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  גלוב בע"מ-גזית
  

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

  2016 במרס 31שנסתיימה ביום  תקופהל
  

את דוח הדירקטוריון של החברה גלוב בע"מ (להלן: "החברה") מתכבד להגיש בזה -דירקטוריון גזית
  :2016 במרס 31שנסתיימה ביום  תקופהל

        

    חברה ופעילותהה .1

  מבוא .1.1

 ")הקבוצה(להלן יחדיו: ", חברות ציבוריות ופרטיות, 1החברה, באמצעות חברות מוחזקות שלה
מדינות ברחבי  20במעל  מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים עוסקת ברכישה, פיתוח וניהול של
. בנוסף, פועלת הקבוצה לאיתור ומימוש הזדמנויות אניים צומחיםהעולם תוך התמקדות באזורים אורב

ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה (לרבות עם  מרכזים מסחרייםעסקיות בדרך של רכישת 
  .נוספיםשותפים), באזורי פעילותה ובאזורים 

רסת בו" 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 "

האסטרטגיה של הקבוצה, כפי שבאה לידי ביטוי לאורך השנים, הינה להתמקד בהגדלת תזרים 
פועלת הקבוצה למיקוד נכסיה באיזורים אקטיבי של נכסיה. כמו כן - המזומנים שלה על ידי ניהול פרו

אורבאניים צומחים תוך רכישת נכסים דומיננטיים אשר, להערכת הקבוצה, יספקו הזדמנויות צמיחה 
 ארוכות טווח וזאת לצד מכירת נכסים שאינם נכסי ליבה בעלי פוטנציאל צמיחה מוגבל.

הנדל"ן הפרטי (פעילות בנוסף וכחלק מהאסטרטגיה שלה, בוחנת החברה חלופות להגדלת רכיב 
שאינה מוחזקת דרך חברות ציבוריות), שלהערכת הנהלת החברה, צפויה להגדיל את תזרימי 
המזומנים הישירים המגיעים לחברה וכן עשויה לשפר את מבנה העלויות בחברה תוך יצירת יעילות 

ים בצורה ישירה תפעולית ויתרונות לגודל. כמו כן, החברה מעריכה כי הגדלת היקף הנכסים המוחזק
עשויה לחזק את היחסים הפיננסים שלה, באופן אשר עשוי להיטיב עם חוסנה הפיננסי של החברה, 
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:  439הקבוצה מחזיקה ומנהלת ") תאריך הדיווח(להלן: " 2016במרס  31ם ליו

 431 מרכזים מסחריים בפיתוח 6, מתוכם מרכזים מסחריים בגדלים שונים  

 8 נכסים אחרים 
 

רשומים בספרי ומיליון מ"ר  6.5 -הנכסים הנ"ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף של כ
ומניבים דמי שכירות שנתיים ברוטו (מחושבים  מיליארד ש"ח 75.0 -בסך של כהחברה בשווים ההוגן 

. בהנחת מיליארד ש"ח 6.1 -) בסך של כ2016במרס  31לפי מצבת הנכסים ולפי שערי החליפין ליום 
איחוד של חברות בשליטה משותפת המוצגות בשווי מאזני והכללת מלוא שווים של נכסים המנוהלים 

אשר מניבים דמי שכירות שנתיים בסך של מיליארד ש"ח  81.2 -כ וי הנכסים הינוידי הקבוצה, שו- על
   .מיליארד ש"ח 6.6 - כ

 

 

 

_____________________________________  

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

  המאזני.
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, חברה ציבורית הנסחרת )"EQYלהלן: "( .Equity One Inc בארה"ב פועלת החברה בעיקר באמצעות
 - מחזיקה החברה בכ 2016במרס  31לצורכי מס אמריקאי. ליום  REITמעמד של  EQY -. לNYSE - ב

, בעיקר בפלורידה, בדרום מזרח ארה"ב צמיחהפועלת באזורי  EQY. EQYמהון המניות של  35.1%
ובחוף המערבי של   DCווושינגטוןיורק, מסצ'וסטס - בצפון מזרח ארה"ב, בעיקר באזור מדינת ניו

בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני  ,נכסים מניבים 124 1ארה"ב, בעיקר בקליפורניה, ובבעלותה
  .מיליון מ"ר 1.5 -בשטח בנוי כולל של כסופרמרקטים 

"), חברה ציבורית הנסחרת FCR(להלן: " .First Capital Realty Incת בקנדה פועלת החברה באמצעו
פועלת בעיקר  FCR .FCRמהון המניות של  39.2% - מחזיקה החברה בכ 2016במרס  31. ליום TSX - ב

מרכזים נכסים מניבים, בעיקר  157במחוזות אונטריו, קוויבק, אלברטה ובריטיש קולומביה ובבעלותה 
מרכזים מסחריים  3מיליון מ"ר וכן  2.2 -בשטח בנוי כולל של כ מרקטיםמעוגני סופר מסחריים
  .בפיתוח

חברות בנות  באמצעות , בעיקר בסאו פאולו,מסחרייםהמרכזים בתחום הבברזיל פועלת החברה 
מסחריים  מרכזים Gazit Brazil 6 בבעלותה של 2016במרס  31. ליום )Gazit Brazil" ()100%"(להלן:

  .ועתודות קרקע מסחרי בפיתוח מרכז ,אלפי מ"ר 78 - י כולל של כמניבים בשטח בנו

"), חברה ציבורית הנסחרת CTY(להלן: " .Citycon Oyjבצפון אירופה פועלת החברה באמצעות 
. CTYמהון המניות של  43.4% -מחזיקה החברה בכ 2016במרס  31). ליום OMXבבורסה של הלסינקי (

CTY ,נכסים מניבים, בעיקר  63 1יה, אסטוניה ודנמרק ובבעלותהשבדנורבגיה,  פועלת בפינלנד
מסחרי וכן מרכז  מיליון מ"ר 1.3 - בשטח בנוי כולל של כמעוגני סופרמרקטים מרכזים מסחריים 

   .בפיתוח

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

פועלת בעיקר בפולין, צ'כיה,  ATR .ATRמהון המניות של  54.9% -מחזיקה החברה בכ 2016במרס  31
, בשטח מעוגני סופרמרקטיםמרכזים מסחריים נכסים מניבים, בעיקר  67 1בבעלותהרוסיה וסלובקיה ו

   ון מ"ר וקרקעות לפיתוח עתידי.מילי 1.1 - בנוי כולל של כ
  

גזית בנוסף, פועלת החברה בגרמניה בתחום המרכזים המסחריים באמצעות חברות בנות (להלן: "
מרכזים מסחריים בשטח בנוי  3בבעלותה של גזית גרמניה  2016במרס  31). ליום 100%") (גרמניה

  אלפי מ"ר. 48 -של ככולל 

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

 -בשטח בנוי כולל של כמעוגני סופרמרקטים מרכזים מסחריים נכסים מניבים, בעיקר  10בישראל 
פיתוח עתידי. כמו כן, פועלת גזית פיתוח בבולגריה אלפי מ"ר וכן נכס בפיתוח וקרקעות ל 122

") אשר בבעלותן מרכז מסחרי, גזית פיתוח (בולגריה)ובמקדוניה באמצעות חברות בנות (להלן: "
לפרטים בדבר הסכמות לרכישת חלקו  אלפי מ"ר וקרקעות לפיתוח עתידי. 7 - בשטח בנוי כולל של כ
לדוחות  ה'5בגזית פיתוח, ראה באור  גזית פיתוח)(המחזיק ביתרת המניות ב של מר רונן אשכנזי

  הכספיים.

מהון המניות  84.9% - החזיקה גזית פיתוח באמצעות חברות בנות בכ 2016בנוסף, עד לחודש ינואר 
"), חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ת"א ואשר עיקר קבוצת דורישל קבוצת א. דורי בע"מ (להלן: "
ע של פרויקטים בעיקר בתחום המגורים, בישראל ובמרכז ומזרח עיסוקה הינו בתחום הייזום והביצו

דורי אירופה הן כיזם והן כקבלן מבצע (לרבות באמצעות החזקה במניות א. דורי בניה בע"מ (להלן: "
,  2016")). לפרטים בדבר מכירת כל מניות קבוצת דורי, שהיו בבעלות גזית פיתוח, בחודש ינואר בניה

חדלה  2016כספיים. בעקבות המכירה, החל מהרבעון הראשון של שנת ד' לדוחות ה3ראה באור 
 החברה לאחד את פעילותה של קבוצת דורי בדוחותיה הכספיים.

 

 

 

                                                
  כולל נכסים בשליטה משותפת. 1
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  ):       - להלן מפה המציגה את אזורי הפעילות של החברה (מסומן ב

  

  

  

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

ובאתרי האינטרנט של   www.gazit-globe.com - על דרך ההפניה), ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה 
  החברות הציבוריות המוחזקות:

mcowww.equityone.           

www.firstcapitalrealty.ca                              

comwww.citycon.                   

www.aere.com                      
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 השפעת הסביבה המאקרו כלכלית על פעילות הקבוצה .1.3
      

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

 ופוטנציאל ההשקעות והפיתוח.
 

סביבת הריבית, מחירי מניות החברות בקבוצה והנגישות לשווקי בנוסף, מצב השווקים הפיננסים, 
ההון השונים משפיעים על היקף הנזילות, יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה, היכולת לבצע 
השקעות חדשות וכן על איתנותה הפיננסית של הקבוצה. בנוסף, לסביבה המאקרו כלכלית, מצב 

 על שוויים של נכסי הקבוצה. השווקים הפיננסיים ושיעור הריבית השפעה
 

משברים כלכליים, ירידה בצריכה הפרטית ותנודתיות בשווקים הפיננסים עלולים להשפיע לרעה על 
 פעילותה השוטפת של הקבוצה, אפשרויות המימון שלה והיכולת שלה לגייס הון וחוב.

 
הקבוצה ועלייה בדמי , החברה מדווחת על יציבות בשיעורי התפוסה בנכסי 2016במרס  31נכון ליום 

השכירות הממוצעים בנכסיה. החברה מעריכה, כי המשך מימון פעילותה השוטפת ופעילות ההשקעה 
שלה, יתאפשרו ממקורות המימון הקיימים של הקבוצה, קרי, היתרות הנזילות של הקבוצה, תזרימי 

י האשראי המאושרים המזומנים שלה, גיוסי הון וחוב בשווקי ההון השונים בהם הקבוצה פועלת וקוו
 והלא מנוצלים שברשותה. 

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

 . צופה פני עתיד
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 ")הרבעון" :(להלן 2016שנת  דגשים לרבעון הראשון של 1.4.
 

    
  ליוני ש"ח למעט נתונים למניה)(מ

 חודשים שהסתיימו 3 -ל
  במרס 31ביום 

  

  שינוי  2015  2016    

  0.8%  1,527   1,539    הכנסות מהשכרת מבנים  

  NOI *    1,052   1,028  2.3% 

 NOI ** (2.6%)   500  487   באיחוד יחסי  

 FFO ***   135  160  )16%(  

 FFO 23%(  0.90  0.69   *** למניה (בש"ח)דולל מ(  

המדולל למניה  FFO -כמות המניות ששימשו בחישוב ה 
  10%  178,507  195,566 (באלפים)

          

  -  861  997   **** נדל"ן להשקעהשל  רכישה, הקמה ופיתוח  

  -  393  798   **** נדל"ן להשקעה מימוש  

  -  107  249   , נטוחעליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתו  

  -  376    )278(   לבעלי המניות של החברה (הפסד)  רווח נקי  

  -  2.10  )1.44(   מדולל למניה (בש"ח)(הפסד)  רווח נקי  

  -  175  290   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת  

  - 49.3% 50.8%  יחס החוב נטו לסך המאזן  

  -  7,842  7,378  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  44.0  37.7  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה (בש"ח)  

  -  59.1  52.4  *****  (בש"ח) EPRA NAV השווי הנכסי של החברה למניה  

  EPRA NNNAV (בש"ח) 38.9  37.8   ***** למניה  -  

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

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

  להלן. 2.3סעיף            

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

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

  להלן. 2.4****  ראה סעיף *  
  

לחברה ולחברות מאוחדות שלה יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים  2016במרס  31ליום  •
מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות  3.1 - (כ מיליארד ש"ח 10.4 -למשיכה מיידית בסכום של כ

 בבעלותה המלאה). 
 

  

כתוצאה מהשינויים בשערי החליפין של דולר ארה"ב, הדולר הקנדי, האירו והריאל הברזילאי  •
מיליון ש"ח  39 - לעומת הש"ח, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל ברבעון בכ

 ).swap(בניכוי השפעת עסקאות 
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להלן מבנה ההחזקות העיקריות של החברה (מבנה ההחזקות ושיעור ההחזקה  1.5.
 ):2016במרס  31הינו ליום 

   
  

  

  

                          ____________________________________ 

  יים.ה' לדוחות הכספ5לפרטים בדבר הסכמות לרכישת חלקו של מר רונן אשכנזי בגזית פיתוח, ראה באור   1

 

39.2% 

54.9%  

100% 

43.4% 

100% 

184.7% 

 

100% 

35.1% 
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  :1") באזורי הפעילות של החברהNOIלהלן התפלגות הכנסות מהשכרה נטו (" .6.1

  

  2015רבעון ראשון  2016רבעון ראשון    

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________            
  להלן. 2.3ד יחסי) ראה סעיף חלקה של החברה (באיחו 1

  



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

 

9  

  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה .2
 : 2016במרס  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 
31.3.2016 

 ן ש''ח)(מיליו 
EQY) מניהNYSE(49.635.1 3,406 5,357 
FCR) מניהTSX(88.639.2 4,184 5,324 
CTY) מניהOMX(386.143.4 4,237 3,670 
ATR) מניהEuronext,VSX(206.754.9 4,610 3,105 

 -    436 -   -   נכסים מניביםאירופה
 -    184 -   -   קרקעות לפיתוח עתידי1אירופה

 -    1,107 -   -   נכסים מניבים ונכסים בפיתוחרזילב
 -    2,078 -   -   נכסים מניבים1ישראל
 -    211 -   -   נכסים בפיתוח וקרקעות1ישראל

 -    20,453 -   -     סך הכל נכסים
 

 31 ליום מורחב") "סולו (להלן: ציבוריות) חברות אינן אשר בנות חברות של יתרות (לרבות החברה של כספיות יתרות להלן
  ש"ח): ליוני(במ ,2016 במרס

 
 

   12,456 2אגרות חוב
   2,820  התחייבויות למוסדות פיננסיים

    15,276 סה"כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים *)
   354  התחייבויות כספיות אחרות
    15,630  סה"כ התחייבויות כספיות 

   1,763  יים בניכוי נכסים כספ
   1,008  3בניכוי השקעות אחרות
    12,859  התחייבויות כספיות, נטו

   216  4התחייבויות אחרות
    13,075  סה"כ התחייבויות, נטו

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

   % סה"כמוסדות פיננסיים5ות חובאגרשנה
2016929 1901,1197   
2017769 97785   
20181,345 9412,28615   
201961,508 9902,49816   
20201,177 5611,73812   
2021990    -9907   
2022888 439316   
20231,057 431,1007   
20241,209 431,2528   
2025494    -4943   
   2,09014-    2,090 ולאחריה 2026
  100 12,4562,82015,276סה"כ

         
 ה' לדוחות הכספיים.5). לפרטים בדבר הסכמות לרכישת חלקו של מר אשכנזי בגזית פיתוח, ראה באור 84.7%מוצג על פי איחוד יחסי (1
 המוצג כחלק מהנכסים הכספיים. swapייצג את השווי ההוגן של נגזרים פיננסיים מסוג מיליון ש"ח המ 354- לא כולל נכס בסך של כ2
המוצגות בשווי שוק ובשטרי הון והלוואות בקבוצת BR Mallsכולל בעיקר את ההשקעה ביחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות, במניות 3

 מליון ש"ח (חלק החברה). 115-דורי בסך של כ
  מיליון ש"ח. 5-מיליון ש"ח בניכוי נכסים בלתי מוחשיים בסך של כ 221-ס, נטו בסך של ככולל עתודה למ4
  מיליון ש"ח. 665-כולל הלוואה פרטית, שאינה מובטחת בשיעבוד, מגוף מוסדי בסך כולל של כ5
 להלן. 7עה, ראה סעיף מליון ש"ח, אשר הינה מובטחת בנדל"ן להשק 760- כולל תשלום קרן אגרות חוב (סדרה י') בסך של כ6
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2.2. ) FFOEarnings(EPRA            : 

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

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

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

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

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

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

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

  נכסים וסוגי רווח והפסד נוספים. 
  
תוך ביצוע  EPRA Earnings -לפי גישת ההנהלה") מחושב כ FFO(או " Adjusted EPRA Earnings -ה

התאמות נוספות הנדרשות לדעת החברה על מנת להציג מדד רווח תפעולי בר השוואה לתקופות 
קודמות ולתוצאות חברות דומות. השימוש במדד זה מקובל לבחינת ביצועיהן של חברות נדל"ן מניב. 

  התאמות הנדרשות לרווח הנקי (הפסד) החשבונאי מפורטות בטבלה להלן.
משקף באופן נאות את תוצאותיה התפעוליות של  Adjusted EPRA Earnings - החברה סבורה כי מדד ה

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

  . על ידי חברות נדל"ן אחרות באירופה
  

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

משקפים מזומנים שבידי החברה ואת יכולתה לחלקם ואינם מחליפים את הרווח הנקי (הפסד) 
  . כן מובהר, כי מדדים אלה אינם מבוקרים על ידי רואי החשבון של החברה.המדווח
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והנחיית רשות ניירות ערך לתקופות  EPRA -למניה של החברה המחושבים על פי כללי ה FFO - וה FFO -להלן חישוב ה
האמורות:

 

לשנה      
שנסתיימה 

 31ביום 
   בדצמבר

חודשים שהסתיימו  3 -ל
  במרס 31ביום 

  2016 2015 2015 
 מליוני ש"ח (למעט נתונים למניה)  

     רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי המניות של החברה 

 620  376  (278)לתקופה
    

   התאמות:
 (711) )107( )249(עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו

 106  5  )1(השקעה הפסד הון ממכירת נדל"ן ל
 שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים לרבות נגזרים, הנמדדים בשווי הוגן 

 (693) )575( 526  דרך רווח או הפסד   

 (50) 12  )5(התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני

 1,533  1,533  -הפסד ממימוש חברות מוחזקות

 138  41  89 ים שוטפים בגין מימוש נכסיםמסים נדחים ומס

 (1,026) )1,067( -רווח מרכישה במחיר הזדמנותי בניכוי הפחתת מוניטין

 41  1  1 עלויות רכישה שהוכרו ברווח או הפסד

 78  )1( 29 הפסד (רווח) מפדיון מוקדם של התחייבויות נושאות ריבית 

 395  42  65 ליטה בהתאמות לעילחלקן של הזכויות שאינן מקנות ש
    

FFO ) נומינאליEPRA Earnings( 177  260  431 
  

   התאמות נוספות:
    

 (77) )142( )71( הפרשי הצמדה למדד

 21  5  4  פחת והפחתות

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

 252  40  25   1התאמות אחרות
  

FFO ) לפי גישת ההנהלהAdjusted EPRA Earnings( 135  160  627 
FFO (בש"ח) 3.51  0.90  0.69 למניה בסיסי ומדולל לפי גישת ההנהלה 

 178,426  178,414  195,476 2הבסיסי למניה (באלפים) FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה

 178,601  178,507  195,566 2המדולל למניה (באלפים) FFO-ימשו בחישוב הכמות המניות שש
     

   
, הכוללות הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים שאינםFFO - הכנסות והוצאות שתואמו מהרווח הנקי (הפסד) לצורך חישוב ה1

ת חד פעמיות הנובעות מסיום התקשרות עם עובדים בכיריםקשורים לתקופות הדיווח (לרבות הפרשה להליכים משפטיים), הוצאו
בקבוצה, הכנסות והוצאות מפעילות אשר אינה נדל"ן מניב (לרבות תוצאות פעילות קבוצת דורי בתקופות השוואה) ועלות החוב בגינה,

 ארגון והוצאות פנימיות (בעיקר שכר) שהתהוו בהשכרת נכסים.-הוצאות חד פעמיות בגין רה
משוקלל לתקופה. ממוצע2
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להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על  .2.3
. הצגה זו נועדה להעניק 2016 במרס 31) ליום "NOI"מתודולוגית היוון הכנסות מהשכרה נטו (להלן: 

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

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

 

       
לשנה 

 שהסתיימה

     
 חודשים שהסתיימו 3-ל

 במרס 31ביום 
 31ביום 

 רבדצמב
     2016 2015 2015 
 מליוני ש"ח      
 6,150 1,527 1,539 הכנסות מהשכרה   

   
 1,966 499 487 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה    

   
   NOI  4,184 1,028 1,052 לתקופה 

   
 NOI (579)(535) (2,179) –הפחת חלק המיעוט ב    

   
 של חברות NOI -הוסף חלק החברה ב   
 45 7 14 1בשליטה משותפת      

    
   NOI  2,050 500 487 חלקה היחסי של הקבוצה –לתקופה 

    
   NOI  2,050 22,000 21,948 חלקה היחסי של הקבוצה -לשנה 

    יטת השווי המאזני.חברות המוצגות בש .1   
 לרבעון בארבע. NOI - מחושב כמכפלת ה .2   

 
להלן טבלת רגישות המתארת את שווי הנכסים המניבים של הקבוצה במתודולוגיה האמורה, 

) המקובלים באזורי הפעילות של הקבוצה "Cap Rate"בהתאמה לטווח שיעורי היוון שונים (להלן: 
כי הצגה זו אינה מביאה לידי ביטוי הכנסות משטחים שאינם מושכרים במועד הדוחות הכספיים. יצוין 

  וזכויות בנייה נוספות הקיימות בנכסים המניבים של הקבוצה.
  

  :2016של שנת  ראשוןהלרבעון  NOI -שווי נכסים מניבים באיחוד יחסי על פי ה
  

 Cap Rate:  5.75% %6.00 %6.25 %6.50 %6.75  

  שווי נכסים מניבים   
 ני ש"ח)*(במליו

 
33,882 

 

 
32,470 

 
31,172 

 
29,973 

 
28,863 

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

כסים בפיתוח וקרקעות אשר טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן , ננכסים חדשים
  מליון ש"ח. 1,688 - , הסתכמו בכ2016 ,במרס 31בספרי הקבוצה (בדרך של איחוד יחסי) ליום 

  

הסתכמו  ,2016 ,במרס 31התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים כספיים (בדרך של איחוד יחסי) ליום 
  מליון ש"ח.  24,393 -בכ
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 )          EPRA NNNAV -ו EPRA NAVשווי נכסי נקי ( .2.4

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

), שהינו מדד המשקף את השווי הנכסי EPRA NAVמפרסמת החברה את נתוני השווי הנכסי הנקי (
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 כסים לשווי הוגן נ
שהינו  EPRA NNNAV -; ואת נתוני המטבעית אשר בגינם מנוטרל הפער בין שוויים ההוגן לשווי הפנימי)

יות ) בהתאמה לשווי ההוגן של התחייבוEPRA NAVמדד נוסף המשקף את השווי הנכסי הנקי (
לשווי ההוגן של והתאמות מסוימות לעתודה למסים נדחים בגין שערוך נכסים לשווים ההוגן  ,פיננסיות

  מכשירים פיננסיים מהסוג האמור לעיל.

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

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

  החשבון של החברה.
  

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

    2016  2015  2015  
  מליוני ש"ח    
  EPRA NAV  

  7,512  7,842  7,378 הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה בדוחות הכספיים  

  
 רוך נדל"ן להשקעה עתודה למס בגין שיע –נטרול

  2,795  2,861  2,706 1לשווי הוגן (בניכוי חלק המיעוט)   
  34  (147) 166 2התאמת נכס השווי הוגן של נגזרים פיננסיים, נטו  

  EPRA NAV  10,250  10,556  10,341 –שווי נכסי נקי   
  EPRA NAV (בש"ח) 52.9  59.1  52.4 למניה  

  EPRA NNNAV   

  EPRA NAV   10,250  10,556  10,341  
  (1,035) (2,000) (1,036)התאמת ערך התחייבויות פיננסיות לשוויין ההוגן  
3התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים  

(1,662) (1,753) (1,689)  
  (34) 147  (166) התאמת נכס השווי הוגן של נגזרים פיננסיים, נטו   
        
  EPRA NNNAV  7,386  6,950  7,583שווי נכסי נקי "מתואם"   
  EPRA NNNAV (בש"ח) 38.8  38.9  37.8 למניה  

  
של החברה ששימש בחישוב מספר המניות המונפקות

  195,611  178,608  195,575  4(באלפים)
     

 בניכוי מוניטין שנוצר כנגד עתודה למס בצירוף עסקים. .1 
  ) של עסקאות גידור מטבע.Intrinsic Valueווי ההוגן בניכוי השווי הפנימי (הסכום מייצג את הש .2 

  
התאמה זו אינה כוללת עתודה למס בגין שיערוך נדל"ן להשקעה במדינות בהן בעת מימוש הנכסים נוהגת הקבוצה .3

  לדחות את תשלום מס רווח ההון.
  יות רדומות המוחזקות על ידי החברה.מהווה את מספר המניות המדולל (באלפים) בניכוי מנ .4 
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  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו  .3

ש"ח. השפעת השקעות  מיליון 997 - הסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה ופיתוח של נכסים חדשים, וכן בשיפוץ, הרחבה ובניה של נכסים מניבים קיימים, בסך של כ ברבעון  .3.1
  ואילך. 2016ך שנת המשאלו על תוצאות הפעילות של הקבוצה תתבטא במלואה ב

  

  פעילות במקרקעין

מיליון ש"ח. כמו כן,  437 - אלפי מ"ר וקרקעות לפיתוח עתידי, בהשקעה כוללת של כ 28 -בשטח של כ יםמניב יםנכס  4החברה והחברות המאוחדות שלה ורכש ברבעון )1
   מיליון ש"ח. 560 - נכסים קיימים, בהשקעה כוללת של כ ונכסים חדשים ושיפצ והחברות המאוחדות שלה החברה ופיתח

  

 
רכישת ומכירת נכסים)2  
מכירותרכישות  

מס' נכסים מניבים    

עלות רכישת נכסים 
 מניבים

(מליוני ש"ח)
פיתוח, פיתוח מחדש 
מס' נכסים מניביםוהרחבות (מליוני ש"ח)

ממכירת נכסים 1תמורה
 (מליוני ש"ח)

   EQY  - - 98 3  37 
   FCR4 437 169 1  199 
   CTY  - - 166 1  148 
   ATR  - - 61 10  408 
   Brazil  - - 25 -  - 
 -  - 41 - -  גזית פיתוח   

 
נתונים תפעוליים עיקריים 3)  

נכסים       
2מניבים

נוי שטח ב
 להשכרה

(אלפי מ"ר)

ממוצע דמי שכירות בסיסיים 
שינוי בתזרים נטו חודשיים למ"ר 

3מנכסים זהים
יחס חוב נטו לסךשיעור תפוסה בנכסי הליבה 

31.3.2015 31.3.201631.3.201531.3.2016       מאזן
    EQY1241,53018.0 $U.S16.4 $U.S5.6%96.2% 95.2% 27.7% 
    FCR1572,24217.1 $C16.5 $C2.3%95.0% 95.6% 43.6% 
    CTY631,32522.1 €21.8 €)2.4%(96.2% 95.9% 45.0% 
    ATR671,13912.3 €12.7 €)5.9%(495.8% 96.7% 22.3% 
בניכוי חוב מיוחס ספציפי.1    

   כולל נכסים בשליטה משותפת.2    
טו מנכסים זהים בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.שינוי בתזרים נ3    

בנטרול רוסיה לא היה שינוי בתזרים נטו מנכסים זהים.4    



  בע"מ גלוב גזית
  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

  
 

15  

 נתוני נכסים בפיתוח, בפיתוח מחדש והרחבה )4  
 נכסים בפיתוח    

מס' נכסיםשם החברה   

סך השקעה עד ליום  
 2016במרס  31

  (מיליון ש''ח)
 למהלהש עלות 

  (מיליון ש"ח) 
 שטח

  (אלפי מ"ר) 
   FCR 3 422 291 71 

   CTY 1 85 87 4 

 5 4 82 1 גזית פיתוח   

   Gazit Brazil 1 305 34 31 

    6 894 416 111 

        

        

 נכסים בפיתוח מחדש והרחבה    

מס' נכסיםשם החברה   

סך השקעה עד ליום  
 2016במרס  31

  (מיליון ש''ח)
 להשלמה עלות 

  (מיליון ש"ח) 
 שטח

  (אלפי מ"ר) 
   FCR 8 1,786 306 77 

   EQY 9 365 565 82 

   CTY 3 574 540 65 

   ATR 1 124 116 8 

    21 2,849 1,527 232 
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 בקבוצה בתקופת הדוחאירועים מהותיים  .3.2

  גיוסי הון
  

ר ציבוומכירתן ל EQYמליון מניות  11.4- לכ ,LIHעל ידי המירות, דבר המרת יחידות לפרטים ב  .א
  לדוחות הכספיים. 1א'3בארה"ב, ראה באור 

  

  פעילות מימון
  

ידי החברה, ראה - מליון ש"ח, על 78-לפרטים בדבר רכישה עצמית של אגרות חוב בהיקף של כ  .ב
 לדוחות הכספיים. 2ב'3באור 

 
, ראה EQYידי -מליון דולר על 101 - דם של אגרות חוב בהיקף של כלפרטים בדבר פדיון מוק  .ג

  לדוחות הכספיים. 1ב'3באור 
 

  אירועים אחרים
 

מליון  117 - , על ידי החברה, בתמורה כוללת של כFCRמליון מניות  6.5לפרטים בדבר מכירת   .ד
 לדוחות הכספיים. 2א'3דולר קנדי, ראה באור 

 

ד' לדוחות 3, ראה באור 2016ת דורי, בחודש ינואר לפרטים בדבר מכירת כל מניות קבוצ  .ה
 הכספיים.

  

 ג' לדוחות הכספיים.3לפרטים בדבר שינוי שיעור המס בישראל, ראה באור   .ו
  
  

 

  מדיניות חלוקת דיבידנד .3.3

 2016בהתאם למדיניות החברה, מודיעה החברה מידי שנה על הדיבידנד השנתי הצפוי. בחודש מרס 
אגורות למניה והחל מהרבעון  46יהיה  2016לרבעון הראשון של שנת הודיעה החברה, כי הדיבידנד 

אגורות למניה (סך הכל הדיבידנד שיוכרז  35 -יוכרז דיבידנד רבעוני שלא יפחת מ 2016השני של שנת 
על פיה חולק  2014ש"ח למניה) חלף מדיניות דיבידנד שהוכרזה בנובמבר  1.51יהיה  2016לשנת 

 ש"ח למניה בחישוב שנתי). 1.84ה לרבעון (אגורות למני 46סכום של 

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

  לרווחיה ושינוי מדיניות זו.

 (אגורות למניה): 2016ועד  1999נד של החברה לשנים להלן גרף התפתחות הדיביד

 

  , כאמור לעיל. 2016צפי בהנחת יישום החלטת דירקטוריון החברה בדבר שיעור חלוקת הדיבידנד לשנת   *)
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  מצב כספי .3.4
  

  נכסים שוטפים

מיליארד ש"ח  4.6 - מיליארד ש"ח לעומת כ 3.7 - הינה כ 2016 במרס 31יתרת הנכסים השוטפים ליום 
הקיטון ביתרת הנכסים השוטפים נובע בעיקר ממכירת מניות קבוצת דורי .  2015 בדצמבר  31ום לי

 0.5 - והפסקת איחודה בדוחות הכספיים, אשר היו ברשותה מלאי בניינים ודירות למכירה בהיקף של כ
  מיליארד ש"ח ומירידה בנכסים מוחזקים למכירה.

 

  השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני

מיליון  2,665 -לכ הסתכמה  2016  במרס 31ההשקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני ליום יתרת 
הקיטון ביתרת השקעות המטופלות בשיטת  . 2015 בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  2,996- מת כש"ח לעו

 - השווי המאזני נובע בעיקר ממכירת מניות קבוצת דורי אשר השקיעה בדוראד אנרגיה בע"מ וב
Ronson Europe N.V. כוללת בעיקר השקעות בספרי  2016  במרס 31. יתרת הסעיף ליום ,CTY ,FCR ,

EQY ו- ATR .בנדל"ן להשקעה באמצעות עסקאות משותפות 

  

  נגזרים פיננסיים 

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

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 (

 - הסתכמה היתרה, כאמור, בכ 2016 במרס 31ליום  יננסיים.העמדת בטחונות בגין שווי הנגזרים הפ
הקיטון נובע בעיקר מהפסד .  2015 בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  702 -מיליון ש"ח לעומת כ 341

משערוך הנגזרים הפיננסיים לשווים ההוגן ברבעון הנובע בעיקר מהחלשות השקל כנגד האירו, 
  ידה במדד המחירים לצרכן בישראל. הדולר הקנדי והריאל הברזילאי וכן מהיר

  

  נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח 

יתרת הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח (כולל נכסים מוחזקים למכירה, המוצגים ברכוש 
מיליארד ש"ח ליום  74.0 -ש"ח, לעומת כ מיליארד 75.0 - , הסתכמה בכ 2016  במרס 31השוטף), ליום 

  . 2015 בדצמבר  31

הגידול ביתרות אלו ברבעון נובע מרכישת נדל"ן להשקעה וקרקעות לפיתוח עתידי, פיתוח נכסים 
מיליארד ש"ח, עליית ערך  0.2 - חדשים ושיפוץ נכסים קיימים ובניכוי נכסים שנמכרו בסך נטו של כ

פין ומהשינוי בשערי חלי ש"ח ליארדמי 0.2 -נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח בסך נטו של כ
מיליארד  0.5 - בסך של כ (בעיקר בשל התחזקות הדולר הקנדי האירו והריאל הברזילאי למול הש"ח)

  ש"ח.

  

  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 900 - לעומת כש"ח  וןמילי 915 -הינה כ  2016 במרס  31ליום הנכסים הבלתי מוחשיים, נטו יתרת 
תי מוחשיים כוללת בעיקר מוניטין שנוצר יתרת הנכסים הבל.  2015 בדצמבר  31ליום מיליון ש"ח 

  מיליון ש"ח.  744 -, בסך של כCTYנכסים בנורבגיה, על ידי ברכישת 
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  התחייבויות שוטפות

מיליארד  6.2 - לעומת כמיליארד ש"ח  5.4 -הינה כ  2016 במרס  31יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
שוטפות נובע בעיקר ממכירת מניות קבוצת דורי הקיטון בהתחייבויות ה . 2015 בדצמבר  31ליום ש"ח 

כללו  2015בדצמבר  31והפסקת איחודה בדוחות הכספיים, אשר התחייבויותיה השוטפות ליום 
מיליארד ש"ח.  0.6 -ספקים ונותני שירותים, מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות בהיקף של כ

מיליארד ש"ח  2.2 - לזמן ארוך, בסכום של כ היתרה כוללת בעיקר חלויות שוטפות בגין התחייבויות
  .  2015 בדצמבר  31מיליארד ש"ח ליום  2.3 -כלעומת 

  
מיליארד ש"ח. הרכוש השוטף  1.7 - לקבוצה יתרת הון חוזר שלילי בסך של כ  2016 במרס  31ליום 

בסך  ידיוניתנים למימוש מימיליארד ש"ח, יתרת קווי האשראי לזמן ארוך המאושרים  3.7 - בסך של כ
מיליארד ש"ח וכן תזרים המזומנים הנובע מפעילות שוטפת, גבוהים משמעותית מסך  7.9 -של כ

ההתחייבויות השוטפות ולפיכך הנהלת החברה מעריכה כי ניתן לפרוע באמצעותם את יתרת 
  להלן).    3.6(ראה גם סעיף   2016 במרס  31ההתחייבויות השוטפות ליום 

 

  התחייבויות לא שוטפות

ליום  בדומהמיליארד ש"ח  46.9 - הסתכמה בכ  2016 במרס  31יתרת ההתחייבויות הלא שוטפות ליום 
  . 2015 בדצמבר  31
  

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

 -מיליון ש"ח לעומת כ 7,378 - הסתכם בכ  2016 במרס  31ההון המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 
המיוחס לבעלי מניות החברה  מהפסדנובע בעיקר  הקיטון.  2015 בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  7,512

מיליון ש"ח. הקיטון האמור קוזז מגידול  90 -ומדיבידנד שהוכרז בסך של כ מיליון ש"ח 278 -בסך של כ
מיליון ש"ח (בעיקר בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים  234 - בסעיף קרנות הון בסך של כ

צאה מהשינויים בשערי החליפין של האירו, הדולר ארה"ב, הדולר הקנדי של פעילויות חוץ, כתו
  והריאל הברזילאי כנגד הש"ח).

ש"ח למניה  37.7 - הסתכם בכ  2016 במרס  31ההון המיוחס לבעלי מניות החברה, למניה, ליום 
למניה  ש"ח 0.46, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד של  2015 בדצמבר  31ש"ח למניה ליום  38.4 - לעומת כ
    ברבעון.

    
  זכויות שאינן מקנות שליטה

 - ש"ח לעומת כמיליארד  24.2 - הסתכמה בכ  2016 במרס  31יתרת זכויות שאינן מקנות שליטה ליום 
. היתרה כוללת בעיקר את חלקם של בעלי מניותיה  2015 בדצמבר  31ליום  מיליארד ש"ח 23.5

, את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של EQYמהונה של  64.9% - בשיעור של כ EQYהאחרים של 
FCR מהונה של  60.8% -בשיעור של כFCR את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של ,CTY  בשיעור

 - בשיעור של כ ATRוכן את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של  CTYמהונה של  56.6% - של כ
  .ATRמהונה של  45.1%
מהנפקת הון בחברות הקבוצה בסך  נובע בעיקר ברבעוןטה זכויות שאינן מקנות שלייתרת הב הגידול
הכולל של החברות המאוחדות  רווחחלקם של בעלי המניות האחרים במיליארד ש"ח, מ 0.2 -של כ

מיליארד ש"ח. הגידול האמור  0.3 -בהיקף של כ FCRש"ח וממכירת מניות  יליארדמ 0.5 -בסך של כ
 - ה בדיבידנדים שחילקו החברות המאוחדות בסך של כחלקם של הזכויות שאינן מקנות שליטקוזז מ

  ש"ח.מיליארד  0.3
  

  יחסי חוב לסך נכסים

 50.8% -בכ  2016 במרס  31יחס החוב נושא הריבית נטו של הקבוצה לסך המאזן, הסתכם ליום 
  .  2015 בדצמבר  31ליום  51.3% -כו 2015 במרס  31ליום  49.3% -כ לעומת
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    ניתוחןתוצאות הפעילות ו 3.5  
      
    להלן תוצאות הפעולות : א.   

       
לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

      בדצמבר
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
   2016 2015 2015 

     
 מליוני ש"ח

(למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה)
      

 6,150   1,527   1,539  הכנסות מהשכרת מבנים
 1,966   499   487  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

     
 4,184  1,028  1,052  הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים

   
 711  107  249  עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו

 )726( )170( )175( הוצאות הנהלה וכלליות
 31  4  9  הכנסות אחרות
 )795( )501( )18(  הוצאות אחרות

 234  31  35  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו
   

 3,639  499  1,152  רווח תפעולי
   

 )1,831( )309( )723( הוצאות מימון
 852  617  60  הכנסות מימון

   
 2,660  807  489  רווח לפני מסים על ההכנסה

 166  63  101  מסים על ההכנסה
   

 2,494  744  388  רווח נקי מפעילויות נמשכות
 )188( )17( )230( הפסד מפעילות שהופסקה, נטו

   
 2306 727 158 רווח נקי

    מיוחס ל:
 620  376  )278( בעלי מניות החברה
 1,686  351  436  ת שליטהזכויות שאינן מקנו

   
 158  727  2,306 

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

 4.05  2.15  )0.42( רווח נקי (הפסד) בסיסי מפעילויות נמשכות

 )0.58( )0.04( )1.00( הפסד בסיסי מפעילות שהופסקה

 3.47  2.11  )1.42( סך הכל רווח נקי (הפסד) בסיסי

 4.02  2.15  )0.44( רווח נקי (הפסד) מדולל מפעילויות נמשכות

 )0.57( )0.05( )1.00( הפסד מדולל מפעילות שהופסקה

 3.45  2.10  )1.44( סך הכל רווח נקי (הפסד) מדולל



  בע"מ גלוב גזית
  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

  
 

20  

      להלן דוח על הרווח הכולל :   

     
לשנה 

שהסתיימה 
 31ום בי

    בדצמבר
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
   2016 2015 2015 

 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 
    

 2,306  727  158 רווח נקי
     

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

     ווח והפסדסכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לר

 )3,834( )2,010( 165  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
 )25( )28( )48( הפסדים בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים

 )66( )26( 106  רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 -  -  51  עברמימוש קרנות הון בגין מכירת חברה שאוחדה ב

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

 )3,473( )1,612( 274  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר
      

 )1,167( )885( 432 סה"כ רווח  (הפסד) כולל

   מיוחס ל:

 )901( )166( )20( בעלי מניות החברה
 )266( )719( 452 זכויות שאינן מקנות שליטה

  432 )885( )1,167( 
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     2016 שנת של הראשון לרבעון הפעולות תוצאות ניתוח ב.
 

   מבנים מהשכרת הכנסות

 מיליון 1,527 - כ לעומת ש"ח, מיליון 1,539 -לכ %0.8 -בכ גדלו ברבעון מבנים מהשכרת ההכנסות
 120 - כ של בסך ,2015 יולי בחודש ,Sektor מרכישת נובע הגידול .אשתקד המקביל ברבעון ש"ח
 שנרכשו נוספים נכסים מהפעלת הושלם, שפיתוחם נכסים של לראשונה מהפעלה ש"ח, מיליון

 מירידה קוזז האמור הגידול הקיימים. מהנכסים בהכנסות ומגידול האחרונים החודשים 12 במהלך
 הש"ח לעומת הברזילאי והריאל האירו הקנדי, הדולר הדולר, של הממוצעים ןהחליפי בשער

   האחרונים. החודשים 12 במהלך נכסים וממכירת

 מבנים מהשכרת ההכנסות אשתקד המקביל הרבעון של הממוצעים החליפין שערי בהנחת
 אשתקד. המקביל הרבעון לעומת %7 -בכ גדלו ברבעון

  

       להשכרה נכסים הפעלת הוצאות

 מסך %31.6 -כ תהמהוו ש"ח מיליון 487 -בכ הסתכמו ברבעון להשכרה נכסים הפעלת הוצאות
 מהשכרה ההכנסות מסך %32.7 -כ תהמהוו ש"ח מיליון 499 - כ לעומת מהשכרה, ההכנסות
   אשתקד. המקביל ברבעון

 

       )NOI( מבנים מהשכרת נטו תפעולית הכנסה

 -כ( ש"ח מיליון 1,052 -כל %2.3 -כב גדלה ברבעון מבנים מהשכרת נטו התפעולית ההכנסה
 ההכנסות מסך %67.3 - כ( ש"ח מיליון 1,028 - כ לעומת מהשכרה), ההכנסות מסך %68.4

 מאותן נובע מבנים מהשכרת נטו תפעולית בהכנסה הגידול אשתקד. המקביל ברבעון מהשכרה)
   לעיל. כאמור מבנים מהשכרת הכנסות בסעיף המתוארות הסיבות

 נטו התפעולית ההכנסה אשתקד, המקביל הרבעון של הממוצעים החליפין שערי הנחתב
  אשתקד. המקביל הרבעון לעומת %8 -בכ גדלה מבנים מהשכרת

 

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

 וםמייש כתוצאה להשקעה. נדל"ן - (מתוקן) IAS 40 -ב ההוגן השווי מודל את מיישמת הקבוצה
 -כ של בסך ברוטו בסכום נכסיה של ההוגן בשווי מעלייה ברווח ברבעון הקבוצה הכירה התקן,

 במהלך אשתקד. המקביל רבעוןב ש"ח מיליון 107 - כ של בסך ערך עליית לעומת ש"ח מיליון 249
 ,CTY - ב בעיקר בפיתוח להשקעה ונדל"ן להשקעה נדל"ן ערך בעליית הכירה הקבוצה הרבעון

EQY ו- FCR ההיוון. בשיעורי מתונה מירידה נבעה אשר   
  

  וכלליות הנהלה הוצאות

 לעומת ההכנסות), מסך %11.4 - (כ ש"ח מיליון 175 -כב הסתכמו ברבעון וכלליות הנהלה הוצאות
 הנהלה בהוצאות גידולה אשתקד. המקביל ברבעון ההכנסות) מסך %11.1 -(כ ש"ח מיליון 170 - כ

  .2015 יולי בחודש ,CTY ידי על בנורבגיה, הנכסים מרכישת בעיקר מקורו וכלליות
  
  

     נטו המאזני, השווי בשיטת המטופלות חברות ברווחי החברה חלק

 -כ של רווח נרשם אשתקד המקביל (ברבעון ש"ח מיליון 35 -כ של רווחב הסעיף הסתכם ברבעון
 -ו CTY, EQY, FCR של כלולות חברות ברווחי הקבוצה חלק את בעיקר כולל והוא )ש"ח מיליון 31

ATR.  
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   מימון הוצאות
  

 המקביל ברבעון ש"ח מיליון 309 - כ לעומת ש"ח מיליון 723 -כב הסתכמו ברבעון המימון הוצאות
 מהפסד בעיקר נובע אשתקד המקביל הרבעון לעומת ברבעון המימון בהוצאות הגידול אשתקד.
 ש"ח מליון 302 - כ של בסך )SWAP מסוג מטבע גידור עסקאות (בעיקר פיננסיים נגזרים משערוך
 של מוקדם מפירעון מהפסד אשתקד, המקביל ברבעון משערוך הכנסות לעומת ברבעון שנרשם

 משערוך ומהכנסות ש"ח מיליון 29 - כ של בסך ברבעון שנרשם ריבית נושאות התחייבויות
 לעומת ש"ח ןמליו 73 -בכ ברבעון הסתכמו אשר לצרכן המחירים למדד הצמודות התחייבויות
  אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מליון 145 -כ של הכנסות

 מצבת על %4.1 - כ של ממוצעת שנתית נומינלית ריבית משקפות ברבעון המימון הוצאות
 ברבעון %3.5-כ לעומת שלה המאוחדות והחברות החברה של ריבית נושאות ההתחייבויות

 אשר לצרכן המחירים במדד מירידה קרבעי נובע הנומינלית בריבית הגידול אשתקד. המקביל
 אשתקד. המקביל ברבעון %1.6 -כ של ירידה לעומת %0.9 -בכ ברבעון הסתכם

  

               מימון הכנסות

 המקביל ברבעון ש"ח מיליון 617 - כ לעומת ש"ח מיליון 60 -כב הסתכמו ברבעון המימון הכנסות
 ש"ח מיליון 46 - כ של בסך ריבית תהכנסו בעיקר כוללות ברבעון המימון הכנסות .אשתקד

 ניירות ממימוש מרווח והכנסות ש"ח) מיליון 23 - כ של בסך הכנסות אשתקד המקביל רבעון(ב
 45 -כ של בסך הכנסות אשתקד המקביל רבעון(ב ש"ח מיליון 14 -כ של בסך ומדיבידנד ערך
 פיננסים נגזרים משערוך רווח כללו המימון הכנסות אשתקד המקביל ברבעון ,כן כמו .ש"ח) מיליון
   ברבעון. המימון בהוצאות שנרשם משערוך הפסד לעומת ש"ח מליון 547- כ של בסך

  

  ההכנסה על מסים

 63 -כ של מיסים הוצאות לעומת ש"ח מליון 101 -בכ הסתכמו ברבעון הכנסה על מסים הוצאות
 נדחים מסים ותהוצא כוללים ברבעון ההכנסה על מסים אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מליון
 המס בסיס בין הזמניים ההפרשים ביתרות נטו משינוי בעיקר הנובעים ש"ח מיליון 88 -כ של בסך
 בסך הוצאות אשתקד המקביל (ברבעון בפיתוח להשקעה ונדל"ן להשקעה נדל"ן של ההוגן לשווי
 13 -כ של בסך הקבוצה בחברות נטו שוטפים מסים הוצאות נרשמו ברבעון ).ש"ח מיליון 83 -כ של

 אשתקד המקביל רבעוןב ש"ח מיליון 20 - כ של בסך שוטפים מיסים הכנסות לעומת ש"ח מיליון
 מסים הוצאות זקיפת כנגד שנרשמו ש"ח מליון 73 - כ של בסך שוטפים מסים הכנסות כללו אשר

  .הון קרנות לסעיף במישרין

 

    נטו שהופסקה, מפעילות הפסד
  

 הדיווח בתקופות דורי קבוצת של הפעילות תוצאות את וללכ נטו שהופסקה, מפעילות ההפסד
 כולל הסעיף ברבעון .2016 ינואר בחודש פיתוח, גזית ידי על דורי, קבוצת מניות מכירת בעקבות
 נטו הפסד בעיקר הכולל החברה), חלק ש"ח מליון 195 -(כ ש"ח מליון 230 -כ של בסך הפסד
 חוץ פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הון ןקר מימוש והלוואות, ההון שטרי ערך מירידת
  דורי. קבוצת מניות וממכירת
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 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  בעים מנכסיה המניביםמקורות הנזילות של הקבוצה הינם מזומנים הנו
קווי אשראי, משכנתאות והלוואות לזמן ארוך, גיוסי אגרות חוב, אגרות חוב  לתשלומי דיבידנד) וכן

לשם רכישה, פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים מניבים, פירעון  המשמשים בעיקרם להמרה וגיוסי הון,
 אחרות. השקעות ו התחייבויות, השקעות בחברות מוחזקות

מסתכמות היתרות הנזילות שברשות החברה והחברות המאוחדות שלה, לרבות  2016במרס  31ליום 
 31מיליארד ש"ח. בנוסף, ליום  2.4 -בכ 2015מיליארד ש"ח ולתום שנת  2.5 -השקעות לזמן קצר, בכ

לא מנוצלים  1לחברה ולחברות המאוחדות שלה קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים 2016במרס 
  .2015בדצמבר  31מיליארד ש"ח ליום  8.1 - מיליארד ש"ח, לעומת כ 7.9 -למשיכה מיידית בסך של כ

  

לרשות החברה והחברות המאוחדות שלה עומדים קווי אשראי  2016 במרס 31נכון ליום 
 10.4 -כלא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות בסכום של  1לזמן ארוך מאושרים

   מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה של החברה). 3.1 -כמיליארד ש"ח (
 

לחברה ולחברות המאוחדות שלה נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  2016במרס  31כמו כן, ליום 
מסך הנדל"ן  80.0% - (כ מיליארד ש"ח 60.0 - בפיתוח שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כ

  .להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח)
  

 מיליארד 1.7 - בסך של כשלילי לחברה על פי דוחותיה המאוחדים הון חוזר  2016במרס  31ליום 
(לרבות בחברות בבעלותה המלאה של המורחב ש"ח. מנגד עומדים לרשות החברה במאוחד ובסולו 

ד מיליאר 7.9 -אשר ניתנים לניצול באופן מיידי בסך של כ 1החברה) קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים
מיליארד ש"ח, בהתאמה. בהתאם למדיניות הקבוצה, הקבוצה נוהגת לממן את פעילותה  2.3 - ש"ח וכ

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

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

 
, לחברה על פי דוחותיה הנפרדים תזרים מזומנים שלילי מתמשך 2016במרס  31ליום כמו כן, 

הווה סימן אזהרה, על פי תקנות ניירות ערך מפעילות שוטפת, אשר בצירוף להון החוזר השלילי מ
, ומחייב בהתאם גילוי בדבר תזרים המזומנים החזוי של 1970-(דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל

 החברה, המצורף כנספח ג' לדוח הדירקטוריון.
 

 אף על פי כן, יצוין, כי לדעת הנהלת החברה, לאור מבנה הקבוצה, יש לבחון את תזרים המזומנים של
החברה על בסיס דוחות החברה והחברות הבנות הפרטיות בשליטתה (סולו מורחב), על פיהם 

  מפעילות שוטפת.מתמשך לחברה תזרים מזומנים חיובי 

  

  

  

  

 

  
_________________________________________ 

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

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

ש"ח מיליון  175 - לעומת כש"ח מיליון  290 - בכ ברבעון םהמזומנים מפעילות שוטפת הסתכ םתזרי
ידי - ות שוטפת שימש בעיקר לתשלומי דיבידנד עלתזרים המזומנים מפעיל .המקביל אשתקד רבעוןב

  מליון ש"ח.  272 -חברות הקבוצה בסך של כ

 
הלוואות וקווי אשראי קבלת  החברה והחברות המאוחדות שלה מימנו את פעילותן באמצעות ברבעון

בחברות מוחזקות  באמצעות מכירת חברות מוחזקות והשקעותש"ח, מיליון  293 -בסכום נטו של כ
. תזרימי מזומנים מליון ש"ח 110 - באמצעות הנפקת הון בסך של כומליון ש"ח  398 - ו של כבסך נט

מיליון  199 -לרכישת נדל"ן להשקעה ופיתוח נכסים חדשים בסכום נטו של כ, אלה שימשו בעיקר
  .מיליון ש"ח 510 - אגרות חוב בסכום נטו של כ ולפרעון ש"ח

 

  תוכנית רכישה .3.8
ט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של אגרות החלי 2016במרס  30ביום     .א

מיליון ש"ח, ביחס לכל סדרות אגרות  250חוב של החברה (חלף תכנית קודמת), בהיקף של עד 
. הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת לעת, 2017במרס  31החוב שבמחזור, בתוקף עד ליום 

ועד פרסום דוח זה החברה לא רכשה אגרות בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת החברה. עד למ
 חוב מכוח התוכנית האמורה.

החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של מניות  2016במרס  30ביום     .ב
. הרכישות מכוח 2017במרס  31מיליון ש"ח, בתוקף עד ליום  100החברה בהיקף של עד 

נהלת החברה ככל שמחיר המניה בבורסה ישקף התוכנית יבוצעו מעת לעת, בהתאם לשיקול ה
 למועד פרסוםעד  של החברה (המחושב לפי שווי החזקותיה). NAV -הנחה משמעותית ביחס ל

 מכוח התוכנית האמורה. מניותזה החברה לא רכשה  דוח
   

 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .4
 

. הכספים של החברה וסמנכ"ל יתנם המנכ"להאחראים בחברה לנושא דיווח וניהול סיכוני שוק הי .4.1
, לא חלו שינויים מהותיים 2015, מועד אישור הדוח השנתי של החברה לשנת 2016במרס  30מיום 

 במהות סיכוני השוק ובדרכי ניהולם.
   

ועד למועד אישור הדוחות הכספיים, האחראים על נושא דיווח וניהול  2016בינואר  1בתקופה שמיום  .4.2
הכספים של החברה) קיימו ומקיימים דיונים שוטפים  וסמנכ"להחברה  יתבחברה (מנכ"לסיכוני שוק 

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

 .2016במרס,  17וכן בישיבה מיום  2016במרס  31ליום ו 2015בדצמבר  31ים ליום הדוחות הכספי
 

פוחת הש"ח כנגד  2016במרס  31ועד ליום  2016בינואר  1החל מיום  –שינויים בשערי מטבע חוץ  .4.3
, בהתאמה, ותוסף 6.2%-וכ 3.5%- , כ%0.9-האירו, הדולר הקנדי והריאל הברזילאי בשיעור של כ

לגבי השפעת שינויים בשערי מטבע חוץ על ההון  .3.5%- ר האמריקאי בשיעור של כהש"ח כנגד הדול
בנוסף, החל מיום  .לדוח הדירקטוריוןב' - ו' א ים, ראה נספח2016במרס  31העצמי של החברה, ליום 

 ,דולר הקנדיה ,הש"ח כנגד הדולר האמריקאי פוחתועד לסמוך למועד אישור דוח זה,  2016במרס  31
 ., בהתאמה3.6% - וכ 0.2% - כ, 0.9% - , כ2.4% -בשיעור של כ אל הברזילאיוהרי האירו

  
בנוסף, חלק מהתחייבויות החברה צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל (בעיקר בגין 

מדד המחירים לצרכן (מדד  ירד 2016במרס  31ועד ליום  2016בינואר  1פעילותה בישראל). מיום 
. לגבי השפעת שינויים במדד המחירים לצרכן על ההון העצמי של החברה 0.9% - ידוע) בשיעור של כ

. בנוסף, החל המצורף כנספח א' לדוח הדירקטוריון, 2016במרס  31ראה דוח בסיסי הצמדה ליום 
עלה בשיעור  מדד המחירים לצרכן (מדד ידוע) ועד לסמוך למועד אישור דוח זה, 2016במרס  31מיום 
 .0.2%-של כ
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ומרת, כבעבר, על מתאם גבוה ככל האפשר בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו החברה ש .4.4
נלקחו ההתחייבויות בגין רכישת אותם נכסים. הנהלת החברה בוחנת את מאזן ההצמדה באופן שוטף 

באמצעות כניסה מעת לעת לעסקאות הגנה לניהול  ומגיבה בהתאם להתפתחויות בשערי החליפין
ככלל, החברה משתדלת להחזיק את הונה העצמי במטבעות של השווקים  החשיפה המטבעית.

שיעורים דומים לשיעור הנכסים במטבע האמור מתוך סך וב השונים בהן היא פועלת, למעט הש"ח
היא חשופה. לפרטים בדבר  םאליה הסיכונים הכלכלייםהנכסים. הקבוצה מנהלת ומגדרת בעיקר את 

(אירו, דולר ארה"ב, דולר קנדי, ש"ח וריאל ברזילאי) אשר היקף החשיפה של החברה לכל מטבע 
ונלקחו הלוואות במטבעות השונים, ובדבר היקף  בסיס הצמדה ומטבעותבגינו בוצעו עסקאות החלף 

, ראה טבלה המצורפת 2016במרס  31החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ההחלף, נכון ליום 
 ' לדוח הדירקטוריון.בכנספח 

 
ליום החברה למטבעות השונים  המיוחס לבעלי מניותהחשיפה הכלכלית של ההון  תלהלן התפלגו

  : 2015בדצמבר  31וליום  12016במרס  31
  

  2016 במרס 31                                          
  

  
  

  

  2015בדצמבר  31                                             
  

 
  
  

  

  

  

  

_________________________________________  

  ' לדו"ח הדירקטוריון.בנספח  גם ראה 1
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     היבטי ממשל תאגידי .5
     

 תרומות  .5.1
  

 הקבוצה רואה עצמה מחויבת לדאוג ולסייע לקהילות בהן היא פועלת בהתאם למדיניות ההשקעה  
תרמה הקבוצה למגוון פעילויות בתחומי החינוך,  ברבעוןנהלת החברה. שאושרה על ידי הת החברתי

 התרבות, הרווחה והבריאות במדינות בהן החברה פועלת. 
  

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

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

 

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

  

  ש"ח. מיליון 0.8- הסתכמו לכ ברבעוןסך תרומות הקבוצה 

 
    גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד   .6

     

 מידע נוסף ואירועים לאחר תאריך הדיווח .6.1
 ה'5לפרטים בדבר הסכמות לרכישת חלקו של מר רונן אשכנזי בגזית פיתוח, ראה באור   .א

  הכספיים. לדוחות
מיליון  100 - , בהיקף של כFCRלפרטים בדבר התקשרות עם חתמים לשם גיוס הון, על ידי   .ב

 ו' לדוחות הכספיים.5דולר קנדי, ראה באור 
מליון  200, בהיקף של EQYלפרטים בדבר התקשרות בהסכם להנפקת אגרות חוב, על ידי   .ג

 ב' לדוחות הכספיים.5דולר, ראה באור 
ד' לדוחות 5מליון דולר קנדי, ראה באור  150, בהיקף של FCRלפרטים בדבר גיוס חוב, על ידי   .ד

 הכספיים.
מליון דולר קנדי על ידי  121- רטים בדבר פדיון מוקדם של אגרות חוב להמרה בהיקף של כלפ  .ה

FCR ) א' לדוחות הכספיים.5), ראה באור 50%) ומזומן (50%בתמורה להנפקת מניות  
 

  

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .6.2

נים בתקופת הדוח לא חלו שינויים באומדנים החשבונאים הקריטיים. למידע נוסף בדבר אומד
  .2015בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  ב' לדוחות הכספיים2באור  ראהחשבונאיים קריטיים, 

  

  פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור .7
  

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

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

ליון ש"ח. לא חל מ 1,134 - הנו כ 2015בדצמבר  31המשועבדים האמורים בדוחות הכספיים של החברה ליום 
   .2015בדצמבר  31לעומת שוויים ליום  2016 במרס 31ליום  שינוי מהותי בשווים של הנכסים המשועבדים 

  

 

 

  

 2016במאי,  25
    

 מנכ"ל ודירקטור -רחל לוין   יו"ר הדירקטוריון - חיים כצמן   תאריך אישור דוח הדירקטוריון
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 נספח א' לדוח הדירקטוריון

 צמדהדוח בסיסי ה
          

 2016במרס  31  

  

בש"ח צמוד 
למדד 

המחירים 
לצרכן

בדולר 
של 

ארה"ב 
או 

בהצמדה 
אליו

בדולר 
קנדי או 

בהצמדה 
אליו

באירו או 
בהצמדה 
 אליו

בש"ח לא 
 אחר צמוד

ללא 
בסיס 
 סה"כהצמדה

מליוני ש"ח  
        נכסים
          

 2,433  -  141 26  1,408 118 740 -  שווי מזומניםמזומנים ו
 60  -  21  -  1 21 17 -  פקדונות והלוואות לזמן קצר
 646  142  123 17  219 61 79 5  לקוחות וחייבים ויתרות חובה
 1,576  -  568 158  329 379 137 5  השקעות והלוואות לזמן ארוך

 4,715  142  853 201  1,957 579 973 10  הכל נכסים כספיים- סך
               

 1,322  1,322  -  -  - - - -  )1נכסים פיננסים אחרים (
 77,892  954  12,213  2,735  20,343  23,841 17,806 -  )2נכסים אחרים (

          
83,929  2,418 13,066  2,936 22,300 24,420 18,779 10  הכל נכסים-סך

          

        התחייבויות

          
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני 

 876  -  2 131  658 85 - -  אשראי אחרים   
 2,298  222  630 100  437 576 154 179 תים וזכאים ויתרות זכותספקים ונותני שירו

 5  -  -  -  5 - - - התחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה
 30,333  -  1,194 832  9,289 6,538 1,634 10,846  ) 3אגרות חוב (

 947  -  -  -  - 947 - -  אגרות חוב להמרה 
התחייבויות נושאות ריבית לתאגידים בנקאיים 

 12,658  -  1,370 228  922 3,978 5,804 356  )3ולאחרים (   
 392  -  2  -  252 62 75 1  התחייבויות אחרות

          
 47,509  222  3,198  1,291  11,563  12,186 7,667 11,382  הכל התחייבויות כספיות- סך
          

 4,880  4,880  -  -  - - - -  )4התחייבויות אחרות (
          

52,389  5,102  3,198  1,291 11,563 12,186 7,667 11,382  הכל התחייבויות-סך

          
31,540 )2,684( 9,868  1,645 10,737 12,234 11,112 )11,372( יבויותנכסים בניכוי התחי

          
בעיקר מכשירים פיננסיים המוצגים בשוויים ההוגן.)1(

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

ש"ח, עסקאות החלף נוספות מיליון  5,083 - החלף בסיס הצמדה ומטבע מש"ח צמוד למטבע חוץ בהיקף כולל של כלתאריך הדיווח לחברה עסקאות)3(
 מיליון ש"ח.  785 - ש"ח ועסקת החלף נוספת מדולר ארה"ב לריאל ברזילאי בהיקף של כמיליון  1,627 - מש"ח נומינלי למטבע חוץ בהיקף כולל של כ

פיננסיים.בעיקר מיסים נדחים ונגזרים )4(
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  הדירקטוריון לדוח 'ב נספח
  2016 במרס 31 ליום מטבעית חשיפה בדבר נוסף מידע

  

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

 שבמאזן ההתחייבויות מצבת ואת הנכסים מצבת את מציגה האמורה הטבלה .2016 במרס 31 ליום נכון ההחלף,
 על בהתאמה, ותיה,התחייבוי ומסך החברה נכסי מסך שיעורם ואת )1חדשים ובשקלים המקור (במטבע החברה
 במטרה מטבע, החלף עסקאות אמצעותב החברה שמבצעת הפיננסיות ההתאמות סך ואת ,2ייחס איחוד בסיס

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

  

 

דולר  ש"ח הנתונים מוצגים במיליונים
דולר  אירו בארה"

 קנדי
 ריאל
ברזילאי

סה"כ 
 בש"ח

 -  1,583  3,166  3,653  1,906  3,056  מצבת נכסים במטבע מקור
 36,772  1,660  9,222  15,655  7,179  3,056  מצבת נכסים בש"ח

 100  4  25  43  20  8  מסך הנכסים %
מצבת התחייבויות במטבע 

 -  -  1,556  1,428  1,098  12,158  מקור
עסקאות החלף מטבע במטבע 

 -  889  806  1,219  195  )9,883( מקור
מצבת התחייבויות במטבע 

 -  889  2,362  2,647  1,293  2,275  מקור
מצבת התחייבויות בש"ח 

 26,300  932  6,880  11,344  4,869  2,275  בהתאמה לעסקאות החלף
 100  4  26  43  18  9  ההתחייבויות %
 -  694  804  1,006  613  781  ה"כ הון עצמי במטבע מקורס

 10,472  728  2,342  4,311  2,310  781  3סה"כ הון עצמי כלכלי בש"ח
 100  7  22  41  22  8  מסך ההון העצמי %
        

.2016במרס  31על פי שערי חליפין ליום  .1
על פי כללי חשבונאות מקובלים, אלא בהתאם לשיעורי ההחזקה שלהצגת מאזן החברה באיחוד יחסי אינה מבוצעת .2

 החברה בכל אחת מהחברות המאוחדות באותו המועד. 
 מייצג את ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול מסים נדחים בגין שערוך נדל"ן להשקעה..3
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  לדוח הדירקטוריון ג'נספח 
  גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי

, הכולל את ההתחייבויות הקיימות והצפויות שעל החברה 2016 במרס 31 דבר תזרים מזומנים חזוי ליוםלהלן גילוי ב
לפרוע במהלך השנתיים ממועד הדוח, וכן פירוט המקורות הכספיים שמהם צופה החברה לפרוע את ההתחייבויות 

 ש נכסים להםומימו , למעט השקעותבהיעדר הנחת גיוס הון וחוב וכן השקעות נוספותהאמורות, 
 :התחייבה החברה עד למועד אישור הדוחות הכספיים

  
עד  1.4.2016

31.12.2016  
עד  1.1.2017

31.12.2017
עד  1.1.2018 

31.3.2018 

 מליוני ש"ח  

 322  762  1,991  )1יתרת נכסים נזילים לתחילת התקופה (

      

       מקורות סולו:

  266   1,245   794   ) 2מפעילות שוטפת במוחזקות (

  266   1,245   794   סה"כ מקורות

  

          שימושים סולו:

  

  )683(   )486(   )5) (3תזרים מזומנים לפעילות שוטפת (

 

)255(  

  

 )728(  )857(   )5) (4תזרים מזומנים לפעילות מימון (

 

)8( 

      

 -  -  )339(   השקעה בחברות בנות

      

  -   -   )46(   מתן הלוואות לחברות בנות

           

 -  )274(  )295(   )6חלוקת דיבידנדים צפויים (

      

 )263( )1,685(  )2,023(  סה"כ שימושים

      

 325 322  762   יתרת נכסים נזילים לסוף התקופה

 

ם בהיקף לחברה ולחברות הבנות הפרטיות של החברה נדל"ן ובטוחות סחירות לא משועבדי, 2016 במרס 31ליום 
 מיליארד ש"ח. 8.0 -של כ
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  הנחות עבודה עיקריות ששימשו את החברה בהצגת תזרים המזומנים החזוי:

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

, לרשות החברות בבעלותה המלאה של 2016 במרס 31. בנוסף, נכון ליום מסגרות קווי אשראי באותה רמה
 1.1 -החברה עומדים קווי אשראי מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות בסכום של כ

ת בנות בבעלותה המלאה של החברה לסוף מיליארד ש"ח כך שיתרת הנכסים הנזילים של החברה וחברו
מיליארד ש"ח,  1.4 -מיליארד ש"ח וכ 1.4 - מיליארד ש"ח, כ 1.9 - התקופות האמורות בטבלה לעיל הינה כ

  בהתאמה.

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

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

  .פירעון קרן אגרות חוב על פי תנאי אגרות החוב  )4(

מבוסס על שערי חליפין וריביות משתנות על פי תחזיות הבנקים ועל עליה שנתית במדד המחירים לצרכן   )5(
  פירעונות קרן וריבית.היקף . לשינויים בהנחות אלו עשויים להיות השפעות על 0.8% -ור של כבשיע

   .של החברההנוכחית בהתאם למדיניות הדיבידנד   )6(

  

  מידע צופה פני עתיד:

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

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

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

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

  של התפתחויות כאמור אלה באלה.

מידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. ה
הגורמים העשויים להשפיע על כך הינם, בין היתר, שינויים והתפתחויות בסביבה הכלכלית ובשווקים 
בהם פועלת הקבוצה, לרבות שינויים בפרמטרים שפורטו לעיל והתממשותם של כל או חלק מגורמי 

כון המאפיינים את פעילות הקבוצה, ובכלל זה התפרצות מחודשת של המשבר הפיננסי, הרעה הסי
 בתנאים מסחריים והכלכליים למימושן של הזדמנויות עסקיות וכיוצ"ב.

  

  

  

  

  

  

  

  

  
_________________________________________ 

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

 חברות הקבוצה עמלות שונות לרבות עמלת הקצאת אשראי.
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(להלן: "החברה") לדוח התקופתי  גלוב בע"מ-עדכון תיאור עסקי החברה של גזית
   2015לשנת 

, יובאו להלן פרטים בדבר 1970 –תקופתיים ומיידיים), התש"ל א' לתקנות ניירות ערך (דוחות 39בהתאם לתקנה 
 2015שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה מאז פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 

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

  חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות – 3עדכון לסעיף 

ש"ח  0.46מיליון ש"ח ( 90 -חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום של כ 2016אפריל ב 20יום ב  .א
 למניה).

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

  

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

ומכירתם לציבור בארה"ב, ראה  LIHעל ידי   EQYמליון מניות  11.4-בר המרת יחידות המירות בכלפרטים בד  .א
 לדוחות הכספיים. 1א'3באור 

 1ב'3מליון דולר, ראה באור  101 - , בהיקף של כEQYלפרטים בדבר פדיון מוקדם של אגרות חוב, על ידי   .ב
 לדוחות הכספיים.

מליון דולר, ראה  200 -שתי סדרות אגרות חוב בהיקף של כ בהסכם להנפקת  EQYלפרטים בדבר התקשרות   .ג
  ב' לדוחות הכספיים.5באור 

  

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

       מליון דולר קנדי, ראה באור  117 -על ידי החברה, בהיקף של כ FCRמליון מניות  6.5לפרטים בדבר מכירת   .א
 ים.לדוחות הכספי 2א'3

 א' לדוחות הכספיים.5, ראה באור FCRבדבר פרעון מוקדם של אגרות חוב להמרה, על ידי  םלפרטי  .ב

 ' לדוחות הכספיים.ד5מליון דולר קנדי, ראה באור  150 -בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ג

  לדוחות הכספיים. ו'5ר מליון דולר קנדי, ראה באו 100 -בהיקף של כ  FCRלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ד
 

  ייזום וביצוע של פרויקטים בתחום המגורים – 10עדכון לסעיף 

  לדוחות הכספיים. ד'3לפרטים בדבר מכירת כל מניות קבוצת דורי שהיו בבעלות גזית פיתוח, ראה באור 

  גזית פיתוח – 11.1עדכון לסעיף 

 לדוחות הכספיים. ה'5יתוח, ראה באור לפרטים בדבר הסכמות לרכישת חלקו של מר רונן אשכנזי בגזית פ

  מימון –19עדכון לסעיף 

לדוחות  2ב'3מליון ש"ח, ראה באור  78 - לפרטים בדבר רכישה עצמית של אגרות חוב על ידי החברה, בהיקף של כ
  הכספיים.

  סוימי –20עדכון לסעיף 

 הכספיים.ג' לדוחות 3, ראה באור 2016לפרטים בדבר שינוי מס החברות בישראל החל משנת 
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  להשקעה ן"נדל גילוי בדבר נכסים מהותיים מאוד בהתאם לפרק ו' להנחיית גילוי בנוגע לפעילות

G סינמה  

רבעון ראשון  
 2016לשנת 

 2015בדצמבר  31ליום 
ולשנה שנסתיימה 
 באותו תאריך

 495,600 495,600 שווי הנכס (אלפי ש"ח)

NOI (אלפי ש"ח) 31,893 8,319 בתקופה 

 2,402 )141( שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)(הפסדי) רווחי 

 100% 99.8% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 6.9% 6.5%  (%)בפועל שיעור תשואה 

  1,451 1,481 דמי שכירות ממוצעים למ"ר (לשנה בש"ח)

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

- 
- 

  

G TWO 

 
רבעון ראשון 

 2016ת לשנ

בדצמבר  31ליום 
ולשנה  2015

שנסתיימה באותו 
 תאריך

 281,750 281,750 שווי הנכס (אלפי ש"ח)

NOI (אלפי ש"ח) 20,171 5,245 בתקופה 

 5,764 324)( שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)(הפסדי) רווחי 

  99% 96% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 7.2% 7.2%  (%)בפועל שיעור תשואה 

 881 928 ות ממוצעים למ"ר (לשנה בש"ח)דמי שכיר

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

- - 

G ONE 

 
רבעון ראשון 

 2016לשנת 

 2015בדצמבר  31ליום 
ולשנה שנסתיימה 
 באותו תאריך

 291,200 291,200 שווי הנכס (אלפי ש"ח)

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

NOI (אלפי ש"ח) 20,879 5,279  בתקופה  

 )8,318( )35( שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)(הפסדי) רווחי 

 98.7% 96% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 7.2% 7.0%  (%)בפועל שיעור תשואה 

 830 843 דמי שכירות ממוצעים למ"ר (לשנה בש"ח)

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

- 
- 
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  גלוב בע"מ-גזית
  

  2016, במרס 31דוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים ליום 
  

  בלתי מבוקרים
  

  
  
  

  
  תוכן העניינים

  

  עמוד  

  סקירת דוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים
  

34 

  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
  

35  

  הפסד או רווח  דוחות תמציתיים מאוחדים על
  

37  

  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל
  

38  

  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון
  

39  

  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

42  

  באורים לדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים
  

45  

  
  

-  - -  -  - -  - - - -  - -  -
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 חשבון המבקר לבעלי המניות של גזית גלוב בע"מדוח סקירה של רואה ה

 

 מבוא

  

הקבוצה), הכולל את הדוח  - סקרנו את המידע הכספי המצורף של גזית גלוב בע"מ וחברות בנות שלה (להלן 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד,  2016במרס  31התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

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

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

  לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

  

- לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של חברה שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ
מכלל ההכנסות  18%-והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ 2016במרס  31המאוחדים ליום  מכלל הנכסים 17%

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

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

  

 היקף הסקירה

  

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

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

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

  

  מסקנה

  

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

  

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

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

  

  
  

  קוסט פורר גבאי את קסירר   אביב,-תל
  רואי חשבון    2016במאי,  25

 

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

 

  +972-3-6232525   .טל

  972-3-5622555+  פקס
ey.com  

 



  בע"מ גלוב-גזית
  הכספי המצב על מאוחדים תמציתיים דוחות
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 ליום   
בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2016 2015  2015 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

      נכסים
      

      נכסים שוטפים

      
 2,125  2,991  2,433  מזומנים ושווי מזומנים

 203  357  60  פקדונות והלוואות לזמן קצר
 38  45  42  ניירות ערך סחירים

 77  128  50  נגזרים פיננסיים
 467  582  218  לקוחות והכנסות לקבל

 363  389  401  חייבים ויתרות חובה
 522  583  -  מלאי בניינים ודירות למכירה

 24  22  27  מסים שוטפים לקבל
    
  3,231  5,097  3,819 
    

 826  303  513  נכסים מוחזקים למכירה
    
  3,744  5,400  4,645 

    נכסים לא שוטפים
    

 2,996  2,196  2,665  השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני
 754  709  743  השקעות אחרות, הלוואות ויתרות חובה

 771  373  889  ניירות ערך זמינים למכירה
 702  720  341  נגזרים פיננסיים
 70,606  65,951  71,799  נדל"ן להשקעה

 2,587  3,119  2,666  נדל"ן להשקעה בפיתוח
 170  201  128  רכוש קבוע, נטו

 900  100  915  נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 105  87  39   מסים נדחים

    
  80,185  73,456  79,591 
    

  83,929  78,856  84,236 
      
      

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



  בע"מ גלוב-גזית
  הכספי המצב על מאוחדים תמציתיים דוחות
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 ליום 
בדצמבר 31 במרס31ליום 

2016 2015  2015 
 מבוקר בלתי מבוקר

 מליוני ש"ח

     התחייבויות והון

     התחייבויות שוטפות

 1,062  570 876 י מתאגידים בנקאיים ואחריםאשרא
 2,279  2,618 2,228 חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

 45  55 40  נגזרים פיננסיים
 833  812 500  ספקים ונותני שירותים

 1,521  1,597 1,717  זכאים ויתרות זכות
 326  275 - מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

 111  93 81  מסים שוטפים לשלם
  
 5,442 6,020  6,177 

 50  17 5 התחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה
  
 5,447 6,037  6,227 

   התחייבויות לא שוטפות
  

 29,480  27,931 29,043  אגרות חוב
 921  1,162 603  אגרות חוב להמרה

 11,457  9,428 12,064 התחייבויות נושאות ריבית לתאגידים בנקאיים ולאחרים
 93  95 133  נגזרים פיננסיים

 402  450 392  התחייבויות אחרות
 4,661  4,331 4,707  מסים נדחים

   
 46,942 43,397  47,014 
  

  מניות החברההון המיוחס לבעלי 

 249  232 249  הון מניות
 4,983  4,413 4,985  פרמיה על מניות

 5,207  5,209 4,839  יתרת רווח
 )3,103(  )2,162( )2,936( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 197   171 262  קרנות אחרות
 )21(  )21( )21( מניות אוצר

   
 7,378 7,842   7,512 

 23,483  21,580 24,162 זכויות שאינן מקנות שליטה
  

 30,995  29,422 31,540  סה"כ הון
  
 83,929 78,856  84,236 

 ם.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדי

           2016במאי,  25
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  חיים כצמן 

  יו"ר הדירקטוריון
  רחל לוין 

  ודירקטור מנכ"ל
  עדי ימיני 

  סמנכ"ל כספים
  

 



  בע"מ גלוב-גזית
  הפסד או רווח על מאוחדים תמציתיים דוחות
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לשנה 

 שהסתיימה

  
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
 31ביום 

 בדצמבר

  2016 2015 2015 
 מבוקר בלתי מבוקר 

  
 מליוני ש"ח

(למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה)

 6,150   1,527   1,539  הכנסות מהשכרת מבנים
 1,966   499   487  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

     
 4,184  1,028  1,052  הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים

   
 711  107  249  יתוח, נטועליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפ

 )726( )170( )175( הוצאות הנהלה וכלליות
 31  4  9  הכנסות אחרות
 )795( )501( )18( הוצאות אחרות

 234  31  35  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו
   

 3,639  499  1,152  רווח תפעולי
   

 )1,831( )309( )723( מימוןהוצאות 
 852  617  60  הכנסות מימון

   
 2,660  807  489  רווח לפני מסים על ההכנסה

 166  63  101  מסים על ההכנסה
   

 2,494  744  388  רווח נקי מפעילויות נמשכות
 )188( )17( )230( הפסד מפעילות שהופסקה, נטו

   
 2,306  727  158  קי רווח נ

    מיוחס ל:
 620  376  )278( בעלי מניות החברה

 1,686  351  436  זכויות שאינן מקנות שליטה
   
 158  727  2,306 

    רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)
 4.05  2.15  )0.42( רווח נקי (הפסד) בסיסי מפעילויות נמשכות

 )0.58( )0.04( )1.00( הפסד בסיסי מפעילות שהופסקה

 3.47  2.11  )1.42( סך הכל רווח נקי (הפסד) בסיסי

 4.02  2.15  )0.44( רווח נקי (הפסד) מדולל מפעילויות נמשכות

 )0.57( )0.05( )1.00( הפסד מדולל מפעילות שהופסקה

 3.45  2.10  )1.44( ) מדוללסך הכל רווח נקי (הפסד

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



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

 31ה ביום 
    בדצמבר

חודשים שהסתיימו 3-ל
  במרס 31ביום 

   2016 2015 2015 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 מליוני ש"ח   
    

 2,306  727  158 רווח נקי
     

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

     סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד

 )3,834( )2,010( 165  )1התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ (
 )25( )28( )48( )1סקאות גידור תזרימי מזומנים (הפסדים בגין ע

 )66( )26( 106  רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 -  -  51  מימוש קרנות הון בגין מכירת חברה שאוחדה בעבר

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

 )3,473( )1,612( 274  ווח (הפסד) כולל אחרסה"כ ר

 )1,167( )885( 432  סה"כ רווח (הפסד) כולל

   מיוחס ל:

 )901( )166( )20( )2בעלי מניות החברה (
 )266( )719( 452 זכויות שאינן מקנות שליטה

  432 )885( )1,167( 

 לל חלק החברה ברווח כולל אחר של חברות המטופלות כו )1(
 22  18  1  בשיטת השווי המאזני   

      
      הרכב ההפסד הכולל המיוחס לבעלי מניות החברה: )2(
   

 620  376  )278( רווח נקי (הפסד) 
 )1,900( )959( 124  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 )7( )9( )15( דים בגין עסקאות גידור תזרימי מזומניםהפס
 )66( )26( 106  רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 -  -  43  מימוש קרנות הון בגין מכירת חברה שאוחדה בעבר

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

)20( )166( )901( 
    

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



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

 הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווחמניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים 
של פעילויות 

סה"כת אוצרמניוקרנות אחרותחוץ

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

בלתי מבוקר  
מליוני ש"ח  
     

 30,995  23,483 7,512  )21(197 )3,103(5,207 4,983 249 (מבוקר) 2016בינואר,  1יתרה ליום 
     

 158  436 )278( - - - )278( - - רווח נקי (הפסד)
 274 16 258  - 91 167 -  - - רווח כולל אחר

         
 432  452 )20( - 91 167 )278( - - סה"כ רווח (הפסד) כולל

     
 *)- - *)-  - )2(- - 2 *)- מימוש ופקיעת כתבי אופציה למניות החברה

 12 10  2  - 2 - -  - - עלות תשלום מבוסס מניות
 )90(- )90( - - - )90( - - דיבידנד שהוכרז **)

 )18( )18( -  - - - -  - - זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שנמכרה
יות שאינן מקנות שליטה זקיפת חלקם של בעלי זכו

 - 2  )2( - )2(- -  - - בגרעון בהון בחברה בת לבעלי מניות החברה   
 177  233 )56( - )56(- -  - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 326  295  31  - 31 - -  - - מכירת מניות לזכויות שאינן מקנות שליטה
 )1()2( 1  - 1 - -  - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 )1()1( -  - - - -  - - רכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה בחברה מאוחדת
 )292( )292( -  - - - -  - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

          
 31,540  24,162 7,378  )21(262 )2,936(4,839 4,985 249 2016במרס,  31יתרה ליום 

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

.2016באפריל,  20מליון ש"ח) אשר שולמו ביום  89.9- ח למניה (סך כולל של כש" 0.46הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2016במרס,  31בשלושת החודשים שהסתיימו ביום **)

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



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

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווח מניות

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
פעילויות חוץ

קרנות 
אחרות

הלוואות 
לרכישת 
מניות

מניות 
סה"כ אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

בלתי מבוקר  
מליוני ש"ח  
     

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

 727  351 376  - - - - 376 - -   רווח נקי 
 )1,612( )1,070()542( - - )21()521(- - - הפסד כולל אחר

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

           
 *) - - *) -  - - )2(- - 2 *)  - מימוש כתבי אופציה למניות החברה

 *) - - *) -  - *) - - - *)- - - פרעון הלוואות לרכישת מניות
 15 14  1  - - 1 - - - - עלות תשלום מבוסס מניות

 )82(- )82( - - - - )82(- - דיבידנד שהוכרז 
 4,111  4,111  -  - - - - - - - זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות שאוחדו לראשונה

זקיפת חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 - 11 )11( - - )11(- - - - בגרעון בהון בחברה בת לבעלי מניות החברה   

 825  748 77  - - 77 - - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה
 )6()6( -  - - - - - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

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

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

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

       לק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים ח
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 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווח מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות חוץ

קרנות 
אחרות

הלוואות 
לרכישת 
סה"כמניות אוצרמניות

זכויות 
שאינן 
מקנות 
סה"כ הון שליטה

מבוקר  
מליוני ש"ח  
     

 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(- - דיבידנד ששולם

 4,250  4,250  -  - - - -  - - - זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות שאוחדו לראשונה
 זקיפת חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 -  76 )76( - - )76(-  - - - בגרעון בהון בחברה בת לבעלי מניות החברה   
 2,451  2,366  85  - - 85 -  - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 561  453 108  - - 108 -  - - - מכירת מניות לזכויות שאינן מקנות שליטה
 )197( )209( 12  - - 12 -  - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

פדיון מוקדם, המרה ורכישה חוזרת של אגרות חוב 
 להמרה בחברה מאוחדת   
     - - -  - - - -  - )2( )2( 

 )1,078( )1,078( -  - - - -  - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
           

 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 *)
      

      מציתיים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים ת
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לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

  בדצמבר
 חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

 2016 2015 2015 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 
    

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 2,306  727   158 רווח נקי

   ושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:התאמות הדר

   התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 991  )306(  663 הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
 )242( )35( )35(חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו

 )711( )107( )249(ח, נטועליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתו
 89  11  8  פחת והפחתות

 183  58  101  מסים על הכנסה
 20  4  -  ירידת ערך נכסים אחרים

 106  6  )1( הפסד (רווח) הון, נטו
 1  -  - שינוי בהתחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

 1,531  1,531  - הפסד משיערוך חברה מוחזקת
 -  -  230 ד')3נטו ממכירת חברה מאוחדת (באורהפסד

 )1,065( )1,065( - רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
 45  13  12 עלות תשלום מבוסס מניות

    
  729  110  948 
    

   שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
   

 57  )89( )147(בים ויתרות חובהירידה (עלייה) בלקוחות והכנסות לקבל ובחיי
 ירידה (עלייה) במלאי בניינים וקרקעות בניכוי מקדמות מרוכשי 

 29  )26( -  דירות וממזמיני עבודות, נטו   
 )55( )92( 42 עלייה (ירידה) בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות

 1  )8( )11(עלייה (ירידה) בפקדונות משוכרים, נטו
    
 )116( )215(  32 
    
 3,286  622  771  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני ריבית, דיבידנדים ומסים

    
   מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה עבור:

   
 )1,830( )465( )461( ריבית ששולמה

 43  15  11  ריבית שהתקבלה
 70  20  17  תקבלדיבידנד שה

 )55( )17( )48( מסים ששולמו
    
 )481( )447( )1,772( 
    

 1,514  175  290 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

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



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

  
 

43  

   
לשנה 

שהסתיימה 
 31ום בי

  בדצמבר
 חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

 2016 2015 2015 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 1,145  1,145  -  איחוד לראשונה של חברה שדווחה בעבר בשיטת השווי המאזני (א)
 )2,233( -  -  (ב) השקעה בחברה שאוחדה לראשונה

 -  -  )105( יציאה מאיחוד בגין מכירת חברה שאוחדה בעבר (ג)
 185  6  128  החזר השקעה ותמורה ממכירת חברות מוחזקות

 )1,193( )127( )56( השקעות והלוואות לחברות מוחזקות
 )3,338( )861( )997( רכישה, הקמה ופיתוח של נדל"ן להשקעה

 -  -  337  בסעיפי הון חוזר בקשר עם פעילות השקעהשינויים 
 )15( )2( )1( השקעות ברכוש קבוע

 1,164  393  798  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה, בניכוי מס ששולם
 *) -  -  1  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 )61( )38( )54( מתן הלוואות לזמן ארוך
 97  14  14  פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך

 )19( 2  43  השקעות לזמן קצר, נטו
 )529( )8( )26( השקעות בנכסים פיננסיים

 360  270  28  ומשיכת פקדונות תמורה ממכירת נכסים פיננסיים
   

 )4,437( 794  110  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה
    

    לות מימוןתזרימי מזומנים מפעי
    

 586  -  -  הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
 *) -  *)  -  -  פרעון הלוואות שניתנו לרכישת מניות החברה

 *) -  *)  -  *)  -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה
 2,284  790  110  הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה, נטו

 )197( )6( )1( שאינן מקנות שליטהרכישת זכויות 
 482  -  327  מכירת מניות לזכויות שאינן מקנות שליטה בניכוי מס ששולם

 )328( -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 )1,087( )402( )272( דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,224  202  644  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )4,251( )490( )578( פרעון הלוואות לזמן ארוך

 482  390  206  קבלת קווי אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך, נטו
 428  84  21  קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 )2,582( )77( )510( פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה
 5,624  1,087  -  גרות חוב הנפקת א

 4,665  1,578  )53( מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

 )267( )206( )39( הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 1,475  2,341  308  עלייה במזומנים ושווי מזומנים

 650  650  2,125  ם ושווי מזומנים לתחילת התקופהיתרת מזומני

 2,125  2,991  2,433  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 מיליון ש"ח. 1-*)   מייצג סכום הנמוך מ
 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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לשנה 

שהסתיימה

  
 חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
 31ביום 

 בדצמבר
 2016 2015 2015 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

 איחוד לראשונה של חברה שדווחה בעבר בשיטת השווי המאזני (א)
    הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים):

 )245(  )245( - נכסים שוטפים
 360   360  -טפותהתחייבויות שו

 -  115   115 
-

 )13,375(  )13,375( - נכסים לא שוטפים
 6,345   6,345  -התחייבויות לא שוטפות

 4,111   4,111  -זכויות שאינן מקנות שליטה
 452   452  - מימוש קרנות הון

 3,963   3,963  -מימוש השקעה לפי שווי מאזני
 )1,531(  )1,531( -משערוך השקעה קודמת הפסד

 1,065   1,065  -רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
 1,145   1,145   - גידול ביתרת המזומנים ושווי מזומנים 

    השקעה בחברה שאוחדה לראשונה(ב)

    הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים):

 )34(  - - סים שוטפים, נטונכ

 )6,294(  - - נכסים לא שוטפים
 4,758   - -התחייבויות לא שוטפות

 139   - -זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שאוחדה לראשונה
 )802(  - -מוניטין שנוצר ברכישה

- -  )2,233( 

     שאוחדה בעבר יציאה מאיחוד בגין מכירת חברה (ג) 

    נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום המכירה:

 -  - )79(הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים)
 -  - 82  נכסים לא שוטפים

 -  - )305(התחייבויות לא שוטפות
 -  - )18(זכויות שאינן מקנות שליטה

 -  - 164 כירת חברה מאוחדתרווח בגין מ
 -  - 51  קרנות הון 
 -  - )105( קיטון ביתרת המזומנים ושווי מזומנים 

    פעולות מהותיות שלא במזומן (ד) 

 
 רכישת נדל"ן להשקעה בניכוי הלוואות שהומחו, תמורת 

 167  - - מניות חברה כלולה   

 
 שלום ריבית של אגרות חוב המרה, פדיון מוקדם ות

 175  31  24  להמרה במניות חברה מאוחדת    

 -  82  90  דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה 
 76  109  96 דיבידנד לשלם לזכויות שאינן מקנות שליטה

    מידע נוסף(ה)
 142  16  - מסים ששולמו ונכללו במסגרת פעילויות השקעה ומימון 

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

שלושה של  ולתקופה 2016, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .א
דים). יש דוחות כספיים ביניים מאוחוכן  תקופת הדוח - אותו תאריך (להלן ב החודשים שהסתיימ

 2015בדצמבר,  31לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
אשר אושרו על ידי דירקטוריון ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם, 

  הדוחות הכספיים השנתיים). -(להלן  2016במרס,  30החברה ביום 
  

הקבוצה) גרעון בהון  - הדיווח) לחברה במאוחד (להלן  תאריך -(להלן  2016במרס,  31ליום   .ב
ש"ח. לקבוצה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך כולל  יארדלימ 1.7 - החוזר בסך של כ

בנוסף, לאחר תאריך הדיווח הקבוצה התקשרה מיליארד ש"ח הניתנים לניצול מיידי.  7.9 - של כ
. 5מיליארד ש"ח, ראה גם באור  1.5 -ל כלגיוס חוב ארוך טווח והון בסך כולל ש בהסכמים

הנהלת החברה בדיעה כי המקורות הנ"ל בתוספת תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת, 
   לעמוד בפרעון התחייבויותיהן לזמן קצר.לכל אחת מחברות הקבוצה יאפשרו 

 
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

  ם תמציתיים מאוחדיםמתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניי  .א
  

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

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

  מו לראשונה על ידי החברהתקנים חדשים, פרשנויות ותיקונים שיוש  .ב
  

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים 
   .תמציתיים מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים

   
 

  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 
  

  גיוסי הון בקבוצה  .א
  

 היחידותאת Liberty International Holdings Limited (”LIH“) ירה , המ2016בחודש ינואר  .1
ומכרה את המניות האמורות באמצעות תשקיף הצעת מכר  EQYמליון מניות  11.4-כב ההמירות

-מכ  EQY-בארה"ב. כתוצאה מההמרה ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב EQYשפרסמה 
 51-בקיטון בהון בסך של כ 2016נת והקבוצה הכירה ברבעון הראשון לש 35.3%- לכ 38.4%

   מליון ש"ח אשר נזקף לקרנות הון.
  

 117-לציבור בקנדה בתמורה לכ FCRמליון מניות  6.5, מכרה החברה 2016במהלך חודש ינואר  .2
 FCR -מליון ש"ח). בעקבות המכירה ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב 327- מליון דולר קנדי (כ

 31- בגידול בהון בסך של כ 2016הכירה ברבעון הראשון לשנת והקבוצה  %39.3- לכ 42.2%- מכ
 זקף לקרנות הון.נמליון ש"ח אשר 

    
  
  
  

  ופדיון חוב בקבוצה גיוס  .ב
  
  
  
  
  

 -מליון דולר (כ 101-בפדיון מוקדם אגרות חוב בהיקף של כ  EQY, פדתה2016בחודש פברואר  .1
. 2017נם המקורי חל בינואר ושמועד פרעו 6.25%מליון ש"ח) הנושאות ריבית בשיעור של  394

מליון  20 - מליון  דולר (כ 5.2- הכירה בהפסד מפדיון מוקדם בסך של כ  EQYכתוצאה מהפרעון
 .2016ש"ח) במהלך הרבעון הראשון לשנת 

  

מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב  70-, רכשה החברה כ2016במהלך הרבעון הראשון של שנת  .2
, לרכישה לא היתה מליון ש"ח 78-בבורסה בתמורה לכט') במהלך המסחר - (סדרות א',ב',ג',ו' ו

 . אגרות החוב בוטלו ויצאו מהמחזור.השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 

  

 15.3%- התקשרו החברה, חברה בשליטת מר רונן אשכנזי המחזיקה בכ 2016בחודש מרס  .3
פיו הקצתה גזית פיתוח לחברה -פיתוח בהסכם על- תוח ("חברת אשכנזי") וגזיתממניות גזית פי

 2.5%ש"ח, נושא ריבית בשיעור פריים בתוספת  מליון 375שטר הון צמית בסכום של 
(המשולמת רק במועד חלוקת דיבידנד או בפירוק). שטר ההון המיר למניות גזית פיתוח החל 

להתחייבותה של החברה שלא להמירו בהתקיים  חודשים ממועד הנפקתו, בכפוף 24מחלוף 
תנאים מסויימים. בכל מקרה של המרת שטר ההון, כולו או חלקו, גזית פיתוח התחייבה 
להקצות לחברת אשכנזי, במועד המרת שטר ההון וללא כל תמורה נוספת, כתבי אופציה 

י בדילול מלא לרכישת מניות גזית פיתוח, בכמות כזאת כך ששיעור ההחזקה של חברת אשכנז
לאחר הקצאתן תהא זהה להחזקותיה בדילול מלא סמוך לפני ההמרה. כתבי האופציה יהיו 
ניתנים למימוש החל ממועד הקצאתם ועד לחלוף שלוש שנים במחיר השווה למחיר המניה בו 

וצמוד לעליה  6.665%, בתוספת ריבית שנתית בשיעור החברהתבוצע המרת שטר ההון על ידי 
מיליון ש"ח אשר  375יל פרעה גזית פיתוח יתרת חוב שלה לחברה בהיקף של במדד. במקב

  .           2016בדצמבר  31מועד פירעונו היה עד 
 

 

 אירועים אחרים  .ג
 

 2016בינואר,  1. ביום 26.5%היה  2014-2015ובשנים  25%היה  2013שיעור מס החברות בישראל בשנת 
, לפיו 2016- ) (שיעור מס החברות), התשע"ו216(מס'  נכנס לתוקפו חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

כתוצאה מהפחתת שיעור המס, חברה  .25%יעמוד על  2016בינואר,  1- שיעור מס החברות החל מה
מליון  14- מליון ש"ח (חלק החברה בהכנסות המס כ 16- מאוחדת הכירה בהכנסות מס בסך של כ

  ש"ח).
  

  פעילות שהופסקה  .ד
 

דיעה החברה כי דירקטוריון גזית פיתוח הודיע על החלטתו לפעול למכירת הו 2016בינואר,  13ביום 
נמכרו  2016בינואר,  14עד מלוא זכויותיה של גזית פיתוח (במישרין ובעקיפין) בדורי קבוצה, וביום 

מלוא החזקותיה של גזית פיתוח (במישרין ובעקיפין) במניות דורי קבוצה, מרביתן במסגרת עסקה 
 ש"ח. ןמיליו 10.7 - מורה כוללת בסך של כמחוץ לבורסה, בת

חדלה החברה לאחד את פעילותה של דורי  2016בעקבות המכירה, החל מהרבעון הראשון לשנת 
  קבוצה בדוחות הכספיים.

  

בעקבות מכירת מניות דורי קבוצה כאמור לעיל, החברה מציגה את השקעתה בשטרי ההון והלוואות 
הכירה ברבעון  , החברהלפיכךמליון ש"ח.  135 - בסך של כגן על בסיס שוויים ההושל דורי קבוצה 

והלוואות, לרבות  מירידת ערך שטרי ההון ,, בהפסד נטו ממכירת המניות2016הראשון של שנת 
- (חלק החברה כ מליון ש"ח 230-בסך של כמימוש קרן הון מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 

רי קבוצה כאמור מוצג בנפרד כפעילות שהופסקה. מספרי הפסד נטו ממימוש דו .מליון ש"ח) 195
  השוואה בגין תוצאות דורי קבוצה מוצגים בנפרד כפעילות שהופסקה.
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 

  

  להלן נתונים על תוצאות הפעולות המתייחסות לפעילות שהופסקה*:

  

 

חודשים  3-ל
שהסתיימו 

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

 2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 
    

 1,153  349 עבודות מביצועו קרקעותהכנסות ממכירת בניינים, 
 1,249  355 עלות מכירת בניינים, קרקעות והעבודות שבוצעו

 )96(   )6( הפסד גולמי
 )68(  )17( ליותהוצאות הנהלה וכל

  )3(   )1(  הוצאות אחרות
 8  4 המאזני, נטו יחלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השוו

 )159(  )20( הפסד תפעולי
 )21(  )3( הוצאות מימון
 9  1 הכנסות מימון

 )17(  5 מסים על ההכנסה (הטבת מס)

 )188(  )17( הפסד מפעילות שהופסקה, נטו
   ל:מיוחס

 בעלי מניות החברה )159( )14(
 )29(  )3(זכויות שאינן מקנות שליטה

 )17(  )188( 
  

  הלן נתונים על תזרימי המזומנים נטו המתייחסים לפעילות שהופסקה ושנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות):ל
 

 

חודשים  3-ל
שהסתיימו 

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  רבדצמב

 2015 

 מבוקר  בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

    

 )132(   )66(  שוטפת
 46    7   השקעה

 )146(   )20(  מימון
  
  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום המתייחסים לפעילות שהופסקה  ותזרימי המזומנים נטותוצאות הפעילות  )*  

  .2016בינואר,  14 - והפעילות נמכרה ב היות מהותיים ינםא, 2016במרס,  31 
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  מכשירים פיננסיים  -: 4באור 
  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .א
  

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

  או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
  

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

  

 

    
במרס  31ליום 

2016 
במרס  31ליום 

2015 
בדצמבר  31ליום 

2015 

יתרה    
שווי 
 יתרה הוגן

שווי 
 יתרה הוגן

שווי 
 הוגן

 מליוני ש"ח    
          
 32,231 30,895  32,103  29,597  31,785 30,333 אגרות חוב   
 962  921  1,234 1,162  989 947 אגרות חוב להמרה   

   
התחייבויות נושאות ריבית לבנקים 

 12,492 12,321  10,673  10,396  12,788 12,663 ולאחרים   

     43,943 45,562  41,155  44,010  44,137 45,685 
 

  סיווג המכשירים הפיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ב
  

שר במהלך תקופת הדיווח לא חל שינוי מהותי בקשר עם סיווג הנכסים והתחייבויות הפיננסיות א
. בנוסף, לא היו 2015בדצמבר,  31נמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן, בהשוואה לסיווגם ליום 

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

  
  לאחר תאריך הדיווחאירועים   -: 5באור 

  
 

  בהיקף של )G-ו  Hמוקדם אגרות חוב להמרה (סדרותפרעון ב FCR, פרעה 2016אפריל בחודש   .א
בתמורה לערכן הנקוב בתוספת ריבית שנצברה,  מליון ש"ח), 352-מליון דולר קנדי (כ 121- כ

 - לכ FCR - בעקבות ההמרה ירד שיעור החזקת החברה ב ).50%) ובמניות (50%שסולק במזומן (
 מליון ש"ח שיזקפו לקרנות הון.  12- צפויה להכיר בגידול בהון בסך של כ קבוצהוה 38.7%

בהסכם להנפקת שתי סדרות אגרות חוב, בדרך של הנפקה  EQY, התקשרה 2016בחודש אפריל   .ב
מליון ש"ח) אשר אינן מובטחות בשעבוד. הסדרות  753-מליון דולר (כ 200- פרטית, בהיקף של כ

 100- , בסך של כ2016מונפקות בשני שלבים: סדרה ראשונה הונפקה בחודש מאי  צפויות להיות
. סדרה שניה תונפק  בחודש אוגוסט, 3.81%מליון דולר ע.נ. הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 

. שתי הסדרות 3.91%מליון דולר ע.נ. הנושאת ריבית שנתית בשיעור של  100-בסך של כ 2016
 .2026עומדות לפירעון בשנת 

 -, בוטל הסכם בעלי המניות בין החברה ואלוני חוץ בנוגע להחזקותיהם ב2016בחודש אפריל   .ג
FCR. 

מליון ש"ח) ע.נ.  437-מליון דולר קנדי (כ 150לציבור בקנדה  FCR, הנפיקה 2016בחודש מאי   .ד
) אשר אינן מובטחות בשעבוד. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור T אגרות חוב (סדרה

 .2026במאי,  6ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום  3.604% של
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  (המשך) אירועים לאחר תאריך הדיווח  -: 5באור 
 

-(ו 15.3% - החברה, גזית פיתוח וחברה בשליטת מר רונן אשכנזי, המחזיקה ב 2016בחודש מאי   .ה
מסגרתן, "), הגיעו להסכמות, בחברת אשכנזיבדילול מלא) מהון המניות של גזית פיתוח (" 25%

בין היתר, הוסכם על רכישת החזקותיה של חברת אשכנזי בגזית פיתוח על ידי החברה. בנוסף, 
הוסכם כי מר אשכנזי יסיים את כהונתו כמנכ"ל גזית פיתוח וכן כי גזית פיתוח, במישרין ובעקיפין, 

כנזי חברת אשאשכנזי את זכויותיה בשתי קרקעות, בניין משרדים בישראל (אשר  לחברתתמכור 
לקבל מימון חלקי בגינו מגזית פיתוח) וחלק מהמניות של חברות הבנות שבבעלותן  תהא זכאית

מקרקעין בבולגריה ובמקדוניה (ביתרת המניות תמשיך להחזיק בעקיפין גזית פיתוח), נכסים 
אשר אינם בליבת עסקיה של החברה. עם השלמת העסקה תחזיק החברה במלוא הון המניות 

 . הצדדים פועלים לחתימה על הסכם מפורט בהתאם להסכמות האמורות.של גזית פיתוח
יצוין כי התמורה בעסקה  ,העסקה בכללותה הינה בהיקף שאינו מהותי לחברה. כמו כן

בכללותה משקפת לנכסי הנדל"ן של גזית פיתוח שווי גבוה יותר מיתרתם בספרי החברה, בפער 
 שאינו מהותי.

הסכם עם קונסורציום של חתמים לגיוס הון באמצעות מכירת ב FCR, התקשרה 2016בחודש מאי   .ו
מליון דולר  100 -דולר קנדי למניה ובסך של כולל של כ 21.10מליון מניות במחיר של  4.7 - כ

לחתמים אופציה, לשלושים יום  FCRמליון ש"ח). במסגרת ההתקשרות העניקה  291 -קנדי (כ
וספות במחיר ההנפקה. במידה והאופציה אלפי מניות נ 711מסגירת ההנפקה, לרכישת עד 

מליון דולר קנדי. ההנפקה צפויה להסגר  115 -תמומש במלואה, היקף ההנפקה יגדל לסך של כ
 או במועד סמוך ובכפוף לאישורים רגולטורים.  2016במאי,  26ביום 

(ללא מימוש האופציה  37.9% -לכ FCR - בעקבות ההנפקה ירד שיעור החזקת החברה ב
מליון ש"ח שייזקף  25 -גידול בהון בסך של כבצפויה להכיר  והקבוצהלחתמים)  שהוענקה

 לקרנות הון.
- (סך כולל של כ למניהש"ח  0.35, הכריזה החברה על דיבידנד בסך של 2016במאי  25ביום   .ז

  .2016ביוני  8, לבעלי המניות של החברה ביום 2016ביוני  16מליון ש"ח) לתשלום ביום  68.4
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  פעילות מגזרי  - :6 באור
  

 תוצאות סיווג לאור .IFRS 8-ב ההנהלה לגישת בהתאם דיווח ברי מגזרים ארבעה על מדווחת החברה
 כמגזר מוצגת להיות קבוצה דורי חדלה שהופסקה, מפעילות הפסד במסגרת קבוצה דורי של הפעילות

  .למפרע הותאמו ההשוואה נתוני .קבלניות" עבודות וביצוע "ייזום דיווח בר
 

   

מרכזים 
מסחריים 
בארה"ב

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

מגזרים 
אחרים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

 בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   
       חודשים 3לתקופה של  
       2016במרס,  31שהסתיימה ביום   
          

 1,539  )61( 81 275  397 478 369  הכנסות המגזר 
         
 1,052  )42( 61 194  272 293 274 הכנסות תפעוליות, נטו מהשכרת מבנים 
         
 1,152  282  51 154  255 269 141 רווח תפעולי מגזרי 
         

 )663(      הוצאות מימון, נטו 
          
 489       רווח לפני מסים על ההכנסה 

   

מרכזים 
מסחריים 
בארה"ב

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
אירופה

מגזרים 
אחרים

התאמות 
 מאוחדלמאוחד

 לתי מבוקרב   
 מליוני ש"ח   
       חודשים 3לתקופה של  
       2015במרס,  31שהסתיימה ביום   
          

 1,527  )54( 87  311  312 522 349  הכנסות המגזר 
         

 1,028  )43( 68  218  208 319 258 הכנסות תפעוליות, נטו מהשכרת מבנים 
         
 499  )366( 58  174  186 303 144 רווח תפעולי מגזרי 
         
 308       הכנסות מימון, נטו 
          
 807       רווח לפני מסים על ההכנסה 
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   מגזרי פעילות (המשך) -: 6באור

   

מרכזים 
מסחריים 
בארה"ב

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
אירופה

מגזרים 
 אחרים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

מבוקר   

 מליוני ש"ח   
        לשנה שהסתיימה ביום 
        2015בדצמבר,  31  
          

 6,150  )208( 344  1,192  1,421 2,001 1,400  הכנסות המגזר 
         
 4,184  )179( 250  834  989 1,254 1,036 הכנסות תפעוליות, נטו מהשכרת מבנים 
         
 3,639  397  163  632  754 1,134 559  רווח תפעולי מגזרי 
         
 )979(       הוצאות מימון, נטו 
          
 2,660       רווח לפני מסים על ההכנסה 

 
     נכסי המגזר

   

מרכזים 
מסחריים 
בארה"ב

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה (*)

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 

אירופה 
מגזרים 
 אחרים

התאמות 
למאוחד 

 מאוחד (**)
בלתי מבוקר   

מליוני ש"ח   

 83,929  7,513  4,571  12,738  22,971 24,322 11,814  2016במרס,  31 
         
 78,856  9,650  5,020  12,631  14,810 24,829 11,916  2015במרס,  31 
         
 84,236  9,779  4,454  12,892  21,679 23,179 12,253 (מבוקר) 2015בדצמבר,  31 
          
          

 

, נובע2015במרס  31ולתאריך הדיווח לעומת  2015בדצמבר  31הגידול בנכסים במגזר מרכזים מסחריים בצפון אירופה ליום  (*)
 .2015כישת נכסים בנורבגיה בחודש יולי בעיקר מר

 
 כוללות נכסים של פעילות שהופסקה. 2015בדצמבר  31 - ו 2015במרס  31התאמות למאוחד לימים  (**)
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  גזית גלוב בע"מ
  

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  
  

  2016, במרס 31ליום 
    

  
  

  םתוכן הענייני
  
  

 עמוד 

 53 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 

  55 המיוחסים לחברהעל המצב הכספי נתונים כספיים מתוך הדוחות תמציתיים המאוחדים 

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

  58 יוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות תמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל המ

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

  61  נתונים נוספים למידע כספי נפרד

  

  
  

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

  בעלי המניות של חברת גזית גלוב בע"מ

  אביב-, תל1דרך השלום 

  

  א.ג.נ.,

  

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

  

 מבוא

  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
ולתקופה של שלושה חודשים  2016במרס  31החברה), ליום  - בע"מ (להלן  גזית גלובשל  1970- התש"ל

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

  
  

את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר הנכסים בניכוי לא סקרנו 
ואשר חלקה של  2016 במרס 31ח ליום מליוני ש" 4,781-ההתחייבויות המיוחסים לה, נטו הסתכמו לסך של כ
תיימה מליוני ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהס 62- החברה ברווח של החברה הנ"ל הסתכם לסך של כ

באותו תאריך. הדוח הכספי של אותה חברה נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוח הסקירה שלהם הומצא לנו 
ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוח הכספי בגין אותה חברה מבוססת על דוח הסקירה של רואי החשבון 

  האחרים.
  

  
  היקף הסקירה

  

"סקירה של מידע כספי לתקופות  - ואי חשבון בישראל של לשכת ר 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 

בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל  סקירה הינה מצומצמת
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

  בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
  

  

  

  מסקנה

  

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

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

  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,- תל

 רואי חשבון  2016אי, במ 25

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

 

  +972-3-6232525   .טל

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

  

   תמציתיים ביניים הכספיים הדוחות מתוך כספי ומידע כספיים נתונים

  לחברה המיוחסים

  

  

31  ליום הקבוצה של המאוחדים תמציתיים ביניים הכספיים הדוחות מתוך נפרד כספי ומידע כספיים נתונים להלן
 המוצגים ,לחברה המיוחסים ),מאוחדים דוחות - להלן( ופתייםהתק הדוחות במסגרת המפורסמים 2016 ,במרס

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

  

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

  

  .השנתיים המאוחדים בדוחות 1 ורבבא כהגדרתן מאוחדות חברות

 



  בע"מ גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום   
 בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2016 2015 2015 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

     נכסים
     

     נכסים שוטפים
     

 661  174  602  מזומנים ושווי מזומנים
 לזמן ארוך  הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות

 187  381  256  לחברות מאוחדות   
 45  121  41  נגזרים פיננסיים

 3  3  7  חייבים ויתרות חובה
 329  -  108  מניות בכורה של חברה מאוחדת

   
 1,225  679  1,014   סה"כ נכסים שוטפים

    
    

    נכסים לא שוטפים
    

 680  717  331  יים נגזרים פיננס
 5,610  6,585  5,604  הלוואות לחברות מאוחדות
 13,593  12,594  13,980  השקעות בחברות מאוחדות

 3  4  2  רכוש קבוע, נטו
   

 19,886  19,900  19,917  סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 21,111  20,579  20,931  סה"כ נכסים 
    

 

 

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



  בע"מ גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום  
 בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2016 2015 2015 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

     התחייבויות והון
     

     התחייבויות שוטפות
     

 -  -  1  אשראי מתאגיד בנקאי
 977  963  937  חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

 20  -  15  נגזרים פיננסיים
 3  5  6  ספקים ונותני שירותים

 165  95  77  זכאים ויתרות זכות
 43  28  43  מסים שוטפים לשלם

 -  82  90  דיבידנד שהוכרז
   

 1,208  1,173  1,169  סה"כ התחייבויות שוטפות
   

   
    התחייבויות לא שוטפות

   
 1,396  1,025  1,513  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 10,994  10,539  10,870  אגרות חוב
 1  *)  -  1  מסים נדחים

   
 12,391  11,564  12,384  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

   
    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

   
 249  232  249  הון מניות

 4,983  4,413  4,985  פרמיה על מניות
 )2,927( )2,012( )2,695( קרנות הון
 5,207  5,209  4,839  יתרת רווח

   
 7,512  7,842  7,378  סה"כ הון

   

 21,111  20,579  20,931  סה"כ התחייבויות והון

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

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

           2016במאי,  25
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  חיים כצמן 

  יו"ר הדירקטוריון
  רחל לוין 

  ודירקטור מנכ"ל
  די ימיניע 

  סמנכ"ל כספים
  

 



  בע"מ גלוב-גזית
  

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

 שהסתיימה

  
חודשים שהסתיימו  3-ל

 במרס 31ביום 
 31ביום 

 בדצמבר
  2016 2015 2015 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 מליוני ש"ח  
     

 2   1  1  הכנסות דמי ניהול מחברות קשורות
 229   48  50  הכנסות מימון מחברות מאוחדות

 721  577  -  הכנסות מימון אחרות
    

 952  626  51  סה"כ הכנסות
    

 53  13  16  הוצאות הנהלה וכלליות
 536  -  387  הוצאות מימון
 407  407  -  הוצאות אחרות

    
 996  420  403  סה"כ הוצאות

    
 )44( 206  )352( נטורווח (הפסד) לפני רווח מחברות מאוחדות, 

    
 646  148  78  רווח מחברות מאוחדות, נטו

    
 602  354  )274( רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

    
 )18( )22( 4  מסים על ההכנסה (הטבת מס)

    

 620  376  )278( רווח נקי (הפסד) המיוחס לחברה

     
     
  
     
  
     
     

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



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

 31ביום 
    בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

 במרס 31ביום 
   2016 2015 2015 
 מבוקר בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   
        
 620  376  )278( ווח נקי (הפסד) מיוחס לחברהר
      

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

    סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד:
      

 9  94  )110( רווח (הפסד) מהפרשי תרגום מטבע חוץ
 )21( )21( -  נים למכירההפסד בגין ניירות ערך זמי

 407  407  -  מימוש קרן הון הפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

    
 395  480  )110( רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה

    
 רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברות מאוחדות 

 )1,916( )1,022( 368  (לאחר השפעת מס)   
    
    
      

 )1,521( )542( 258  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה
      

 )901( )166( )20( סה"כ הפסד כולל המיוחס לחברה
   
   

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



  בע"מ גלוב-גזית
  

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

 31 ביום
   בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

 במרס 31ביום 
  2016 2015 2015 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 מליוני ש"ח  
     

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 
    

 620  376  )278( רווח נקי (הפסד) המיוחס לחברה
    

 מזומנים מפעילות שוטפת  התאמות הדרושות להצגת תזרימי
    של החברה:   
    

    התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
     
 2  *) -  1  פחת 

 )414( )625( 337  הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
 )646( )148( )78( רווח בגין חברות מאוחדות, נטו

 407  407  -  לות חוץ מימוש קרן הפרשי תרגום דוחות כספיים של פעי
 3  1  2  עלות תשלום מבוסס מניות

 )18( )22( 4  מסים על ההכנסה (הטבת מס)
    
  266 )387( )666( 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
    

 -  )3( )5( עלייה בחייבים ויתרות חובה
 )26( )14( )1( כאים ויתרות זכותירידה בספקים ונותני שירותים ובז

    
 )6( )17( )26( 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה בחברה עבור:
    

 )649( )217( )220( ריבית ששולמה
 217  52  38  ריבית שהתקבלה מחברות מאוחדות

 )11( )9( )6( מסים ששולמו
 3  2  -  דיבידנד שהתקבל

 164  164  62  ידנד שהתקבל מחברות מאוחדותדיב
    
 )126( )8( )276( 
    

 )348( )36( )144( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה 
    
     

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

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



  בע"מ גלוב-גזית
  

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

 31ביום 
   בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

  במרס 31ביום 
  2016 2015 2015 
 מבוקר בלתי מבוקר  
     
 מליוני ש"ח  

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 
     

 *) -  *)-  *)-  השקעה ברכוש קבוע
 *) -  -  -  ורה ממכירת רכוש קבועתמ

 )2,215( )271( )31( השקעות בחברות מאוחדות
 271  48  224  פדיון מניות בכורה של חברה מאוחדת 

 154  )960( )32( החזר (מתן) הלוואות מחברות (לחברות) מאוחדות, נטו
 182  182  -  תמורה ממכירת ניירות ערך סחירים

    
 )1,608( )1,001( 161 נים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברהמזומ

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 

    
 586  -  -  הנפקת הון מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 *) -  *)   -  *)   -  מימוש כתבי אופציה למניות
 *) -  *)   -  -  שת מניות החברהפרעון הלוואות לרכי

 )328( -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
 2,183  789  -  הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה

 )969( )8( )85( פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב
 1,102  390  51  קבלת קווי אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים, נטו

    
 2,574  1,171  )34( מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון של החברה 

    
 )2( )5( )42( הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

    
 616  129  )59( עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

    
 45  45  661  ת התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחיל

    
 661  174  602  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

   
 -  82  90  דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה

   
 -  -  375  ידי חברה מאוחדת כנגד פרעון הלוואות- הנפקת שטרי הון על

   

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

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

ולתקופה של שלושה חודשים  2016במרס,  31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
חות תקופתיים ומיידיים), ד' לתקנות ניירות ערך (דו38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  השהסתיימ
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים של 1970- התש"ל

אשר ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם,  2015בדצמבר,  31החברה ליום 
כספיים ביניים תמציתיים  ר לדוחותוגם בהקש 2016במרס,  30אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 

  .2016במרס,  31מאוחדים ליום 
  

ש"ח.  יליארדמ 0.2- תאריך הדיווח) לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ - (להלן  2016במרס,  31ליום   .ב
ליארד ש"ח ימ 2.3- לחברה ולחברות בנות בבעלותה המלאה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך של כ

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

  
 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  .ג

  

מליון אירו. חלק  33- על דיבידנד רבעוני בסך של כ CTYהכריזה  2016הראשון לשנת במהלך הרבעון  .1
הודיעה כי  CTYכמו כן,  מליון ש"ח. 62-בכ , הסתכם2016החברה בדיבידנד, אשר שולם בחודש מרס 

 יחולק דיבידנד רבעוני חלף דיבידנד שנתי. 2016החל משנת 

רכישה עצמית של אגרות חוב על ידי החברה במהלך המסחר בבורסה, ראה באור לפרטים בדבר  .2
 לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 2ב'3

 ג' לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.3ור לפרטים בדבר שינוי שיעור מס החברות בישראל, ראה בא .3
מליון ש"ח, על ידי גזית פיתוח, ראה באור  375לפרטים בדבר הנפקת שטר הון לחברה בהיקף של  .4

 לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 3ב'3
  

  
  מכשירים פיננסיים -  IFRS 7  .ד

 
  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים: .1

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

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

  

 

 2015במרס  31 ליום2016במרס  31ליום    
בדצמבר  31ליום 

2015 

   
ערך 
 שווי הוגןבספרים

ערך 
 שווי הוגןבספרים

ערך 
 בספרים

שווי 
 הוגן

 מליוני ש"ח   
       סה"כ התחייבויות:  
         
 12,649  11,959  12,952  11,502  12,440  11,795  אגרות חוב  

  
 הלוואות מתאגידים 

 1,414  1,408  1,045  1,025  1,535  1,525  בנקאיים ואחרים   
         

    13,320  13,975  12,527  13,997  13,367  14,063 
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 (המשך) מכשירים פיננסיים -  IFRS 7  .ד
  

  סיווג המכשירים הפיננסיים לפי מדרג השווי ההוגן: .2
  

תי בקשר עם סיווג הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות אשר במהלך תקופת הדיווח לא חל שינוי מהו
. בנוסף, לא היו 2015בדצמבר,  31נמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן, בהשוואה לסיווגם ליום 

, וכן לא היו העברות לתוך או 2ורמה  1בין רמה  יםפיננסי יםהעברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר
  .יםפיננסי יםהוגן של מכשיר בגין מדידת שווי 3מחוץ לרמה 

  
 אירועים לאחר תאריך הדיווח  .ה

כישת חלקו של מר רונן אשכנזי (המחזיק ביתרת המניות בגזית פיתוח) בגזית רלפרטים בדבר הסכמות ל
  לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. ה'5פיתוח על ידי החברה, ראה באור 

  
  דיבידנד שהוכרז  .ו

מליון  68.4-ש"ח למניה (סך כולל של כ 0.35ל דיבידנד בסך של הכריזה החברה ע 2016במאי,  25ביום 
  .2016 ביוני, 8 לבעלי המניות של החברה ביום  2016 ביוני, 16ש"ח) לתשלום ביום 
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דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

  יירות ערך בישראלג(א) לתקנות נ38הגילוי לפי תקנה 
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  ג(א)38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

  

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

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 רחל לוין, מנהלת כללית; .1

 עדי ימיני, סמנכ"ל כספים; .2

  רמי ווייסנברגר, סמנכ"ל וחשב; .3

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

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

  ף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.על פי הוראות הדין נאס

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 

דים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת שמבצע בפועל את התפקי
  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.

ימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנ
"), העריכו הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(להלן: " 2015בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד. בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו 
  היא אפקטיבית. 2015בדצמבר  31ה הפנימית כאמור, ליום למסקנה כי הבקר

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל  ,Sektor -ו ATRלמעט האמור להלן בדבר רכישת 
אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח 

  הפנימית האחרון. השנתי בדבר הבקרה

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

  הפנימית היא אפקטיבית.

 :)ATR(להלן:  state LimitedAtrium European Real Eרכישת חברת 

. ATR-והפך לבעל שליטה יחיד ב ATRהתאגיד רכש מניות נוספות של  2015במהלך הרבעון הראשון לשנת 
  . 2015לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים לשנת  2ג'9לפרטים בדבר הרכישה, ראה באור 

יביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי דיווח זה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, אינו כולל את הערכת אפקט
 2015ארעו במהלך שנת  ATRבידי החברה ואיחודה לראשונה של  ATR-, מאחר שהשגת השליטה בATRבקשר עם 

  . ATRועד למועד הדוח עדיין לא עלה בידי התאגיד להשלים את הערכת הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של 

ותקופה של שלושה חודשים  2016במרס,  31חות הכספיים ביניים ליום שנכללו בדו ATRוהכנסות  ATRסך נכסי 
-וכ 16.9%-מיליארד ש"ח, בהתאמה, המהווים כ 0.3- מיליארד ש"ח וכ 14.2-שהסתיימה באותו תאריך הסתכמו בכ

, בהתאמה, מהנכסים וההכנסות המאוחדים של התאגיד. לאור מהותיות סך הנכסים וסך ההכנסות של 17.9%
ATR לצד העובדה כי לתאגיד ,ATR  פועלת במספר מדינות במרכז ובמזרח אירופה, באמצעות הנהלות מקומיות

במרבית איזורי הפעילות שלה, נדרשת תקופת היערכות משמעותית לצורך יישום דרישות הציות והדיווח החלות על 
עמדת רשות ניירות  פי- , כמתאפשר עלATR-התאגיד בקשר עם אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ב

. לפיכך, החל ממועד הרכישה פועלת הנהלת התאגיד להכללת דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה 2010ערך מיולי 
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בדוח השנתי על הבקרה  ATRהפנימית של התאגיד אשר תכלול את הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של 
  .2016בדצמבר,  31הפנימית על הדיווח הכספי ליום 

כיחידה עסקית המנוהלת באופן עצמאי, לא צפויה השפעה מהותית על  ATRיד, לאור פעילותה של להערכת התאג
  .ATRהבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בשאר חלקי התאגיד כתוצאה מרכישת 

לשם הצגת ההשפעות ודרישות הציות והדיווח  ATRעד למועד הדוח, קיימה הנהלת התאגיד פגישות עם הנהלת 
שיסייעו בידי התאגיד  ATRות על התאגיד, התקשרה עם יועצים מקומיים באיזורי הפעילות של הרלוונטיות החל

להחיל את דרישות החוק החלות על התאגיד בקשר עם הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על  ATRוהנהלת 
  , לפי אבני הדרך הבאים: ATRהדיווח הכספי של 

בתכולת הפרוייקט מבחינת היחידות העסקיות, התהליכים  ATRבשלב ראשון, הושלם מסמך התכנון של הכללת 
בהתחשב ברמת המהותיות  ATRהעסקיים, מערכות המידע וסעיפי הדוחות הכספיים המאוחדים הרלוונטיים של 

בוצעה הערכת סיכונים בעיצוב ויישום הבקרה הפנימית על  –שלהם ומיפוי הסיכונים המובנים בהם. בשלב שני 
תיקוף העיצוב והיישום של הבקרה; השלב השלישי יכלול בדיקת אפקטיביות הבקרה, הערכת הדיווח הכספי, תוך 

  ביניים של אפקטיביות הבקרה, תיקון ליקויים ולבסוף בדיקה חוזרת של אפקטיביות הבקרה ודיווח.

  :)Sektor(להלן:  Sektor Gruppen ASרכישת חברת 

וכתוצאה  Sektorמהון המניות של  100%ת של התאגיד, , חברה בCTYרכשה  2015במהלך הרבעון השלישי לשנת 
לדוחות  7ו'9בדוחות הכספיים. לפרטים בדבר הרכישה, ראה באור  Sektorוהתאגיד מאחדים את  CTYמכך 

  . 2015הכספיים המאוחדים השנתיים לשנת 

על הדיווח הכספי  דיווח זה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, אינו כולל את הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית
ארעו במהלך שנת  Sektorואיחודה לראשונה של  CTYבידי  Sektor -, מאחר שהשגת השליטה בSektorבקשר עם 

ועד למועד הדוח עדיין לא עלה בידי התאגיד להשלים את הערכת הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של  2015
Sektor .  

ותקופה של שלושה  2016במרס,  31ת הכספיים ביניים ליום שנכללו בדוחו Sektorוהכנסות  Sektorסך נכסי 
-כש"ח, בהתאמה, המהווים  מיליארד 0.1- וכמיליארד ש"ח  7.0- הסתכמו בכחודשים שהסתיימה באותו תאריך 

פועלת בנורבגיה  Sektor - המאוחדים של התאגיד. לאור העובדה ש , מהנכסים וההכנסות, בהתאמה5.1%- וכ 8.3%
ית וגאוגרפית חדשה בקבוצה, נדרשת תקופת היערכות משמעותית לצורך יישום דרישות הציות המהווה יחידה עסק

פי - , כמתאפשר עלSektor-והדיווח החלות על התאגידבקשר עם אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ב
להכללת  CTYות . לפיכך, החל ממועד הרכישה פועלת הנהלת התאגיד באמצע2010עמדת רשות ניירות ערך מיולי 

דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של התאגיד אשר תכלול את הבקרה הפנימית על 
  .2016בדצמבר,  31בדוח השנתי על הבקרה הפנימית ליום  Sektorהדיווח הכספי של 

שפעה מהותית על כיחידה עסקית וגאוגרפית נפרדת, לא צפויה ה Sektorלהערכת התאגיד, לאור פעילותה של 
  .Sektorהבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בשאר חלקי התאגיד כתוצאה מרכישת 

במסגרת דוח אפקטיביות   Sektorהערכה בדבר הכללת  CTYעד למועד הדוח, ביצעה הנהלת התאגיד באמצעות 
וח הרלוונטיות לשם הצגת ההשפעות ודרישות הציות והדיו Sektorהבקרה הפנימית, קיימה פגישות עם הנהלת 

להחיל את דרישות החוק החלות על  CTYהחלות על התאגיד, והתקשרה עם יועצים שיסייעו בידי התאגיד והנהלת 
  , לפי אבני הדרך הבאים: Sektorהתאגיד בקשר עם הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של 

הפרוייקט מבחינת התהליכים העסקיים, מערכות בתכולת  Sektorבשלב ראשון, הוכן מסמך התכנון של הכללת 
בהתחשב ברמת המהותיות שלהם ומיפוי הסיכונים  Sektorהמידע וסעיפי הדוחות הכספיים הרלוונטיים של 

בוצעה הערכת סיכונים בעיצוב ויישום הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי אשר  -המובנים בהם. בשלב שני 
רכת ביניים וב הבקרה; השלב השלישי יכלול בדיקת אפקטיביות הבקרה, העך לה, מבוצע תיקוף ויישום עיצבהמש

  של אפקטיביות הבקרה, תיקון ליקויים ולבסוף בדיקה חוזרת של אפקטיביות הבקרה ודיווח.
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  הצהרות מנהלים:

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

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  כי: ה, מצהיררחל לויןאני, 

(להלן:   2016של שנת  ראשון") לרבעון ההתאגידבחנתי את הדוח הרבעוני של גזית גלוב בע"מ (להלן: "  )1(
  ");הדוחות"

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה   )2(
אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו 

  בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות   )3(
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

תי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, גילי  )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 על   (א)
כספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, הדיווח ה

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

הל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנ  (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 תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח   (א)
הותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות שמידע מ

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

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

  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי האחרון לבין   (ג)
ו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה מועד דוח זה, אשר יש ב

  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

  
  

  2016במאי,  25
    

  רחל לוין, מנכ"ל ודירקטור    



  בע"מ גלוב-גזית
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  ):2ג(ד)(38תר בתחום הכספים לפי תקנה נושא המשרה הבכיר ביוהצהרת   )ב

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  , מצהיר כי:עדי ימיניאני, 

גלוב - בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של גזית )1(
הדוחות לתקופת " או "הדוחות(להלן: " 2016") לרבעון הראשון של שנת התאגידבע"מ (להלן: "

  ");הביניים

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

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

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

  ייחסים הדוחות;לתאריכים ולתקופות שאליהם מת

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

מית את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפני  )א(
על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר 
הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי 

  –כנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן וה

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(

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

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

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

  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי האחרון לבין  לא הובא לידיעתי כל אירוע  )ג(
מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת 
הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות 

  י ועל הגילוי של התאגיד.הבקרה הפנימית על הדיווח הכספ

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

  2016במאי,  25
    

  סמנכ"ל כספים, עדי ימיני    


