,258  זכויות שאינן מקנות שליטה
    
  2,185  103  2,288 

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

 4.87  )0.54( 5.41  רווח נקי בסיסי
     

 4.81  )0.54( 5.35  רווח נקי מדולל
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     פרופורמה:
 - 2013בדצמבר,  31השפעות על דוח מאוחד על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 

   
כפי שדווח 
 פרופורמה  התאמות בעבר

 מבוקר   
 מליוני ש"ח   

    
 2,288  103  2,185 רווח נקי

    
     הפסד כולל אחר (לאחר השפעת המס):

    סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד:

 )2,649( )206( )2,443( התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 
 231  )8( 239  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים רווחים 

 )4( -  )4( הפסדים בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

)2,208( )214( )2,422( 
   
   

    סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד:
 )6( -  )6( הפסד בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע בעסקה משותפת

 )2,428( )214( )2,214( סה"כ הפסד כולל אחר
     

 )140( )111( )29( סה"כ הפסד כולל

   מיוחס ל:

 )184( )138( )46( בעלי מניות החברה 
 44  27  17 זכויות שאינן מקנות שליטה

 )29( )111( )140( 

 
  
  
  
  
  

          2016במרס,  30
תאריך אישור הדוחות הכספיים

   פרופורמה
 חיים כצמן

   יו"ר הדירקטוריון
  רחל לוין

   ודירקטור מנכ"ל
  עדי ימיני

  סמנכ"ל כספים
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  עיקרי המדיניות החשבונאית   -: 1באור  

לתקנות ניירות ערך (דוחות  ב'38הדוחות 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  2015בדצמבר,  31הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

  .)מאוחדיםה הכספיים

 הנחות פרופורמה  -: 2באור 

  כללי  א.

 CPI-רכשה החברה מ 2015בינואר,  22המאוחדים, ביום לדוחות הכספיים  2ג'9כאמור בבאור   
כתוצאה מהרכישה ). ATR -(להלן  Atrium European Real Estate Limited מליון מניות 52.1- כ

 ATR-לשליטה משותפת ב CPIעם  , בוטל ההסכם55%-לכ ATR-עלה שיעור החזקת החברה ב
 2015. לפיכך, החל מהרבעון הראשון לשנת  ATR-והחברה הפכה לבעלת השליטה היחידה ב

הינה חברת נדל"ן מניב אשר הוקמה בשנת ATR בדוחות הכספיים.  ATRמאחדת החברה את 
 של מרכזים מסחריים מעוגני פיתוח וניהולומאוגדת באי ג'רזי, המתמקדת ברכישה,  1997

בבורסת וסופרמרקטים במרכז ובמזרח אירופה, ומניותיה רשומות למסחר בבורסת וינה 
  אמסטרדם. 

ביום  ושהסתיימ לכל אחת משתי השנים ATRתוצאות איחוד דוחות פרופורמה אלו כוללים את   
  תקופות הפרופורמה), תחת ההנחות האמורות להלן. –(להלן יחדיו  2013- ו 2014בדצמבר,  31

מאחר ואין הבדל מהותי בין  2015בדצמבר,  31וח פרופורמה לשנה שהסתיימה ביום לא מוצג ד  
דוח כאמור לבין הדיווח בפועל בדוחות הכספיים המאוחדים, למעט הסיווג מחדש של קרנות 

מליון ש"ח מרווח כולל אחר להוצאות אחרות ברווח או הפסד, שנבע  452-הון בסך של כ
  .ATR - כתוצאה ממימוש ההשקעה הקודמת ב

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  2013בינואר,  1ביום  ATR-ב
  . תאם לשיטת השווי המאזניבה ATR(הפסדי) 

  מאוחדים פרופורמה ששימשו בהכנת דוחות כספייםעיקריות הנחות   ב.

לכל אחת מהשנים  ATRדוחות הפרופורמה נערכו על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ושל   
. המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת דוחות 2013-ו 2014בדצמבר,  31ביום  ושהסתיימ

. כמו כן, דוחות מאוחדיםלדוחות הכספיים ה 2פי שמתוארת בבאור הפרופורמה הינה כ
  הפרופורמה נערכו תחת ההנחות הבאות:

  פרופורמה. איחוד במועד הבוצעה , כאמור בסעיף א' לעיל, CPI-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.
 בתקופות הפרופורמה. ATR-בשיעור החזקה ב

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

חלף הצגתה בשיטת  ATRונכללה מלוא ההשפעה של קרן הפרשי תרגום לאור איחוד 
  השווי המאזני.
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  (המשך) הנחות פרופורמה  -: 2באור 

בראיית הקבוצה  של עסקאות גידור תזרימי מזומניםמובנה לאור חוסר אפקטיביות  .4
של קרן עסקאות גידור תזרימי מזומנים  ATRוטלה זקיפת , בבמועד האיחוד פרופורמה

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

 2ג'9בבאור  כמפורט ATRסכום הרכישה יוחס לנכסים וההתחייבויות המזוהים נטו של  .5
כוללים את . דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה המאוחדיםלדוחות הכספיים 

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

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

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

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

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

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

  ) נזקפו לקרן הון מהפרשי תרגום דוחות כספיים.הלןל

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

  והוכרה בדוח על הרווח הכולל המאוחד פרופורמה.

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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  פרטים נוספים על החברה - החלק 

  

  
  גלוב בע"מ (להלן: "החברה" או "התאגיד")-גזית שם החברה:

  520033234 מס' חברה ברשם:

 67892ב אבי -, תל1דרך השלום  כתובת:

     IR@gazitgroup.com כתובת דואר אלקטרוני:

  03-6948000  טלפון:

  03-6961910 פקסימיליה:

  2015 ,בדצמבר 31 תאריך הדוח על המצב הכספי:

  2016במרס,  30 תאריך הדוח:

   



  בע"מ גלוב גזית
   החברה על נוספים פרטים - ה' חלק

 

302  

    רבעוניים כולל רווח דוחות תמצית ':א10 תקנה

    .הדירקטוריון  לדוח )ג(3.5 סעיף ראו ,רבעוני בסיס על 2015 לשנת הכולל הרווח על הדוחות לתמצית

  

    הערך ניירות בתמורת שימוש ':ג10 תקנה

 באוגוסט 24 ,2015 במרץ 31 ,2015 בינואר 26 םמייהמ מדף הצעת ותדוח פי על החברה שערכה יםהגיוס תמורת
 היתרות להקטנת ,םיהאמור המדף הצעת ותבדוח גם שצוין כפי  ,במלואה שימשה ,2015 בדצמבר 30 -ו ,2015

   .השוטפת ולפעילותה החברה של הקיימות  האשראי במסגרות המנוצלות
 

 :  רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות כלולות11תקנה 
לתאריך הדוח על המצב  להלן רשימת ההשקעות של החברה בכל אחת מחברות הבנות והחברות הכלולות נכון 

 הכספי: 
רכוסוג נייר הערך ועשם החברה

 הנקוב
ערך בדוחות כמות מוחזקת

הכספיים 
 (באלפי ש"ח)

(*) 

שיעור 
אחזקה בהון 

המניות 
המונפק (%)

שיעור אחזקה 
בזכויות 
הצבעה 

ובסמכות 
למנות 

דירקטורים 
(%) 

מחיר בבורסה 
לתאריך 

הדו"ח על 
המצב הכספי

 השקעות בחברות פרטיות המוחזקות על ידי החברה
 - 100 100 19,031 9,999 ש"ח 1מניה  מרצון) בית דרך השלום בע"מ (בפירוק

 )1() בע"מ1992גלוב החזקות (- גזית
 )168,543(432ש"ח 1מניה 

100 100 - 
 -1מניות נדחות

"גזית גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ (
 212,380 16,909,718 ש"ח 0.1מניה  )2(")פיתוח

84.7 )75 
בדילול 

 מלא)
83.3 - 

Golden Oak Inc(3) 100 100 - 100 1$מניה - 

Hollywood Properties Ltd(4) 100 100 - 300 1$מניה - 

MGN (USA) Inc.(5) 100 100 1,720,512 2,142 1$מניה - 
Gazit Canada Inc.(6) $321,302,900 קנדי1מניות בכורה

4,428,845 100 100 - 
$1,206 קנדי0.01מניה 

 Gazit America Inc. ("GAA")(7)
$45,072,964 קנדי1מניות בכורה 

539,854 100 100 - 
$100 קנדי1מניות  

 Gazit Europe
 (Netherlands) B.V.(8) 100 100 40,408 18,500 אירו 1מניה - 

 Gazit Europe (Asia) B.V.(9) 100 100 213,631 18,000 אירו 1מניה - 

Gazit Midas Limited(10) 100 100 1,587,905 1,000 אירו 1מניה - 

Gazit Gaia Limited(11) 100 100 - 1,000 אירו 1מניה - 

Gazit Brazil Ltda(12) יחידות השתתפות
 - 100 100 1,243,683 -ומניות

 השקעות בחברות ציבוריות (אשר חלקן מוחזקות על ידי החברות הבנות הפרטיות המפורטות לעיל)
 Equity One Inc ("EQY").(13) 27.15 38.3 38.4 - 49,632,513 0.01$מניה $ 

 First Capital Realty Inc ("FCR"). (15),(14) קנדי 18.35 42.2 42.2 - 95,136,749 $ קנדי1מניה $

 Citycon oyj("CTY"). (16) אירו 2.4 43.4 43.4 4,133,141 385,992,530 אירו 1.35מניה 

Atrium European Real Estate Limited
("ATR") (17) אירו 3.57 54.9 54.9 - 206,681,551 אירו 1מניה 

 שח 0.531 84.9 84.9 - 199,104,425 ש"ח 1מניה  )18(")קבוצת דוריקבוצת א. דורי בע"מ ("
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   . הכספי המצב על הדוח למועד נכון, החברה של הנפרד הכספי הדוח לפי(*)       
   .(בפירוק מרצון) מ"בע השלום דרך בית מחברת 35% מחזיקה מ"עב) 1992( החזקות גלוב- גזית  )1(
(אשר בחודש ינואר  דורי אמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה במניות קבוצתב מחזיקה פיתוח גזית  2011 יוני מחודש החל )2(

 בנפרד מוצגות  אינן אשר פרטיות בנות חברות פיתוח לגזית, כן כמו. להלן 18 ש"בה כמפורט, נמכרו לצד שלישי) 2016
   בפרק א' לדוח התקופתי.  23.6סעיף  ראה פיתוח לגזית בקשר המניות בעלי הסכם אודות לפרטים. בטבלה

)3( Golden Oak Inc. (בפירוק מרצון)  מ"בע השלום דרך בית מחברת 30%- ב מחזיקה.           
)4( Hollywood Properties Ltd  בפיר   מ"בע השלום דרך בית מחברת 35%- ב מחזיקה)(וק מרצון.  
)5(  MGN (USA) Inc. מ 100%- ב מחזיקה - Gazit 1995 Inc. , MGN America LLC.   ,  ,Gazit Group USA Inc.   Gazit First Generation Inc.   

    .EQY  במניות וכן , .Promed properties Inc -ו
)6( Gazit Canada Inc  של המניות מהון 42.2%-ב מחזיקה  FCR .  תמזגה ה 2015במהלך שנתGazit 2003 Inc.  חברה שהייתה

   . .Gazit Canada Incבבעלותה המלאה של החברה לתוך 
)7(  GAA  של המניות מהון 11.1% - ב בעקיפין מחזיקה  EQY  .  
)8( Gazit Europe (Netherlands) B.V  בנפרד מוצגות אינן אשר גרמניות חברות בקבוצת מחזיקה.   
)9( Gazit Europe (Asia) B.V  בהודו ן"בנדל שקעותהל מאוריציוס תושבת בקרן משקיעה.   
)10( Gazit Midas Limited  של המניות מהון 27.9% -ב מחזיקה  ATR .   
)11( Gazit Gaia Limited  של המניות מהון 27.0% -ב מחזיקה  ATR .   שלהערך Gazit Gaia ביתרת הערך של  נכללהכספיים  בדוחות

Gazit Midas.  
ידי החברה -ת עלידי שותפות אמריקאית המוחזק- ת על, אשר מוחזקוFIM Norstar - וכן ב  .Gazit Brazil Ltda  -ב ההחזקה )12(

   .בטבלה  בנפרד מוצגות אינן אשר ,6%וחברות בנות בבעלות מלאה בשיעור של  94%בשיעור של 
 בנות חברות   EQY - ל.  GAA -ו  M.G.N. (USA) Inc., Gazit First Generation Inc.  MGN America LLC  דרך הינה  EQY  - ב ההחזקה )13(

   .    בטבלה בנפרד מוצגות אינן אשר פרטיות
 אשר פרטיות בנות חברות  FCR  -ל. Gazit Canada Investment Inc-ו .Gazit Canada Inc  באמצעות הינה  FCR  -ב ההחזקה )14(

   . בטבלה בנפרד מוצגות  אינן
   .בפרק א' לדוח התקופתי 23.3סעיף  ראו,  FCR - ל בקשר חץ לאלוני החברה בין מניות בעלי הסכם לעניין )15(
 Governanceלהסכם   .בטבלה בנפרד מוצגות אינן אשר פרטיות בנות חברות  CTY -ל. במישרין הינה  CTY  במניות ההחזקה )16(

Agreement  בין החברה וביןCPPIBEH  בפרק א' לדוח התקופתי. 23.5ראו סעיף  
  בלה.מוצגות בנפרד בט שאינן פרטיות חברות ATR-ל )17(
קבוצת . שלה המניות מהון 84.65%- ב בעקיפין החברה מחזיקה אשר, גזית פיתוח באמצעות הינה דורי בקבוצת החזקה )18(

 וכן, אביב תל של בבורסה הנסחרת ציבורית חברה, מ"בע בניה דורי של המניות מהון 83.5% -בכ מחזיקה  דורי
 בנפרד מוצגות אינן אשר פרטיות בנות חברות דורי לקבוצת, כן כמו).  Ronson Europe NV ( בפולין נוספת ציבורית  בחברה
 לפרק תיאור עסקי החברה. 10דורי ראו סעיף  קבוצתב גזית פיתוחלפרטים בדבר מכירת מלוא המניות שהחזיקה  .בטבלה
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  :שלה וקשורות בנות לחברות החברה והלוואות חוב אגרות יתרת פירוט להלן
תרה מדווחת ליום י שיעור הריבית בסיס הצמדה החברה

 2015בדצמבר  31
 (באלפי ש"ח)

  פדיוןשנות  
 (בהתאם להסכם)

 M.G.N (USA) Inc.    
  2016 181,134 2%ליבור+ דולר ארה"ב

 וחברות בנות בבעלותה המלאה

 Gazit South America LP    2,728 - ריאל ברזילאי (*) 

Gazit Canada Inc.    2016 13,314 2.5%ליבור+ דולר קנדי 

Gazit Midas Limited    2016 1,024,228 5%יורובור + אירו 

Gazit Hercules Limited    2017 6,094 2.45%יורובור + אירו 

 Gazit Europe (Netherlands) B.V   2016 1,540,613 3.6%יורובור+ אירו 

 2016 465,768 6.674%-4%  מדד גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ

  
  
  
  
  
  
  
  

 2016 12,000 4.00% שקלי

 5,682  2.5%יורובור + אירו

 2016 27,785 6.40% אירו

 2016-2019 833,331 7.17%-6.97% מדד

ריבית סיטונאית  שקלי
2.25%-2.75% 485,000 2016-2018 

 2017 70,000 1.50%+  ריבית פריים שקלי

  81,357 שטר הון שקלי  ג.גלוב פיתוח

Gazit Gaia Limited   2016 499,389 5%יורובור+ אירו 

 (*) 257,982 3.05% שקלי  ) בע"מ1992גזית גלוב החזקות (

Gazit Asia   2016 161,037 4.9%ליבור+ דולר 

Gazit Germany 2016  221,128  %2.5יורובור+  אירו  

   י ההסכמים בגינן. ההלוואות מתחדשות מעת לעת באופן אוטומטי, בכפוף לאפשרות סיומן בהתאם לתנא  (*)   

  

 
  : שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות(*) 12תקנה 
        

תאריך 
 השינוי

סוג נייר שם החברה מהות השינוי
 הערך

סה"כ ערך 
 נקוב

עלות (אלפי 
 ש"ח)

עלות 
ממוצעת 
 ליחידה

 € 4.40 1,048,551 52,069,622 מניה רגילה Atrium Europen רכישת מניות מחוץ לבורסה01/15
 USD 27.05 64,039 600,000 מניה רגילה .Equity One Inc השתתפות בהנפקת מניות03/15

מכירת מניות בדרך של הצעת 12/15
 USD 25.82 )482,690( )4,830,000( מניה רגילה .Equity One Incמכר לציבור

 € 2.05 1,090,232 127,068,487 מניה רגילה .Citycon Oyj השתתפות בהנפקת זכויות07/15

 € 2.23 41,441 4,195,289 מניה רגילה .Citycon Oyj רכישת מניות בבורסה09/15
 € 2.24 5,797 591,799 מניה רגילה .Citycon Oyj רכישת מניות בבורסה10/15
  CAD 1.00 )47,696( )14,350,000( מנית בכורה Gazit Canada פדיון מניות בכורה01/15

 CAD 1.00 )29,097( )9,350,000( מנית בכורה Gazit Canada פדיון מניות בכורה05/15

 CAD 1.00 )137,580( )46,300,000( מנית בכורה Gazit Canada פדיון מניות בכורה07/15

 CAD 1.00 )56,347( )19,000,000( מנית בכורה Gazit Canada פדיון מניות בכורה10/15

 ,.Gazit Brazil Ltda השקעה בהון (**)12/15
FIM Norstar  

יחידות 
השתתפות 
 ומניות

937,722,935 1,104,919 1.00 BRL 

לא כולל השקעות זניחות בהקמת חברות בנות לא פעילות בתקופת הדוח. (*)
 .Gazit South America Inc . ההשקעה הנקובה לעיל כוללת את השקעת החברה ואת השקעת11) לתקנה 12ראה הערה ( (**)
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  : הכנסות של חברות בנות וחברות כלולות והכנסות מהן 13תקנה 
החברה, לשנת  להלן פירוט הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של כל חברה בת או חברה קשורה של 

  ש''ח):  וכן הכנסות החברה מאותן חברות מדיבידנד, דמי ניהול וריבית (באלפי  2015

        

  ) רווח (הפסדהחברה שם
רווח 
כולל  (הפסד) 

 אחר 

סה"כ 
(הפסד)   רווח 

 כולל
דמי ניהול דיבידנד

הכנסות  
(הוצאות) 
 ריבית

(1) MGN (USA) Inc. 216,899 )21,450( 195,449 - 623 35,797 
.Gazit Canada Inc)2( 

255,037 112,645 367,681 
- - 436 

Gazit (2003) Inc. - - - 
.Gazit America Inc 106,485 )205( 106,279 - - - 

 4,591 - - )7,241( - )7,241( ) בע"מ1992(  גלוב החזקות - גזית
בית דרך השלום בע"מ (בפירוק 

 - - - )558( - )558(מרצון)

 90,134 300 - )137,613( )38,823( )98,790()3((פיתוח) בע"מ  גזית גלוב ישראל 
 - - - )4( - )4( פיתוח בע"מ לובג.ג
Citycon oyj 469,522 )124,685( 344,837 162,907 - - 

  Gazit Europe  (Netherlands) 
(4)B.V.51,738 - 51,738 - - 13,387 

  Gazit Europe  (Asia) B.V.8,552 19,973 28,525 - - 8,905 
)5(  Gazit Brazil Ltda 756 )65,822( )65,065( - - - 

Gazit Midas Ltd )6( 
)37,205( 55,220 18,015 

- - 57,656 
Gazit Gaia Ltd- - 29,554 

        
        

  ,Inc   Gazit 1995    , Gazit Group USA  ,MGN (America) Incכוללות את תוצאות    MGN (USA) Incתוצאות )1(
   .Gazit Europe Inc, Properties Promed Inc .

.Gazit Canada Inc -ו Gazit 2003 Incבוצע מיזוג של  2015במהלך שנת )2(

 מייצג גם את פעילות קבוצת דורי.)3(

 מייצג את תוצאות פעילות החברה בגרמניה. )4(
 Gazit South ידי - אשר שתיהן מוחזקות על FIM Norstarוכן את תוצאות פעילות   Gazit Brazil Ltda מייצג את תוצאות פעילות )5(

America LP  אמריקאית המחזיקה בה). (שותפות 

 Limited Gazit Hercules וכן את תוצאותיה של Gazit Gaia Limitedכולל את תוצאותיה של  Gazit Midas Limitedהרווח של )6(
 

  בבורסה מסחר: 20 תקנה

   :כדלקמן החברה של ערך ניירות למסחר נרשמו הדוח בשנת

בדצמבר  30מיום  מדף תהצע חשהונפקו על פי דו ח ע.נ.,ש" 1, בנות מניות רגילות של החברה 17,018,270  .א
2015 . 

ניירות ערך לא סחירים  ממימוש כתוצאה שהונפקו ש"ח ע.נ., 1החברה, בנות  של רגילות מניות 47,150  .ב
  ונושאי משרה.  עובדים של ) )RSUאופציה ויחידות מניה חסומות ( (כתבי

, 2015, שהונפקו על פי דוחות הצעת מדף בחודשים ינואר ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יב') 2,092,374,000   .ג
  . 2015ואוגוסט  2015מרץ 

 חוב אגרות של מהמסחר מחיקה לגבי. בבורסה החברה של הערך בניירות מסחר הפסקת חלה לא 2015 בשנת
   . להלן 29 לתקנה) ד( סעיף אור, החברה ידי על עצמית  רכישה עקב
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  בכירה משרה נושאיול עניין לבעלי תגמולים: 21 תקנה

 נושאי מבין ביותר  הגבוהים התגמולים בעלי מחמשת אחד לכל 2015 שנת בגין שניתנו התגמולים פירוט להלן
 מבין ביותר הגבוהים התגמולים  בעלי שלושת ושל) שבשליטתה תאגיד או החברה( בקבוצה הבכירה המשרה
 בדבר פרטים וכן, עצמה בחברה כהונתו עם בקשר  לו ניתנו שהתגמולים עצמה בחברה הבכירה המשרה נושאי

  : בחברה עניין לבעלי ניתנו אשר תגמולים

סך הכל    תגמולים עבור שירותים (באלפי ש"ח) פרטי מקבל התגמולים
חלק 

  החברה 
(באלפי 
היקף  תפקיד שם  ש"ח)*

 משרה

שיעור 
החזקה 
בהון 
 התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 סך הכל אחר יעוץ

  

ויד די
  5,404    12,722  -  -  6,046 3,139  3,537  --   מלאה  EQYמנכ"ל   לוקס

חיים 
 כצמן

 יו"ר דירקטוריון
 -ו EQY ,CTYהחברה, 

ATR ודירקטור ב - FCR 
- 0.03% 

)1( 979 - 7,482 2,373 -  10,834)2( 
  

4,932  

ג'וש 
  פרידמן

 ProMedמנכ"ל 
5,817 1,030  --   מלאה  לשעבר

)3( - - 2,060)4( 8,907    8,907  

תומס 
  3,497    8,233  - - 2,008 2,915 3,310  --   מלאה  EQYנשיא   קפוטו

רחל לוין 

מנכ"לית ודירקטורית 
בחברה, סגן יו"ר 

,  ATRדירקטוריון 
 CTY - דירקטורית ב

ויו"ר דירקטוריון גזית 
  פיתוח

 8,047 )5(750 1,854  2,721 729 1,993 0.01% מלאה

  

6,243  

גיל 
  קוטלר

לשעבר משנה 
ל ומנהל כספים למנכ"

  ראשי
  מלאה

 --  
2,101  500  452  - 3,155)6( 6,208  

  
6,208  

אהרון 
 סופר

לשעבר מנכ"ל 
  3,660    3,660 - - )7(86 500 3,074  --  מלאה החברה

 דורי סגל

סגן פעיל ליו"ר  
דירקטוריון החברה, 

, FCRיו"ר דירקטוריון 
  EQY - דירקטור ב

 --  

0.39%)8( 

2,577  -  541  - -  3,118  

  

1,327  

ורדה 
  צונץ

לשעבר סמנ"כלית 
  2,971    2,971 )9(1,194   181  250  1,346  --   מלאה  אחריות תאגידית

אריה 
חצי  מ"מ יו"ר הדירקטוריון מינטקביץ

 משרה
0.06% 1,447 250 702   2,399   2,399  

יאיר 
  481   481 - - - - 481 - - דח"צ אורגלר

גרי 
 332   332 - - - - 332 - - דירקטור אפשטיין

חיים בן 
 464   464 - - - - 464 0.15% - דירקטור דור

רוני בר 
  505    505 - - - -  505 -  -  דח"צ  און

דאגלס 
 348   348 - - - - 348 - - דירקטור ססלר

 478   478 - - - - 478 - - דירקטור שי פלפל

 463   463 - - - - 463 - - דח"צ נגה קנז

קה של החברה בתגמול שהוענק לכל אחד מנושאי המשרה האמורים, בהתאם לשיעור הנתונים בטור זה להלן מתייחסים לחל  * 
החזקותיה של החברה בכל אחת מהחברות הבנות שהעניקו את הגמול לנושא המשרה על פי שיעור ההחזקה הממוצע של החברה 

 .  2015בכל אחת מהחברות הבנות בשנת 
השליטה בחברה,  ר החזקותיו של מר כצמן בנורסטאר החזקות אינק., בעלת מתייחס להחזקותיו של מר כצמן בחברה במישרין. לתיאו )1(

   להלן. 24ראו תקנה 
 לא קיבל מר כצמן גמול מהחברה. 2015בגין שנת  )2(
מעל שוויים בספרים, בהתאם לנוסחת תגמול שהיתה קבועה בהסכם  Promedסכומים שהוענקו למר פרידמן בקשר עם מכירת נכסי   )3(

 העסקה עימו.
 , כמפורט בסעיף ה להלן.Promed - הוענקו למר פרידמן בקשר עם סיום העסקתה בסכומים ש )4(
 ) להלן.5בגין מענק שהתקבל מגזית פיתוח, כמפורט בסעיף ד( )5(
 סכומים שהוענקו למר קוטלר בקשר עם סיום העסקתו בחברה, כמפורט בסעיף ח' להלן. )6(
וחות החברה בגין מכשירים פיננסיים שהוענקו בעבר למר סופר אלפי ש"ח שנרשמו בד 800 - סכום זה אינו כולל הכנסה בסכום של כ )7(

 וחולטו עם סיום העסקתו של מר סופר בחברה.
מתייחס להחזקותיו של מר סגל בחברה במישרין. לתיאור החזקותיו של מר סגל בנורסטאר החזקות אינק., בעלת השליטה בחברה,  )8(

 להלן. 24תקנה ראו 
 סיום העסקתה בחברה, כמפורט בסעיף י' להלן.סכומים שהוענקו לגב' צונץ בקשר עם  )9(
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  כללי -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .א

סכומי השכר כוללים  סכומי התגמול הינם במונחי עלות לחברה או לחברה מאוחדת, בהתאם לעניין.   .1
   את עלות הרכיבים הנלווים לשכר.

למידע המצוי בידי  , בהתאםשיעורי ההחזקה הכלולים בטבלה הנם סמוך למועד פרסום הדו"ח  .2
  .החברה

, הזרות הציבוריות הבנות בחברות ודורי סגל כצמן חייםמר  ם ה"הזכאי לו התגמול ואישור קביעת .3
EQY, FCR, CTY ו - ATR ,כללי לרבות, הללו מהחברות אחת כל על החלים הדין כללי פי על נעשית 

 כצמן למר התגמול – EQY) א: (להלן כמפורט, למסחר הללו החברות רשומות בהן השונות הבורסות
והתגמול למר סגל (כמו גם ליתר  EQY דירקטוריון של 31תלויה הבלתי התגמול ועדת ידי על מאושר

 התגמול – FCR) ב; (לאחר המלצת ועדת התגמולEQY ) מאושר על ידי דירקטוריון EQY-הדירקטורים ב
 התגמול -  ATR )ג; (קטוריוןהדיר של 31תלויה הבלתי תאגידי וממשל התגמול ועדת ידי על מאושר
 כצמן ומר, תלויים בלתי דירקטורים הינם חבריה מרבית אשר( ATR של התגמול ועדת ידי על מאושר
 – CTY) ד; (ATR לדירקטוריון ומדווח), בעניינו בדיונים ולהצביע מלהשתתף נמנע, בוועדה החבר

 יתר ושל הדירקטוריון ר"וי של שכרו את קובעת CTY מניות בעלי של השנתית הכללית האסיפה
 חבריה מרבית אשר( CTY של והתגמול המינויים ועדת המלצת על בהתבסס, CTY של הדירקטורים

 בישיבתו CTY דירקטוריון), בראשה עומד כצמן מר ואשר, CTY -ב 31תלויים בלתי דירקטורים הינם
 .ריוחב מבין סגניו ואת ר"היו את ממנה הכללית באסיפה בחירתו לאחר הראשונה

  

  פרטים לגבי יו"ר הדירקטוריון, מר חיים כצמן -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ב

כיו"ר דירקטוריון (עד בגין כהונתו   FCR -הנו כדלקמן: גמול שנתי שהתקבל מהשכר הנקוב בטבלה   .1
תו בגין כהונ  CTY  -, גמול דירקטורים מ)2015(החל מחודש מאי   FCR  -) וכדירקטור ב2015לחודש מאי 

  . זניחבסכום   EQY בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון   EQY  -זכויות סוציאליות מ וכן   CTY כיו"ר דירקטוריון 

בבעלותה המלאה  מר כצמן מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, אך הסכם העסקה בינו ובין חברה בת  
   ו"ח התקופתי.בפרק א' לד  17. לפרטים ראו סעיף 2011של החברה הסתיים בחודש נובמבר 

 .ATR"ר דירקטוריון כיו כהונתו בגין שנתי גמולהסכום הנקדוב בטבלה תחת "דמי ייעוץ" הינו 

החברה בשנת  הסכום תחת "תשלום מבוסס מניות" מורכב מהעלות שנרשמה בדוחות הכספיים של  .2
  בגין:  2015

   ; 2015ת בשנ  EQY מניות חסומות שהוקצו למר כצמן על ידי   .2.1

   ;2012-2015בשנים   FCR מות שהוקצו למר כצמן על ידי מניות חסו  .2.2

  .2012-2013בשנים  ATRכתבי אופציה שהוקצו למר כצמן על ידי  .2.3

הנ"ל (קרי,  וכתבי האופציה להלן פירוט תנאי הקצאות המניות החסומות 5.2 - ו 4.3, 3.2 פיםראו בסעי
   .)2015אשר חלק מהעלות בגינן נרשמה בדוחות הכספיים לשנת  אלו 

   EQY  -פירוט בדבר התגמול של מר כצמן ב  .3

 בינואר 1 מיום החל בתוקף, EQY עם העסקה בהסכם כצמן מר התקשר 2014 ביוני 2 ביום .3.1
, חלף הסכם בין הצדדים EQY של הדירקטוריון ר"כיו לכהן כצמן מר ימשיך פיו על, 2015

 יתחדש מכן לאחרו, 2017 בדצמבר 31 ליום עד בתוקף יהא ההסכם. 2010מחודש אוגוסט 
. מראש ימים 90אחרת  הצדדים אחדיודיע  אם אלא, שנה של לתקופות, לעת מעת, אוטומטית

מר כצמן יהיה זכאי למענק שנתי אשר ייקבע לפי שיקול דעת ועדת התגמול  על פי ההסכם, 
זכאי  כן  . בנוסף קובע ההסכם הוראות ביחס להחזר הוצאות בקשר למילוי תפקידו.  EQY של 
 סלולארי טלפון, משפחתו ולבני כצמן למר רפואי ביטוח, הוצאות החזר, לרכב כצמן מר

בין  או על ידי מר כצמן, תוך הבחנה   EQY ההסכם קובע הוראות בנוגע לסיומו על ידי  וכדומה.
את הסכומים  ) לבין סיום שאינו בשל עילה. במסגרת זו קובע ההסכם  cause סיום בשל עילה (
האצה    הוצאות וכן החזר  היכולים לכלולמר כצמן בעת סיום ההסכם כאמור,  להם יהיה זכאי

שהיו מיועדים להבשלה   EQY של כל תקופות ההבשלה של כתבי אופציה ומניות חסומות של 
במסגרת לנסיבות סיום ההסכם).  בתקופה של עד שנה ממועד סיום ההסכם (בהתאם 

                                                      
 .התאם לדין הזר החל על חברת הבתהינו בבסעיף זה יצוין כי המונח "בלתי תלוי"  31
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להלן, וכן זכויות  3.2חסומות, כמפורט בסעיף ההתקשרות בהסכם זה הוקצו למר כצמן מניות 
 למסחר (בתנאים הקבועים בהסכם).    EQY -לרישום ניירות הערך שלו ב

דולר  15,000תוקן ההסכם באופן שמר כצמן זכאי לסכום שנתי בסך של  2016בחודש פברואר 
  ארה"ב ובוטלה זכותו לקבלת ביטוח בריאות עבורו ועבור בני משפחתו.

בשנת הדוח  ל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות", את העלות שנרשמה הטבלה דלעי .3.2
מניות חסומות אשר הוקצו למר כצמן בחודש ינואר  255,000בדוחות הכספיים של החברה, בגין 

על פי מחיר למניה ליום ההקצאה לעיל,  3.1(במסגרת הסכם העסקה המפורט בסעיף  2015
 7,083 -ו 2015בינואר  1מניות הבשילו ביום  7,095קמן: , אשר יבשילו כדלדולר 22.24-של כ

ועד ליום  2015בפברואר  28חודשים החל מיום  35מניות יבשילו מידי חודש על פני תקופה של 
מר כצמן . , בכפוף לכך שמר כצמן ימשיך לכהן בתפקידו במועד ההבשלה2017בדצמבר  31

הצבעה מכוח המניות האמורות אף טרם זכאי לדיבידנד (לרבות דיבידנד מיוחד) ולזכויות 
תציע לרשום ניירות ערך שלה למסחר,   EQY במקרה בו במהלך תקופת ההסכם הבשלתן. 

המוחזקים על ידו   EQY לרשום למסחר ניירות ערך של  תינתן למר כצמן במועד זה אפשרות 
  וניירות הערך שיתקבלו ממימושם). (לרבות כתבי אופציה 

   דולר ארה"ב. 28.93 - מוך למועד פרסום דו"ח זה, הנו כבס  EQY מחיר מנית 

     FCR -פירוט בדבר התגמול של מר כצמן ב  .4

בהסכם חדש, חלף הסכם בין הצדדים מחודש   FCR - התקשרו מר כצמן ו 2015בינואר  1ביום  .4.1
 - , וזאת לאור מינויו של מר כצמן כFCR, על פיו כיהן מר כצמן כיו"ר דירקטוריון 2001אוקטובר 

Non-Executive Chair of the Board  .1על פי ההסכם האמור, החל מיום  החל מהמועד האמור 
הקצאה שנתית של לאלפי דולר קנדי וכן  150 בסך לתגמול שנתיזכאי מר כצמן  2015בינואר 

שתוקצה  הנדחות אלפי דולר קנדי, כאשר כמות היחידות  150בשווי של  נדחות יחידות מניה
 - . לFCR של  הנדחותהמניות  ב מידי שנה במועד הענקתם בהתאם לתוכנית למר כצמן תחוש

FCR  הזכות לפדות את היחידות הללו במזומן או במניות לפי שיקול דעתFCR כן נקבע כי .
ההסכם יהיה לתקופה של שנתיים, אלא אם יסתיים קודם בהתאם לתנאיו. בנוסף הסכימו 

, ימשיכו 2015בינואר  1שהוענקו למר כצמן לפני הצדדים כי יחידות המניה וכתבי האופציה 
  להבשיל בהתאם לתנאיהן (בכפוף לחריגים שנקבעו בהסכם). 

 FCR - ב   Non-Executive Chair of the Board -כ התפטר מר כצמן מכהונתו 2015במאי  4ביום  .4.2
, והחל ממועד זה הוא מכהן לעיל) 4.1(ועם סיום כהונתו התבטל ההסכם המפורט בסעיף 

זכאי מר כצמן לשכר דירקטורים הזהה לשכר   FCR-. בגין כהונתו כדירקטור ב FCR-כדירקטור ב
 30, אשר נכון למועד זה עומד על שכר שנתי בסך FCR -לו זכאים גם יתר חברי הדירקטוריון ב

דולר  1,500ניה נדחות, וכן על שכר של יחידות מ 600אלפי דולר קנדי וכן הקצאה רבעונית של 
מחודש ינואר  FCR - ישיבה (וזאת חלף התגמול לו היה זכאי תחת ההסכם בין מר כצמן וקנדי ל

  ). לעיל 4.2 המפורט בסעיף 2015

בשנת הדוח  הטבלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות", את העלות שנרשמה  .4.3
למר כצמן   FCR הוקצו על ידי  , אשר  FCR בדוחות הכספיים של החברה, בגין יחידות חסומות של 

הוקצו למר  2012בחודש אפריל )  i ( : להלן במועדים שונים ולתקופות הבשלה שונות כמפורט 
על פי מחיר למניה ליום   FCR מניות  14,164 -להמרה ל הניתנות חסומות יחידות  14,164, כצמן

ידות יח 26,283 הוקצו למר כצמן, 2013) בחודש מרס ii; (קנדי דולר  17.65ההקצאה של 
 19.04על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של  FCRמניות  26,283 -חסומות הניתנות להמרה ל

יחידות חסומות הניתנות להמרה  19,718 הוקצו למר כצמן, 2014בחודש מרס (iii) דולר קנדי; 
. בכל הנוגע דולר קנדי 17.75על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של  FCRמניות  19,718 - ל

ההבשלה (אשר בסיומה ניתן  ), תקופת  i  ( - ) iii סומות האמורות בפסקאות משנה (ליחידות הח
  FCR -השלישית ממועד ההענקה, ול בדצמבר של השנה הקלנדרית  15להמירן) הינה ביום 

בהתאם למחיר  , FCRאו במניות, לפי שיקול דעת  הזכות לפדות את היחידות החסומות במזומן
דיבידנד (בדרך של קבלת  תום התקופה. היחידות החסומות צוברות ב  FCR הבורסה של מניות 

. כמו כן, בהתאם לתנאי הסכם העסקה יחידות חסומות נוספות) אך אינן בעלות זכות הצבעה
לעיל), בחודש ינואר  4.2(כמפורט בסעיף  Non-Executive Chair of the Board - של מר כצמן כ

על  FCRמניות  1,994 -ומות נדחות הניתנות להמרה ליחידות חס 1,994הוקצו למר כצמן  2015
דולר קנדי, אשר יבשילו עם סיום כהונתו של מר כצמן  18.80פי מחיר למניה ליום ההקצאה של 

  .FCR - כדירקטור ב
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   דולר קנדי. 20.53 –בסמוך למועד פרסום דו"ח זה, הנו כ  FCR מחיר מנית 

     ATR - פירוט בדבר התגמול של מר כצמן מ  .5

בבעלותה  , עם חברה  ATR , התקשר מר כצמן, המכהן כיו"ר דירקטוריון 2009חודש מרס ב .5.1
כצמן  , על פיו מעניק מר 2010, בהסכם, אשר תוקן בחודש אוגוסט  ATR המלאה של 

אחת,  לתקופות בנות שנה אחת כל מעת לעת מתחדש ההסכם שירותי ייעוץ.   ATR לקבוצת 
לפני תום  חודשים  3ונו שלא לחדש את ההסכם לפחות אלא אם אחד הצדדים יודיע על רצ

 550בסכום של   שנתיתהתקופה הרלבנטית. בתמורה לשירותי הייעוץ זכאי מר כצמן לתמורה 
כצמן  . כמו כן, זכאי מר כצמן להחזר הוצאות שהוציא בקשר עם מתן השירותים (מר אלפי אירו

  ).  ATR  -אינו זכאי לשכר דירקטורים מ

בשנת  העלות שנרשמה מלוא ל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות", את הטבלה דלעי .5.2
אלפי  127 - כ(א)  למר כצמן כמפורט להלן:  ATR אשר הוקצו על ידי  כתבי אופציההדו"ח, בגין 

 3.63בסך במחיר מימוש  2012בחודש אוגוסט  הוקצו למר כצמןאשר    ATR כתבי אופציה למניות 
, מכוח תוכנית האופציות של לו בחלוף שלוש שנים ממועד הענקתםבשיהאירו למניה, אשר 

ATR  אלפי כתבי אופציה למניות  200; (ב) 2009משנתATR  אשר הוקצו למר כצמן בחודש
אלפי אירו, אשר  150אירו למניה, בשווי כולל של  4.38במחיר מימוש בסך  2013נובמבר 

  .2013משנת  ATRשל  יבשילו על פני ארבע שנים, מכוח תוכנית האופציות

   .אירו 3.5 –כ הנו, זה דוח פרסום למועד בסמוך  ATR  מנית מחיר                      

      CTY - פירוט בדבר גמול דירקטורים של מר כצמן מ  .6

, 2015בשנת   CTY . בגין כהונתו כיו"ר  CTY הדירקטוריון של  כיו"ר  מכהן מר כצמן 2010חודש יוני החל מ
  אלפי אירו.   165 צמן לגמול שנתי בסךזכאי מר כ

הוא מכהן  כמו כן, מר כצמן זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות שלה בהן   .7
  האמורות. כדירקטור, בהתאם להסדרים החלים על יתר חברי הדירקטוריון בחברות 

  סגל דורי מר, טוריוןהדירק ר"ליו הפעיל הסגן לגבי פרטים - לטבלה והסברים נוספים נתונים  .ג

 הדירקטוריון ר"ליו פעיל כסגן כהונתו בגין FCR -מ סגל מר שקיבל שכר הנו בטבלה הנקוב השכר .1
 2015 פברואר חודשל עד( 2015 ינואר מחודש החל FCR דירקטוריון של Executive Committee-ה ר"וכיו

 וכן ,)2015(החל מחודש מאי  FCR ןדירקטוריו ר"כיווכן בגין כהונתו  )FCR ל"ומנכ כנשיאכיהן מר סגל 
 ר"יו למעט( EQY - ב הדירקטורים יתר של לתגמול זהה הינו ואשר EQY-מ שקיבל דירקטורים גמול בגין

 ). הדירקטוריון

החברה בשנת  הסכום תחת "תשלום מבוסס מניות" מורכב מהעלות שנרשמה בדוחות הכספיים של   .2
  בגין:  2015

   ;2014עד  2011בשנים   FCR על ידי  כתבי אופציה שהוקצו למר סגל  .2.1

   ;2015 עד 2013בשנים   FCR מניות חסומות שהוקצו למר סגל על ידי   .2.2

כהונתו  , כגמול בגין 2015עד  2013בשנים   EQY מניות חסומות שהוקצו למר סגל על ידי   .2.3
   . EQY כדירקטור ב 

(קרי, אלו אשר   המניות החסומות להלן פירוט תנאי הקצאות כתבי האופציה ו 5 - ו 4.2ראו בסעיפים 
   ).2015בדוחות הכספיים לשנת  חלק מהעלות בגינן נרשמה 

בת בבעלותה  מר סגל מכהן כסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה, אך הסכם העסקה בינו ובין חברה  .3
  בפרק א' לדו"ח התקופתי.  17. לפרטים ראו סעיף 2011המלאה של החברה הסתיים בחודש נובמבר 

  להלן. 6זכאי מר סגל לגמול דירקטורים, כמפורט בסעיף  2016מו כן, החל מחודש ינואר כ

  FCR  - פירוט בדבר הסכם התגמול של מר סגל ב  .4

, על פי הסכם העסקה  FCR - במהלך תקופת הדו"ח כיהן מר סגל, כנשיא ומנכ"ל ב .4.1
בחודש פברואר  ). 2010(אשר עודכן מעת לעת ולאחרונה בחודש יולי  2001אוקטובר  מחודש 

 FCRומונה כסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון  FCRסיים מר סגל את כהונתו כנשיא ומנכ"ל  2015
  . FCRשל דירקטוריון   Executive Committee -וכיו"ר ה

) ראו סעיף 2015(עד לחודש פברואר  FCRלפרטים אודות תנאי העסקתו של מר סגל כמנכ"ל 
 .2014פתי של החברה לשנת בפרק ד' לדוח התקו 21לתקנה  4.1ג'
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ומר סגל בהסכם בקשר עם סיום העסקתו של מר סגל  FCRהתקשרו  2014בחודש דצמבר  .4.2
) ומינויו כסגן פעיל ליו"ר FCR - (בתוקף החל ממועד מינויו של מנכ"ל חדש ל  FCRכנשיא ומנכ"ל

תן למר הגמול שני ). במסגרת ההסכם האמור, נקבע2015(בתוקף החל מינואר  FCRדירקטוריון 
בפרק ד' לדוח התקופתי  21לתקנה  4.1(ראו סעיף ג' FCRסגל בקשר עם סיום כהונתו כמנכ"ל 

 ).2014של החברה לשנת 

, זכאי מר סגל FCR, נקבע כי בגין כהונתו כסגן פעיל ליו"ר דירקטוריון האמורסכם העל פי ה
חסומות בשווי  יה אלפי דולר קנדי וכן להקצאה שנתית של יחידות מנ 700לתגמול שנתי בסך 

החסומות שתוקצה למר סגל תחושב מידי שנה  אלפי דולר קנדי, כאשר כמות היחידות  300של 
הזכות לפדות את   FCR - ול FCR יחידות המניה החסומות של  במועד הענקתם בהתאם לתוכנית 

ות . כמו כן זכאי מר סגל להשתתפFCR, לפי שיקול דעת במזומן במניות או היחידות החסומות
. תקופת ההסכם נקבעה לשנתיים, אלא אם הוא יסתיים קודם  FCR בתוכנית הטבות של 

  בהתאם לתנאיו.

, וזאת ללא שינוי בתנאי העסקתו FCRמונה מר סגל כיו"ר דירקטוריון  2015במאי  4ביום 
  המתוארים לעיל.

הדוח  בשנת הטבלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות", את העלות שנרשמה  .4.3
חסומות שלה, אשר הוקצו  ומניות   FCR בדוחות הכספיים של החברה, בגין כתבי אופציה למניות 

) בחודש  i:  ( שונות כמפורט להלן למר סגל במועדים שונים ולתקופות הבשלה   FCR על ידי 
  FCR מניות  180,000 -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 180,000הוקצו למר סגל  2011  מרס 

. כתבי האופציה יבשילו על פני 2021  דולר קנדי למניה, עד לחודש מרס  15.7במחיר מימוש של 
אחד מכתבי האופציה על פי המודל הבינומי  שנים. השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל  5

כתבי אופציה  100,000הוקצו למר סגל  2012) בחודש אפריל ii קנדי; ( דולר  1.65- הינו כ
דולר קנדי למניה, עד לחודש  17.9במחיר מימוש של   FCR מניות  100,000 -מימוש לל הניתנים 
השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל  שנים.  5. כתבי האופציה יבשילו על פני 2022אפריל 

 2013) בחודש מרס iiiדולר קנדי; ( 1.51-פי המודל הבינומי הינו כ אחד מכתבי האופציה על 
במחיר  FCRאלפי מניות  130 -אלפי כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 130הוקצו למר סגל 

דולר קנדי למניה. כתבי האופציה יבשילו על פני חמש שנים. השווי הכלכלי  18.97מימוש של 
)  iv דולר קנדי; ( 1.19למועד ההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה על פי המודל הבינומי הינו 

 FCRמניות  65,000-כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 65,000הוקצו למר סגל  2014בחודש מרס 
שנים. השווי  5כתבי האופציה יבשילו על פני   דולר קנדי למניה, 17.77במחיר מימוש של 

 8.43 -הכלכלי למועד ההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה על פי המודל הבינומי הינו כ
, הוקצו למר FCRאלף מניות  36 - מרה לאלף יחידות חסומות הניתנות לה v (36דולר קנדי; (

 (vi) ;דולר קנדי 19.04 - , על פי מחיר ליום ההקצאה של כ2013סגל ללא תמורה בחודש מרס 
, הוקצו למר סגל ללא תמורה FCRאלף מניות  25 - אלף יחידות חסומות הניתנו להמרה ל 25

יחידות  15,052 (vii) ;דידולר קנ 17.75, על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של 2014בחודש מרס 
, על פי מחיר 2015, הוקצו למר סגל בחודש מרס FCRמניות  15,052 - חסומות הניתנו להמרה ל

החסומות האמורות בפסקאות  דולר קנדי. בכל הנוגע ליחידות  19.93למניה ליום ההקצאה של 
בדצמבר של  15ום ניתן להמירן) הינה בי ), תקופת ההבשלה (אשר בסיומה  vii ) עד ( v משנה (

הזכות לפדות את היחידות החסומות   FCR - ההענקה, ול השנה הקלנדרית השלישית ממועד 
בתום התקופה. היחידות החסומות   FCR הבורסה של מניות  , בהתאם למחיר או במניות במזומן

    של קבלת יחידות חסומות נוספות) אך אינן בעלות זכות הצבעה.  צוברות דיבידנד (בדרך 

     EQY  -פירוט בדבר גמול לו זכאי מר סגל ב  .5

לשנת כדלקמן:  מקבל מר דורי סגל מניות חסומות מידי שנת כהונה,   EQY בגין כהונתו בדירקטוריון 
דולר ארה"ב למניה (אשר  27.72לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של מניות חסומות  3,500 – 2016

לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של  –מניות חסומות  3,500 – 2015לשנת ; אינן נכללות בטבלה לעיל)
לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של  –מניות חסומות  3,500 – 2014דולר ארה"ב למניה; לשנת  25.62
, לפיה כל  EQY במסגרת תוכנית תגמול כללית לחברי דירקטוריון  דולר ארה"ב למניה; וזאת  22.53

כאי לקבל עם מינויו ומידי שנה מניות חסומות שלה. המניות ז  EQY -אינו עובד ב דירקטור אשר 
 -החסומות האמורות מוקצות בתחילתה של כל שנה קלנדרית ומבשילות בשתי מנות שוות, מחציתן ב

  בדצמבר בשנה שלאחריה.  31 -בדצמבר של השנה בה הוקצו ומחציתן ב 31
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אלפי דולר   73 -ים במזומן בסך של כגמול דירקטור 2015בגין שנת   EQY  -קיבל מר סגל מ כמו כן 
    ארה"ב.

 פירוט גמול דירקטורים מהחברה  .6

בסכום הנמוך מבין: (א)  זכאי מר סגל לגמול דירקטורים בגין כהונתו בחברה 2016החל מחודש ינואר 
הגמול השנתי המרבי וגמול ההשתתפות המרבי לדירקטור מומחה, הקבועים בתקנות החברות 

("תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת  2000- הוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס(כללים בדבר גמול ו
(כמפורט  בהתאם לדרגתה של החברה; או (ב) הסכום הנמוך ביותר המשולם לדירקטור אחר בחברה

. הואיל ונכון למועד דוח זה, שכר הדירקטורים האחרים בחברה הינו גבוה מהגמול בסעיף יב' להלן)
נות הגמול, הרי שנכון למועד דוח זה, הגמול לו יהא זכאי מר סגל הינו הגמול המרבי הקבוע בתק

 המרבי (הן גמול שנתי והן גמול לישיבה) הקבוע בתקנות הגמול. 

הוא מכהן  כמו כן, מר סגל זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות שלה בהן 
  האמורות. המשרה בחברות  כנושא משרה, בהתאם להסדרים החלים על יתר נושאי

  

  ית ודירקטורית בחברהמנכ"ל רחל לוין,פרטים לגבי  -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ד

תגמול בגין כהונתה כמנכ"לית ) א: (כדלקמן תגמול" שכר" הסעיף תחת, כוללת דלעיל הטבלה .1
 הכהונת בגין CTY -מ דירקטורים גמול); (ב) 2015החברה (המשולם החל מחודש ספטמבר 

  .)2015(אשר שולם לה עד לחודש אוגוסט  מהחברה דירקטורים שכר) ג( ;CTY - ב כדירקטורית

 - מ לוין' הגב שמקבלת תגמולהטבלה דלעיל כוללת תחת הסעיף "דמי ייעוץ" תגמול כדלקמן: (א) 
ATR  בגין כהונתה כסגנית יו"ר דירקטוריוןATR) ;תוח גמול בגין כהונתה כיו"ר דירקטוריון גזית פי )ב

  ).2015(עד לחודש ספטמבר 

הגמול אותו מקבלת הגב' לוין מהחברות  2015להלן, החל מחודש ספטמבר  3.1כמפורט בסעיף 
  הבנות האמורות מקוזז מהשכר לו זכאית לקבל מהחברה.

 הכספיים בדוחות שנרשמה העלות את", מניות מבוסס תשלום" הסעיף תחת, כוללת דלעיל הטבלה .2
כתבי אופציה, מניות חסומות ומניות חסומות מותנות בביצועים אשר הוקצו לגב'  בגין: (א), החברה של

 לוין. ' לגב ATR ידי על הוקצו אשר לוין על ידי החברה; (ב) מניות

 גב' לוין מהחברהפירוט בדבר התגמול של   .3

אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת  2015בחודש ספטמבר  .3.1
יון החברה, את התקשרותה של החברה והגב' לוין בהסכם העסקה בגין התגמול ודירקטור

, שנים שלוש הינה לוין' גב לבין החברה בין ההתקשרות כהונתה כמנכ"לית החברה. תקופת
 180 של בהודעה לבטלו מהצדדים אחד כל של לזכותו בכפוף, 2015 בספטמבר 1 מיום החל
, בחודש) ברוטו( ח"ש 225,000 של סך על עומד לוין' גב של החודשי שכרה. מראש ימים

 של בסך) בחברה מקובלים סוציאלים ותנאים רכב, בסיס שכר הכולל( שנתית עלות המשקף
. החברה של ציבוריות בנות חברות ידי על לוין' לגב שישולם תגמול כל בניכוי, ח"ש מיליון 3.5

 בגין למדד ביחס לצרכן המחירים במדד העליה בגובה קלנדרית לשנה אחת יעודכן השכר
 בחברה כמקובל נלווים לתנאים לוין' גב זכאית תהא, הקבוע לשכר בנוסף. 2015 אוגוסט חודש

 זהים בתנאים וביטוח פטור, לשיפוי לוין' גב זכאית כן. החברה של התגמול במדיניות וכמפורט
 בדצמבר 31ועד ליום  2015בספטמבר  1בגין התקופה שמיום  .בחברה המשרה נושאי לשאר
עמדה עלות העסקתה של הגב' לוין בחברה (לאחר קיזוז התגמולים ששולמו לה על ידי  2015

  אלפי ש"ח. 490 -החברות הבנות כאמור) על סך של כ

 הבסיס משכר 100% על יעלה לא אשר כולל בסכום, במזומן שנתי למענק זכאית לוין' גב
 של התגמול במדיניות כאמור יהיה השנתי המענק. כלשהי שנה בגין לוין' גב זכאית לו השנתי
 פי על וכן, מראש שנה כל בגין לחברה הנקבעים מדידים ביעדים עמידה פי על ויחושב החברה
 הדעת ששיקול ובלבד, לוין' גב של לביצועיה ביחס והדירקטוריון התגמול ועדת דעת שיקול
 ליתר ביחס הקיים המנגנון לפי ישולם והוא, השנתי המענק מסך 20% על יעלה לא כאמור
  .החברה של הכללית האסיפה ידי על אושר ואשר בחברה המשרה נושאי

אלפי  729 - כהוענק לגב' לוין מענק בסך של  2015 בגין כהונתה בחברה החל מחודש ספטמבר
  ש"ח.
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' גב זכאית תהא, חדש הסכם לוין' גב עם שייחתם מבלי ההסכם תקופת תסתיים בו במקרה .3.2
 בגין, הנלוות הסוציאליות וההטבות המלא לשכרה השווה כולל בסכום נוסף לתשלום לוין

 שנים שלוש חלוף לפני ההסכם את לסיים החברה תבקש בו במקרה. נוספים חודשים שישה
 במקרה וכן), פיטורין לפיצויי זכות ללא ההסכם את לסיים החברה זכאית בהן בנסיבות למעט(

 פטירה של במקרה או, כפיטורים תפטרותהה את דין פי על רואים בהן בנסיבות התפטרות של
 הודעה תקופת) א: (הבאים לתנאים) עזבונה או( לוין' גב זכאית תהא עבודה כושר אובדן או

 תשלום) ג; (נוספים חודשים שישה בגין הנלווים התנאים וכל שכר) ב; (יום 180 מוקדמת של
 שכרה או נוספים חודשים 12 בגין הבסיסי החודשי שכרה מבין לנמוך השווה כולל בסכום נוסף

 מהמענק יחסי חלק) ד; (ההסכם תקופת לסיום עד שנותרה התקופה בגין הבסיסי החודשי
 רכיבי מלוא בגין ההבשלה תקופת של האצה) ה; (כהונתה הסתיימה בה השנה בגין השנתי
  .ההוני התגמול

 את לסיים רההחב זכאית בהן בנסיבות למעט( לוין' גב של העסקתה סיום של במקרה, כן כמו
 שליטה שינוי של אירוע לאחר חודשים 12 של בתקופה) פיטורין לפיצויי זכות ללא ההסכם
 מיד, זכאית לוין' גב תהא, לוין' גב ידי על ובין החברה ידי על בין), בהסכם כהגדרתו( בחברה

 של האצה) א: (כדלקמן לתנאים, לעיל המפורטים התנאים וחלף כאמור העסקתה סיום עם
 מועד הגיע טרם ואשר לה הוקצו אשר ההוני התגמול רכיבי מלוא בגין ההבשלה תקופת

 הושלם בה בשנה השנתי הבסיס משכר 200%- ל השווה כולל בסכום מענק) ב( - ו; הבשלתם
 לוין' גב של הבסיס שכר את המשקף סך על יעלה לא האמור שהמענק ובלבד, השליטה שינוי
  .חודשים 6  בתוספת, ההעסקה הסכם תקופת לסיום עד שנותרה התקופה בגין

בשנת  העלות שנרשמה מלוא הטבלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות", את  .3.3
) RSUs( חסומות מניה יחידותאלפי  51 - כ, סחירים לא אופציה כתביאלפי  718 -כ הדו"ח, בגין

 במסלולצו לגבו לוין, אשר הוק ),PSUs( בביצועים המותנות חסומות מניה יחידותאלפי  196 -כו
אשר  עמה העסקה הסכם להוראות בהתאם, הכנסה מס לפקודת 102 סעיף לפי נאמן עם הוני
 28 בבאור כמפורט( החברה של מניות מבוסס תגמול לתוכנית ובהתאם לעיל כמפורט אושר

  ).  השנתיים הכספיים בדוחות

 החברה של. נ.ע ח"ש 1 בת רגילה למניה למימוש ניתן האמורים האופציה מכתבי אחד כל
 החברה מנית של הממוצע המחיר לפי שחושב( למניה ח"ש 43.836 של בסך מימוש בתוספת
 בכפוף, לצרכן המחירים למדד צמודה), ההקצאה למועד שקדמו ימי המסחר 30 - ב בבורסה

 רשאית תהא לוין' גב). דיבידנד וחלוקת זכויות הנפקת, הטבה מניות הנפקת בגין( להתאמות
 של ההבשלה תקופת). Cashless Exercise( נטו מימוש של בדרך גם האופציה כתבי את לממש
 והן הקצאתן ממועד שנה מחלוף החל שוות שנתיות מנות בשלוש נקבעה האופציה כתבי

 כתבי, החברה עם התקשרות סיום של במקרה. הקצאתן ממועד שנים ארבע בחלוף תיפקענה
 במקרים. יפקעו ההתקשרות סיום ממועד ימים 90 בתוך ימומשו שלא המימוש ברי אופציה
 השווי). Acceleration( האופציה כתבי כל של ההבשלה תקופת להאצת לוין' גב זכאית מסוימים
 השווי. ח"ש 5.7 -כ הינו הבינומי למודל בהתאם ההענקה למועד אופציה כתב כל של ההוגן
 0% של סיכון חסרת ריבית שיעור, 22.67% של תקן סטיית לפי נקבע אופציה כתבי של ההוגן
  .ח"ש 40.34 של מניה ומחיר

 תקופת. החברה של. נ.ע ח"ש 1 בת רגילה למניה למימוש ניתנות PSUs-ו RSUs- מה אחת כל
 תקופת. ההקצאה ממועד שנה מחלוף החל שוות מנות בשלוש נקבעה RSUs-ה עבור ההבשלה
השגת ב ומותנית ההקצאה מועדמ שנים שלוש בחלוף אחת במנה נקבעה PSUs עבור ההבשלה
 של ההבשלה בתקופת החברה מניית של) שחולקו דיבידנדים כולל( כוללת תשואהיעד של 

 לוין' גב תהא, דיבידנד חלוקת של במקרה. ההענקה במועד המניה למחיר ביחס לפחות 20%
 שטרם PSUs-ו RSUs-ה בגין הדיבידנד חלוקת בגין ההטבה את המשקף כספי לתגמול זכאית
 ח"ש 40.3 הינו ההענקה במועד RSU כל של ההוגן שוויה. הדיבידנד חלוקת במועד הבשילו

 מודל לפי ההענקה למועד PSU כל של ההוגן שוויה. (אשר הינו מחיר המניה במועד ההקצאה)
 שיעור, 18.83% של תקן סטיית לפי נקבע PSU של ההוגן השווי. ח"ש 10.5 - כ הינו קרלו-מונטה
  .ח"ש 40.3 של מניה ומחיר 0% של וןסיכ חסרת ריבית

   .ש"ח 34.05 –כ הנו, זה דוח פרסום למועד בסמוך  החברה  מנית מחיר
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שקיבלה הגב' לוין בגין כהונתה  גמול דירקטורים במזומןכולל גם " שכר"  הסכום תחת  .3.4
אלפי ש"ח,  223.5 -עד למועד מינויה כמנכ"לית החברה בסך של כ כדירקטורית בחברה

  ובל בחברה.בהתאם למק

  ATR -גב' לוין מפירוט בדבר התגמול של   .4

(קודם לכן  ATRמכהנת הגב' רחל לוין כסגנית יו"ר דירקטוריון  2014החל מחודש נובמבר  .4.1
ומינויה  ATR). במסגרת סיום כהונתה של הגב' לוין כמנכ"לית ATRכיהנה הגב' לוין כמנכ"לית 

בתוספת להסכם   ATR - התקשרו הגב' לוין ו 2014, בחודש יולי ATRכסגנית יו"ר דירקטוריון 
, על פיה עמד שכרה השנתי של הגב' לוין על 2014בנובמבר  30העסקתה, בתוקף החל מיום 

אלפי אירו,  120 הענקה שנתית של מניות בשווי שלאלפי אירו וכן היא היתה זכאית ל 380סך 
), בכפוף לכך שהגב' לוין 2015(אשר יוקצו בארבע מנות שוות מידי רבעון החל מחודש פברואר 

(הקצאות אלו בוטלו החל ממועד  במועד ההקצאה הרלבנטי  ATR -תמשיך להיות מועסקת ב
  .להלן) 4.2תיקון הסכם העסקה האמור כמפורט בסעיף 

 בסעיף המפורט התגמול וחלף, ATR -ב לוין' הגב של התגמול תנאי עודכנו 2015 יולי בחודש .4.2
 ייעוץ לדמי (באמצעות חברה בשליטתה) לוין' הגבזכאית  2015 טבאוגוס 1 מיום החל, לעיל 4.1

  .אירו אלפי 475 בסך שנתיים

"תשלום מבוסס מניות", את העלות שנרשמה בדוחות  הסעיףדלעיל כוללת, תחת  הטבלה .4.3
ח הסכם העסקתה כאמור אלפי מניות שהוקצו לגב' לוין מכו 12 -כן י, בגATRהכספיים של 

 .לעיל 4.1בסעיף 

  גב' לוין מגזית פיתוחפירוט בדבר התגמול של   .5

התקשרה גזית פיתוח בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם חברת פארגון חברת  2015באפריל,  27ביום 
ניהול בע"מ (חברה בשליטתה של רחל לוין), לפיו תעניק חברת הייעוץ (באמצעות הגב' לוין) לגזית 

שירותי ייעוץ וניהול, לרבות ניהול הליך מכירת פעילות הנדל"ן להשקעה של גזית פיתוח, פיתוח 
מיליון ש"ח לשנה  1.44מזמנה, בתמורה לדמי ניהול בסך של  50%-במתכונת ובהיקף של לפחות כ

וכן למענק בקשר עם ניהול הליך מכירת פעילות הנדל"ן המניב של גזית פיתוח, אשר יכול להגיע 
  מיליון ש"ח, בתנאים המפורטים בהסכם.  1.5ד לסך של ע

, אך היא פיתוח גזית עם שלה השירותים הסכם הסתיים החברה ל"למנכ לוין' גב של מינוייה בעקבות
 לגזית לוין' הגב בין ההסכם סיום במסגרת. ממשיכה לכהן כיו"ר דירקטוריון גזית פיתוח, ללא תמורה

 ששולמו שוטפים תשלומים בניכוי ח"ש מיליון) א( בסך פעמי חד תשלום לה ישולם כי הוסכם פיתוח
, פיתוח גזית עם ההסכם לפי לוין' לגב מובטח היה אשר ח"ש 750,000 של בסך מענק) ב( - ו, לה

 זכאית להיות עשויה היתה לו אשר, ח"ש 750,000 של בסך נוסף מענק על ויתרה לוין' גב כי ומובהר
 .פיתוח גזית עם להסכם בהתאם מסוימים בתנאים

 כהונתה בגין CTY -משקיבלה הגב' לוין  גמול דירקטורים במזומןכולל גם " שכר"  הסכום תחת  .6
מקוזז  2015אלפי אירו (אשר כאמור החל מחודש ספטמבר  40בסכום של  CTY - ב כדירקטורית

 ). מהגמול אותו זכאית לקבל מהחברה

  

 לשעבר   ProMed, מנכ"ל ג'וש פרידמןפרטים לגבי  -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ה

 ל"כמנכ פרידמן מר כיהן פיו על, העסקה בהסכם ProMed - ו פרידמן מר התקשרו 2011 דצמבר בחודש
, שנה של לתקופות אוטומטית, לעת מעת, חודשי ולאחרי, שנתיים של לתקופה היה ההסכם. ProMed שיאונ

 זכאי פרידמן מר היה העסקה הסכם פי על.  מראש ימים 90 של בהודעה מהצדדים מי בידי לסיום ניתן והיה
  '. וכו ותהוצא החזר, רכב, כגון נלוות להטבות וכן ,ב"ארה דולר אלפי 265 של בסך שנתי לשכר

 פרידמן מר קיבל 2015 שנת בגין, וProMed ידי על שייקבע כפי, שנתי למענקהיה מר פרידמן זכאי  כן כמו
, בהתאם לנוסחה ProMed נכסי מכירת עם בקשר לרבות, ב"ארה דולר אלפי 1,049.5 -כ בסך שנתי מענק

  .  ווים בספריםמעל לש ProMedשהיתה קבועה בהסכם עימו ביחס לתגמול בגין מכירת נכסי 

 530 בסך, העסקתו סיום עם בקשר ProMed -מ פרידמן מר שקיבל תגמול כוללים" אחר" תחת הסכומים
  ., בהתאם להוראות ההסכם עימוב"ארה דולר אלפי
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     EQY , מנכ"ל החברה המאוחדת לוקס דיוידפרטים לגבי  -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ו

במאי  12ומר דיויד לוקס בהסכם העסקה (בתוקף החל מיום   EQYהתקשרו 2014באפריל  2ביום  .1
 4וכדירקטור שלה. הסכם העסקה הינו לתקופה של  EQY) על פיו מכהן מר לוקס כמנכ"ל 2014

חודשים  4שנים, והוא יחודש באופן אוטומטי מידי שנה, אלא אם יודיע אחד הצדדים אחרת לפחות 
 850ד שכרו השנתי הבסיסי של מר לוקס על סך של לפני מועד החידוש. על פי ההסכם האמור, עומ

עמדה עלות שכרו בתוספת  2015בגין שנת . אלפי דולר ארה"ב וכן הוא זכאי להטבות נלוות כמקובל
היעד בגינו נקבע זכאי למענק שנתי אשר  לוקסאלפי דולר ארה"ב. בנוסף, מר  910- על כ עלויות נלוות 

על פי עמידה ביעדים   EQY ידי ועדת התגמול של  ייקבע על אשר ו ,אלפי דולר ארה"ב 850סך של על 
 - הוענק למר לוקס מענק שנתי בסך של כ 2015. בגין שנת דעתה בעו על ידה ובהתאם לשיקול שייק

 הקצאת באמצעות תשולם והיתרהאלפי דולר ארה"ב במזומן,  807.5 -אלפי דולר, מתוכם כ 1,620
  .     שנים 3על פני  במנות שוות יבשילו אשר חסומות מניות

  להלן.  2בנוסף לכך, במועד כניסתו של ההסכם לתוקף הוקצו למר לוקס ניירות ערך כמפורט בסעיף 

הבחנה בין סיום בשל  , תוך לוקסאו על ידי מר   EQY בנוסף קובע ההסכם הוראות ביחס לסיומו על ידי 
-לסיום ההסכם עקב שינוי שליטה ב  וכן תוך התייחסות ) לבין סיום שאינו בשל עילה cause עילה (

 EQY  בעת סיום ההסכם כאמור,  לוקסיהיה זכאי מר  . במסגרת זו קובע ההסכם את הסכומים להם
סיום ההסכם), עד לכדי: (א) סכום השווה למענק השנתי  אשר עשויים להגיע (בהתאם לנסיבות 

חודשים ממועד שינוי  12ך השנתי (ובמקרה של סיום העסקה בתו הממוצע בתוספת פעמיים שכרו 
 לוקס, ומענק היעד שלו, פעמים שכרו השנתי), או שכרו של מר  2.90בתוספת   –  EQY  -שליטה ב

ההסכם (לפי הנמוך מביניהם); (ב) האצה של כל תקופות ההבשלה של  כאמור עד לתום תקופת 
 המותנות החסומות המניותמ חלקהבשלת שיהיו בבעלותו; (ג)   EQY ומניות חסומות של  כתבי אופציה 

) ביטוח חיים וביטוח רפואי לו ולבני ד(-ו שלהן ההבשלה ביעדי לעמידהשחלקן כפופות , בביצועים
  ממועד סיום העסקה.  חודשים  18משפחתו לתקופה של 

הדוח  הטבלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות", את העלות שנרשמה בשנת  .2
שלה, אשר הוקצו על  ומניות חסומות   EQY ה, בגין כתבי אופציה למניות בדוחות הכספיים של החבר

במחיר מימוש בסך   EQYכתבי אופציה המירים למניות  i( 200,000(כמפורט להלן:  לוקסלמר   EQY ידי 
שוות החל מחלוף שנה ממועד שנתיות דולר ארה"ב למניה, אשר יבשילו בארבע מנות  22.87

 ii (68,956; (דולר 6.14למועד ההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה הינו . השווי הכלכלי הקצאתן
 שוות החל מחלוף שנתיים ממועד הקצאתן שנתיות אשר יבשילו בשלוש מנות EQYמניות חסומות של 

מותנות יעדים, אשר היעד  חסומות ) מניות iii( -; ודולר 22.94על פי מחיר למניה למועד ההקצאה של 
מהיעד  200% -ל 0%מניות, וכאשר ההקצאה בפועל יכולה לנוע בין  156,330של  בגינן נקבע על סך

מהן יבשילו בכפוף לעמידת החברה  75% האמור, בהתאם לעמידה ביעדים שנקבעו בהסכם (כאשר
 הכל, )EQYביעדים שנקבעו בהסכם והיתרה תבשיל בהתאם לשיקול דעתה של ועדת התגמול של 

 18.81, על פי מחיר למניה למועד ההקצאה של לתוקף ההסכם תכניס ממועד שנים 4 חלוף לאחר
מניות חסומות אשר יבשילו בשלוש מנות שנתיות ממועד הקצאתן, שהוענקו למר  iv (29,371( .דולר

  .2015לוקס כחלק מהמענק השנתי שלו בגין 

  EQYנשיא , תומס קפוטופרטים לגבי  -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ז

 בתוקף (חלף הסכם קודם בין הצדדים) העסקה בהסכם  EQY - ו קפוטו מר התקשרו 2014 יוני בחודש .1
 קפוטו מר זכאי, החדש העסקה הסכם פי על. 2016 בדצמבר 31 ליום ועד 2015 בינואר 1 -מ החל
 זכאי, בנוסף. כמקובל נלוות להטבות זכאי הוא וכן, ב"ארה דולר אלפי 750 בסך שנתי בסיסי לשכר
 על ייקבע אשר, ב"ארה דולר אלפי 750 סך על נקבע בגינו היעד אשר במזומן תישנ למענק קפוטו מר
אלפי  852- עמדה עלות שכרו של מר קפוטו על סך של כ 2015בגין שנת . EQY של התגמול ועדת ידי

 אלפי דולר. 750דולר וכן הוענק לו מענק שנתי בסך של 

לוי תפקידו וכן הוראות בנוגע לסיומו בקשר למי בנוסף קובע ההסכם הוראות ביחס להחזר הוצאות 
) לבין סיום שאינו בשל  cause הבחנה בין סיום בשל עילה ( תוך , או על ידי מר קפוטו  EQY על ידי 

. במסגרת זו קובע ההסכם את  EQY -לסיום ההסכם עקב שינוי שליטה ב עילה, וכן תוך התייחסות 
כם כאמור, אשר עשויים להגיע (בהתאם יהיה זכאי מר קפוטו בעת סיום ההס הסכומים להם 

עד לכדי: (א) סכום השווה למענק השנתי הממוצע בתוספת פעמיים  )סיום ההסכם לנסיבות 
בתוספת   –  EQY  - חודשים ממועד שינוי שליטה ב 12השנתי (ובמקרה של סיום העסקה בתוך  שכרו 

עד לתום עד שנקבע לו, , ומענק היפעמים שכרו השנתי), או שכרו של מר קפוטו כאמור 2.9
חסומות  ההסכם (לפי הנמוך מביניהם); (ב) האצת תקופות ההבשלה של כתבי אופציה ומניות  תקופת 
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לתקופה  וביטוח רפואי לו ולבני משפחתו ביטוח חיים  המשך תשלום בגין; (ג) שיהיו בבעלותו  EQY של 
   .שנקבעה בהסכם

 הכספיים בדוחות שנרשמה העלות את", מניות מבוסס תשלום" הסעיף תחת, כוללת דלעיל הטבלה .2
 פברואר קפוטו בחודש למר שהוקצו  EQY  מניות לרכישת אופציה כתבי i( 100,000בגין:  (, החברה של

 עד 2012 השנים בין החל מנות בארבע הבשילו  ואשר ב"ארה דולר 19.07 של מימוש במחיר 2011
 ההקצאה למועד נכון שולס אנד בלק מודל פי על האופציה  מכתבי אחד כל של הכלכלי השווי. 2015
 למר הוקצו אשר ב"ארה דולר מיליון 1 של בשווי חסומות מניות ii( 39,370( ;ב"ארה דולר 3.68- כ הנו

 יהיה קפוטו שמר לכך בכפוף, 2016 בדצמבר 31 ביום במלואן יבשילו ואשר 2015 ינואר בחודש קפוטו
 .EQY ידי על  זה במועד מועסק

 

ומנהל כספים  משנה למנכ"ללשעבר , גיל קוטלרפרטים לגבי  -ם נוספים והסברים לטבלה נתוני  .ח
 ראשי

ועד  2012משנה למנכ"ל וכמנהל כספים ראשי בחברה החל מחודש אוקטובר ועסק כה קוטלרמר  .1
 בת בחברה ראשי אסטרטגיה מנהלקודם לכן כיהן במשך כשלוש שנים כ ( 2016לחודש ינואר 

ולפני כן כיהן במשך כשתים עשרה שנים כסמנכ"ל הכספים של רה, החב המלאה בבעלותה
על  קוטלרשכרו החודשי של מר  העסקה של מר קוטלר עם החברה, עמדהסכם  על פי  .)החברה

 31בהתאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן (נכון ליום  עודכן אחת לרבעון ש"ח ו 112,500
עמדה  2015בגין שנת אלפי ש"ח).  114-על כ קוטלרל מר החודשי ברוטו ש עמד שכרו  2015בדצמבר 

 קוטלרכמו כן, זכאי מר  אלפי ש"ח. 2,101 -עלות שכרו של מר קוטלר (כולל הוצאות נלוות) על כ
מסכום זה ישולם בהתאם  70%משכרו השנתי, כאשר  75%בסכום השווה לעד  למענק שנתי 

נתונים  הנותרים יהיו  30%וריון החברה ותשלום ביעדים שנתיים אשר ייקבעו על ידי דירקט לעמידה 
בהתאם להוראות תוכנית התגמול של החברה, בגין  לשיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון החברה.

לפרק תיאור  17אלפי ש"ח (לפרטים ראו סעיף  500הוענק למר קוטלר מענק שנתי בסך  2015שנת 
, וכן לשיפוי, סוציאליים ותנאים נלווים מקובלים לתנאים  קוטלרזכאי מר היה בנוסף,  עסקי החברה). 

לתקופה  ההי העסקתו של מר קוטלרהסכם פטור וביטוח בתנאים זהים שאר נושאי המשרה בחברה. 
לסיימו  היה כאשר כל אחד מהצדדים רשאי 2012מחודש אוקטובר שנים החל  של ארבע 

בחברה ביוזמת  טלרקובמקרה של סיום העסקתו של מר ימים.  180מראש בת  בהודעה 
 היה(לרבות במקרה של אי חידוש ההסכם עמו, אך למעט במקרה של פיטורין "בגין עילה"),   החברה 

לקבל  קוטלר ימים במהלכה זכאי מר  180זכאי לתנאים הבאים: א. הודעה מוקדמת של  קוטלרמר 
ת הסוציאליות וההטבו את מלוא השכר והתנאים הנלווים לו; ב. סכום כולל השווה שכרו המלא 

בתוספת שכרו החודשי (ללא כל  הנלוות אשר מגיעים לו מכח חוזה זה בגין ארבע חודשים נוספים, 
חלק יחסי מסך הבונוס השנתי לו זכאי מר  חודשים נוספים; ג.  8תנאים ו/או הטבות נוספים) בגין 

השנה הקודמת  יחושב בהתבסס על הבונוס השנתי בגין בהתאם למועד סיום ההעסקה, אשר  קוטלר
תקופת ההבשלה בגין מלוא כתבי האופציה ותגמולים הוניים אחרים  לסיום ההעסקה; ד. האצה של 

כן נקבע בהסכם גמול לו  ). Full acceleration לו ואשר טרם הגיע מועד הבשלתם ( אשר הוקצו ויוקצו 
  בחברה.במקרה של שינוי שליטה יהיה זכאי 

"אחר" תגמולים שקיבל מר קוטלר בקשר עם סיום העסקתו הטבלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף  .2
 כל ואת השכר את ימים (כולל 180 של מוקדמת הודעה בחברה, הכוללים תשלום בגין תקופת

 הנלווים התנאים וכל בחברה); השכר העסקתו הסכם לפי מר קוטלר זכאי להם האחרים התנאים
 .נוספים חודשים עשר-שנים בגין, העסקתו הסכם לפי מר קוטלר זכאי להם

הדו"ח  הטבלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות", את העלות שנרשמה בשנת  .3
אשר הוקצו בחודש פברואר כתבי אופציה לא סחירים  95,584) א(בדוחות הכספיים של החברה, בגין: 

וש של החברה במחיר מימ של  מניות 95,584 -להניתנים למימוש לנאמן עבור מר קוטלר,  2013
ימי המסחר שקדמו למועד הענקת   30-ש"ח למניה (השווה לממוצע מחיר מנית החברה ב 48.647

להתאמות מקובלות (לרבות בגין חלוקת מניות  כתבי האופציה), צמוד למדד המחירים לצרכן וכפוף 
עד מנות שוות, החל מחלוף שנה ממו 3 -ב בשילוההטבה, הנפקת זכויות ודיבידנד). כתבי האופציה 

לפקודת מס  102כתבי האופציה המפורטים לעיל הוקצו על פי הוראות סעיף   הענקה. 
ימים ממועד סיום התקשרותו של  90במסלולי רווח הון. כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך  הכנסה 

שנים  4החברה, יפקעו. מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום  עם  קוטלרמר 
).  Cashless  Exercise תם. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש נטו (הענק ממועד 
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ש"ח;  13.34 -הבינומי הינו כ למועד אישור ההקצאה, השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתאם למודל 
 47.64מחיר למניה של  לפי  2013בחודש פברואר ), אשר הוקצו  RSU יחידות מניה חסומות ( 13,382) ב(

מחלוף שנה ממועד הענקה. במקרה  בשילו בשלוש מנות שוות החל הש"ח. יחידות המניה החסומות 
המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד  זכאי לתגמול כספי  קוטלרשל חלוקת דיבידנד, יהא מר 

 יחידות מניה 29,470) גבמועד חלוקת הדיבידנד; ( בגין יחידות המניה החסומות שטרם הבשילו 
ש"ח.  47.64לפי מחיר למניה של  2013בחודש פברואר אשר הוקצו  ),  PSU חסומות מותנות בביצועים (

שלוש שנים ממועד הענקה, בכפוף לכך שהתשואה  במנה אחת בחלוף  הו צפויות להבשיליחידות אלו 
ינה מניית החברה בתקופה של שלוש שנים ממועד הענקה ה הכוללת (כולל דיבידנדים שחולקו) של 

, לאור זאת שמחיר המניה לא 2016בחודש פברואר   המניה במועד הענקה. ביחס למחיר  20%לפחות 
  הגיע ליעד שנבע, פקעו יחידות אלו. 

  

  מנכ"ל החברהלשעבר פרטים לגבי אהרון סופר,  -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ט

  נתונים אודות תנאי העסקתו של מר סופר בחברה .1

כיהן מר סופר כמנהלה הכללי של החברה, מכוח הסכם בינו ובין  2015עד לחודש אוגוסט  .1.1
 2009, אשר החליף הסכם קודם בין הצדדים מחודש דצמבר 2013ספטמבר חודש החברה מ

כיהן מר סופר כסמנכ"ל החברה וכמנכ"ל חברה זרה בבעלותה  (קודם למינויו כמנכ"ל החברה 
ש מר סופר כממלא מקום מנכ"ל החברה). וסמוך לפני מינויו כמנכ"ל שימ המלאה של החברה, 

ועודכן  ש"ח (ברוטו),אלפי  160 שכרו החודשי של מר סופר עמד על הסכם העסקה על פי 
  2013אחת לשנה קלנדרית בגובה העלייה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד חודש נובמבר 

 אלפי ש"ח). 160 -עמד שכרו החודשי ברוטו של מר סופר, על כ 2015בדצמבר   31נכון ליום 
עמדה  2015. בגין שנת מקובלים זכאי מר סופר לתנאים סוציאליים ותנאים נלווים היה בנוסף, 

זכאי מר היה כן,  כמו  אלפי ש"ח. 3,074- עלות שכרו של מר סופר (כולל הוצאות נלוות) על כ
 ,בגין השנה הרלבנטית השנתיהבסיסי משכרו  100%סופר למענק שנתי בסכום השווה לעד 

אשר יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו לחברה, בהתאם למדיניות התגמול של 
החברה, בהתאם למשקלות שנקבעו ביחס לכל יעד, וכן על פי שיקול דעת ועדת התגמול 

 שיקול (כולל כאמור הדעת ששיקול ודירקטוריון החברה ביחס לביצועיו של מר סופר, ובלבד
מסך המענק השנתי (לפרטים נוספים  20%לה על יע לא) ההחבר יעדי בתוך המובנה הדעת

 2015לפרק תיאור עסקי החברה). בגין שנת  17אודות תוכנית התגמול של החברה ראו סעיף 
, תקופת העסקתו האמור על פי הסכם העסקהאלפי ש"ח.  500הוענק למר סופר מענק בסך 

 מהצדדים , כאשר לכל אחד 2013 בנובמבר 1שנים בתוקף החל מיום  3 - ל נקבעהמר סופר  של 
במקרה של סיום  ימים מראש.  180זכות להביא את ההסכם לסיום בכל עת בהודעה של  היתה

(למעט במקרה לפני תום תקופת ההסכם העסקתו של מר סופר בחברה ביוזמת החברה 
וכן במקרה של התפטרות בנסיבות בהן רואים על פי דין את  פיטורין "בגין עילה") של 
מר סופר זכאי לתנאים  היה, פטרות כפיטורין או במקרה של פטירה או אובדן כושר עבודהההת

ימים במהלכה זכאי מר סופר לקבל את מלוא השכר  180  : א. הודעה מוקדמת של הבאים
 וההטבותסכום כולל השווה לשכרו המלא  ; ב. מכוח הסכם העסקה והתנאים הנלווים לו

נוספים, בתוספת הנמוך  חודשים 6בגין  מכח הסכם העסקה ת המגיעים לונלווה ותסוציאליה
נוספים או בגין התקופה שנותרה עד לסיום  חודשים  12בגין  הבסיסי שכרו החודשי מבין

-; ובה נסתיימה העסקתובגין השנה מר סופר השנתי לו זכאי  מהמענקההסכם; ג. חלק יחסי 
אשר הוקצו למר סופר ההוני מלוא רכיבי התגמול בגין  ההבשלההאצה של תקופת  ד. 

הבשלתם. כן זכאי מר סופר לשחרור הקרנות שנצברו להלן) ואשר טרם הגיע מועד  (ראו 
ראות ולחוק פיצויי פיטורין. כן נקבעו בהסכם ה 14לזכותו, בהתאם להסדר הקבוע בסעיף 

  לענין גמול לו יהיה זכאי במקרה של סיום העסקה לאחר אירוע של שינוי שליטה בחברה.

על פי הסכם העסקה האמור, ככל שבתקופת כהונתו כמנכ"ל החברה היה מר סופר זכאי 
לתגמול כלשהו בגין כהונתו כנושא משרה בחברות בשליטת החברה, תגמול כאמור שולם 

  ישירות לחברה או שולם למר סופר וקוזז מהתגמול לו זכאי מהחברה.

בשנת הדוח  , את העלות שנרשמה הטבלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות" .1.2
 ניירות הערך שהוקצו למר סופר על ידי החברה, כדלקמן: בדוחות הכספיים של החברה, בגין

לנאמן עבור מר סופר,  2013נובמבר אשר הוקצו בחודש כתבי אופציה לא סחירים  382,306(א) 
תן למימוש ני היה סופר. כל אחד מכתבי האופציה הסכם העסקתו של מר  חידושבמסגרת 
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ש"ח למניה, השווה לממוצע מחיר  47.113מימוש של  למניה רגילה אחת של החברה במחיר 
שקדמו למועד הקצאת כתבי האופציה. מחיר המימוש צמוד  ימי המסחר  30-מנית החברה ב

והינו כפוף להתאמות מקובלות (לרבות בגין חלוקת מניות הטבה,  למדד המחירים לצרכן 
מנות שוות, החל  3 -של כתבי האופציה נקבעה ב ההבשלהיבידנד). תקופת וד הנפקת זכויות 

ימים ממועד  90שנה ממועד הענקה. כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך  מחלוף 
 יפקעו., (לרבות במקרה של פיטורין ושל התפטרות) התקשרותו של מר סופר עם החברה סיום 
שנים ממועד הענקתם. כתבי  4  תום הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו ב מועד

). למועד אישור  Cashless Exercise נטו ( האופציה יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש 
ש"ח; (ב)  10.790 - בהתאם למודל הבינומי הינו כ ההקצאה, השווי ההוגן של כל כתב אופציה 

ניות רגילות של החברה, מ 42,711) המהוות זכות לקבלת RSUיחידות מניה חסומות ( 42,711
יבשילו   RSU's - ההסכם העסקתו.  חידושבמסגרת  2013אשר הוקצו למר סופר בחודש נובמבר 

בשלוש מנות שוות במשך תקופה בת שלוש שנים שתחילתה בחלוף שנה ממועד הקצאתן, 
 RSU's -ובלבד שבמועד ההבשלה יהיה מר סופר מועסק על ידי החברה. ערכם הכלכלי של ה

זכאי  סופרבמקרה של חלוקת דיבידנד, יהא מר לכל זכות למניה.  48.290הענקתן הינו  למועד
המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין יחידות המניה החסומות שטרם  לתגמול כספי 

), PSUיחידות מניה חסומות מותנות בביצועים ( 96,988; (ג) במועד חלוקת הדיבידנד הבשילו 
מניות רגילות של החברה, אשר הוקצו גם הן בחודש נובמבר  96,988 המהוות זכות לקבלת

היו צפויים להבשיל במנה אחת  PSU's -במסגרת חידוש הסכם העסקה עם מר סופר. ה 2013
בחלוף שלוש שנים ממועד הענקתן, בכפוף לכך שמר סופר עדיין היה מועסק בחברה וכן 

לקו) של מנית החברה בתקופת שלוש בכפוף לכך שהתשואה הכוללת (כולל דיבידנדים שחו
. שוויים ההוגן PSU's - לפחות ביחס למחיר המניה במועד הענקת ה 20%השנים כאמור הינה 

 ש"ח לכל יחידה. 21.265 - הינו כ שולס בלק אנד , למועד הענקה, על פי מודל PSU's - של ה

צו למר סופר על פי (ג) לעיל, הוק- המפורטים בס"ק (א) PSU's - , והRSU's -כתבי האופציה, ה
 102, במסלול הוני (עם נאמן) לפי סעיף 2011תוכנית תגמול בניירות ערך של החברה משנת 

  .לפקודת מס הכנסה

 RSU's - וה כתבי האופציהעם סיום כהונתו של מר סופר בחברה חולטה המנה האחרונה של 
  פקעו ללא מימוש.  PSU’s - האמורים וכן יחידות ה

   מהחברה) (גמול המקוזז מהתגמול לו זכאי מר סופר   ATR  - של מר סופר בפירוט בדבר התגמול   .2

אירו וגמול  אלפי  25זכאי מר סופר לגמול דירקטורים שנתי בסך היה   ATR - בגין כהונתו כדירקטור ב
אלפי  14.5-דירקטורים בסך של כ היה זכאי מר סופר לגמול  2015אירו. בגין שנת  1,000ישיבה בסך 
מקוזז מהתגמול לו זכאי מר סופר מכוח הסכם  ר זאת שגמול כאמור מועבר לחברה ו/או אירו. לאו

עם סיום כהונתו בחברה סיים מר סופר את   כלול בטבלה לעיל. ההעסקה שלו עם החברה, הוא אינו 
  .ATR - כהונתו ב

מכהן  הוא כמו כן, מר סופר זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות שלה בהן   .3
   האמורות. כנושא משרה, בהתאם להסדרים החלים על יתר נושאי המשרה בחברות 

    סמנכ"לית אחריות תאגידית לשעבר, ורדה צונץפרטים לגבי  -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .י

קודם  ( 2012, כסמנכ"לית אחריות תאגידית החל משנת 1998בחברה החל משנת  הועסקה גב' צונץ .1
החודשי  השכר עם החברה, עמד גב' צונץהעסקה של הסכם  על פי  .כירת החברה)לכן כיהנה כמז

בגין שנת . אלפי ש"ח (לאחר הצמדה למדד בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם) 72-כעל גב' צונץ של 
היתה כמו כן,  אלפי ש"ח. 1,346- עמדה עלות שכרה של גב' צונץ (כולל הוצאות נלוות) על כ 2015
בהתאם להוראות מדיניות  .ענק שנתי בהתאם למדיניות התגמול של החברהת הגב' צונץ למזכאי

אלפי ש"ח (לפרטים ראו  250הוענק לגב' צונץ מענק שנתי בסך  2015התגמול של החברה, בגין שנת 
סוציאליים ותנאים  לתנאים גב' צונץ   תזכאיהייתה בנוסף,  לפרק תיאור עסקי החברה).  17סעיף 

 . נלווים מקובלים

 גב' צונץ בקשר עם סיום העסקתה הלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף "אחר" תגמולים שקיבלהטב .2
תקופת ההודעה המוקדמת בת שלושה שכר והטבות מלאים בגין  בחברה, הכוללים תשלום בגין

, שהוענק לגב' צונץ לאחר קבלת משכורות (ברוטו) חודשיות 12מענק פרישה בסך של חודשים, וכן 
  ודירקטוריון החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. אישור ועדת התגמול
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הדו"ח  הטבלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות", את העלות שנרשמה בשנת  .3
אשר הוקצו בחודש פברואר כתבי אופציה לא סחירים  38,234) א(בדוחות הכספיים של החברה, בגין: 

 48.647החברה במחיר מימוש של  של  מניות 38,234 - לש הניתנים למימו, גב' צונץלנאמן עבור  2013
ימי המסחר שקדמו למועד הענקת כתבי   30-ש"ח למניה (השווה לממוצע מחיר מנית החברה ב

להתאמות מקובלות (לרבות בגין חלוקת מניות הטבה,  האופציה), צמוד למדד המחירים לצרכן וכפוף 
  מנות שוות, החל מחלוף שנה ממועד הענקה.  3 - ב ילובשההנפקת זכויות ודיבידנד). כתבי האופציה 

במסלולי רווח  לפקודת מס הכנסה  102כתבי האופציה המפורטים לעיל הוקצו על פי הוראות סעיף 
החברה,  עם  גב' צונץשל  הימים ממועד סיום התקשרות 90הון. כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך 
הענקתם. למועד אישור  שנים ממועד  4האופציה הינו בתום  יפקעו. מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי

 5,353) בש"ח; ( 13.34 -הבינומי הינו כ ההקצאה, השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתאם למודל 
ש"ח.  47.64מחיר למניה של  לפי  2013בחודש פברואר ), אשר הוקצו  RSU יחידות מניה חסומות (

הענקה. במקרה של מחלוף שנה ממועד  לוש מנות שוות החל בשילו בשהיחידות המניה החסומות 
המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין  לתגמול כספי  תזכאי גב' צונץ היתהחלוקת דיבידנד, 

יחידות מניה חסומות  11,788) גבמועד חלוקת הדיבידנד; ( יחידות המניה החסומות שטרם הבשילו 
ש"ח. יחידות  47.64לפי מחיר למניה של  2013בחודש פברואר וקצו אשר ה ),  PSU מותנות בביצועים (

שלוש שנים ממועד הענקה, בכפוף לכך שהתשואה  במנה אחת בחלוף  הו צפויות להבשילאלו 
מניית החברה בתקופה של שלוש שנים ממועד הענקה הינה  הכוללת (כולל דיבידנדים שחולקו) של 

, לאור זאת שמחיר המניה לא 2016בחודש פברואר   ענקה.המניה במועד ה ביחס למחיר  20%לפחות 
  הגיע ליעד שנקבע, פקעו יחידות אלו. 

  

  מינטקביץ פרטים לגבי מ"מ יו"ר דירקטוריון החברה, מר אריה  -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .יא

מעת לעת ולאחרונה , כפי שהוארך 2005על פי הסכם בין החברה ובין מר מינטקביץ מחודש מאי  .1
, לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, מועסק מר מינטקביץ 2013ודש ספטמבר בח

ממשרה מלאה. תקופת ההתקשרות   50%כממלא מקום פעיל של יו"ר דירקטוריון בהיקף של 
, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את 2016   ספטמברשנים עד לחודש  שלושהנוכחית נקבעה ל

(בכפוף לזכות החברה לסיים את ההסכם ללא הודעה  מראש ימים  60 ההסכם לסיומו בהודעה של
. על פי ההסכם, מר מוקדמת, בנסיבות המאפשרות לסיים את העסקתו ללא תשלום פיצויי פיטורין)

בהתאם  לשנהש"ח, המעודכנת אחת  80,000של  מינטקביץ זכאי לתמורה חודשית בסך (ברוטו) 
עמד שכרו של מר מינטקביץ על  2015בדצמבר  31(נכון ליום   לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן 

   . ש"ח) 80,000סך של 

זכאי מר מינטקביץ לתנאים נלווים הבאים: תנאים סוציאליים שאינם חורגים בנוסף לאמור לעיל, 
מהמקובל וכוללים ביטוח מנהלים (כולל הפרשה בגין אובדן כושר עבודה) וקרן השתלמות, רכב 

אחזקה וגילום הטבת המס הנובעת מהשימוש ברכב), טלפון סלולארי וקו טלפון (כולל הוצאות 
ימי חופש לשנה (בחישוב יום עבודה לפי שווי  28ואינטרנט ביתי, החזר הוצאות בעין כמקובל בחברה, 

משרה) ודמי מחלה והבראה כדין. כן זכאי מר מינטקביץ לשיפוי, פטור וביטוח בתנאים זהים  50%של 
המשרה בחברה. בתום תקופת ההסכם או במקרה בו תבקש החברה לסיים את ההסכם  לשאר נושאי

תשלום  (למעט בנסיבות חריגות בהן רשאית החברה לסיים את ההתקשרות ללא  לפני תום תקופתו
ימים במהלכה יהא זכאי  60לתקופת הודעה מוקדמת בת פיצויי פיטורין) מר מינטקביץ יהיה זכאי 

ם וההטבות אשר מגיעים לו מכח הסכם העסקתו ( לא יחול במקרה של לקבלת השכר וכל התנאי
, אשר שכר (כולל נלוות)למענק הסתגלות בשיעור של ששה חודשי  סיום ההסכם בתום תקופתו) ו

בתקופת תשלום מענק ההסתגלות יהא מר מינטקביץ זכאי   שווים.  חודשיים ישולם בששה תשלומים
  ן הסלולארי שהועמד לו על ידי החברה.להמשיך ולעשות שימוש ברכב ובטלפו

על פי הסכם ההתקשרות יהא מר מינטקביץ זכאי למענק שנתי במזומן בסכום כולל שלא יעלה על 
לפרק  17אלפי ש"ח, אשר יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו לחברה (כמפורט בסעיף  500

 20%ואשר כוללים גם רכיב של תיאור עסקי החברה), בהתאם למשקלות שנקבעו ביחס לכל יעד, 
הוענק למר  2015שיקול דעת של ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לביצועי החברה. בגין שנת 

  אלפי ש"ח. 250מינטקביץ מענק בסך 

הדו"ח  הטבלה דלעיל כוללת, תחת הסעיף "תשלום מבוסס מניות" את העלות שנרשמה בשנת  .2
ידי החברה למר  ציה למניות החברה אשר הוקצו על בדוחות הכספיים של החברה, בגין כתבי אופ

 2013ספטמבר אשר הוקצו בחודש כתבי אופציה לא סחירים  i  (143,678 מינטקביץ, כמפורט להלן: (
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הסכם העסקתו. כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש  חידוש, במסגרת מינטקביץלנאמן עבור מר 
ש"ח למניה, השווה לממוצע מחיר מנית  46.92מימוש של  למניה רגילה אחת של החברה במחיר 

שקדמו למועד הקצאת כתבי האופציה. מחיר המימוש צמוד למדד המחירים  ימי המסחר  30- החברה ב
ודיבידנד).  והינו כפוף להתאמות מקובלות (לרבות בגין חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות  לצרכן 
שנה ממועד הענקה. כתבי  ת שוות, החל מחלוף מנו 3 -של כתבי האופציה נקבעה ב ההבשלהתקופת 

(לרבות  התקשרותו של מר סופר עם החברה ימים ממועד סיום  90אופציה אשר לא ימומשו בתוך 
 4  מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום . , יפקעובמקרה של פיטורין ושל התפטרות)

 Cashless נטו ( למימוש גם בדרך של מימוש שנים ממועד הענקתם. כתבי האופציה יהיו ניתנים 
Exercise  בהתאם למודל הבינומי הינו כ ). למועד אישור ההקצאה, השווי ההוגן של כל כתב אופציה- 

מניות רגילות של  15,816) המהוות זכות לקבלת RSUיחידות מניה חסומות ii (15,816 )ש"ח; ( 9.482
יבשילו בשלוש מנות   RSU's - ה. עמוהסכם ה חידושבמסגרת החברה, אשר הוקצו למר מינטקביץ 

שוות במשך תקופה בת שלוש שנים שתחילתה בחלוף שנה ממועד הקצאתן, ובלבד שבמועד 
למועד הענקתן  RSU's -ההבשלה יהיה מר מינטקביץ מועסק על ידי החברה. ערכם הכלכלי של ה

זכאי לתגמול  מינטקביץר במקרה של חלוקת דיבידנד, יהא מלכל זכות למניה.  45.46הינו 
במועד  הבשילו המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין יחידות המניה החסומות שטרם  כספי 

), המהוות זכות לקבלת PSUיחידות מניה חסומות מותנות בביצועים iii (35,786 ); (חלוקת הדיבידנד
 - ההסכם עם מר מינטקביץ. ה מניות רגילות של החברה, אשר הוקצו גם הן במסגרת חידוש 35,786
PSU's  יבשילו במנה אחת בחלוף שלוש שנים ממועד הענקתן, בכפוף לכך שמר מינטקביץ עדיין

מועסק בחברה וכן בכפוף לכך שהתשואה הכוללת (כולל דיבידנדים שחולקו) של מניית החברה 
. שוויים PSU's -לפחות ביחס למחיר המניה במועד הענקת ה 20%בתקופת שלוש השנים כאמור הינה 

 ש"ח לכל יחידה. 20.106 -הינו כ שולס בלק אנד , למועד הענקה, על פי מודל PSU's -ההוגן של ה

לעיל, הוקצו למר מינטקביץ על פי  )iii) עד (iהמפורטים בס"ק ( PSU's - , והRSU's - כתבי האופציה, ה
לפקודת  102נאמן) לפי סעיף , במסלול הוני (עם 2011תוכנית תגמול בניירות ערך של החברה משנת 

  מס הכנסה.

 

  פרטים לגבי גמול דירקטורים –נתונים נוספים והסברים לטבלה   .יב

 שי פלפל דאגלס ססלר,און, - רוני בר בכל הנוגע לדירקטורים יאיר אורגלר, גארי אפשטיין, חיים בן דור, 
" הנו גמול דירקטורים שכר"   ונגה קנז (אשר אינם מועסקים על ידי החברה), הסכום תחת (דירקטור לשעבר)
   . 2015במזומן בגין שנת 

שיהיו מעת לעת  זכאים הדירקטורים בחברה, לרבות דירקטורים חיצוניים, כפי  2012החל מחודש ינואר 
זה הנם ה"ה חיים כצמן, יו"ר  (למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה, אשר נכון למועד 

), לגמול יחסי ורחל לוין, מנכ"לית החברההדירקטוריון,  מ"מ פעיל ליו"ר הדירקטוריון, אריה מינטקביץ, 
) 2000   –א' לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס 8בתקנה  כאמור 

שאינו עומד בתנאי המומחיות  דולר ארה"ב גמול שנתי לדירקטור  42,000("תקנות הגמול"), כמפורט להלן: 
שנתי לדירקטור העומד בתנאי המומחיות של  דולר ארה"ב גמול  56,000 - רקטור חיצוני מומחה, ושל די

ארה"ב גמול לישיבה לדירקטור שאינו עומד בתנאי המומחיות של  דולר  1,100דירקטור חיצוני מומחה; 
דירקטור  יות של דולר ארה"ב גמול לישיבה לדירקטור העומד בתנאי המומח 1,480 - מומחה, ו דירקטור חיצוני 

החליפין של הש"ח לעומת הדולר  חיצוני מומחה, והכל בכפוף לכך שבכל מקרה (בהתאם לשינויים בשערי 
המזערי שנקבע לחברה בדרגתה של החברה בתוספת  ארה"ב) סכום הגמול כאמור לא יפחת מהסכום 

ירבי לחברה בדרגתה של מהסכום המ 50% -וכן לא יהיה גבוה ביותר מ השניה והשלישית לתקנות הגמול 
השניה, השלישית או הרביעית, לפי העניין, לתקנות הגמול (כאשר סכומים  החברה בתוספת 

הגמול).  ומקסימאליים אלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות תקנות  מינימאליים 
לעיל, והתשלום בגין ההשתתפות הנקוב  מגמול  60%על  עומדהתשלום בגין השתתפות באמצעי תקשורת 

   ההשתתפות הנקוב לעיל.  מגמול  50%על  עומדהחלטות בכתב 
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  בתאגיד השליטה בעל :א21 תקנה

 בפנמה הרשומה חוץ  תושבת חברה הינה אשר "),נורסטאר(" .אינק החזקות נורסטאר הינה בחברה השליטה בעלת
    .מ"בע אביב-בתל ערך לניירות בבורסה נסחרים שלה הערך ניירות אשר

 חברות באמצעות נורסטאר במניות המחזיק ,כצמן חיים מר הינם בנורסטאר השליטה בעלי ,החברה ידיעת למיטב
 וכן ,ובעקיפין במישרין ),נורסטאר של המונפק המניות מהון 25.55% -כ( משפחתו בני ובבעלות בבעלותו פרטיות

 כצמן מר עם וביחד ",FUF(" נורסטאר של המניות מהון18.56% -בכ המחזיקה ,LLC Financial US First32 באמצעות
 אריקה 'גב ,ורעייתו )נורסטאר של המונפק המניות מהון 9% -בכ המחזיק( סגל דורי מר וכן "),כצמן קבוצת"

 בעלי בהסכם 2013 בינואר 31 ביום התקשרו אשר ),נורסטאר של המניות מהון 5.94% - בכ המחזיקה( אוטוסון
   .בנורסטאר החזקותיהם עם רבקש כצמן קבוצת עם מניות

 
   שליטה בעל עם עסקאות: 22 תקנה

 המלאה בבעלותה  וחברה נורסטאר ובין החברה בין ההסכם אודות לפרטים – נורסטאר עם הסכם   .1 
     . התקופתי לדוח' א בפרק 23.1 סעיף ורא נורסטאר של

 עם, סגל  דורי ומר צמןכ חיים מר, בחברה השליטה בעלי של והתגמול ההעסקה הסכמי לפרטי   .2 
 21 תקנה תחת פירוט אור, (לרבות שכר דירקטורים של מר סגל מהחברה) החברה של בנות חברות
   .לעיל

 השליטה בעלי , סגל ודורי כצמן חיים ה"ה גם אשר, לשיפוי והתחייבות משרה נושאי ביטוח לפרטי   .3 
  . לןלה' א29 תקנה תחת פירוט אור, מכוחם מוטבים הנם, בנורסטאר

אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת  2015בספטמבר  8ביום   . 4
חתנו של מר חיים כצמן, יו"ר דירקטוריון החברה , את מינויו של מר צבי גורדוןודירקטוריון החברה, 
, חברת Gazit USA-) בVP of Mergers & Acquisitionsכסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ( ,ומבעלי השליטה בה

יהא מר גורדון זכאי מר גורדון במשרה מלאה,  בגין העסקתו של  בת בבעלותה המלאה של החברה.
 40%דולר ארה"ב, מענק שנתי בשיקול דעת אשר לא יעלה על  130,000שכר שנתי בסך של ל

גבלת . העסקתו של מר גורדון לא תהיה מוGazit USA -מהשכר השנתי ותנאים סוציאליים כמקובל ב
  ימים. 30בזמן וניתנת לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של 

 תלהסדראישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, נוהל  2016בחודש פברואר   . 5
צירופם של נוסעים שאינם מעורבים בעסקי הקבוצה, בין שהינם "קרובים" של מי מבעלי השליטה 

המבוצעות לצרכיה של החברה (לרבות חברות פרטיות בלבד  סיעות עסקיותובין שאינם, לנ
אליו על פי מנגנון   נלווהש הנוסע בגין תשלום. על פי הנוהל נושא המשרה הרלבנטי יישא בבבעלותה)

  . ח"ש מיליון 1 על יעלה לא קלנדרית בשנה במטוס המעורב השימוש שווי סךשנקבע בנוהל, ובלבד ש

 זניחות עסקאות  תחשבנה הבאות העסקאות, החברה דירקטוריון החלטת פי על: ותזניח עסקאות   .5 
  ): 2010 – ע"תש ), שנתיים כספיים דוחות( ערך ניירות לתקנות) 1)(6)(א(41 תקנה לצורך(

), שליטה  בעל לרבות( עניין לבעל, שוק ובתנאי הרגיל העסקים במהלך, נכסים השכרת  .5.1
"), קשורים צדדים: "להלן  ייקראו אלה כל( בהן עניין בעל שהוא לחברות או בשליטתו לחברות
 מההכנסות 0.1% על) במצטבר( יעלו לא  הנכסים של השנתית השכירות בגין ההכנסות כאשר

   .החברה של  המאוחד בדוח נכסים מהשכרת השנתיות

 צדדים  עם ביחד' ג מצד מוצרים או שירותים של משותפת לרכישה החברה של התקשרות  .5.2
 הביקורת וועדת  ואשר, שוק ובתנאי החברה של הרגיל העסקים במהלך הנעשית, קשורים
 בנסיבות בהתחשב ושוויונית  הוגנת הינה בהתקשרות וההוצאות העלויות חלוקת כי, קבעה
 0.1% על עולות אינן) במצטבר( כאמור  התקשרויות בגין השנתיות ההוצאות כאשר, העניין

   .ההתקשרות למועד שקדמה בשנה החברה של המאוחד  בדוח ותהשנתי הגולמיות מההוצאות

 עונים כן ועל , החברה פעילות להיקף ביחס זניחים הם עסקאות של כאמור היקפים, החברה לדעת
   .האמורה) 1)(6)(א(41 תקנה דרישות על

                                                      
 מכח דעתו לשיקול בהתאם להצביע כצמן למר המאפשר ,נורסטאר ממניות 18.56%  - בכ המחזיקה ,FUF -מ חוזר בלתי כח ייפוי כצמן למר 32
 חברות באמצעות לרבות( כצמן מר של בבעלותו ונמצאת ב"ארה ,בנבאדה הרשומה חוץ תושבת חברה הינה FUF .בחברה FUF  מניות כל

 ר"יו סגן ,סגל דורי מר של רעייתו הינה אשר( אוטוסון אריקה 'גב ,%51.4 )ובעיקפין במישרין ,משפחתו בני ובבעלות בבעלותו פרטיות
 באסיפות ובמקומה בשמה להצביע חוזר בלתי כח ייפוי כצמן למר העניקה אוטוסון 'הגב .%26 קליין ומרטין %22.6 )החברה של הדירקטוריון

  .FUF של ניותהמ בעלי
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  עניין בעלי החזקות: 24 תקנה

 הערך ניירותבו  במניות בחברה העניין בעלי של החזקותיהם בדבר, החברה של ידיעתה מיטב לפי, פירוטלהלן 
  :הדוח לתאריך סמוך החברה של האחרים

כמות   שם וסוג ניירות ערך  שם המחזיק
 ערך ניירות 

  שיעור החזקה (דילול מלא)  שיעור החזקה*

 הצבעה הון הצבעה הון

נורסטאר החזקות אינק. 
לרבות באמצעות חברות 
 בנות בבעלותה המלאה

 49.98% 49.98% 50.54% 50.54% 98,798,500 מניה רגילה

 -  -  -  -  85,000,000 אג"ח סדרה יא'

 -  -  -  -  81,000,000 אג"ח סדרה יב'

 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 50,000 מניה רגילה חיים כצמן

 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 770,000 מניה רגילה דורי סגל

 רחל לוין

 0.49% 0.49% 0.01% 0.01% 10,000 מניה רגילה

 -  -  -  -  717,770 אופציה לא רשומה

 -  -  -  -  RSU( 51,128יחידות מניה חסומות (

יחידות מניה חסומות מותנות 
 -  -  -  -  PSU( 195,870בביצועים (

 מיכאל חיים בן דור

 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 74,933 מניה רגילה

 -  -  -  -  850,000 אג"ח סדרה ד

 -  -  -  -  2,670,135 אג"ח סדרה י"א

 -  -  -  -  503,000 אג"ח סדרה י"ב

 אריה מינטקביץ

 0.15% 0.15% 0.06% 0.06% 113,263 מניה רגילה

 -  -  -  -  143,678 אופציה לא רשומה

 -  -  -  -  RSU( 5,272יחידות מניה חסומות (

יחידות מניה חסומות מותנות 
 -  -  -  -  PSU( 35,786בביצועים (

 יאיר אורגלר
 -  -  -  -  250,000 סדרה י"א אג"ח

 -  -  -  -  500,000 אג"ח סדרה י"ב

 -  -  -  -  38,800 אג"ח סדרה י' און- רוני בר

Mawer Investment 
Management Ltd -  מנהל

 תיקי השקעות 
 0.86% 0.86% 0.87% 0.87% 1,696,500 מניה רגילה

Mawer Investment 
Management Ltd -  ניהול

פות קרנות להשקעות משות
 בנאמנות

 5.71% 5.71% 5.78% 5.78% 11,336,319 מניה רגילה

 עדי ימיני

 0.14% 0.14% 0.00% 0.00% 2,500 מניה רגילה

 -  -  -  -  199,669 אופציה לא רשומה

          RSU( 14,223יחידות מניה חסומות (

יחידות מניה חסומות מותנות
          PSU( 54,448בביצועים (

 ליעד ברזילי

 0.11% 0.11% 0.00% 0.00% 2,500 ילהמניה רג

 -  -  -  -  159,554 אופציה לא רשומה

 -  -  -  -  RSU( 11,854יחידות מניה חסומות (

יחידות מניה חסומות מותנות 
 -  -  -  -  PSU( 38,836בביצועים (

 רמי וייסנברגר
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8,029 מניה רגילה

 -  -  -  -  57,351 אופציה לא רשומה

 שלמה כהן
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1,399 מניה רגילה

 -  -  -  -  14,994 אופציה לא רשומה

 רויטל כחלון
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1,732 מניה רגילה

 -  -  -  -  6,185 אופציה לא רשומה
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, שאינם בחברה  יןעניה יבעל אשר האחרים הערך וניירות מניות בדבר, החברה של ידיעתה מיטב לפי, פירוט להלן
: הדוח לתאריך בסמוך, החברה של מוחזקת חברה בכל יםמחזיק חברים בקבוצת דיווח מוסדית,  

 

 
   החברה. בידי המוחזקות רדומות מניות 1,046,993 כולל החברה של המניות הון

    יריםהמ ערך וניירות המונפק הון ,רשום הון :א24 תקנה

   .הכספיים לדוחות  27 באור ראו הדוח למועד סמוך התאגיד של המונפק וההון הרשום ההון אודות לפרטים

   .הכספיים  לדוחות 28 באור ראו הדוח למועד סמוך התאגיד של ההמירים הערך ניירות אודות לפירוט

  התאגיד של המניות בעלי מרשם :ב24 תקנה

01-2016- :אסמכתא  מספר( 2016 במרץ 7 מיום החברה של מיידי דיווח ראו החברה של המניות בעלי למרשם
001134.(   

  התאגיד של הרשום המען :א25 תקנה

  ישראל ,67892 אביב, תל ,1 השלום בדרך הינו החברה של הרשום המען

     .comIR@gazitgroup הינה החברה של האלקטרונית הדואר כתובת

  6961910-03 החברה: של הפקס מספר ,6948000-03 החברה: של הטלפון מספר

כמות   שם וסוג ניירות ערך  המחזיק שם
ערך ניירות 

 שיעור החזקה (דילול מלא)  שיעור החזקה

 הצבעה הון הצבעה הון

 חיים כצמן

.Equity One Inc  0.07% 105,5780.07%רגילות מניות 
0.18% 0.18% .Equity One Inc

 - - 155,826  סחירות) אופציות (לא 

.First Capital Realty Inc  
 0.06% 0.06% 134,367רגילות מניות 

0.08% 0.08% 
.First Capital Realty Inc  

 - - 51,843 מניות חסומות

.First Capital Realty Inc  
 - - 4,369 מניות נדחות

Atrium European Limited    מניות
 0.064% 0.064% 240,000 רגילות

0.15% 0.15% 
Atrium European Limited

 - - 327,119כתבי אופצייה

Citycon Oyj 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 778,994 מניה רגילה 

  )1(דורי סגל

.Equity One Inc  0.03% 0.03% 36,700 רגילות מניות 
0.03% 0.03% .Equity One Inc

 - - 5,250  סחירות) אופציות (לא 

.First Capital Realty Inc   
 0.64% 0.64% 1,436,900 רגילות מניות 

1.14% 1.14% .First Capital Realty Inc    
 - - 1,355,000  אופציות (לא סחירות)

.First Capital Realty Inc    
 - - 84,566 ותמניות חסומ

Citycon Oyj  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7,174 מניות רגילות 

 רחל לוין

Atrium European Limited    מניות
 0.13% 0.13% 484,308 רגילות

0.53% 0.53% 
Atrium European Limited

 - - 1,533,330 כתבי אופצייה

210 רגילות מניות  Equity One Inc. עדי ימיני
 - - - - 

      

 חברות בבעלותם. הנתונים דלעיל בדבר החזקת ניירות ערך על ידי מר סגל, כוללים החזקת ניירות ערך בידי ילדיו, לרבות באמצעות )1(
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   התאגיד של הדירקטורים: 26 תקנה

  : החברה ידיעת מיטב לפי, הדירקטוריון חברי אודות פרטים להלן

  יו"ר הדירקטוריון -חיים כצמן  שם:  

 030593859 מספר זיהוי:

 4.11.1949 תאריך לידה:

         NE Miami Gardens, North Miami Beach FL 33179, USA 1696  דין:  -כתבי בימען להמצאת 

 ישראלית, אמריקאית נתינות: 

 ועדת השקעות חברות בועדות הדירקטוריון:

 לא משמש כדירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 או כשירות מקצועית:

 כן

 לא האם דירקטור בלתי תלוי:

ובד של החברה, חברה האם ע
בת/קשורה או של בעל עניין (פירוט 

 התפקיד/ים אותם הוא ממלא):

ראו להלן לגבי כהונתו כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור בחברות שונות 
 המוחזקות על ידי החברה.

 1.5.1995 תאריך תחילת כהונה:

 אביב.-תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל השכלה:

יו"ר הדירקטוריון של החברות הבאות: החברה, נורסטאר החזקות  האחרונות:עיסוק בחמש השנים 
וחברות בנות , ATR  ,CTY,)2015(עד לחודש מאי   EQY,FCR ,אינק.

 פרטיות שלהן ושל החברה. 

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 (מלבד החברה):

, גזית גלוב ישראל EQY,FCR ,ATR  ,CTY ,נורסטאר החזקות אינק.
כח - תוח) בע"מ וחברות בנות פרטיות שלהן ושל החברה וכן ב(פי

 ) אחזקות בע"מ וגני בנימינה בע"מ.2000(

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 - (אך חתנו, מר צבי גורדון, מכהן כסמנכ"ל מיזוגים ורכישות ב לא
Gazit USA Inc  (חברה בת בבעלותה המלאה של החברה , 

 ---   
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  ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון -ביץ אריה מינטק שם:  

 000129320 מספר זיהוי:

 28.9.1942 תאריך לידה:

  , ירושלים14בצלאל  דין:  -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות: 

 אין חברות בועדות הדירקטוריון:

 לא משמש כדירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 כשירות מקצועית:

 כן

 לא דירקטור בלתי תלוי: האם

האם עובד של החברה, חברה 
בת/קשורה או של בעל עניין (פירוט 

 התפקיד/ים אותם הוא ממלא):

 כן, ממלא מקום פעיל של יו"ר הדירקטוריון.

 19.4.2005 תאריך תחילת כהונה:

תואר במשפטים ותואר במדעי המדינה (האוניברסיטה העברית  השכלה:
 בירושלים).

  מש השנים האחרונות:עיסוק בח

  

יו"ר בעבר כיהן כ . ממלא מקום פעיל של יו"ר דירקטוריון החברה
הדירקטוריון של גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ, יו"ר הדירקטוריון 

, יו"ר הדירקטוריון של אלרון תעשיה אלקטרונית קבוצת א.דורישל 
"מ רפאל חברה לפיתוח בע –בע"מ, יו"ר הדירקטוריון של אר.די.סי 

    ..Ronson Europe N.Vסגן יו"ר דירקטוריון ו

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 (מלבד החברה):

 

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 לא

 --- 
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 סגן פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה -דורי סגל  שם:  

 057493504 מספר זיהוי:

 19.3.1962 תאריך לידה:

      Hanna Avenue, Suite 400, Toronto, Ontario M6K3S3, Canada 85   דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית, אמריקאית, קנדית נתינות: 

 ועדת השקעות חברות בועדות הדירקטוריון:

 לא משמש כדירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 כשירות מקצועית:

 כן

 לא האם דירקטור בלתי תלוי:

של החברה, חברה  האם עובד
בת/קשורה או של בעל עניין (פירוט 

 התפקיד/ים אותם הוא ממלא):

סגן יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל נורסטאר החזקות , FCRיו"ר דירקטוריון 
מנכ"ל נורסטאר ישראל בע"מ, אינק., שהנה בעלת השליטה בחברה, 

שהנה חברה בת של בעלת השליטה בחברה. כמו כן ראו כהונתו 
 ונים של חברות שונות המוחזקות על ידי החברה.בדירקטורי

 26.12.1993 תאריך תחילת כהונה:

 תיכונית השכלה:

  עיסוק בחמש השנים האחרונות:

  

(קודם לכן  FCRיו"ר דירקטוריון סגן פעיל ליו"ר דירקטוריון החברה. 
סגן יו"ר דירקטוריון , )FCRנשיא ומנהל עסקים ראשי של כיהן כ

מנכ"ל נורסטאר ישראל ינק. ומנהלה הכללי, נורסטאר החזקות א
, Realpac - The Real property Association of Canadaיו"ר  ,בע"מ

   לשעבר מ"מ מנכ"ל בקבוצת א.דורי.     

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 (מלבד החברה):

(בה הוא מכהן  EQYנורסטאר החזקות אינק., סגן יו"ר דירקטוריון 
, גזית (בה הוא מכהן כיו"ר הדירקטוריון) FCRירקטוריון), כסגן יו"ר הד

של החברה  ,גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ וחברות בנות פרטיות שלהן
 , לשעבר דירקטור בקבוצת א.דוריושל נורסטאר החזקות אינק.

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

  אוטוסון אריקה 'גב של בעלה ,כן

 ---  
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 רחל לוין שם:  

 022216329 ספר זיהוי:מ

 9.12.1965 תאריך לידה:

  אביב-, תל1דרך השלום  דין:  -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות: 

 לא חברות בועדות הדירקוריון:

 לא משמש כדירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 כשירות מקצועית:

 כן

 לא האם דירקטור בלתי תלוי:

ל החברה, חברה האם עובד ש
בת/קשורה או של בעל עניין (פירוט 

 התפקיד/ים אותם הוא ממלא):

גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ, יו"ר דירקטוריון מנכ"לית החברה, 
 CTY-, דירקטורית בATRסגנית יו"ר דירקטוריון 

 11.12.2014 תאריך תחילת כהונה:

למנהל,  בוגרת מנהל עסקים מהמסלול האקדמי של המכללה השכלה:
, בעלת Kellogg School of Management -מוסמכת מנהלת עסקים מ

 1996משנת  רישיון רו"ח

גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ, סגנית יו"ר  יוןיו"ר דירקטור עיסוק בחמש השנים האחרונות:
 ATR- . לשעבר: מנכ"ל ודירקטור בATRדירקטוריון 

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 ברה):(מלבד הח

ATR ,CTY ,European Public Real Estate AssociationERPA -  גזית ,
 פארגון, חברות פרטיות בבעלות החברה, גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ

 בע"מ ניהול

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 לא

 
---  
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 יאיר אורגלר שם:  

 001210541 מספר זיהוי:

 10.10.1939 תאריך לידה:

 , תל אביב7/19 מאייר מרדכירח'  דין:  -להמצאת כתבי בימען 

 ישראלית, גרמנית נתינות: 

ועדת ביקורת ומאזן, ועדת תגמול, ועדת השקעות, ועדת מינויים  חברות בועדות הדירקטוריון:
 וממשל תאגידי, ועדת אחריות תאגידית 

 כן משמש כדירקטור חיצוני:

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
 כשירות מקצועית:

 כן

 כן (דירקטור חיצוני) האם דירקטור בלתי תלוי:

האם עובד של החברה, חברה 
בת/קשורה או של בעל עניין (פירוט 

 התפקיד/ים אותם הוא ממלא):

 לא

 27.11.2007 תאריך תחילת כהונה:

בהנדסת  M. Scבהנדסת תעשייה וניהול (הטכניון); תואר  B.Scתואר   השכלה:
 - בניהול  USC ;(Ph.Dוניהול (אוניברסיטת דרום קליפורניה תעשיה 

 מלון).-התמחות במימון (אוניברסיטת קרנגי

 אביב. -פרופסור אמריטוס בפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל עיסוק בחמש השנים האחרונות:

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 (מלבד החברה):

 עשיות עתירות מדע בע"מ.חברה לת - סרגון נטוורקס בע"מ, עתידים 

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 לא

 ---  
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 רי אפשטייןאג שם:  

 452063713 מספר זיהוי:

 1948בפברואר  19 תאריך לידה:

     C/o Greenberg Traurig, 333 SE 2d Ave., Miami, FL, 33131 דין:  -תמען להמצאת כתבי בי

  אמריקאית נתינות: 

  לא ות הדירקטוריון:חברות בועד

 לא משמש כדירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 כשירות מקצועית:

 כן

 כן האם דירקטור בלתי תלוי:

האם עובד של החברה, חברה 
בת/קשורה או של בעל עניין (פירוט 

 התפקיד/ים אותם הוא ממלא):

 לא

 12.1.2012 תאריך תחילת כהונה:

במשפטים מאוניברסיטת הרווארד, ארה"ב; תואר שני  דוקטור השכלה:
יורק; תואר ראשון באנגלית ולימודי -בספרות אנגלית מאוניברסיטת ניו

   .Yeshiva University - יהדות מ

מחלקת תאגידים וניירות ערך וחבר הוועדה המנהלת ל יו"ר בכיר עיסוק בחמש השנים האחרונות:
 בארה"ב. Greenberg Traurigבמשרד עורכי דין 

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 (מלבד החברה):

 אין

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 לא

 ---  
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 דור –מיכאל חיים בן  שם:  

 010178416 מספר זיהוי:

 21.8.1938 תאריך לידה:

 , ירושלים14נילי  דין:  -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות: 

ועדת ביקורת ומאזן, ועדת תגמול, ועדת מינויים וממשל תאגידי, ועדת  רקטוריון:חברות בועדות הדי
 אחריות תאגידית 

 לא משמש כדירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 כשירות מקצועית:

 כן

 לא האם דירקטור בלתי תלוי:

האם עובד של החברה, חברה 
בת/קשורה או של בעל עניין (פירוט 

 יד/ים אותם הוא ממלא):התפק

 לא

 13.1.1999 תאריך תחילת כהונה:

 תואר רואה חשבון ממשרד המשפטים (המכללה למינהל ירושלים). השכלה:

יועץ עסקי לחברות פרטיות וציבוריות בנושאי שוק ההון והשקעות.  עיסוק בחמש השנים האחרונות:
   . בתחום מנהל העסקים במוסדות לימוד שוניםמרצה 

וט החברות בהן מכהן כדירקטור פיר
 (מלבד החברה):

 חבר ועדת השקעות דן וארגון המורים

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 לא

 ---  
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 און-רוני בר שם:  

 008516262 מספר זיהוי:

 2.6.1948 תאריך לידה:

  90820, מוצא עלית, 2השקד  דין:  -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות: 

 ועדת ביקורת ומאזן, ועדת תגמול, ועדת מינויים וממשל תאגידי ות בועדות הדירקטוריון:חבר

 כן משמש כדירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 כשירות מקצועית:

 כן

 כן (דירקטור חיצוני) האם דירקטור בלתי תלוי:

האם עובד של החברה, חברה 
רוט בת/קשורה או של בעל עניין (פי
 התפקיד/ים אותם הוא ממלא):

 דירקטור בגזית ברזיל

 1.5.2013 תאריך תחילת כהונה:

לשכת עורכי  חברבוגר משפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים;  השכלה:
  1974הדין בישראל משנת 

חבר כנסת, יו"ר הועדה לביקורת המדינה ויו"ר ועדת החוץ  האוצר, שר עיסוק בחמש השנים האחרונות:
  והביטחון

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 (מלבד החברה):

  , דלק קידוחים שותפות מוגבלתומלונאות בע"מאלרוב נדל"ן 

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 לא

 ---  
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  זהבית כהן שם:  

 058344797 מספר זיהוי:

 16.11.1963 תאריך לידה:

  6423806 אביב תל, 22 קומה המוזיאון מגדל, 4 ץברקובי רחוב דין:  -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית, אמריקאית נתינות: 

 ועדת ביקורת ומאזן, ועדת תגמול חברות בועדות הדירקטוריון:

 לא משמש כדירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 כשירות מקצועית:

 כן

 כן האם דירקטור בלתי תלוי:

ברה האם עובד של החברה, ח
בת/קשורה או של בעל עניין (פירוט 

 התפקיד/ים אותם הוא ממלא):

 לא

 8.3.2016 תאריך תחילת כהונה:

 -; מוסמכת במימון ב"ארה, דיוקיין אוניברסיטת - בוגרת בחשבונאות  השכלה:
 אוניברסיטת -; מוסמכת בחשבונאות ב"ארה, פיטסבורג אוניברסיטת
  ב"ארה, פנסילבניה

 אוניברסיטת, וורטון לניהול ס"ביה -  וחשבונאות במימון מרצה האחרונות:עיסוק בחמש השנים 
, לשעבר יו"ר מ"בע ישראל פרטנרס אייפקס, מנכ"לית פנסילבניה

, ולשעבר מ"בע בישראל חקלאית תוצרת לשיווק שיתופי מרכז תנובה
 קרנות ופסגות מ"בע ערך ניירות פסגות, השקעות בית פסגותיו"ר 

  מ"בע נאמנות

החברות בהן מכהן כדירקטור  פירוט
 (מלבד החברה):

, Apax Leumi Inc, Apax Partners LLP, מ"בע ישראל פרטנרס אייפקס
 יעוץ אמי, מ"בע תנ.אפ, מ"בע פ.אפ.תנ.אמ, מ"בע לישראל החברה

.), ר.ע( ישראל לקט – לשולחן משולחן המנהל הועד חברת, מ"בע
Golden Pages Group Ltd, Zap Group Ltd, Schulz Quality Catering 
1997 Ltd, Swan Debtco Ltd, Swan Holdco Ami Ltd, Swan Topco 
Ltd., Zebra Holdco Ltd., Zebra Midco Ltd, Zebra Topco Ltd, Evry 

ASA  

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 לא
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 דאגלס וויליאם ססלר שם:  

 534325902 מספר זיהוי:

 24.12.1961 תאריך לידה:

      Northway Bronxville, NY 10708 54 דין:  -מען להמצאת כתבי בי

 אמריקאית נתינות: 

 לא חברות בועדות הדירקטוריון:

 לא משמש כדירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 כשירות מקצועית:

 כן

 כן האם דירקטור בלתי תלוי:

האם עובד של החברה, חברה 
ת/קשורה או של בעל עניין (פירוט ב

 התפקיד/ים אותם הוא ממלא):

 לא

 12.1.2012 תאריך תחילת כהונה:

        Cornell University -תואר ראשון בממשל מ השכלה:

 Global Real Estate Principalמנהל חטיבת  2011, עד שנת יועץ עסקי עיסוק בחמש השנים האחרונות:
Investments  ב - Bank of America Merrill Lynch        

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 (מלבד החברה):

Baypoint Navigation Inc.        

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 לא

 ---  
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 נגה קנז שם:  

 22433072 מספר זיהוי:

 4.10.1966 תאריך לידה:

 אביב -, תל6רחוב סאשה ארגוב  דין:  -מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית, אמריקאית נתינות: 

ועדת ביקורת ומאזן, ועדת תגמול, ועדת מינויים וממשל תאגידי, ועדת  וריון:חברות בועדות הדירק
 אחריות תאגידית 

 כן משמש כדירקטור חיצוני:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 כשירות מקצועית:

 כן

 ורית חיצונית)כן (דירקט האם דירקטור בלתי תלוי:

האם עובד של החברה, חברה 
בת/קשורה או של בעל עניין (פירוט 

 התפקיד/ים אותם הוא ממלא):

 לא

 12.8.2008 תאריך תחילת כהונה:

בוגרת כלכלה ומנהל עסקים אוניברסיטת חיפה, בעלת רשיון לניהול  השכלה:
 - תיקי השקעות, בוגרת קורס דירקטורים ונושאי משרה במסגרת להב

 אביב- וניברסיטת תלא

 חברת רוסאריו קפיטל בע"מ  סגן יו"ר דירקטוריון עיסוק בחמש השנים האחרונות:

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 (מלבד החברה):

 אין

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 בחברה:

 לא

 --- 
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   בכירה משרה נושאי: א26 תקנה

   : החברה ידיעת  מיטב לפי, כדירקטורים מכהנים שאינם, בחברה הבכירה המשרה נושאי אודות פרטים להלן

  

  עדי ימיני שם:  

 032862443 מספר זיהוי:

 19.3.1978 תאריך לידה:

תפקיד בחברה, בחברה בת, 
 בחברה קשורה או בבעל עניין:

 ל"מנכ עם יחד, שוק סיכוני  ניהול על אחראיבחברה,   סמנכ"ל כספים
 בחלק דירקטוראל (פיתוח) בע"מ; דירקטור בגזית גלוב ישר; החברה
 החברה של הפרטיות  הבנות מחברות

 16.1.2016 תאריך תחילת כהונה:

 טכניון טרג'יניה –בוגר בראיית חשבון  השכלה:

, מנהל אדמיניסטרטיבי Gazit Group USA - לשעבר ראש המטה ב עיסוק בחמש השנים האחרונות:
 .EQY - ראשי בנורסטאר החזקות אינק, בקר וחשב ב

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 של בעל עניין אחר בחברה:

 לא

 

 ---  
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  ליעד ברזילי שם:  

 031411721 מספר זיהוי:

 25.11.1978 תאריך לידה:

תפקיד בחברה, בחברה בת, 
 בחברה קשורה או בבעל עניין:

 סמנכ"ל השקעות

 15.11.2015 תאריך תחילת כהונה:

אביב, בוגר בכלכלה - אוניברסיטת תל –מוסמך במינהל עסקים  השכלה:
 אוניברסיטת בר אילן –וניהול 

, ATR - ב ATR ,Head of Acquisitions - לשעבר סמנכ"ל השקעות ב עיסוק בחמש השנים האחרונות:
VP of Business Development ב - ATR  

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
בחברה או של נושא משרה בכירה 

 של בעל עניין אחר בחברה:

 לא

  --- 

  

 רמי (רומנו) וייסנברגר שם:  

 016708695 מספר זיהוי:

 29.1.1973 תאריך לידה:

תפקיד בחברה, בחברה בת, 
 בחברה קשורה או בבעל עניין:

 סמנכ"ל וחשב

 1.7.2004 תאריך תחילת כהונה:

 הל המכללה למנ - בוגר בחשבונאות ומנהל עסקים  השכלה:

 , חשב בנורסטאר החזקות אינק.תפקידו הנוכחי עיסוק בחמש השנים האחרונות:

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 של בעל עניין אחר בחברה:

 לא

  --- 
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  שלמה כהן שם:  

  032304958 מספר זיהוי:

  24.6.1975 תאריך לידה:

תפקיד בחברה, בחברה בת, 
 קשורה או בבעל עניין: בחברה

  חשב

  2.6.2013 תאריך תחילת כהונה:

 –אוניברסיטת בר אילן; בוגר מנהל עסקים  –מוסמך במשפטים  השכלה:
  המכללה למנהל

  תפקידו הנוכחי, אחראי דיווח חשבונאי בחברה עיסוק בחמש השנים האחרונות:

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 של בעל עניין אחר בחברה:

 לא

 ---  

 

  

  רויטל כחלון שם:  

  036307221 מספר זיהוי:

  12.6.1979 תאריך לידה:

תפקיד בחברה, בחברה בת, 
 בחברה קשורה או בבעל עניין:

  יועצת משפטית ומזכירת החברה

  1.6.2015 תאריך תחילת כהונה:

  עברית בירושליםהאוניברסיטה ה –בוגרת במשפטים ובמינהל עסקים  השכלה:

 טל, לשם, גבע, ליקוורניק, מיתריועצת משפטית בחברה, עורכת דין ב עיסוק בחמש השנים האחרונות:
  דין עורכי

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 של בעל עניין אחר בחברה:

 לא

  

 ---  
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  יצחק נפתלין שם:  

    25495300  מספר זיהוי:

   22.7.1973  דה:תאריך לי

תפקיד בחברה, בחברה בת, 
 בחברה קשורה או בבעל עניין:

    בנורסטאר החזקות אינק. ,מבקר פנימי בחברה

    31.10.2012  תאריך תחילת כהונה:

  אונו הקריה האקדמית  קרית  - בוגר במנהל עסקים  השכלה:

  בע"מ ל ובקרה שותף ומנהל ביקורת בפאהן קנה ניהו עיסוק בחמש השנים האחרונות:

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 של בעל עניין אחר בחברה:

 לא

  

  התאגיד של חתימה מורשה: ב26 תקנה

    . עצמאיים חתימה מורשי בחברה אין, הדוח לתאריך נכון

 
  התאגיד של החשבון רואה :27 תקנה

    .אביב תל ,3 מינדבע רחוב ,ח"רו - "קסירר את גבאי פורר קוסט" 

 
  בתקנון או בתזכיר שינוי :28 תקנה

 החברה. של בתקנון או בתזכיר שינוי כל היה לא הדוח בשנת

 החברה תקנון תיקון היתר, בין יומה, סדר שעל מניותיה בעלי של כללית אסיפה החברה זימנה 2016 מרץ בחודש
 מדורג, באופן בחברה הדירקטורים מינוי מנגנון את לבטל מוצע במסגרתו בחברה, הדירקטורים מינוי לאופן ביחס

  הדח"צים). (למעט הדירקטורים כל השנתית הכללית באסיפה ימונו ובמקומו

 
  הדירקטורים והחלטות המלצות: 29 תקנה

   :הטבה  מניות חלוקת או, אחרת בדרך, החברות בחוק כהגדרתה, חלוקה ביצוע או דיבידנד תשלום  .א

 החלוקה בתאריכי  מניה לכל' אג 46 של בשיעור דיבידנד חלוקת על החברה יוןדירקטור החליט הדוח בשנת
  2015בדצמבר  29 -, ו2015באוקטובר  14, 2015ביולי  6, 2015באפריל  14: הבאים

' אג 46 בסך דיבידנד  חלוקת החברה דירקטוריון אישר, 2015 סבמר 30 ביום, הדוח תאריך לאחר, כן כמו
  .מניה לכל

   : החברה של המונפק או רשוםה ההון שינוי  .ב

  אין.  – הרשום בהון שינוי

   .לעיל 20 תקנה ראו - המונפק בהון שינוי

בשנת הדוח לא היה כל שינוי בתזכיר או בתקנון של החברה. לפרטים אודות : החברה תקנון או תזכיר שינוי  .ג
 לעיל. 28הצעה לשינוי התקנון ראו תקנה 
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   . אין: פדיון בני ערך ניירות פדיון  .ד

 120,000 של עצמית  רכישה החברה ביצעה הדוח בתקופת כי יצוין אך. אין: חוב אגרות של מוקדם פדיון
ש"ח ע.נ. אגרות  1,100,000 -ו ')ב סדרה(ש"ח ע.נ. אגרות חוב  1,001,000(סדרה א'),  חוב אגרות. נ.ע ח"ש

 החברה דירקטוריון ידי לע אושרה אשר החברה של  ערך ניירות רכישת לתוכנית בהתאם חוב (סדרה ט')
  . 2015באוגוסט  19, מעת לעת, ולאחרונה ביום  ידו על והורחבה  והוארכה, 2011 בספטמבר 13 ביום

   . אין: בה עניין ובעל החברה בין, השוק לתנאי בהתאם שאינה עסקה  .ה

 צותלהמל בהתאם  שלא שנתקבלו לעיל ה עד' א בסעיפים המפורטים בעניינים הכללית האסיפה החלטות  .ו
   .אין: הדירקטוריון

   :מיוחדת כללית אסיפה החלטות  .ז

בדבר זימון אסיפה כללית (ראו דוח משלים  התקבלו ההחלטות הבאות 2015בספטמבר  4 ביום .1
וכן דוח מיידי בדבר תוצאות  2015-01-103830 - , מס' אסמכתא 2015באוגוסט  30 מיוםמיוחדת 

, המידע הכלול בדוחות 2015-01-117189 -, מס' אסמכתא 2015בספטמבר  9 מיום האסיפה 
  מובא בזאת על דרך ההפניה): אלה 

מינוי מר צבי גורדון, חתנו של מר כצמן, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בה, כסמנכ"ל  .1.1
  , חברה בבעלותה המלאה של החברה..Gazit Group USA Inc - מיזוגים ורכישות ב

   רחל לוין.  אישור תנאי כהונתה של מנכ"לית החברה, הגב' .1.2
השנתית של החברה את מינוים מחדש של ה"ה דורי אישרה האסיפה הכללית  2015בדצמבר  7 ביום .2

סגל, חיים בן דור ושי פלפל כדירקטורים בחברה, בנוסף להחלטות המתקבלות כרגיל באסיפה 
 , מס' אסמכתא2015בנובמבר  1מיום בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ח ו(ראו דכללית שנתית 

-2015, מס' אסמכתא 2015בדצמבר  7מיום  , וכן דוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה 2015-01-145500
 מובא בזאת על דרך ההפניה). , המידע הכלול בדוחות אלה 01-174783

  

  החברה החלטות: א29 תקנה

   .אין: החברות לחוק 255 סעיף לפי פעולות אישור  .א

 לחוק 255 בסעיף  כאמור לאישור הובאה אם בין, אושרה אל אשר החברות לחוק) א(254 סעיף לפי פעולה  .ב
   .אין: לאו אם ובין החברות

, חריגה בעסקה  שהמדובר ובלבד, החברות לחוק) 1(270 סעיף לפי מיוחדים אישורים הטעונות עסקאות  .ג
 :הדוח בשנת התקבלו אשר, החברות בחוק כהגדרתה

 עד של בסך אשראי מסגרת להעמדת בהסכם ,פיתוח גזית עם החברה התקשרה 2015 בנובמבר 29 ביום
, דורי לקבוצת מימון העמדת לצורך פיתוח גזית את ישמשו אשר, חודשים 30 של ולתקופה, ח"ש מיליוני 120

   : לדוחות הכספיים ז'9בהתאם למתווה המפורט בביאור 

 נכון: הדוח ךבתארי  שבתוקף, החברות בחוק כהגדרתו משרה לנושא, לשיפוי התחייבות או ביטוח, פטור  .ד
 החברה של הכללית האסיפה 2012 בינואר  12 ביום לאחרונה אשר משרה נושאי ביטוח קיים הדוח לתאריך
 למקרה( ב"ארה דולר מליון 100 בסך מקסימאלי כיסוי גבולל, שלו הכיסוי גבולות הרחבת את אישרה
מיליון דולר  100עומד על סך ) ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה נכון למועד הדוח גבול הכיסוי ולשנה

 שעניינן עסקאות כי , בין היתר,הקובע, החברות לחוק 275 סעיףהוראות ל בהתאם. ארה"ב (למקרה ולשנה)
 2014 ביולי 30 וביום 2014 ביולי 23 ביום, שנים לשלוש אחת יאושרו שליטה בעל של והעסקה כהונה תנאי
 חיים למר המשרה נושאי ביטוח חידוש את, בהתאמה, החברה ודירקטוריון החברה של התגמול ועדת אישרו
 .בחברה השליטה בעלי על הנמנים, בהתאמה, הפעיל וסגנו החברה דירקטוריון ר"יו, סגל דורי ולמר כצמן
 אחריות  לכיסוי ביטוח פוליסת רכישת החברה של הכללית האסיפה אישרה 2012 בינואר 12 ביום , כן כמו

 POSI – Public ( ב"בארה  ערך ניירות והצעת התשקיף פרסום בגין בה שרההמ ונושאי ודירקטורים החברה
Offering of Securities Insurance ) (השליטה ובעל הדירקטוריון ר"יו, כצמן  חיים למר בהתייחס לרבות 

 דולר מיליון 100 על יעלו שלא כיסוי בגבולות") הביטוח  תקופת(" שניםשבע  עד של לתקופה) בחברה
 בדבר מיידי דוח ראו בחברה המשרה נושאי ביטוח בדבר נוספים לפרטים . הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה
 עם עסקה אישור בדבר םמיידי ותדוח, 2011-01-353178: אסמכתא' מס, 2011 בדצמבר 5 מיום אסיפה זימון
' מס, 2014 ביולי 31 ומיום 2011 בדצמבר 5 מיום כללית  אסיפה אישור טעונה שאינה השליטה בעל

 12 מיום האסיפה  תוצאות בדבר מיידי ודוח, בהתאמה, 2014-01-124092- ו 2011-01-353181: אסמכתא
   .ההפניה דרך על בזאת  מובא בהם הכלול המידעאשר ; 2012-01-014208 אסמכתא' מס, 2012 בינואר
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 2006 דצמברב  31 מיום החברה של הכללית האסיפה להחלטת ובהתאם, החברה תקנון להוראות בהתאם
 לרבות), דירקטורים לרבות( בחברה  משרה כנושא שמכהן מי לכל מראש שיפוי להעניק התחייבה החברה
 25% הפחות לכל בה מחזיקה החברה אשר אחרת  בחברה החברה מטעם המכהן, בחברה משרה נושא

 חבויות בגין ניתנה יפוילש ההתחייבות. דירקטורים למינוי מהזכות או/ו  ההצבעה מזכויות או/ו בהון מהזכויות
 המפורטים) שיפוי עילות( אירועים לסדרת בקשר וזאת, החברות חוק להוראות  בהתאם, והוצאות
 על, במצטבר , לעיל כאמור, המשרה נושאי לכל לשלם החברה שעשויה המרבי השיפוי סכום. השיפוי  בכתב

 הכספיים הדוחות לפי  ברההח של העצמי מההון 20% של שיעור על יעלה לא, ההתחייבות כתב פי
 את מראש לפטור החברה החליטה, כן  כמו. בפועל השיפוי תשלום לפני שיפורסמו החברה של האחרונים

 המשרה נושא יד על לחברה יגרם או/ו שנגרם נזק בשל  מאחריות) דירקטורים לרבות( כאמור משרה נושאי
 בחוק כהגדרתה, בחלוקה הזהירות חובת הפרת של במקרה למעט , כלפיה הזהירות חובת הפרת עקב

 החברה וסגנו הפעיל דירקטוריון ר"יוכ המכהנים ,ודורי סגל כצמן חיים הפטור אינו חל ביחס לה"ה( החברות
 תנאי עדכון החברה של הכללית האסיפה אישרה 2011 בדצמבר 13   ביום. )בחברה  השליטה יבעלהינם מו

 אכיפה הליכי ייעול חוק פי על המותר בגבולות יפויש המאפשר באופן, בחברה  לדירקטורים השיפוי
 על שהוטל  הפרה לנפגעי תשלום בשל שיפוי - קרי, 2011 – א"התשע), חקיקה תיקוני( ערך ניירות  ברשות
 נושא שהוציא הוצאות בשל  או ערך ניירות לחוק) א)(1)(א(נד52 בסעיף כאמור להם שנגרם נזק בשל המפר
 טרחת שכר זה ובכלל, סבירות התדיינות הוצאות  לרבות, בעניינו שהתקיים יהמנהל ההליך עם בקשר משרה
 הענקה הכללית האסיפה אישרה 2014 בספטמבר 4 ביום, החברות לחוק 275 לסעיף בהתאם. דין עורך
, הפעיל וסגנו החברה דירקטוריון ר"יו, סגל דורי ולמר כצמן חיים למר לשיפוי התחייבות כתב של מחדש

 .2014 בדצמבר 13 מיום החל, שנים שלוש של לתקופה, בחברה השליטה בעלי על ניםהנמ, בהתאמה
 בספטמבר 3 מיום משלים אסיפה זימון ודוח  2011 בנובמבר 8 מיום כללית  אסיפה זימון דוח ראו לפרטים

 תוצאות  בדבר םמיידיות ודוח), בהתאמה, 2014-01-150555- ו 2011-01-320382: אסמכתא' מס( 2014
-2014-01- ו-ו 2011-01-320382: אסמכתא' מס( 2014 בספטמבר 4 מיוםו 2011 בדצמבר 13 מיום ותפהאסי

    ).בהתאמה, 151746

  

  

    גלוב בע"מ-גזית  2016במרס,  30  

   שם החברה  תאריך  

        

    תפקידם    שמות החותמים

    יו"ר הדירקטוריון    חיים כצמן

    ודירקטור מנכ"ל    רחל לוין
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  גידישאלון ממשל תא

הדירקטוריון  עצמאות 

   
 נכון 

  
 נכון לא

1. 
  בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר.

 
ימים, כאמור  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על 

שובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהנו ) לחוק החברות, ואולם בכל ת10א.(ב)(363בסעיף 
בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר בשנת הדיווח (ובכלל זה גם תקופת כהונה שאושרה בדיעבד, תוך הפרדה בין 

  הדירקטורים החיצונים השונים): 

  דירקטור א':  יאיר אורגלר.

  דירקטור ב':  נגה קנז.

  רוני בר און.  דירקטור ג': 

 .3מספר הדירקטורים החיצוניים המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: 

  
  
√ 

2. 
  54%המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה:   34הדירקטורים הבלתי תלויים 33שיעור

  33%: 36התאגיד 35שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שנקבע בתקנון

 וראה בתקנון).לא רלוונטי (לא נקבעה ה �
_____ _____ 

בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים (והדירקטורים הבלתי תלויים) ונמצא כי הם קיימו בשנת  .3
(ו) לחוק החברות לעניין היעדר זיקה של הדירקטורים החיצוניים (והבלתי תלויים) -(ב) ו240הדיווח את הוראת סעיף 

 ימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני (או בלתי תלוי).המכהנים בתאגיד וכן מתקי

  

√ 

                                                      
  .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 33
  לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. 34
 הוראות המפקח על הבנקים). -"תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד (לדוגמא בתאגיד בנקאי  -לענין שאלה זו  35
  ות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה.חברת איגר 36
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למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט  37כל הדירקטורים אשר כיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, אינם כפופים.4
  דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים).

  

יצוין שיעור הדירקטורים שלא עמדו    -" (קרי, הדירקטור כפוף למנהל הכללי כאמור) אם תשובתכם הינה "לא נכון
במגבלה האמורה: _____.

  

√ 

5. 
כל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה, לא נכחו בדיון ולא 

  (ב) לחוק החברות):278יבות המתקיימות לפי סעיף השתתפו בהצבעה כאמור (למעט דיון ו/או הצבעה בנס

   -אם תשובתכם הינה "לא נכון"  

  (א) סיפה:278האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף 

x    כן�לא    (יש לסמן x   .(במשבצת המתאימה 

בעה למעט בנסיבות כאמור בס"ק א:  יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים כאמור נכחו בדיון ו/או השתתפו  בהצ
  ._____ 

   

√ 

6. 
בעל השליטה (לרבות קרובו ו/או מי מטעמו), שאינו דירקטור או נושא משרה בכירה אחר בתאגיד, לא נכח בישיבות 

  הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח. 

  

נו חבר דירקטוריון ו/או נושא משרה אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאי
יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות כל אדם נוסף בישיבות  –בכירה בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור) 

  הדירקטוריון כאמור:

  

  זהות: _____.

  

  תפקיד בתאגיד (ככל וקיים): _____.

  

  : _____.פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו)

 במשבצת המתאימה).   xלא    (יש לסמן �כן   �האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו: 

בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח לשם הצגת נושא מסוים על ידו: _____, נוכחות  38שיעור נוכחותו
  אחרת: _____

 לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).�

  

√ 

                                                      
דירקטור) ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת התאגיד עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה (למעט  -לעניין שאלה זו   37

 זו.   ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה
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וכישורי  הדירקטורים כשירות 

   
 נכון

  
 נכון לא

7. 
בתקנון התאגיד לא קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד, 

  . 39קביעה ברוב רגיל אינה נחשבת מגבלה) –שאינם דירקטורים חיצוניים (לעניין זה 

   –יצוין  אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, קיימת מגבלה כאמור)

   
√ 

 פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: שלוש שנים א.
 

הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים: החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית, דהיינו  ב.
 או יותר מכוח ההצבעה של כלל המניות אשר מחזיקיהן נכחו והצביעו לאותה החלטה. 75%

 

חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים: מניין חוקי באסיפות כלליות  מנין ג.
של החברה יתהווה כאשר יהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות בעלי זכויות הצבעה (בעצמם או על ידי באי כוח) 

 מזכויות ההצבעה בחברה. 30%המחזיקים ביחד לפחות 

 

או יותר מכוח  60%נוי הוראות אלו בתקנון: רוב בעלי המניות המחזיקים במניות המקנות להם הרוב הדרוש לשי ד.
ההצבעה של כלל המניות אשר מחזיקיהן נכחו והצביעו ביחס לאותה החלטה (למעט נמנעים), בין בעצמם ובין 

 על ידי שלוח, ולרבות כתב הצבעה.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

  תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 38

  חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 39
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8. 
חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד  התאגיד דאג לעריכת תוכנית הכשרה לדירקטורים

והדירקטורים, וכן דאג לעריכת תכנית המשך להכשרת דירקטורים מכהנים, המותאמת, בין השאר, לתפקיד 
  שהדירקטור ממלא בתאגיד. 

 משבצת המתאימה)ב   xלא    (יש לסמן �כן    ×יצוין האם התוכנית הופעלה בשנת הדיווח:  -אם תשובתכם הינה "נכון"

  

√ 

 א. .9
 חשבונאית מומחיות בעלי להיות דירקטורים בדירקטוריון שעליהם של מזערי נדרש מספר בתאגיד נקבע

  ופיננסית. 

 יצוין המספר המזערי שנקבע: שלושה דירקטורים -אם תשובתכם הינה "נכון" 

_____ _____ 

 ב.
  -וח מספר הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיו

  עשר דירקטורים -: אחד40בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

  -- : 41בעלי כשירות מקצועית

במקרה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר (למעט 
 ימים מקרות השינוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח. 60בתקופת זמן של 

 

 א. .10
  בכל שנת הדיווח כלל הרכב הדירקטוריון חברים משני המינים.

  יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור: _____. - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

ימים,  60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על 
יא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהנו בתאגיד דירקטורים משני ואולם בכל תשובה שה

 המינים: _____.

  

√ 

 ב.
  מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: 

 .3נשים:   8גברים: 

_____ 
_____ 

  

  

  

                                                      
  .2005 –מקצועית), התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 40
  . 9ר' ה"ש  41
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אסיפה כללית)  ישיבות הדירקטוריון (וכינוס 

   
 נכון

  
 נכון לא

 א. .11
  מספר ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו במהלך כל רבעון בשנת הדיווח: 

  

  .5):         2015רבעון ראשון (שנת 

  .5רבעון שני:                              

  .7רבעון שלישי:                          

 .11רבעון רביעי:                          

_____ 
  

_____ 

 ב.
השתתפותו בישיבות  42לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, יצוין שיעור

לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן) שהתקיימו במהלך  -הדירקטוריון (בס"ק זה 
  שנת הדיווח (ובהתייחס לתקופת כהונתו): 

  וספות לפי מספר הדירקטורים).(יש להוסיף שורות נ

מאחר וועדת הביקורת משמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, שיעורי ההשתתפות בישיבות ועדת *
 הביקורת מתייחסים גם לישיבותיה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

_____ _____ 
שיעור שם הדירקטור

השתתפותו 
בישיבות 

  דירקטוריוןה

 

שיעור 
השתתפותו 

שיבות         בי
ועדת 

ביקורת*
43
 

שיעור 
השתתפותו 
בישיבות  

הועדה 
לבחינת 
הדוחות 

כספיים
44    

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות     
ועדת 

תגמול
45     

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
(תוך  בהן הוא חבר
 דה)ציון שם הוע

100%חיים כצמן

                                                      
. 2ר' ה"ש  42

  

  לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 43

 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 44

 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 45
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96%דורי סגל
 

 
אריה 

  מינטקביץ
96%

 

96%  רחל לוין 

 

ועדת מינויים וממשל 100% 100%100%  יאיר אורגלר
  100% –תאגידי 

ועדת אחריות 
 100% –תאגידית 

 

 

ועדת מינויים וממשל 87% 100%90%  נגה קנז
  100% –תאגידי 

ועדת אחריות 
 100% –תאגידית 

 

 

ועדת מינויים וממשל 100% 100%100%  רוני בר און
  100% –תאגידי 

ועדת אחריות 
 100% –תאגידית 

 

 

ועדת מינויים וממשל 100% 100%100%  חיים בן דור
  100% –תאגידי 

ועדת אחריות 
 100% –תאגידית 

 

 
ים וממשל ועדת מינוי100% 96%100%  שי פלפל

   100% –תאגידי 

  96%  גרי אפשטיין 

 
90%  דאגלס ססלר

12. 
בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי המשרה 

  הכפופים לו, בלא נוכחותם וניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם. 

  

√ 
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הדירקטוריוןה ראש  ויושב  הכללי  המנהל   פרדה בין תפקידי 

  
 נכון

  
 נכון לא

13. 
  בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון.

 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 
ל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן ) לחוק החברות), ואולם בכ2א.(363ימים כאמור בסעיף 

  (בימים) בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור: _____.

  
√ 

14. 
  בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד מנהל כללי.

ימים כאמור  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה  )6א.(363בסעיף 

  לא כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור: _____.

  
√ 

15. 
בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר 

(ג) לחוק החברות121בהתאם להוראות סעיף 
46

.  

 (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור). לא רלוונטי ×

 

16. 
  קרוב של יו"ר הדירקטוריון.  אינוהמנכ"ל 

  –אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון) 

√ 

 _____ _____ תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים: _____.א.

ב.
(ג) לחוק החברות121לסעיף  הכהונה אושרה בהתאם

47
   :  

  כן � 

  לא �

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

_____ _____

17. 
  מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור.  אינובעל שליטה או קרובו 

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

  

√ 

                                                      
46
 (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
47
  (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
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הביקורת   ועדת 

  
 נכון

  
נכון לא

 - בשנת הדיווח לא כיהןביקורת בועדת ה .18
_____ _____

 א.
  בעל השליטה או קרובו.

 לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �
√ 

 √ יו"ר הדירקטוריון. ב.

 √ דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו. ג.

 √ על השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.דירקטור הנותן לתאגיד או לב ד.

 ה.
  דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.

 לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �
√ 

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח בישיבות  .19

 (ה) לחוק החברות. 115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

  

√ 

20. 
מנין חוקי לדיון ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב של חברי 

  הועדה, כאשר רוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני. 

 יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור : _____.  - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

  

√ 

ועדת הביקורת קיימה בשנת הדיווח ישיבה אחת לפחות בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ובלא נוכחות  .21

 של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה, לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד.

  

√ 



  בע"מ גלוב גזית
  תאגידי) ממשל (שאלון החברה על נוספים פרטים - ה' חלק 

   

348  

22. 
ישיבות ועדת הביקורת בה נכח מי שאינו רשאי להיות חבר הועדה, היה זה באישור יו"ר הועדה ו/או לבקשת  בכל

  הועדה (לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו). 

 

  

√ 

אגיד בקשר בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי הת .23

 לליקויים בניהול עסקיו ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.

  

√ 

הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר  הביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) ועדת .24

 ורת וסקירה  ראויים.הדיווח, היו נאותים לשם ביצוע עבודת ביק ושכר טרחתו ביחס לדוחות הכספיים בשנת

  

√ 

  

(להלן  הכספיים  הדוחות  לבחינת  הכספיים - תפקידי הועדה  הדוחות  לאישור  המקדימה  בעבודתה   הועדה) 

   
 נכון

  
 נכון לא

יצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות הועדה לקראת הדיון  א. .25

 יים: בין יומיים לארבעה ימים, לפי העניןבדירקטוריון  לאישור הדוחות הכספ

_____ _____ 

  

 ב.

מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור 

  הדוחות הכספיים: 

  2):        2015דוח רבעון ראשון (שנת 

  2דוח רבעון שני:                               

  5שלישי:                           דוח רבעון

 6דוח שנתי:                                      

  
_____ 

  
_____ 
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 ג.
מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון 

  לאישור הדוחות הכספיים:

  2):       2015דוח רבעון ראשון (שנת 

  2עון שני:                               דוח רב

  5דוח רבעון שלישי:                          

 6דוח שנתי:                                     

 

26. 
רואה החשבון המבקר של התאגיד השתתף בכל ישיבות הועדה והדירקטוריון, בה נדונו הדוחות הכספיים של התאגיד  

  ת הנכללות בשנת הדיווח.המתייחסים לתקופו

 אם תשובתכם הינה "לא נכון", יצוין שיעור השתתפותו: ______

   

√ 

27. 
 _____ _____בועדה התקיימו בכל שנת הדיווח ועד לפרסום הדוח השנתי, כל התנאים המפורטים להלן:

מספר חבריה לא פחת משלושה (במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור).א.
√ 

 ב.
  

(ג) לחוק החברות (לענין כהונת חברי ועדת ביקורת).-(ב) ו115התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף 
√ 

 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.
√ 

כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים. ד.
√ 

מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחדה.
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

√ 

 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.
√ 

 ז.
המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי 

 תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.
√ 

ובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יצוין ביחס לאיזה דוח (תקופתי/רבעוני) אם תש

 לא התקיים התנאי האמור וכן התנאי שלא התקיים: _____.
_____ _____ 
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 ועדת תגמול 

 
  

 נכון

  

 לא נכון

28.  
יצוניים היוו בה רוב (במועד הדיון הועדה מנתה, בשנת הדיווח, לפחות שלושה חברים והדירקטורים הח

  בועדה).

 לא רלוונטי (לא התקיים דיון). �

√  

29.  
תנאי כהונתם והעסקתם של כל חברי ועדת הגמול בשנת הדיווח הינם בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר 

        .2000-גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

 

√  

 -יווח בועדת התגמול לא כיהן בשנת הד  .30
  

_____ 
  

_____ 

 א.
  בעל השליטה או קרובו.

 לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

√ 
 

 יו"ר הדירקטוריון. ב. 
√ 

 

 דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו. ג.
√ 

 

 תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או  ד.
√ 
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 ה.
  דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.

 לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

√  

31.  
  

בעל שליטה או קרובו לא נכחו בשנת הדיווח בישיבות ועדת התגמול, למעט אם קבע יו"ר הועדה כי מי מהם 

 .נדרש לשם הצגת נושא מסוים

√  

32. 
  

)(ג) לאישור עסקה או 1)(1(ג272- ) ו3(ג)(272א(ג), 267התגמול והדירקטוריון לא עשו שימוש בסמכותם לפי סעיפים ועדת 
  מדיניות תגמול, למרות התנגדותה של האסיפה הכללית. 

  –אם תשובתכם הנה "לא נכון" יצוין 

  סוג העסקה שאושרה כאמור: ______

 דיווח: ______ מספר הפעמים בהן נעשה שימוש בסמכותם בשנת ה

√  

 מבקר פנים 

 
  
 נכון

  
 לא נכון

 יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל התאגיד הוא הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד. .33
√  

34. 
  יו"ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת אישרו את תכנית העבודה בשנת הדיווח. 

  לדוח הדירקטוריון.  5.2בשנת הדיווח: ראו סעיף בנוסף, יפורטו נושאי הביקורת בהם עסק המבקר הפנימי 
√  

 2,400): 48היקף העסקת המבקר הפנימי בתאגיד בשנת הדיווח (בשעות .35
_____ _____

 בשנת הדיווח התקיים דיון (בועדת הביקורת או בדירקטוריון) בממצאי המבקר הפנימי. 
√  

"ח מבקר או מי מטעמו וכן אינו מקיים קשרים עסקיים מהותיים עם התאגיד, המבקר הפנימי אינו בעל ענין בתאגיד, קרובו, רו .36

 בעל השליטה בו, קרובו או תאגידים בשליטתם.  

√  

                                                      
48
 הושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העניין. כולל שעות עבודה ש 
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בעלי עניין עם   עסקאות 

 
  
 נכון

  
 לא נכון

37. 
  

  ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.- בעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו) אינו מועסק על

  –תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול) יצוין אם 

ידי התאגיד (לרבות חברות שבשליטתם ו/או באמצעות -מספר הקרובים (לרבות בעל השליטה) המועסקים על -

    1חברות ניהול): 

  אושרו בידי האורגים הקבועים בדין:  האם הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור  -

x כן  

  לא �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 √

38.  

 

  

  למיטב ידיעת התאגיד, לבעל השליטה אין עסקים נוספים בתחום פעילותו של התאגיד (בתחום אחד או יותר).

  האם נקבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו: יצוין –אם תשובתכם הינה " לא נכון" 

 כן   �

  לא �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

√  

  

        יו"ר ועדת הביקורת והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים: יאיר אורגלר      יו"ר הדירקטוריון: חיים כצמן        
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  וב בע"מגזית גל

  
 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים - חלק ו' 

  המיוחסים לחברה
  

  2015בדצמבר  31ליום 
 

    
  
  

  
  תוכן העניינים

  
  

 עמוד 

 354 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 

 356 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

 358 לחברה רווח או הפסד המיוחסיםם על נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדי

  359 המיוחסים לחברה הרווח הכוללנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 360 המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

  362  למידע כספי נפרד נתונים נוספים
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  לכבוד
  בעלי המניות של חברת גזית גלוב בע"מ

  אביב-, תל1דרך השלום 
  

  א.ג.נ.,
  

  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר   הנדון:
  1970-מיידיים), התש"לג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ו9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

  
  

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים  2014- ו 2015בדצמבר  31החברה) לימים  - גלוב בע"מ (להלן  -של גזית  1970- התש"ל

נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד  ואשר 2015בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס 

  על ביקורתנו.
  
  

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר הנכסים בניכוי התחייבויות 
, 2014- , ו2015בדצמבר  31מליוני ש"ח לימים  4,098-מליוני ש"ח ו 4,732ה, נטו הסתכמו לסך של המיוחסים ל

מליוני  132- ) מליוני ש"ח ו111מליוני ש"ח, ( 49בהתאמה, ואשר הרווח (הפסד) מחברה מוחזקת זו הסתכם לסך של 
הכספיים של אותה חברה בוקרו , בהתאמה. הדוחות 2013-ו 2014, 2015בדצמבר  31ש"ח לשנים שהסתיימו בימים 

על ידי רואי חשבון אחרים שהדוח שלהם הומצא לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה שנכללו 
  בגין אותה חברה,  מבוססת על הדוח של רואי החשבון האחרים.

  
  

נו לתכנן ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאית
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. 
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת 

י הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספ
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו 

  סבורים שביקורתנו והדוח של רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
  
  

המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל  לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוח של רואי חשבון אחרים,
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
  

  
 גבאי את קסיררקוסט פורר   אביב,- תל

 רואי חשבון  2016במרס,  30

  

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

 

  +972-3-6232525   .טל
  972-3-5622555+  פקס

ey.com 
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 בע"מ גלוב - גזית

  

  המאוחדים יםהכספי הדוחות מתוך כספי ומידע כספיים נתונים

  לחברה המיוחסים

  

  

  

 5201 בדצמבר, 31 ליום הקבוצה של המאוחדים הכספיים הדוחות מתוך נפרד כספי ומידע כספיים נתונים להלן
 לחברה המיוחסים מאוחדים), דוחות - (להלן התקופתיים הדוחות במסגרת המפורסמים הדיווח) תאריך – (להלן
  .1970-התש"ל ומיידיים), תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנות ג'9 לתקנה בהתאם המוצגים עצמה,

  

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

  

  המאוחדים. בדוחות 1 בבאור כהגדרתן מאוחדות חברות

 



  בע"מ גלוב-גזית
  לחברה המיוחסים הכספי המצב לע המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 בדצמבר 31ליום    
  2015   2014   
 וני ש"חמלימידע  

      נכסים
      

      נכסים שוטפים
      

 45  661  א מזומנים ושווי מזומנים
 הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

 395  187  ה לחברות מאוחדות 
 180  -  ב ניירות ערך סחירים זמינים למכירה

 88  45  ב,ג נגזרים פיננסיים
 3  3  ב ויתרות חובה חייבים

 -  329  ה מניות בכורה של חברה מאוחדת
   

 711  1,225   סה"כ נכסים שוטפים
    
    

    נכסים לא שוטפים
    

 278  680  ב,ג נגזרים פיננסיים 
 5,926  5,610  ה הלוואות לחברות מאוחדות
 13,286  13,593   השקעות בחברות מאוחדות

 5  3   רכוש קבוע, נטו
   

 19,495  19,886   סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 20,206  21,111   סה"כ נכסים 
     

 

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



  בע"מ גלוב-גזית
  לחברה המיוחסים הכספי המצב לע המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 בדצמבר 31ליום    
  2015 2014 
 מליוני ש"ח נוסףמידע  

      התחייבויות והון
      

      התחייבויות שוטפות
      

 976  977  ג חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות
 40  20  ג נגזרים פיננסיים

 3  3  ג ספקים ונותני שירותים
 192  165  ג זכאים ויתרות זכות

 9  43   מסים שוטפים לשלם
   

 1,220  1,208   סה"כ התחייבויות שוטפות
   

   
    התחייבויות לא שוטפות

   
 1,001  1,396  ג הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 9,900  10,994  ג אגרות חוב
 62  -  ג נגזרים פיננסיים
 -  1  ד מסים נדחים

   
 10,963  12,391   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

   
   ו הון המיוחס לבעלי מניות החברה

   
 232  249   הון מניות

 4,411  4,983   פרמיה על מניות
 )1,535( )2,927(  קרנות הון
 4,915  5,207   יתרת רווח

   
 8,023  7,512   סה"כ הון

   
 20,206  21,111   סה"כ התחייבויות והון

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

 
  
  
 

           2016במרס,  30
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  חיים כצמן 

  יו"ר הדירקטוריון
  רחל לוין 

  ודירקטור מנכ"ל
  עדי ימיני 

  כספים מנכ"לס
 



  בע"מ גלוב-גזית
  לחברה המיוחסים הפסד וא וחרו על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לשנה שנסתיימה ביום    
 בדצמבר 31

   2015 2014 2013 
 מליוני ש"חמידע   
      

 2  2  2   ה הכנסות דמי ניהול מחברות קשורות
 330  273  229   ה הכנסות מימון מחברות מאוחדות

 412  53  721   הכנסות מימון אחרות
     

 744  328  952   סה"כ הכנסות
     

 79  64  53   אות הנהלה וכלליותהוצ
 671  737  536   הוצאות מימון
 -  -  407   הוצאות אחרות

     
 750  801  996   סה"כ הוצאות

     
 )6( )473( )44(  הפסד לפני רווח מחברות מאוחדות, נטו

     
 879  509  646   רווח מחברות מאוחדות, נטו

     
 873  36  602   רווח לפני הטבת מס

     
 )54( )37( )18( ד הטבת מס

     

 927  73  620   רווח נקי המיוחס לחברה

      
      

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



  בע"מ גלוב-גזית
  לחברה המיוחסים הכולל הרווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לשנה שנסתיימה ביום  
 בדצמבר 31 

  2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח  
       
       

 927 73 620 רווח נקי מיוחס לחברה
     

    רווח כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת המס):
     

    סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד:
     

 )59( 134  9  רווח (הפסד) מהפרשי תרגום מטבע חוץ
 3  18  )21( רווח (הפסד) בגין ניירות ערך זמינים למכירה

 -  -  407  מימוש קרן הפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
    

 )56( 152  395  רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה
    

 רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברות מאוחדות 
 )911( 220  )1,916( השפעת מס)(לאחר    
    
 )1,521(  372 )967( 
    

    סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד:
     

 הפסד בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע המיוחס 
 )6( -  -  לחברה מאוחדת   
     

 )973( 372  )1,521( סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה
     

 )46( 445  )901( 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 יתזרימ על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לשנה שנסתיימה ביום  
 בדצמבר 31 

  2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח  
     
    ימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה תזר

    
 927  73  620  רווח נקי המיוחס לחברה

    

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של  
    החברה:

    
    התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

     
 2  2  2  פחת 

 )71( 411  )414( , נטוהוצאות (הכנסות) מימון
 )879( )509( )646( רווח בגין חברות מאוחדות, נטו

 -  -  407  מימוש קרן הפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
 10  9  3  עלות תשלום מבוסס מניות

 )54( )37( )18( הטבת מס
    
 )666( )124( )992( 

    בויות של החברה:שינויים בסעיפי נכסים והתחיי
    

 )4( )3( -  עלייה בחייבים ויתרות חובה
 -  )1( )26( ירידה בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות

    
 )26( )4( )4( 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה בחברה עבור:
    

 )491( )599( )649( ריבית ששולמה
 191  90  -  שהתקבלהריבית 

 233  237  217  ריבית שהתקבלה מחברות מאוחדות
 )33( )39( )11( מסים ששולמו

 -  14  3  דיבידנד שהתקבל
 113  170  164  דיבידנד שהתקבל מחברות מאוחדות

    
 )276( )127(  13 
    

 )56( )182( )348( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה 
    
     

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



  בע"מ גלוב-גזית
  לחברה המיוחסים המזומנים יתזרימ על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לשנה שנסתיימה ביום  
 בדצמבר 31 

  2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח  

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 
     

 )2( )1( *)   -  ועהשקעה ברכוש קב
 *)   -  *)   -  *)   -  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )1,200( )942( )2,215( השקעות בחברות מאוחדות

 231  168  271  פדיון מניות בכורה של חברה מאוחדת 
 212  414  154  החזר הלוואות מחברות מאוחדות, נטו

 )105( )154( -  השקעה בניירות ערך סחירים
 -  141  182  תמורה ממכירת ניירות ערך סחירים

    
 )864( )374( )1,608( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 

    
 489  118  586  הנפקת הון מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 *)   -  *)   -  *)   -  ציה למניותמימוש כתבי אופ
 *)   -  -  *)   -  פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה
 )298( )318( )328( דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 1,670  445  2,183  הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה
 )885( )255( )969( פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב

 )753( )110( 1,102  קבלת (פרעון) קווי אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים, נטו
 392  243  -  התרת עסקאות גידור

    
 615  123  2,574  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה 

    
 )1( 4  )2( הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

    
 )306( )429( 616  עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

    
 780  474  45  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    
 474  45  661  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

  
    פעילות מהותית שלא במזומן של החברה 

    
 214  72  -  מאוחדות כנגד הנפקת מניות המרת הלוואות לחברות

  
    

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

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

       



  בע"מ גלוב גזית
  נפרד כספי למידע נוספים נתונים
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  יתרת מזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה  .א

  

 רת המזומנים ושווי מזומנים לתאריך הדיווח הינה שקלית לא צמודה. הגידול ביתרת המזומניםעיקר ית
לדוחות  ג'27, ראה באור 2015בדצמבר,  31לתאריך הדיווח נבע מתמורת הנפקת מניות שהתקבלה ביום 

  המאוחדים.

 

 :IFRS 7 -גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה בהתאם ל  ב.
   
 בדצמבר 31   
   2015 2014 
 מליוני ש"ח   
     
   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: 
 366  725  מכשירים פיננסיים נגזרים  
      
   התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: 
 )102( )20( מכשירים פיננסיים נגזרים  
      
   פיננסיים בשווי הוגן כנגד קרן הון: נכסים 
 180  -  ניירות ערך סחירים זמינים למכירה  
    
 3  3  הלוואות וחייבים  
 6,321  5,797  חברות מאוחדות - הלוואות וחייבים  
  
   6,505  6,768 

      
   גילוי בדבר התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה ג.

      
  זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה 1.  
       
 בדצמבר 31     
     2015 2014 
 מליוני ש"ח     
       
 20  11  הוצאות לשלם  
 149  146  ריבית לשלם  
 1  6  עובדים  
 22  2  מוסדות ממשלתיים  
       
      165  192 

 
   התחייבויות כספיות לא שוטפות מיוחסות לחברה2.  
       
 בדצמבר 31 ההרכב:  
     2015 2014 
 מליוני ש"ח     
       
 1,001  1,396  )3) (1הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים (  
 9,900  10,994  )3) (2אגרות חוב (  
       

    12,390  10,901 



  בע"מ גלוב גזית
  נפרד כספי למידע נוספים נתונים
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 גילוי בדבר התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה (המשך) ג.

   הרכב אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים: )1(  
   שיעור    
 בדצמבר 31 הריבית    
 2014 2015האפקטיבית    
 מליוני ש"ח %    
       
 25  132  2.60% בש''ח לא צמוד *)   
 11  -   בדולר ארה"ב   
 298  299  5.52% בדולר ארה"ב   
 191  291  3.35% בדולר קנדי *)   
 499  703  2.60% באירו *)   
       
      1,425  1,024 
 )23( )17(  בניכוי הוצאות נדחות   
       
      1,408  1,001 

     
 -  )12(  בניכוי חלויות שוטפות   
       
      1,396  1,001 

    *) בריבית משתנה.   
       

 לדוחות המאוחדים. 22למידע בדבר אמות מידה פיננסיות, ראה באור    

   

להבטחת אשראי שהתקבל מתאגידים בנקאיים שיעבדו החברה וחברות בנות בבעלותה
קות. בנוסף, חברות בנות בבעלות מלאה של החברה ערבותהמלאה מניות של חברות מוחז

 לדוחות המאוחדים. 3ב'26לאשראי שקיבלה החברה מתאגידים בנקאיים, ראה גם באור 

 לדוחות המאוחדים. 20לעניין הרכב אגרות חוב, ראה באור  )2(  
          

   
ם על נכסי מקרקעין שבבעלות חברה בת שלאגרות החוב (סדרה י') מובטחות בשעבוד שנרש
 מליון ש"ח. 1,134- החברה ששוויים המצרפי לתאריך הדיווח הינו כ

   
למידע נוסף, בדבר תנאי ודירוג אגרות החוב, אמות מידה פיננסיות והנפקות אגרות חוב

 לדוחות המאוחדים.  20שבוצעו בשנת הדיווח, ראה באור 
          

 
    מועדי פרעון: (3)  

     

תאגידים 
בנקאיים 
 ואחרים

אגרות 
 חוב

 מליוני ש"ח     
 965  12   חלויות שוטפות -שנה ראשונה    
 771  11   שנה שניה   
 1,052  449   שנה שלישית   
 1,815  570   שנה רביעית   
 1,166  162   שנה חמישית   
 6,190  204   שנה שישית ואילך   

      1,396  10,994 

      1,408  11,959 



  בע"מ גלוב גזית
  נפרד כספי למידע נוספים נתונים
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 (המשך) לחברה המיוחסות הפיננסיות ההתחייבויות בדבר גילוי  ג.
  

   לחברה המיוחסים פיננסיים מכשירים  .3
  

   לחברה המיוחסות הפיננסיות ההתחייבויות סיווג  א)
  

 מופחתת. בעלות נמדדות נגזרים, פיננסיים מכשירים למעט הפיננסיות, ההתחייבויות כל  
  להלן. ד'-ו ג' סעיפים ראה ,והפסד רווח כנגד הוגן בשווי נמדדים נגזרים פיננסיים מכשירים

  

   לחברה המיוחסים פיננסיים סיכון גורמי  ב)
  

 סיכוני וביניהם שונים, ייםפיננס לסיכונים אותה חושפת החברה של הגלובאלית פעילותה
 מחיר), וסיכון ריבית סיכון לצרכן, המחירים מדד סיכון חוץ, מטבע סיכון (לרבות שוק

 מתמקדת החברה של הכוללת הסיכונים ניהול אסטרטגיית נזילות. וסיכוני אשראי סיכוני
 החברה שלה. הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות השפעות לצמצום בפעולות
  לסיכונים. מסוימות חשיפות לגדר פיננסיים בנגזרים היתר בין שתמשתמ

  

  וניהולם: הפיננסיים הסיכונים בדבר נוסף מידע להלן
  

  חוץ מטבע סיכון  )1
  

 חשופה ולפיכך בינלאומית בפריסה מוחזקות חברות באמצעות פועלת החברה  
 ם,שוני מטבעות של החליפין בשערי לשינוי מהחשיפה כתוצאה מטבע לסיכוני
 של מהעסקאות חלק .ברזילאי וריאל אירו ,קנדי דולר ארה"ב, לדולר בעיקר

 מדיניות שלהן. הפעילות מטבע שאינו במטבע מבוצעות המוחזקות החברות
 ומתבצעת נכסיה נרכשים בו המטבע בין גבוה מתאם על לשמור הינה החברה
 כדי ם,נכסי אותם רכישת בגין ההתחייבויות נלקחו בו המטבע לבין פעילותה
 ההצמדה בסיס להחלפת בעסקאות מתקשרת החברה המטבע. סיכוני את למזער

  להלן. ה' סעיף ראה לפרטים זו, ממדיניות כחלק התחייבויות של ומטבעות
  

  לצרכן המחירים מדד סיכון  )2
  

 לצרכן המחירים במדד לשינויים צמודות אשר שהונפקו חוב אגרות לחברה
 לצרכן המחירים למדד צמודים אשר יננסייםהפ המכשירים סכום לגבי בישראל.
  להלן. ו' סעיף ראה לצרכן המחירים במדד לשינויים חשיפה לחברה קיימת שבגינו

  

  ריבית סיכוני  )3
  

 מזומנים בתזרים לסיכון החברה את חושפות משתנה ריבית הנושאות התחייבויות  
 הוגן. שווי בגין ריבית לסיכוני החברה את חושפות קבועה ריבית הנושאות ואלו

 חשיפה בין מסויים תמהיל החברה מקיימת הסיכונים, ניהול מאסטרטגיית כחלק
 ובהתאם לפעם מפעם מבצעת החברה משתנה. לריבית ולחשיפה קבועה לריבית
 הגנה לשם ולהיפך, קבועה לריבית משתנה ריבית החלפת עסקאות השוק לתנאי
 לתאריך להלן). ה' סעיף אהר( הריבית בשיעורי שינויים מפני התחייבויותיה על
 היו )%87.1 -  ריבית החלפת עסקאות ללא( החברה מהתחייבויות 82.5%-כ דיווחה

 – ריבית החלפת עסקאות וללא 83.0% – 2014 בדצמבר, 31 (ליום קבועה בריבית
  לעיל. )2ג סעיף ראה הפרעון, ומועדי הריבית שיעורי בדבר נוסף למידע ).88.6%

  

  מחיר סיכון  )4
  

 בבורסה סחירים פיננסיים במכשירים השקעות לחברה אין הדיווח יךלתאר
 בגינן אשר חוב, ואגרות נאמנות בקרנות השתתפות תעודות מניות, ערך, לניירות
 על בהתבסס הנקבע הערך נייר במחיר התנודתיות בגין לסיכון חשופה החברה
  ש"ח). מליון 180 - 2014 בדצמבר, 31 ליום( בבורסה שוק מחירי
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  (המשך) לחברה המיוחסות הפיננסיות ההתחייבויות בדבר גילוי  ג.
  

  

  אשראי סיכון  )5
  

 ופקדונות מזומנים אשראי. סיכוני של משמעותיים לריכוזים חשופה אינה החברה
 שצדדים הסיכון החברה, הנהלת להערכת גדולים. פיננסיים במוסדות מופקדים

  שלהם. הפיננסית באיתנות בבהתחש נמוך, הינו התחייבויותיהם את יפרו אלו
  
  

  נזילות סיכון  )6
  

 ,יתרה בין ארוך לזמן מימון קבלת בין מסוים איזון לשמר היא החברה מדיניות
 הקיימת הגמישות לבין חוב ואגרות מבנקים הלוואות נכסים, בגין משכנתאות
 לתקופות )credit of lines Revolving( מתחדשים אשראי בקווי שימוש באמצעות

 שונות לתקופות אשראים לנצל החברה יכולה במסגרתם שנים 5 עד 3 של
  לצורך. בהתאם

  

 בבעלותה בנות ולחברות לחברה חיובי. חוזר הון לחברה 2015 בדצמבר, 31 ליום
 ש"ח מיליארד 2.2 -כ של בסך מנוצלים בלתי מאושרים אשראי קווי המלאה
  מיידי. לניצול הניתנים

 

 סעיף (ראה התחייבויות של והמטבע צמדההה בסיס החלפת עסקאות עם בקשר
 התחשבנות מנגנוני הקובעים בהסכמים לחלקן ביחס החברה התקשרה ),להלן ה'

 החברה עלולה לפיכך, ").CSA(" העסקאות של ההוגן שוויין עם בקשר שוטפים
 ההוגן לשווי בהתאם מהותיים סכומים לעת מעת הבנקאי למוסד להעביר להידרש

 .האמורות העסקאות של

   
הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי

 התנאים החוזיים (כולל ריבית) בסכומים לא מהוונים:

ליום      2015 ,בדצמבר 31
  שנים 4שנתיים   
 5מעל  5עד  3עד  עד    
 סה"כ שנים שנים שנים שנה    
 מליוני ש''ח    

 3  -  - - 3ספקים ונותני שירותים  
 208  -  - - 208זכאים ויתרות זכות  
 14,927  6,949  3,378 3,089  1,511אגרות חוב  
   הלוואות מתאגידים  
 1,613  238  782 537 56בנקאיים ואחרים     
 )598( )178( )67( )316()37(נגזרים פיננסיים, נטו  
 -  -  - - -ערבויות פיננסיות *)  

    1,741  3,310 4,093  7,009  16,153 

ליום       2014 ,בדצמבר 31
  שנים 4שנתיים    
 5מעל  5עד  3עד  עד    
 סה"כ שנים שנים שנים שנה    
 מליוני ש''ח    

 3  -  - - 3ספקים ונותני שירותים  
 201  -  - - 201זכאים ויתרות זכות  
 13,344  5,841  3,388 2,626  1,489אגרות חוב  
   הלוואות מתאגידים  
 1,210  299  688 186 37בנקאיים ואחרים     
 )75( 51  )13( )74()39(נגזרים פיננסיים, נטו  
 -  -  - - -ערבויות פיננסיות *)  

    1,691  2,738 4,063  6,191  14,683 

   

בויות פיננסיות להבטחת התחייבויות של חברות בנותמועד הפרעון של ער *)
-ו 2015בדצמבר  31מליון ש"ח לימים  463- מליון ש"ח ו 1,171מלאה בסך של  בבעלות 

  , בהתאמה, טרם נקבע, ומותנה בנסיבות עתידיות.2014
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   גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (המשך)  ג.

 י הוגן המיוחס לחברהשוו ג)  

   
הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים

 פי שוויים ההוגן:- פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים שלא על

 שווי הוגן יתרה    
 בדצמבר 31 בדצמבר 31     
     2015 2014 2015 2014 
 מליוני ש"ח     

     התחייבויות פיננסיות   
        
  12,316  12,649  10,876  11,959 )1אגרות חוב (   
  1,016  1,414  1,001  1,408 )2הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים (   
  13,332  14,063  11,877  13,367 סה"כ התחייבויות פיננסיות   
         
במדרג 1השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך הדיווח, לפי רמה  )1(   

     השווי ההוגן.

   

במדרג השווי ההוגן. השווי ההוגן 2השווי ההוגן מבוסס על טכניקות הערכה, לפי רמה  )2(
-יב' ו2. למידע נוסף ראה באורים של הלוואות בריבית משתנה שווה בקירוב לערכן הנקוב

 ב' לדוחות המאוחדים.37
 

 ארוך, לזמן הלוואות חובה, ויתרות חייבים מזומנים, ושווי מזומנים של הכספיים בדוחות היתרה
 זכות ויתרות וזכאים שירותים ונותני ספקים בנקאיים, מתאגידים שנתקבלו והלוואות אשראי
  שלהם. ההוגן לשווי קרובה או תואמת

  

 הוגן שווי מדרג לפי לחברה המיוחסים פיננסיים מכשירים סיווג  ד)
  

 מאפיינים בעלות קבוצות לפי מסווגים, הוגן שווי לפי במאזן המוצגים הפיננסיים המכשירים
 השווי לקביעת ששימש הנתונים למקור בהתאם הנקבע כדלהלן הוגן שווי למדרג דומים,
   ההוגן:

  

 (ניירות זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק אמות)הת (ללא מצוטטים מחירים  :1 רמה
   .סחירים) ערך

 או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים   :2 רמה
   .פיננסיים) (נגזרים בעקיפין

 שימוש ללא הערכה (טכניקות לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים   :3 רמה
  לצפייה). ניתנים שוק בנתוני

  
 1 רמה בין כלשהו פיננסי מכשיר של הוגן שווי מדידת בגין העברות היו לא 2015 שנת במהלך
 פיננסי מכשיר של הוגן שווי מדידת בגין 3 לרמה מחוץ או לתוך העברות היו לא וכן, 2  ורמה

 כלשהו.
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         גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (המשך)  ג.
                  

             מכשירים פיננסיים נגזרים  ה) 
                  
 להלן מידע לגבי עסקאות החלף בסיס הצמדה ומטבעות, עסקאות החלפת ריבית ועסקאות אקדמה: .1  
  יתרת משך             
 שווי הוגןחיים       היתרת סכום העסק     
 במליוני ש"חממוצע בסיס הצמדה/ריבית לשלם *)בסיס הצמדה/ריבית לקבל *) במליוני ש"חמטבע העסקהסוג העסקה  

   31.12.1531.12.14   31.12.15 31.12.14 
 16 278  8.2  2.15%- 6.36קבוע1.10%- 5.10מוד מדדצ 2,307 4,133 שקל - אירוהחלף בסיס הצמדה  
4.95צמוד מדד 60 50   

%
1.35משתנה

%
+L  1.9  26 29 

6.83נומינלי 306 196   
%

5.06קבוע1.30%- 
%

 -0.71%  2.5  39 40 
2.64נומינלי 531 531   

%
 L 4.4  105 46משתנה2.63%

    
4.57צמוד מדד 255 238 שקל - דולר ארה"ב   

%
5.97קבוע3.56%- 

%
 -5.38%  6.8 )20( 1 

7.70נומינלי 160 80   
%

6.33קבוע6.00%- 
%

 -4.59%  1.0  4 9 
0.70תלבור     + 150 150   

%
3.53קבוע

%
 1.8  8 7 

2.67נומינלי 243 243   
%

 )L 4.4 )3()6משתנה
    
4.95צמוד מדד 408 398 שקל - דולר קנדי   

%
6.07קבוע3.45%- 

%
 -5.43%  6.2  90 35 

6.40נומינלי 80 40   
%

1.08משתנה
%

+L  1.0  11 12 
6.00נומינלי 326 288   

%
3.15קבוע1.80%- 

%
 -2.85%  6.0  42 1 

0.70תלבור     + 100 100   
%

3.37קבוע
%

 1.8  27 14 
    
5.97קבוע 17 - דולר ארה"ב - שקל  

%
4.57צמוד מדד

%
 -  -)6( 

    
צמוד מדדLדולר- 814 דולר - ריאל ברזיל   

ל
5.70

%
 2.5  144 - 

2.60צמוד מדד 273 273 ריאל ברזיל - שקל   
%

צמוד מדד
ל

3.79
%

 -3.45%  2.0  111 54 
    
 12 )5(קצרות מועד 3,119 1,796 מטבעות שוניםעסקאות אקדמה  
    
    857 264 
    
 - )152( - , נטוCSAמסוגSwapתקבולים מעסקאות  
    
    705 264 

  " (*Lבנקאיות ביחס למטבע העסקה.- " משמעו ריביות בסיסיות בין          
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   גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (המשך) ג. 

   הנגזרים הפיננסיים מוצגים במאזן כדלקמן: .2  

 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    

 88  45  נכסים שוטפים   
 278  680  נכסים לא שוטפים   
 )40( )20( התחייבויות שוטפות   
 )62( -  התחייבויות לא שוטפות   

    705  264 
 

 אותם חליפין שערי בגין (פורוורד) אקדמה ועסקאות חוץ במטבע הנקובות הלוואות לחברה  .3
 לחברה בנוסף, בהתאמה. ופורוורד, ספוט מסוג חשבונאי גידור כמכשירי החברה ייעדה

 לתנודות החשיפה מפני להגן שמטרתן )Swap( ומטבעות הצמדה בסיס החלפת עסקאות
 לחברה בהם ולסכומים לתקופות ותאמותמ Swap-ה עסקאות .לעיל כאמור חליפין בשערי
 לא הן כלכלי גידור עסקאות מהוות Swap - ה שעסקאות למרות חוץ. למטבע תזרימית חשיפה
 חשבונאי. כגידור מטופלות אינןו יועדו

  

 
  מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים בגין שינוי בגורמי שוקו) 

שינוי  -מבחן רגישות לגבי יתרות כספיות     
 אבסולוטי בשיעורי ריבית    
 ריבית ריביתריבית ריבית     
 שקלית אירו קנדי ארה"ב השפעה על הרווח (הפסד) לפני מס    
 מליוני ש''ח *)  %1לשנה בגין עליית ריבית של    

   31.12.2015 )7( )4( )13( )3( 
   31.12.2014 )7( )4( )12( )3( 

         
 שיעור זהה תביא להשפעה זהה, אך בכיוון ההפוך, על הרווח וההפסד.*)   ירידת ריבית ב   

      
שינוי  -מבחן רגישות לגבי יתרות כספיות     
 אבסולוטי במדד המחירים לצרכן     
    2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 מליוני ש''ח השפעה על הרווח (הפסד) לפני מס    

   31.12.2015 )220( )110(  110  220 

   31.12.2014 )191( )95(  95  191 
       

שינוי - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים     
 אבסולוטי במדד המחירים לצרכן     
    2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 מליוני ש''ח השפעה על הרווח (הפסד) לפני מס    

   31.12.2015  122  61 )62( )124( 

   31.12.2014  81  40 )41( )83( 
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 גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (המשך) ג.
        
 - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים     

 שינוי יחסי בשערי חליפין    
    10% + 5% + 5% - 10% - 
 מליוני ש''ח וח (הפסד) לפני מסהשפעה על הרו   
        
   31.12.2015        
           
 533  267  )269( )544( שינוי בשע"ח אירו   
 - - )1( )1( שינוי בשע"ח דולר ארה"ב   
 74  37  )37( )74( שינוי בשע"ח דולר קנדי   
 83  42  )42( )83( שינוי בשע"ח ריאל ברזילאי   
        
   31.12.2014        
           
 367  185  )187( )377( שינוי בשע"ח אירו   
 90  45  )45( )91( שינוי בשע"ח דולר ארה"ב   
 95  48  )48( )96( שינוי בשע"ח דולר קנדי   
 24  12  )12( )24( שינוי בשע"ח ריאל ברזילאי   
        
 -מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים    
 שינוי אבסולוטי בשיעורי הריבית     
    2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 מליוני ש''ח השפעה על הרווח (הפסד) לפני מס    
        
   31.12.2015        
           
 )798( )371( 327  624  שינוי בריבית אירו   
 )24( )11( 10  19  שינוי בריבית דולר ארה"ב   
 )77( )37( 35  67  שינוי בריבית דולר קנדי   
 )23( )11( 13  24  שינוי בריבית ריאל ברזילאי   
 119  58  )55( )107( שינוי בריבית שקלית נומינלית   
 909  433  )403( )783( שינוי בריבית שקלית ריאלית   
        
   31.12.2014        
           
 )132( )132( 177  337  שינוי בריבית אירו   
 )49( )26( 25  48  שינוי בריבית דולר ארה"ב   
 )101( )51( 46  88  שינוי בריבית דולר קנדי   
 )12( )6( 7  13  שינוי בריבית ריאל ברזילאי   
 109  68  )71( )138( שינוי בריבית שקלית נומינלית   
 527  252  )238( )459( שינוי בריבית שקלית ריאלית   
        
 הנחות העבודה העיקריות לגבי מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים   
        
 ו' לדוחות המאוחדים.37ראה באור    
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 מסים הכנסות בדבר וגילוי לחברה המיוחסים נדחים מסים והתחייבויות נדחים מסים נכסי יתרות בדבר גילוי  ד.
  לחברה המיוחסות מסים הוצאות או

  

   לחברה המיוחסים ההכנסה על מסים   .1
  

  המאוחדים. לדוחות א'25 באור ראה החברה, על החלים המס חוקי בדבר למידע
  

  המאוחדים. לדוחות יד'25 באור ראה המע"מ, שלטונות עם החברה של פשרה הסכם בדבר לפרטים  .2
  

  החברה של מס שומות  .3
  

   .2011 המס שנת וכולל עד סופיות מס שומות לחברה
  

  וארה"ב קנדה גזית בקבוצת מבנה שינויל מיסוי החלטת  .4
  

 וארה"ב קנדה גזית בקבוצת מבנה לשינוי אישור המיסים רשות ידי על ניתן 2015 במרץ 31 ביום
 גזית ממניות %92.5 העבירה "הוליווד") -  (להלן לטד פרופרטיס הוליווד הראשון, בשלב לקמן:כד

 מס לפקודת ג'104 סעיף להוראות בהתאם ממס בפטור לחברה קנדה") "גזית – (להלן אינק קנדה
   הכנסה"). מס "פקודת – (להלן 1961 - התשכ"א חדש), (נוסח הכנסה
 – (להלן .Inc (USA) MGN ממניות %33.33 העבירה "גולדן") – ן(להל אינק אואק גולדן השני, בשלב

"MGN(" הכנסה. מס לפקודת ג'104 סעיף להוראות בהתאם ממס בפטור לחברה   
 ")2003 "גזית – (להלן אינק 2003 גזית במניות החזקותיה מלוא את העבירה החברה השלישי, בשלב
   הכנסה. מס לפקודת א104 סעיף להוראות בהתאם מניות, להנפקת בתמורה קנדה, לגזית
 נכסיה כל את 2003 גזית העבירה במסגרתו 2003 לגזית קנדה גזית בין מיזוג בוצע הרביעי בשלב

   קנדה. לגזית והתחייבויותיה
 ולאופן המועברות המניות של עתידית למכירה ביחס ומגבלות תנאים נקבעו המיסוי החלטת במסגרת

 מועד יהיה המבנה שינוי מועד כי נקבע היתר בין המועברות. המניות מכירת בגין ההפסדים קיזוז
 ההעברה לאחר המועברות המניות של המקורי המחיר לעניין כללים נקבעו בפועל, המניות העברת

 בקיומם מותנית המיסוי החלטת כן, כמו מהחברות. אחת בכל לחלוקה הראויים הרווחים לעניין וכן
  .הכנסה מס תלפקוד 2-ה חלק תנאי בכל ובכפוף המיסוי, תבהחלט הקבועים התנאים יתר של המלא

  

   לחברה המיוחסים מס לצורכי מועברים הפסדים  .5
  

 ,אלו בהפסדים הגלומה המס הטבת בגין ות.הבא לשנים יםהמועבר מס לצורכי יםהפסד לחברה
 (בשנת ש"ח מליון 24-כב הסתכמה הדיווח לתאריך שיתרתם לקבל נדחים מסים החברה רשמה

 החברה. שבספרי למס העתודה מיתרת קוזזו אשר ש"ח), מליון 19-כ - 4201
  

 
 מיסים נדחים המיוחסים לחברה .6 
  ההרכב:  
 בדצמבר 31    
    2015 2014 
 מליוני ש"ח    

 )19( )24( שערוך השקעות פיננסיות לשווי הוגן  
 19  24  הפסדים להעברה  
 -  )1( השקעה בחברה מאוחדת  
    
  )1(  - 
    

  
בהתאם לשיעור המס לתאריך הדיווח הצפוי לחול 26.5%המיסים הנדחים חושבו לפי שיעור מס של 

 בעת המימוש ובגין חברה מאוחדת לפי שיעור המס החל על הפרש העיתוי לפי העניין.
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המיוחסים לחברה וגילוי בדבר הכנסות מסיםגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים ד.
 או הוצאות מסים המיוחסות לחברה (המשך)

       
 מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה הכלולים בדוחות רווח והפסד .7 

       
 לשנה שנסתיימה ביום     

 בדצמבר 31 
    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    
       

 14  )6( )26(  פיםמסים שוט  
 )96( )31( 8   מסים נדחים    
 28  -  -   מסים בגין שנים קודמות  
       

    )18( )37( )54( 

 
מליון ש"ח אשר נזקפו כנגד הוצאות מסים  73-נרשמו הכנסות מסים שוטפים בסך של כ 2015בשנת  .8

 מליון ש"ח). 45 -  2014יף קרן תרגום מטבע חוץ (שוטפים ברווח כולל אחר בסע

 
 הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מאוחדות ה. 

 יתרות עם חברות מאוחדות .1 

  ההרכב א.  

 בדצמבר 31     
     2015 2014 
 מליוני ש"ח     
   נכסים שוטפים   

    
 395  187  יות שוטפות של הלוואות לזמן ארוךחלו   
 -  329  מניות בכורה של חברה מאוחדת   
       
   נכסים לא שוטפים   
       
 13,286  13,593  השקעות בחברות מאוחדות   

 5,926  5,610  להלן) 4הלוואות וחובות לזמן ארוך (ראה סעיף    
       

   שוטפותהתחייבויות לא    
       

 )6( -  עסקאות החלף בסיס הצמדה    
 

 החברה של מלאה בבעלות חברות שקיבלו לאשראים מוגבלת בלתי בערבות ערבה החברה  ב.
 למידע ש"ח מליוני ,6641 של לסך עד הינם הדיווח לתאריך ,בגינם (קרן) המסגרת סכומי אשר

 המאוחדים. לדוחות )3ב'(26 באור ראה נוסף,
  
 החברה ערבה להן החברה של מלאה בבעלות החברות חובות יתרת הדיווח, תאריךל

  ש"ח. מליוני ,1711 - כ של בסך מסתכמת
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 הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מאוחדות (המשך) 

 עסקאות עם חברות קשורות .2 
        
 לשנה שנסתיימה ביום   

 בדצמבר 31 
   2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח   
   

 2  2 2  (ג) 3- (ב) ו3(א) 3הכנסות דמי ניהול   
 330  273 229  הכנסות מימון  
 1  - -  הוצאות שכירות   

 
 עם חברות קשורות התקשרויות  .3

  
  

 החברה התקשרה בהסכמים עם חברות מוחזקות זרות אשר על פיהם תעניק החברה שירותי  )א
הנהלה לחברות המוחזקות תמורת סכום קבוע. סכומי דמי הניהול שנגבו על ידי החברה מן 

  מליון ש"ח. 1-הינם כ 2014-ו 2015המוחזקות בשנים החברות 
 

שירותי יו"ר דירקטוריון באמצעות נושא בהסכם  בע"מ גזית פיתוח חברת עםהחברה התקשרה   )ב
 ,בספטמבר 1ש"ח בתוקף החל מיום לפי א 60בתמורה לתשלום חודשי בסך  משרה של החברה

2015.  
  

 לדוחות המאוחדים. 'ד38באור בדבר דמי ניהול מנורסטאר ישראל, ראה   )ג
  

 הלוואות לחברות מאוחדות .4  
 בדצמבר 31  שיעור       
 2014 2015  הריבית בסיס      
 מליוני ש"ח  % הצמדה      
             
 L   181   1,438+2  דולר  אה בארה"בחברות בנות בבעלות מל   
 L   13   13+2.5  דולר קנדי  חברות בנות בבעלות מלאה בקנדה   
 E   221   246+2.5  אירו  חברה בת בבעלות מלאה בגרמניה   
 L   161   174+4.9  דולר  חברה בת בבעלות מלאה בהולנד   
 E   1,541   623+3.6  אירו  חברה בת בבעלות מלאה בהולנד   
 E   1,529   1,852 +2.45-5   אירו  חברות בנות בבעלות מלאה באי ג'רזי   
 -   12   4  שקלי  גזית גלוב (פיתוח) ישראל בע"מ *)   

   
  

 
 שקלי

 

ריבית 
סיטונאית + 

2.25-2.75  
 485  350 

   
  

 
 שקלי

 
ריבית פריים 

 +1.50  
 70  - 

 1,334   1,297   4-7.17 שקלי צמוד       
 32   28   6.4  אירו      
 L   6   3+2.5  אירו      
 253   258   3.05  שקלי  חברות בנות בבעלות מלאה בישראל   
 3   )5(  -  -  יתרות אחרות   
            
           5,797   6,321 
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 דות (המשך) הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מאוח

 
  מועדי פרעון: .5 
    
 מליוני ש''ח     
   
 187  שנה ראשונה  
 216  שנה שניה  
 241  שנה שלישית  
 818  שנה רביעית  
 3,064  שנה חמישית  
 186  שנה שישית ואילך  
 251   מתחדש כל שנה *)  
 834  מועד טרם נקבע **)  
   

    5,797 
 

  
הלוואות לחברות מאוחדות אשר מתחדשות לשנה נוספת, למעט כאשר הודיע אחד הצדדים על אי *)

 חידוש ההלוואה על פי תנאי ההסכם.

  
ה' לדוחות40מיליון ש"ח צפוי להפרע כנגד הנפקת שטר הון מהחברה (ראה באור  375סך של **)

 ות את מועדי הפרעון.המאוחדים), לגבי היתרה החברה והחברה המאוחדת בוחנ
      השקעות בחברות מאוחדות .6 

  

, ראה2015ידי חברה בבעלות מלאה של החברה בחודש ינואר - על ATRלפרטים בדבר רכישת מניות א.
בדוחות המאוחדים, ATRלדוחות המאוחדים. כתוצאה מהרכישה ואיחודה לראשונה של  2ג'9באור 

ATR - רשי תרגום דוחות כספיים אשר נצברה בגין ההשקעה הקודמת במימשה החברה קרן הון מהפ
 מליון ש"ח לסעיף הוצאות אחרות ברווח או הפסד. 407- בסך של כ

  

-בתמורה כוללת בסך של כ CTYידי - על Sektor Gruppen ASלפרטים בדבר רכישת מלוא מניותה של ב.
זו באמצעות הנפקת זכויות וכן השתתפותמיליארד ש"ח) ומימון רכישה  6.5- מיליארד אירו (כ 1.5

 לדוחות המאוחדים. 7ו'9- ו 5ו'9החברה לפי חלקה בהנפקות הזכויות, ראה באורים 

  
- מליון ש"ח) על 47.2-מליון אירו (כ 10.7-בתמורה לכ CTYמליון מניות של  4.8-לפרטים בדבר רכישת כ ג.

 לדוחות המאוחדים. 6ו'9אור , ראה ב2015ידי החברה במהלך המסחר בבורסה, במהלך שנת 

  

נוספים מהזכויות בשותפות 4%רכשה החברה מחברה בת בבעלות מלאה,  2015באוקטובר,  1ביום ד.
Gazit South America LP מליון ש"ח), כך שלאחר הרכישה החברה 48-מליון דולר (כ 12 -בתמורה לכ

 משותפות זו. 94% -מחזיקה ב

  

מליון 271 - ידי חברה בת בקנדה בסך של כ- ניות בכורה שהונפקו לה עלפדתה החברה מ 2015בשנת ה.
 מליון ש"ח. 329 -ש"ח. לאחר תאריך הדיווח נפדה סך נוסף של כ

  
ידי- לפרטים בדבר אישור מתווי השקעה נוספים בדורי קבוצה באמצעות העמדת מסגרות אשראי על ו.

 .ז' לדוחות המאוחדים9החברה לגזית פיתוח, ראה באור 

 דיבידנד שנתקבל מחברות מאוחדות .7 

 לשנה שנסתיימה ביום    
 בדצמבר 31  

    2015 2014 2013 
 מליוני ש"ח    

  CTY  164  157  113 
 - 13  -  אחר  

     164  170  113 
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 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  .ו
  

והשתתפות נורסטאר ישראל בהנפקת  2015לפרטים בדבר הנפקת מניות לציבור מחודש דצמבר  .1
 ג' לדוחות המאוחדים.27המניות, ראה באור 

  
, ראה 2015בשנת  לעניין הקצאה פרטית של מכשירי תגמול הוניים לנושאי משרה בחברה שבוצעה .2

 לדוחות המאוחדים. 4ג'38 - ו 28באורים 
  

  המאוחדים. ח' לדוחות27לפרטים בדבר עדכון מדיניות הדיבידנד של החברה, ראה באור  .3
  
 מידע נוסף  .ז
  

דירקטורית בחברה, כסגן יו"ר המכהנת כ, כמנכ"ל החברה גב' רחל לוין מינוילפרטים בדבר  .1
ים , ראה באורר תנאי העסקתהואישו CTY-, כיו"ר דירקטוריון גזית פיתוח וכדירקטורית בATRדירקטוריון 

 מאוחדים.ה לדוחות 4ג'38 - ו 28
 

 א לדוחות המאוחדים.2למידע בדבר החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, ראה באור  .2
 

  

 
 אירועים לאחר תאריך הדיווח  ח.

  
 ליוןימ 90-אגורות למניה (סך כולל של כ 46יזה החברה על דיבידנד בסך של הכר 2016במרס,  30ביום  .1

 .2016באפריל,  13לבעלי המניות של החברה ביום  2016באפריל,  20 ש"ח) לתשלום ביום
ד' 40ידי החברה במהלך המסחר בבורסה, ראה באור -לפרטים בדבר רכישה חוזרת של אגרות חוב על .2

 לדוחות המאוחדים. 
ה' 40ה באור ידי גזית פיתוח, רא- מליון ש"ח על 375לפרטים בדבר הנפקת שטר הון לחברה בהיקף של  .3

 לדוחות המאוחדים.
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  חלק ז'

  דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  ב' לתקנות ניירות ערך בישראל9לפי תקנה 
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ב' 9לפי תקנה  דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוימצורף בזאת 
  :1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשללתקנות ניירות 

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

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

  רחל לוין, מנהלת כללית; .1
  כספים; עדי ימיני, סמנכ"ל .2
  רמי ווייסנברגר, סמנכ"ל וחשב; .3

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

גיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח האמורים, בפיקוח דירקטוריון התא
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.

השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, הבקרה הפנימית כוללת, בין 
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 
שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת 

  הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 
  שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 
ה; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה, בפיקוח והאפקטיביות של

הדירקטוריון כללה: הערכת סיכוני הדיווח הכספי והגילוי, ברמת התאגיד המאוחד, מיפוי התהליכים וקביעת 
כת האפקטיביות של התהליכים המהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי, מיפוי היחידות העסקיות הרלוונטיות להער

הבקרה הפנימית, מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד, הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות וניתוח פערי 
הבקרה הקיימים, תיקון ליקויים בתכנון הבקרה ובחינת קיומן של בקרות מפצות, הערכת אפקטיביות התפעול של 

 Entity. רכיבי הבקרה הפנימית :בקרות ברמת הארגון (הבקרות והערכה כוללת של אפקטיביות הבקרה הפנימית
Level Controls) בקרות על תהליך עריכת הדוחות הכספיים וסגירתם ובקרות כלליות על מערכות המידע ,(ITGC .(

תהליכים אשר זוהו על ידי ההנהלה כתהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי, הינם: תהליך נדל"ן להשקעה 
כנסות מהשכרת מבנים, הוצאות הפעלת נכסים להשכרה והערכת שווי נדל"ן להשקעה), תהליך (לרבות ה

  הגזברות ותהליך הכרה בהכנסה ואומדן העלויות וההכנסות בפרויקטים בביצוע. 

, בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח Sektor -ו ATRבכפוף לאמור להלן בדבר רכישת 
רט לעיל, ההנהלה ודירקטוריון התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי הדירקטוריון כמפו

  הינה אפקטיבית. 2015בדצמבר  31ועל הגילוי בתאגיד ליום 

  

  :)ATR(להלן:  Atrium European Real Estate Limitedרכישת חברת 

. ATR-והפך לבעל שליטה יחיד ב ATRהתאגיד רכש מניות נוספות של  2015במהלך הרבעון הראשון לשנת 
  לדוחות הכספיים המאוחדים.  2ג'9 לפרטים בדבר הרכישה, ראה באור

דיווח זה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, אינו כולל את הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
 2015ארעו במהלך שנת  ATRבידי החברה ואיחודה לראשונה של  ATR-, מאחר שהשגת השליטה בATRבקשר עם 

  . ATRשל  על הדיווח הכספי הבקרה הפנימית להשלים את הערכתלא עלה בידי התאגיד עדיין ועד למועד הדוח 

שהסתיימה  ולשנה 2015מבר, דצב 31 ליוםשנכללו בדוחות הכספיים המאוחדים  ATRוהכנסות  ATRסך נכסי 
, 16.3%- וכ 16.6%- ליארד ש"ח, בהתאמה, המהווים כמי 1.2-מיליארד ש"ח וכ 13.9-הסתכמו בכאותו תאריך ב

 ATRההכנסות של סך הנכסים ו סךבהתאמה, מהנכסים וההכנסות המאוחדים של התאגיד. לאור מהותיות 
פועלת במספר מדינות במרכז ובמזרח אירופה, באמצעות הנהלות מקומיות במרבית  ATRלתאגיד, לצד העובדה כי 
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החלות על התאגיד ופת היערכות משמעותית לצורך יישום דרישות הציות והדיווח איזורי הפעילות שלה, נדרשת תק
פי עמדת רשות ניירות ערך מיולי - , כמתאפשר עלATR-בעל הדיווח הכספי בקשר עם אפקטיביות הבקרה הפנימית 

של  . לפיכך, החל ממועד הרכישה פועלת הנהלת התאגיד להכללת דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית2010
על הדיווח בדוח השנתי על הבקרה הפנימית  ATRשל על הדיווח הכספי התאגיד אשר תכלול את הבקרה הפנימית 

  .2016בדצמבר,  31ליום הכספי 

כיחידה עסקית המנוהלת באופן עצמאי, לא צפויה השפעה מהותית על  ATRלהערכת התאגיד, לאור פעילותה של 
  .ATRחלקי התאגיד כתוצאה מרכישת בשאר על הדיווח הכספי הבקרה הפנימית 

לשם הצגת ההשפעות ודרישות הציות והדיווח  ATRהנהלת התאגיד פגישות עם הנהלת  קיימהעד למועד הדוח, 
שיסייעו בידי התאגיד  ATR , התקשרה עם יועצים מקומיים באיזורי הפעילות שלהחלות על התאגיד הרלוונטיות

על  בקשר עם הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימיתת על התאגיד החלולהחיל את דרישות החוק  ATRוהנהלת 
  , לפי אבני הדרך הבאים: ATR של הדיווח הכספי

בתכולת הפרוייקט מבחינת היחידות העסקיות, התהליכים  ATRבשלב ראשון, הושלם מסמך התכנון של הכללת 
בהתחשב ברמת המהותיות  ATRהרלוונטיים של  ות הכספיים המאוחדיםהעסקיים, מערכות המידע וסעיפי הדוח

ויישום הערכת סיכונים בעיצוב  בוצעה –שלהם ומיפוי הסיכונים המובנים בהם. בשלב שני אשר נמצא בעיצומו 
הבקרה; השלב השלישי (בתכנון) יכלול והיישום של עיצוב התיקוף תוך , על הדיווח הכספי הבקרה הפנימית

יביות הבקרה, תיקון ליקויים ולבסוף בדיקה חוזרת של בדיקת אפקטיביות הבקרה, הערכת ביניים של אפקט
  אפקטיביות הבקרה ודיווח.

  :)Sektor(להלן:  Sektor Gruppen ASרכישת חברת 

וכתוצאה  Sektorמהון המניות של  100%, חברה בת של התאגיד, CTYרכשה  2015במהלך הרבעון השלישי לשנת 
לדוחות  7ו'9יים. לפרטים בדבר הרכישה, ראה באור בדוחות הכספ Sektorוהתאגיד מאחדים את  CTY מכך

  הכספיים המאוחדים. 

דיווח זה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, אינו כולל את הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
 ארעו במהלך שנת Sektorואיחודה לראשונה של  CTYבידי  Sektor -, מאחר שהשגת השליטה בSektorבקשר עם 

של  על הדיווח הכספי הבקרה הפנימית להשלים את הערכתלא עלה בידי התאגיד עדיין ועד למועד הדוח  2015
Sektor .  

 יימהולשנה שהסת 2015מבר, דצב 31יום למאוחדים השנכללו בדוחות הכספיים  Sektorוהכנסות  Sektorסך נכסי 
, 3.5%- וכ 7.7%-ח, בהתאמה, המהווים כמיליארד ש" 0.3- מיליארד ש"ח וכ 6.5- הסתכמו בכ באותו תאריך

יה המהווה יחידה בגפועלת בנור Sektor - המאוחדים של התאגיד. לאור העובדה ש בהתאמה, מהנכסים וההכנסות
החלות עסקית וגאוגרפית חדשה בקבוצה, נדרשת תקופת היערכות משמעותית לצורך יישום דרישות הציות והדיווח 

פי עמדת רשות - , כמתאפשר עלSektor-ב על הדיווח הכספי קרה הפנימיתבקשר עם אפקטיביות הבעל התאגיד
להכללת דיווח בדבר  CTY. לפיכך, החל ממועד הרכישה פועלת הנהלת התאגיד באמצעות 2010ניירות ערך מיולי 

 על הדיווח הכספישל התאגיד אשר תכלול את הבקרה הפנימית  על הדיווח הכספיאפקטיביות הבקרה הפנימית 
  .2016בדצמבר,  31בדוח השנתי על הבקרה הפנימית ליום  Sektorשל 

כיחידה עסקית וגאוגרפית נפרדת, לא צפויה השפעה מהותית על  Sektorלהערכת התאגיד, לאור פעילותה של 
  .Sektorבשאר חלקי התאגיד כתוצאה מרכישת  על הדיווח הכספיהבקרה הפנימית 

במסגרת דוח אפקטיביות   Sektorהערכה בדבר הכללת  CTYות עד למועד הדוח, ביצעה הנהלת התאגיד באמצע
 לשם הצגת ההשפעות ודרישות הציות והדיווח הרלוונטיות Sektorהבקרה הפנימית, קיימה פגישות עם הנהלת 

החלות על  להחיל את דרישות החוק CTY, והתקשרה עם יועצים שיסייעו בידי התאגיד והנהלת החלות על התאגיד
  , לפי אבני הדרך הבאים: Sektor של על הדיווח הכספים הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית בקשר ע התאגיד

בתכולת הפרוייקט מבחינת התהליכים העסקיים, מערכות  Sektorמסמך התכנון של הכללת  הוכןבשלב ראשון, 
הסיכונים בהתחשב ברמת המהותיות שלהם ומיפוי  Sektorהרלוונטיים של הכספיים המידע וסעיפי הדוחות 

אשר  על הדיווח הכספיהבקרה הפנימית ויישום בוצעה הערכת סיכונים בעיצוב  -המובנים בהם. בשלב שני 
עיצוב הבקרה; השלב השלישי (בתכנון) יכלול בדיקת אפקטיביות הבקרה, ויישום בהמשך לה, מבוצע תיקוף 

 רת של אפקטיביות הבקרה ודיווח.הערכת ביניים של אפקטיביות הבקרה, תיקון ליקויים ולבסוף בדיקה חוז
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  הצהרות מנהלים:

  ):1ב(ד)(9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   )א

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  כי: ה, מצהיררחל לויןאני, 

  ");הדוחות(להלן: " 2015") לשנת התאגידבחנתי את הדוח התקופתי של גזית גלוב בע"מ (להלן: " )1(

מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל )2(
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

  בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  )3(
ות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות המהותי

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   )א(
על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, 

הכנת לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי ו
  –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;

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

י בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח קבעת  )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
  –לך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן במה

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

  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את הערכתי את האפקטיביות של   )ג(
  מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

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

  

  2016במרס,  30
    

  ודירקטור , מנכ"לרחל לוין    

    

   



  בע"מ גלוב-גזית
  הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר שנתי דוח - ז' חלק
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 ):2ב(ד)(9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה   )ב
  

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  , מצהיר כי:עדי ימיניאני, 

") התאגידשל גזית גלוב בע"מ (להלן: " ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחותבחנתי את הדוח )1(
 ");הדוחות(להלן: " 2015לשנת 

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

  שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

פי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות ל )3(
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   )א(
אחר הכלול על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי ה

בדוחות, 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 

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

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

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

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול 2010- כספיים שנתיים), התש"ע
בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של 

  –הדוחות; וכן 

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

  לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

וי, ככל שהיא מתייחסת הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגיל  )ג(
לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי 

  כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

  2016במרס,  30
    

  כספים סמנכ"ל, עדי ימיני    
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