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  גלוב בע"מ-גזית
  

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

  2017 במרס 31שנסתיימה ביום  תקופהל
  

את דוח הדירקטוריון של החברה גלוב בע"מ (להלן: "החברה") מתכבד להגיש בזה -דירקטוריון גזית
  "):תאריך הדיווח(להלן: " 2017 במרס 31שנסתיימה ביום  תקופהל

        

    חברה ופעילותהה .1

  מבוא .1.1

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

בצפון אמריקה, ברזיל, ישראל, צפון אירופה ומרכז ומזרח ות אונעשימושים מעורבים מבוססי קמ
. בנוסף, פועלת הקבוצה לאיתור דות בערים מרכזיות באזורים אורבאניים צומחיםאירופה תוך התמק

(לרבות עם שותפים), באזורי פעילותה  ה ופיתוח של נכסיםומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך של רכיש
  .נוספיםובאזורים 

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

  ."GZTבכל הבורסות תחת הסימון "
  

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

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

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

  )."ATR"(להלן:  Atrium European Real Estate Limitedובאמצעות 
 פעילות זו מתבצעת שכיום אינה מהווה שליטה חברות ציבוריות בהן לחברה החזקה מהותית .

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

  
ם פוטנציאל להגדלת תזרים האסטרטגיה של הקבוצה הינה להתמקד ברכישת נכסים שבהם קיי

אקטיבי, השבחה ופיתוח מחדש תוך התמקדות בנכסים איכותיים - המזומנים על ידי ניהול פרו
הממוקמים באיזורים אורבאניים מובילים ומספקים צרכים בסיסיים של האוכלוסייה, אשר להערכת 

יצירת ערך נוסף. כמו ולהן פוטנציאל להגדלת תזרימי המזומנים ו הקבוצה, יספקו הזדמנויות צמיחה
כן, מיחזור הון בדרך של מכירת נכסים שאינם נכסי ליבה ובהם להערכת הקבוצה פוטנציאל צמיחה 

 מוגבל.

החברה להגדלת הנדל"ן הפרטי, אשר להערכת הנהלת החברה,  פועלתכחלק מהאסטרטגיה שלה, 
כה כי הגדלת היקף . כמו כן, החברה מערישל החברהאת תזרימי המזומנים ולשפר צפויה להגדיל 

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

  .פיננסיים בינלאומיים ושווקי הון חדשים
  
  
  
 

______________________________  

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

מדינות פעילות 
שיעור 
החזקה

נכסים 
 מניבים

נכסים 
בפיתוח

נכסים 
 אחרים

שטח בנוי 
להשכרה 

(אלפי מ"ר)

נדל"ן יתרת 
להשקעה 

בספרי החברה 
(מיליוני ש"ח)

CTY  ,פינלנד, נורבגיה
שבדיה, אסטוניה 

 ודנמרק
43.9%  54  1  -  1,196  17,410 

ATR  ,פולין, צ'כיה
 10,831  1,058  -  -  59  59.5% סלובקיה ורוסיה

ברזיל (בעיקר בסאו  גזית ברזיל
 2,154  133  1  -  8  100% פאולו)

 2,744  129  -  -  10  100%ישראל גזית פיתוח
 171  7  -  -  1  100%בולגריה ומקדונה

 287  36  -  -  2  100%גרמניה גזית גרמניה
 33,598 2,558 1 1341  סה"כ בספרי החברה

        
 2,029  76  -  -  2  נכסים בשליטה משותפת (איחוד יחסי)

 35,627  2,634  1  1  136    סה"כ
 

   

 159בבעלותה אשר  FCRמהון המניות של  32.7% - מחזיקה החברה בכ 2017במרס  31ליום  ,בנוסף
מיליון  2.2 - של כלהשכרה נכסים מניבים, בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים בשטח בנוי 

 9מיליארד דולר קנדי. לפרטים בדבר מכירת  8.7 - של ככולל מ"ר וכן מרכז מסחרי בפיתוח בהיקף 
 לדוחות הכספיים. ג'3והפסקת איחודה, ראה ביאור  2017 מרסבחודש  FCRמיליון מניות 

  

 429בבעלותה אשר  REGמהון המניות של  11.5% - מחזיקה החברה בכ 2017במרס  31כמו כן, ליום 
מיליון מ"ר.  5.5 -של כ להשכרהבשטח בנוי  נכסים, בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים

לדוחות ב' 3, ראה ביאור REG - ") וEQY(להלן: " .Equity One Incלפרטים בדבר השלמת המיזוג של 
  הכספיים.

  
 Supplementalמידע פומבי נוסף באשר לקבוצה, לרבות מצגות עדכניות, חבילות דיווח נוספות (

Package ,התחייבויות ועוד (מידע אשר מובהר כי אינו מהווה חלק ) הכוללות מידע באשר לנכסים
-www.gazit -מדו"ח זה ואף אינו כלול על דרך ההפניה), ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה 

globe.com  ובאתרי האינטרנט של החברות הציבוריות המוחזקות. 
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 ")הרבעון" :(להלן 2017דגשים לרבעון הראשון של שנת  .1.4
 

  
  

  (מיליוני ש"ח למעט נתונים למניה)
במרס  31

2017 

31 
בדצמבר 

2016  

  

  - 50.1% 53.7%  (מאוחד) יחס החוב נטו לסך המאזן  

  - 62.0% 53.6%  (סולו מורחב) יחס החוב נטו לסך המאזן  

  -  8,158  9,084  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  41.7  46.4  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה (בש"ח)  

  -  56.5  54.7  1(בש"ח) EPRA NAV השווי הנכסי של החברה למניה  

  EPRA NNNAV (בש"ח) 43.4  41.3  1 למניה  -  
 

 חודשים שהסתיימו 3 -ל    
  במרס 31ביום 

  

  שינוי  *)2016  2017    

  )2.2%(  714   698    הכנסות מהשכרת מבנים  

  NOI2     477   493  )3.2%( 

 NOI 3.2%  462  477    ללא שינוי בשערי החליפין  

 FFO  27%  137  174   3כלכלי  

 FFO 27%  0.70  0.89   3למניה (בש"ח)מדולל  כלכלי  

 FFO  37%  127  174   3כלכלי ללא שינוי בשערי החליפין  

 FFO ללא שינוי בשערי החליפיןלמניה מדולל  כלכלי   
  37%  0.65  0.89   3 (בש"ח)

המדולל למניה  FFO -כמות המניות ששימשו בחישוב ה 
  -  195,566  195,583 (באלפים)

          

  -  997  1,130   4 נדל"ן להשקעהשל  רכישה, הקמה ופיתוח  

  -  798   412   4 נדל"ן להשקעה מימוש  

  -  103  50   , נטועליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח  

  -  )278(   )276(   לבעלי המניות של החברה הפסד   

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

  -  290  192   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת  
 

 לדוחות הכספיים. ג'3-וב' 3ים סווג מחדש, ראה באור *  

  להלן. 2.4ראה סעיף       1  

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

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

ל בסיס השווי המאזני) בניכוי חובהחברה וחברות מאוחדות שלה (לא כולל חברות ועסקאות משותפות המוצגות ע    4  
  מיוחס ספציפי.

  

שלה יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים  לחברה ולחברות מאוחדות 2017במרס  31ליום  •
מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות  3.4 - מיליארד ש"ח (כ 6.8 -למשיכה מיידית בסכום של כ

בנוסף לחברה כלולה של החברה המוצגת בשיטת השווי המאזני יתרות  בבעלותה המלאה).
  מיליארד ש"ח. 1.8 -נזילות וקווי אשראי בסך של כ

+ 

כתוצאה מהשינויים בשערי החליפין של דולר ארה"ב, הדולר הקנדי, האירו והריאל הברזילאי  •
מליון ש"ח  384 - צמי המיוחס לבעלי המניות של החברה קטן ברבעון בכלעומת הש"ח, ההון הע

  ).swap(בניכוי השפעת עסקאות 
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 מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה .2
 : 2017במרס  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 
31.3.2017 

 (מיליון ש''ח) 
REG) מניהNYSE(19.511.5 4,710 4,710 
FCR) מניהTSX(79.632.7 4,309 4,344 
CTY) מניהOMX(390.643.9 3,915 3,366 
ATR) מניהEuronext,VSX(224.359.5 4,345 3,302 

 -    315 -   -   נכסים מניביםאירופה
 -    143 -   -   קרקעות לפיתוח עתידיאירופה
 -    2,153 -   -   נכסים מניבים וקרקעותברזיל
 -    2,476 -   -   נכסים מניביםישראל
 -    277 -   -   נכסים בפיתוח וקרקעותישראל

 -    22,643 -   -     סך הכל נכסים
 

 (במיליוני 2017 במרס 31 ליום מורחב") "סולו (להלן: )פרטיות בנות חברות של יתרות (לרבות החברה של כספיות יתרות להלן
  ש"ח):

 
 

   11,478 1אגרות חוב
   2,701  התחייבויות למוסדות פיננסיים

    14,179 סה"כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים *)
   409  התחייבויות כספיות אחרות
    14,588  סה"כ התחייבויות כספיות 

   1,862  בניכוי נכסים כספיים 
   586  2בניכוי השקעות אחרות
    12,140  3התחייבויות כספיות, נטו

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

   % סה"כמוסדות פיננסיים4אגרות חובשנה
2017759 1378966   
20181,338 1861,52411   
20191,508 2,1323,64026   
20201,177 5  51,1828   
2021993 39967   
2022879 1361,0157   
20231,052 511,1038   
20241,204 511,2559   
2025492    -4923   
2026947    -9477   
   1,1298-    1,129 ולאחריה 2027
  100 11,4782,70114,179סה"כ

         
 המוצג כחלק מהנכסים הכספיים. swapמיליון ש"ח המייצג את השווי ההוגן של נגזרים פיננסיים מסוג  521- כולל נכס בסך של כלא 1
 כולל בעיקר את ההשקעה ביחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות ובשטרי הון והלוואות בקבוצת לוזון.2
מיליארד ש"ח בגין השקעה במניות 1.1 -ש"ח (בעיקר עתודה למסים נדחים בסך של כ מיליארד 1.4 - לא כולל עתודה למסים נדחים בסך של כ3

REG  אשר היה משולם במכירת כל מניותREG .(על פי שעורי המס לתאריך הדיווח 
 מליון ש"ח. 630-כולל הלוואה פרטית, שאינה מובטחת בשיעבוד, מגוף מוסדי בסך כולל של כ4
 להלן. 7מליון ש"ח, אשר מובטחת בנדל"ן להשקעה, ראה סעיף  758- (סדרה י') בסך של כ כולל תשלום קרן אגרות חוב5
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2.2. ) FFOEarnings(EPRA            : 

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

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

אשר מטרתו הגברת השקיפות,  European Public Real Estate Association ("EPRA")לנייר העמדה של 
. מדד ")EPRA Earningהאחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על ידי חברות נדל"ן (להלן: "

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

"ן בדוח השנתי בדבר תיאור עסקי התאגיד של חברות נדל FFO (Funds From Operations)להציג 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

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

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

ווח תפעולי בר השוואה ביצוע התאמות נוספות הנדרשות לדעת החברה על מנת להציג מדד ר
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.
ליות של משקף באופן נאות את תוצאותיה התפעו 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 - ה מדדי 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) 
  החשבון של החברה.המדווח. כן מובהר, כי מדדים אלה אינם מבוקרים על ידי רואי 
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וטיוטת תקנות נדל"ן  EPRA -הכלכלי למניה של החברה המחושבים על פי כללי ה FFO -הכלכלי וה FFO -להלן חישוב ה
להשקעה לתקופות האמורות:

 

לשנה      
שנסתיימה 

 31ביום 
   בדצמבר

חודשים שהסתיימו  3 -ל
  במרס 31ביום 

  20172016 2016 
 מיליוני ש"ח (למעט נתונים למניה)  
       

 787  (278) (276)רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי המניות של החברה לתקופה 
    

   התאמות:
 (2,081) (249) (50)עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו

 (6) (1) (12)רווח הון ממכירת נדל"ן להשקעה 
 שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים לרבות נגזרים הנמדדים בשווי 

 120  526  (308) הפסדדרך רווח או הוגן    

 (15) (5) 73 התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני

 (259) (67) 281  1רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו

 576  89  8 מסים נדחים ומסים שוטפים בגין מימוש נכסים

 23  - 8  הפחתת מוניטין

 4  1  -עלויות רכישה שהוכרו ברווח או הפסד

 76  29  -הפסד מפדיון מוקדם של התחייבויות נושאות ריבית ונגזרים פיננסיים 

 917  65  387 חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאמות לעיל
    

FFO ) נומינאליEPRA Earnings( 111  110  142 
  

   התאמות נוספות:
    

 (24) (71) (15) הפרשי הצמדה למדד

 16  4  3  פחת והפחתות

 EQY( 72  67  259 -  2016(שנת  REGהכלכלי של  FFO -חלק החברה ב

 198  27  3  2התאמות אחרות
  

FFO ) כלכלי לפי גישת ההנהלהAdjusted EPRA Earnings( 174  137  591 
FFO (בש"ח) 3.02  0.70  0.89 כלכלי למניה בסיסי ומדולל לפי גישת ההנהלה 

הכלכלי הבסיסי למניה  FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה
 195,493  195,476  195,516  3(באלפים)

הכלכלי המדולל למניה  FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה
 195,567  195,566  195,583  3(באלפים)

     
   
,EQY-והרווח כתוצאה מהירידה משליטה ב REGעד למועד המיזוג עם  EQYהפסד מפעילויות שהופסקו כולל את תוצאות הפעילות של 1

עד למועד הירידה משליטה וכן הרווח כתוצאה מהירידה משליטה כאמור וכן מסיווג קרנות הון (בעיקר FCRתוצאות הפעילות של 
. בתקופות ההשוואה כולל חלקFCR- ו EQYדוחות כספיים של פעילויות חוץ) שהוכרו בעבר כהפסד כולל אחר בגין מהפרשי תרגום 

  .EQYהכלכלי של  FFO -החברה ב
 

, הכוללות הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים שאינםFFO - הכנסות והוצאות שתואמו מהרווח הנקי (הפסד) לצורך חישוב ה2
ת הדיווח (לרבות הפרשה להליכים משפטיים), הוצאות חד פעמיות הנובעות מסיום התקשרות עם עובדים בכיריםקשורים לתקופו

בקבוצה, הכנסות והוצאות מפעילות אשר אינה נדל"ן מניב, הוצאות פנימיות (בעיקר שכר) שהתהוו בהשכרת נכסים והוצאות שכר
  מבוסס מניות).מבוסס מניות (תקופות השוואה עודכנו למפרע בגין שכר 

  

ממוצע משוקלל לתקופה.3
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  כלכלי FFOתחזית 
  

  המתבססת על ההנחות: 2017הכלכלי לשנת   FFO -להלן תחזית ה
  
 תחזית ה-FFO  .של חברות מוחזקות של החברה אשר ברובן מפורסמות  
 .שערי חליפין ושיעורי הריבית הידועים לתאריך אישור הדוחות  
  ומכירות מהותיות למעט השקעות בפיתוח נכסים.ללא השקעות, רכישות 
 .ללא אירועים מהותיים לא צפויים המשפיעים על פעילות הקבוצה  

  

  1-3/17 
 בפועל

2017 
 תחזית

2016 
 בפועל

FFO  (מיליוני ש"ח) 591 606 - 626 174  כלכלי 
FFO  (ש"ח) 3.02 3.10 – 3.20 0.89  כלכלי למניה 

  

כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  2017הכלכלי של החברה לשנת  FFO - תחזית ה
אשר מתייחס להערכות או אומדנים של הנהלת החברה בנוגע לאירועים או עניינים עתידיים  1968- התשכ"ח

  .ה ודאית ואינה בשליטתה של הקבוצהשהתממשותם אינ
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נכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי ה .2.3
. הצגה זו נועדה להעניק 2017במרס  31) ליום "NOI"מתודולוגית היוון הכנסות מהשכרה נטו (להלן: 
הקבוצה, אשר עשוי לשמש ככלי שווקים בהם פועלת מידע נוסף, המבוסס על מתודולוגיה מקובלת ב

ת הכספיות של החברה בתקופת הדוח. מודגש עזר לניתוח שווי נכסי הקבוצה בהתבסס על התוצאו
  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 

 בדצמבר
     2017 12016 12016 
 מיליוני ש"ח      
 2,841 714 698 הכנסות מהשכרה   

   
 870 221 221 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה    

   
   NOI  1,971 493 477 לתקופה 

   
 NOI (199)(229) (870) –הפחת חלק המיעוט ב    

   
 של חברות כלולות NOI -הוסף חלק החברה ב   
 515 130 112 וחברות בשליטה משותפת     

    
   NOI  1,616 394 390 2חלקה היחסי של הקבוצה –לתקופה 

    
   NOI  1,616 31,576 31,560 2חלקה היחסי של הקבוצה -לשנה 

    .REG -ל EQYהותאם למפרע בגין השלמת המיזוג בין  .1   
    .REGשל  NOI -לא כולל את חלקה של החברה ב .2   
    לרבעון בארבע. NOI - מחושב כמכפלת ה .3   
     

 
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: 
מושכרים במועד הדוחות הכספיים. יצוין כי הצגה זו אינה מביאה לידי ביטוי הכנסות משטחים שאינם 

  וזכויות בנייה נוספות הקיימות בנכסים המניבים של הקבוצה.
  

  :2017ראשון של שנת הלרבעון  NOI -שווי נכסים מניבים באיחוד יחסי על פי ה
  

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

  שווי נכסים מניבים   
 (במיליוני ש"ח)*

 
28,386 

 

 
27,152 

 
26,020 

 
24,979 

 
24,019 

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

כסים בפיתוח וקרקעות אשר טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן , ננכסים חדשים
  מיליון ש"ח. 1,330 - , הסתכמו בכ2017 ,במרס 31בספרי הקבוצה (בדרך של איחוד יחסי) ליום 

  

  מיליון ש"ח. 4,710 - בשווי של כ REGהחברה מחזיקה במניות  2017במרס  31ביום כמו כן, 
  

הסתכמו  ,2017 ,במרס 31התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים כספיים (בדרך של איחוד יחסי) ליום 
   מיליון ש"ח. 21,713 -בכ
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 )          EPRA NNNAV -ו EPRA NAVשווי נכסי נקי ( .2.4

, אשר EPRA-ובדומה לנייר עמדה שפורסם על ידי ה כמקובל במדינות אירופה, בהן פועלת הקבוצה,
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 (
מות כגון נטרול מסים נדחים בגין שיערוך הנקי של החברה המשתקף ממאזן החברה ובהתאמות מסוי

פיננסיים (למעט נגזרים פיננסיים המשמשים כהגנה השווי ההוגן של נגזרים ונטרול נכסים לשווי הוגן 
שהינו  EPRA NNNAV -; ואת נתוני המטבעית אשר בגינם מנוטרל הפער בין שוויים ההוגן לשווי הפנימי)

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

  מכשירים פיננסיים מהסוג האמור לעיל.

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

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    

    2017  2016  2016  
  מיליוני ש"ח    
  EPRA NAV  

  8,158  7,378  9,084 הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה בדוחות הכספיים  

  
 עתודה למס בגין שיערוך נדל"ן להשקעה  –נטרול

  2,933  2,706  1,087 1לשווי הוגן (בניכוי חלק המיעוט)   
  - - 587 התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  
  (32) 166  (61)2התאמת נכס השווי הוגן של נגזרים פיננסיים, נטו  

  EPRA NAV 10,697  10,250  11,059 –שווי נכסי נקי   
  EPRA NAV (בש"ח) 56.5  52.4  54.7 למניה  

  EPRA NNNAV   

  EPRA NAV   10,697  10,250  11,059  
  (860) (1,036) (887)התאמת ערך התחייבויות פיננסיות לשוויין ההוגן  
  (1,752) (1,662) (1,087)התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים  
  32  (166) 61  התאמת נכס השווי הוגן של נגזרים פיננסיים, נטו   
  - - (711)התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  
        
  NNNAV – EPRA 8,073  7,386  8,479שווי נכסי נקי "מתואם"   
  EPRA NNNAV (בש"ח) 43.4  37.8  41.3 למניה  

  
של החברה ששימש בחישוב מספר המניות המונפקות

  195,560  195,575  195,583  3(באלפים)
     

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

מליון ש"ח. השפעת  1,130  -כן בשיפוץ, הרחבה ובניה של נכסים מניבים קיימים, בסך של כהסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה ופיתוח של נכסים חדשים, ו ברבעון  .3.1
  ואילך. 2017ך שנת המשהשקעות אלו על תוצאות הפעילות של הקבוצה תתבטא במלואה ב

  

  פעילות במקרקעין

החברה והחברות  ומיליון ש"ח. כמו כן, פיתח 310 - אלפי מ"ר, בהשקעה כוללת של כ 19 -בשטח של כ נכס מניב החברה והחברות המאוחדות שלה ורכש רבעוןב )1
  מיליון ש"ח. 820 - נכסים קיימים, בהשקעה כוללת של כ ונכסים חדשים ושיפצ המאוחדות שלה

  

 
נתונים תפעוליים עיקריים 2)     
     

נכסים      
1מניבים

שטח בנוי 
 להשכרה

(אלפי מ"ר)

ממוצע דמי שכירות בסיסיים
שינוי בתזרים נטו חודשיים למ"ר 

2מנכסים זהים
יחס חוב נטו שיעור תפוסה בנכסי הליבה 

לסך מאזן      31.3.2017 31.3.201631.3.201731.3.2016 
 R 54 $R 7.3% 91.9% 91.6% N/A$ 54 133 8גזית ברזיל   

 N/A 95.7% 95.7% 0.4% ש"ח  99.4 ש"ח 102.1 136 11גזית פיתוח   
   CTY551,24224 € 22.1 €1.2%96.0% 96.2% 47.1%
   ATR601,08813.3 € 12.3 €8.5%95.4% 95.8% 28.8%
   FCR1592,19917.4 $C 17.1 $C2.4%94.5% 95.0% 43.1%
   REG4295,47818.3 $U.S 17.4 $U.S3.7%95.3% 95.4% 22.8%
 כולל נכסים בשליטה משותפת.1   
בתזרים נטו מנכסים זהים ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד.שינוי2   
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 נתוני נכסים בפיתוח, בפיתוח מחדש והרחבה )3  
 נכסים בפיתוח    

מס' נכסיםשם החברה   

סך השקעה עד 
במרס  31ליום  

2017 
  (מיליון ש''ח)

להשלמה עלות 
  (מיליון ש"ח) 

 שטח
  (אלפי מ"ר) 

   FCR 1 526 166 36 

   CTY 1 148 7 4 

    2 674 173 40 

        

        

 נכסים בפיתוח מחדש והרחבה    

מס' נכסיםשם החברה   

סך השקעה עד 
במרס  31ליום  

2017 
  (מיליון ש''ח)

להשלמה עלות 
  (מיליון ש"ח) 

 שטח
  (אלפי מ"ר) 

   FCR 5 1,446 221 59 

   CTY 3 1,057 818 104 

   ATR 4 237 509 30 

 20 70 71 2 גזית פיתוח   

    14 2,811 1,618 213 
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 השפעת הסביבה המאקרו כלכלית על פעילות הקבוצה  ) 4
      

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

 ופוטנציאל ההשקעות והפיתוח.
 

, הקבוצה מדווחת על יציבות בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה ועלייה בדמי 2017במרס  31נכון ליום 
השכירות הממוצעים בנכסיה. החברה מעריכה כי הנתונים המאקרו כלכליים במדינות הפעילות 

 מעידים על סביבה יציבה והמשך תחזית צמיחה. 
 

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

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

 

    )GDPצמיחה ( 

 

 שיעור אבטלה 2016 2017תחזית 

תשואה אג"ח 
 10ממשלתי (
 שנים)

  דירוג חוב
(S&P) 

 AAA 1.56% 4.3% 0.80% 1.60% נורבגיה

 AAA 0.56% 6.4% 3.20% 2.60% שבדיה

 AAA 1.58% 6.5% 1.30% 2.30% קנדה

 +AA 0.48% 8.8% 1.30% 1.15% פינלנד

 +AA 2.34% 4.4% 1.60% 2.20% ארה"ב

 -AA 0.85% 3.2% 2.50% 2.60% צ'כיה

 +A 2.18% 4.2% 3.00% 3.30% ישראל

 +BBB 3.33% 5.3% 2.70% 3.40% פולין

 +BB 7.47% 5.4% (0.50%) 1.20% רוסיה

 BB 10.05% 8.2% (3.50%) 0.60% ברזיל
  

 דירוג חוב של חברות הקבוצה:  

סוכנות 
  הדירוג

FCR REG CTY ATR גזית גלוב 

Moody's  Baa2/Stable Baa2/Stable Baa1/Stable - ilAa3/Stable 

S&P  - BBB+/Stable BBB/Stable BBB-/Stable ilAA-/Stable 

Fitch  - BBB+/Stable - BBB-/Stable - 

DBRS  BBB(HIGH)/Stable - - - - 

  .2017מחודש מאי  Bloombergמקור הנתונים:  1
  

 בקבוצה ברבעוןאירועים מהותיים  .3.2
  

 לדוחות הכספיים. ב'3, ראה באור   REGעם חברת EQYלפרטים בדבר מיזוג   .א
  

מליון דולר  185 -ידי החברה, בתמורה ברוטו של כ- , עלFCRמליון מניות  9לפרטים בדבר מכירת   .ב
 ג' לדוחות הכספיים.3קנדי, ראה באור 

 

ב' לדוחות 3מליון דולר, ראה באור  192-בתמורה לכ REGמליון מניות  2.8לפרטים בדבר מכירת   .ג
 הכספיים.
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  מדיניות חלוקת דיבידנד .3.3
  

 2017בהתאם למדיניות החברה, מודיעה החברה מידי שנה על הדיבידנד השנתי הצפוי. בחודש מרס 
אגורות למניה (סך הכל הדיבידנד שיוכרז  35 , יהיה2017לשנת  רבעוניההודיעה החברה, כי הדיבידנד 

   .ש"ח למניה) 1.40יהיה  2017לשנת 

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

  לרווחיה ושינוי מדיניות זו.
  

  מצב כספי .3.4

  נכסים שוטפים

מיליארד  23.6 - מיליארד ש"ח לעומת כ 2.2 - הינה כ 2017 במרס 31יתרת הנכסים השוטפים ליום 
 REGעם  EQYהקיטון ביתרת הנכסים השוטפים נובע בעיקר ממיזוג .  2016 בדצמבר  31ש"ח ליום 

וכן  2016בדצמבר  31סווגו כנכסים מוחזקים למכירה ליום  EQYואשר כל נכסי  2017בחודש מרס 
ג' 3-ב' ו3(ראה באורים  2017כתוצאה מירידה משליטה בחודש מרס  FCRמהפסקת איחודה של 

  לדוחות הכספיים).

 

  השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני

מיליון  5,944 -לכ הסתכמה  2017  במרס 31יתרת ההשקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני ליום 
ביתרת השקעות המטופלות בשיטת הגידול  . 2016 בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  2,097- מת כש"ח לעו

אשר מוצגת בשיטת השווי המאזני ממועד  FCRהשווי המאזני נובע בעיקר מירידה משליטה בחברת 
 במרס 31ג' לדוחות הכספיים). יתרת הסעיף ליום 3(ראה באור  2017הירידה משליטה בחודש מרס 

 צעות עסקאות משותפות.בנדל"ן להשקעה באמ ATR - ו CTY, כוללת בעיקר השקעות בספרי  2017 

 

  ניירות ערך זמינים למכירה

(הכוללת מיליון ש"ח  5,062 -לכ הסתכמה  2017  במרס 31ליום  הניירות ערך זמינים למכירהיתרת 
 31מיליון ש"ח ליום  384 -מת כלעוהמוצגות בשווי הוגן)  REGבעיקר את השקעת החברה במניות 

  . 2016 בדצמבר 

  

  נגזרים פיננסיים 

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

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

 - הסתכמה היתרה, כאמור, בכ 2017 במרס 31ליום  העמדת בטחונות בגין שווי הנגזרים הפיננסיים.
הגידול נובע בעיקר מרווח משערוך .  2016 בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  516 -מיליון ש"ח לעומת כ 709
גזרים הפיננסיים לשווים ההוגן ברבעון בעיקר מהחלשות הדולר הקנדי, הדולר האמריקאי, האירו הנ

  והריאל הברזילאי לעומת הש"ח. 

  

  נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח 

יתרת הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח (כולל נכסים מוחזקים למכירה, המוצגים ברכוש 
מיליארד ש"ח ליום  78.7 -ש"ח, לעומת כ מיליארד 33.6 - , הסתכמה בכ 2017  במרס 31השוטף), ליום 

  . 2016 בדצמבר  31

 EQYוהפסקת איחוד 2017בחודש מרס  REGעם  EQYבעיקר ממיזוג הקיטון ביתרות אלו ברבעון נובע 
(ראה  2017בחודש מרס כתוצאה מירידה משליטה  FCRאיחודה של  קתוכן מהפסהחל ממועד המיזוג 

  לדוחות הכספיים). ג'3- ב' ו3ים באור
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  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 815 - לעומת כש"ח  וןמילי 726 -הינה כ  2017 במרס  31ליום הנכסים הבלתי מוחשיים, נטו יתרת 
יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים כוללת בעיקר מוניטין שנוצר .  2016 בדצמבר  31ליום מיליון ש"ח 
  מיליון ש"ח.  658 - , בסך של כCTYדי נכסים בנורבגיה, על יברכישת ה

  

  התחייבויות שוטפות

מיליארד  13.2 - לעומת כמיליארד ש"ח  3.6 -הינה כ  2017 במרס  31יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
בחודש  REGעם  EQYהקיטון בהתחייבויות השוטפות נובע בעיקר ממיזוג  . 2016 בדצמבר  31ליום ש"ח 
 2016בדצמבר  31סווגו במסגרת ההתחייבויות השוטפות ליום  EQYואשר כל התחייבויות  2017מרס 

ג' 3- ב' ו3(ראה באורים  2017כתוצאה מירידה משליטה בחודש מרס  FCRוכן מהפסקת איחודה של 
  לדוחות הכספיים).

  
ליארד ש"ח. הרכוש השוטף מי 1.4 - לקבוצה יתרת הון חוזר שלילי בסך של כ  2017 במרס  31ליום 

לזמן ארוך  של החברה וחברות מאוחדות שלה מיליארד ש"ח, יתרת קווי האשראי 2.2 - בסך של כ
מיליארד ש"ח וכן תזרים המזומנים הנובע מפעילות  5.5 -בסך של כ וניתנים למימוש מיידיהמאושרים 

ברה מעריכה כי ניתן שוטפת, גבוהים משמעותית מסך ההתחייבויות השוטפות ולפיכך הנהלת הח
  להלן).    3.6(ראה גם סעיף   2017 במרס  31לפרוע באמצעותם את יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 

 

  התחייבויות לא שוטפות

 - לעומת כמיליארד ש"ח  27.7 -הסתכמה בכ  2017 במרס  31יתרת ההתחייבויות הלא שוטפות ליום 
הקיטון בהתחייבויות הלא שוטפות נובע בעיקר מהפסקת  . 2016 בדצמבר  31ליום  מיליארד ש"ח 39.9

  ג' לדוחות הכספיים).3(ראה באור  2017כתוצאה מירידה משליטה בחודש מרס  FCRאיחודה של 
  

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

 -מיליון ש"ח לעומת כ 9,084 - הסתכם בכ  2017 במרס  31ההון המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 
 -מגידול בסעיף קרנות הון בסך של כנובע בעיקר  הגידול.  2016 בדצמבר  31יון ש"ח ליום מיל 8,158
מיליון ש"ח (בעיקר בגין סיווג קרנות הון מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ, כתוצאה  1,270

מהפסד המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של ). הגידול האמור קוזז FCR-ו  EQYמהפסקת איחודן של
  מיליון ש"ח.  68 - ומדיבידנד שהוכרז בסך של כ מיליון ש"ח 276 - כ

ש"ח למניה  46.4 - הסתכם בכ  2017 במרס  31ההון המיוחס לבעלי מניות החברה, למניה, ליום 
ש"ח למניה  0.35, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד של  2016 בדצמבר  31ש"ח למניה ליום  41.7 - לעומת כ
    ברבעון.

    
  ן מקנות שליטהזכויות שאינ

 - ש"ח לעומת כמיליארד  8.0 -הסתכמה בכ  2017 במרס  31יתרת זכויות שאינן מקנות שליטה ליום 
. היתרה כוללת בעיקר את חלקם של בעלי מניותיה  2016 בדצמבר  31ליום  מיליארד ש"ח 25.6

האחרים של וכן את חלקם של בעלי מניותיה  CTYמהונה של  56.1% -בשיעור של כ CTYהאחרים של 
ATR מהונה של  40.5% -בשיעור של כATR.  

  FCR - ו EQYמהפסקת איחודן של  נובע בעיקר ברבעוןזכויות שאינן מקנות שליטה יתרת הבהקיטון 
מיליארד  16.6 -אשר יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בגינן הסתכמה למועד הפסקת האיחוד בכ

 0.3 - בדיבידנדים שחילקו החברות המאוחדות בסך של כ בעלי המניות האחריםחלקם של ש"ח, מ
הכולל של החברות המאוחדות בסך של  הפסדחלקם של בעלי המניות האחרים בש"ח וממיליארד 

  ש"ח. יליארדמ 0.8 - כ
  

  יחסי חוב לסך נכסים

 53.7% -בכ  2017 במרס  31יחס החוב נושא הריבית נטו של הקבוצה לסך המאזן, הסתכם ליום 
  .  2016 בדצמבר  31ליום  50.1% -כו 2016 במרס  31ליום  50.8% -כ לעומת
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    תוצאות הפעילות וניתוחן 3.5  
      
    להלן תוצאות הפעולות : א.   

       
לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

      בדצמבר
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
   2017 2016(* 2016(* 
 מבוקר בלתי מבוקר   

     
 מליוני ש"ח

(למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה)
 2,841   714   698  הכנסות מהשכרת מבנים

 870   221   221  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
     

 1,971  493  477  הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים
   

 245  103  50  עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו
 )436( )113( )94( הוצאות הנהלה וכלליות

 26  7  6  הכנסות אחרות
 )223( )13( )22( הוצאות אחרות

 106  27  11  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו
   

 1,689  504  428  רווח תפעולי
   

 )1,127( )539( )244( הוצאות מימון
 255  49  352  הכנסות מימון

   
 817  14  536  רווח לפני מסים על ההכנסה

 153  27  14  מסים על ההכנסה
   

 664  )13( 522  ווח נקי (הפסד) מפעילויות נמשכותר
 2,516  171  )281( רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו

   
 3,180 158 241 רווח נקי

    

    מיוחס ל:
 787  )278( )276( בעלי מניות החברה

 2,393  436  517  זכויות שאינן מקנות שליטה
   
 241  158  3,180 

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

 0.64  )1.10( 2.05  רווח נקי (הפסד) בסיסי מפעילויות נמשכות

 3.39  )0.32( )3.46( רווח (הפסד) בסיסי מפעילויות שהופסקו

 4.03  )1.42( )1.41( סך הכל רווח נקי (הפסד) בסיסי

 0.57  )1.12( 2.02  רווח נקי (הפסד) מדולל מפעילויות נמשכות

 3.39  )0.32( )3.46( רווח  (הפסד) מדולל מפעילויות שהופסקו

 3.96  )1.44( )1.44( סך הכל רווח נקי (הפסד) מדולל

        

    ג' לדוחות הכספיים.3- ב' ו3*)   סווג מחדש, ראה באורים  
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      להלן דוח על הרווח הכולל :   

     
לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

    בדצמבר
חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 
   2017 2016(* 2016(* 

 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 
    

 3,180  158  241  רווח נקי
     

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

     סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד

 )536( 209  )687( התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
 32  )35( )5( גידור תזרימי מזומניםרווחים (הפסדים) בגין עסקאות 

 75  105  )97( רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
   

 )429( 279  )789( רווח (הפסד) כולל אחר מפעילויות נמשכות

 )18( )5( 774  רווח (הפסד) כולל אחר מפעילויות מופסקות, נטו

 )447( 274  )15( סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר 
      

 2,733  432  226  סה"כ רווח כולל

   מיוחס ל:

 736  )20( 986  בעלי מניות החברה
 1,997  452  )760(זכויות שאינן מקנות שליטה

  226  432  2,733 
   

 ג' לדוחות הכספיים.3- ב' ו3*) סווג מחדש, ראה באורים  
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     2017 שנת של הראשון לרבעון הפעולות תוצאות ניתוח   ב.
 

   מבנים מהשכרת הכנסות

 מיליון 714 - כ לעומת ש"ח, מיליון 698 - לכ %2.2 -בכ קטנו ברבעון מבנים מהשכרת ההכנסות
 לעומת האירו של הממוצע החליפין בשער מירידה נובע הקיטון .אשתקד המקביל ברבעון ש"ח
 לראשונה מהפעלה  קוזז האמור הקיטון האחרונים. החודשים 12 במהלך נכסים וממכירת הש"ח
   האחרונים. החודשים 12 במהלך שנרכשו נוספים נכסים ומהפעלת הושלם, שפיתוחם נכסים של

 גדלו ברבעון מבנים מהשכרת ההכנסות האמורות בתקופות הממוצעים החליפין בשערי שינוי ללא
 אשתקד. המקביל הרבעון לעומת %4.5 -בכ

  

       להשכרה נכסים הפעלת ותהוצא

 מסך %31.7 -כ תהמהוו ש"ח מיליון 221 -בכ הסתכמו ברבעון להשכרה נכסים הפעלת הוצאות
 מהשכרה ההכנסות מסך %31.0 -כ תהמהוו ש"ח מיליון 221 - כ לעומת מהשכרה, ההכנסות
   אשתקד. המקביל ברבעון

 

       )NOI( מבנים מהשכרת נטו תפעולית הכנסה

 %68.3 - כ( ש"ח מיליון 477 -כל %3.2 - כב קטנה ברבעון מבנים מהשכרת נטו התפעולית ההכנסה
 מהשכרה) ההכנסות מסך %69.0 -כ( ש"ח מיליון 493 -כ לעומת מהשכרה), ההכנסות מסך

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

 מהשכרת נטו התפעולית ההכנסה האמורות בתקופות הממוצעים החליפין בשערי שינוי ללא
  אשתקד. המקביל הרבעון לעומת %3.2 -בכ גדלה מבנים

 

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

 מיישום כתוצאה להשקעה. נדל"ן - (מתוקן) IAS 40 -ב ההוגן השווי מודל את מיישמת הקבוצה
 50 -כ של בסך ברוטו בסכום נכסיה של ההוגן בשווי מעלייה ברווח ברבעון הקבוצה הכירה התקן,
   אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מיליון 103 - כ של בסך ערך עליית לעומת ש"ח מיליון

  

  וכלליות הנהלה הוצאות

 לעומת ההכנסות), מסך %13.5 -(כ ש"ח מיליון 94 -כב הסתכמו ברבעון וכלליות הנהלה הוצאות
 הנהלה בהוצאות קיטוןה אשתקד. המקביל ברבעון ההכנסות) מסך %15.8 - (כ ש"ח מיליון 113 - כ

  הקבוצה. בחברות מהתייעלות בעיקר מקורו וכלליות
  

     נטו המאזני, השווי בשיטת המטופלות חברות ברווחי החברה חלק

 -כ של רווח נרשם אשתקד המקביל (ברבעון ש"ח מיליון 11 -כ של רווחב הסעיף הסתכם ברבעון
  .ATR - ו CTY של כלולות חברות ברווחי הקבוצה חלק את בעיקר כולל והוא )ש"ח מיליון 27

   

  מימון הוצאות

 המקביל ברבעון ש"ח מיליון 539 - כ לעומת ש"ח מיליון 244 -כב הסתכמו ברבעון המימון הוצאות
 מהפסד בעיקר נובע אשתקד המקביל הרבעון לעומת ברבעון המימון בהוצאות הקיטון אשתקד.
 ש"ח מליון 302 - כ של בסך )SWAP מסוג מטבע גידור עסקאות (בעיקר פיננסיים נגזרים משערוך
   ברבעון. משערוך הכנסות לעומת אשתקד המקביל ברבעון שנרשם

 מצבת על %3.6 - כ של ממוצעת יתשנת נומינלית ריבית משקפות ברבעון המימון הוצאות
 ברבעון %4.1-כ לעומת שלה המאוחדות והחברות החברה של ריבית נושאות ההתחייבויות

  אשתקד. המקביל
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               מימון הכנסות

 המקביל ברבעון ש"ח מיליון 49 - כ לעומת ש"ח מיליון 352 -כב הסתכמו ברבעון המימון הכנסות
 336 -כ של בסך פיננסים נגזרים משערוך רווח בעיקר כוללות ברבעון המימון הכנסות .אשתקד
 הכנסותו אשתקד המקביל ברבעון מימון בהוצאות שנרשם משערוך הפסד לעומת ש"ח מליון
  .ש"ח) מיליון 35 - כ של בסך הכנסות אשתקד המקביל רבעון(ב ש"ח מיליון 10 -כ של בסך ריבית

  

  ההכנסה על מסים

 27 -כ של מיסים הוצאות לעומת ש"ח מליון 14 - בכ הסתכמו ברבעון הכנסה על מסים צאותהו
  אשתקד. המקביל ברבעון ש"ח מליון

 

     נטו ,ושהופסק ותוימפעיל )הפסד( רווח
  

 עם המיזוג בעקבות EQY של הפעילות תוצאות את כולל ברבעון נטו ,ושהופסק ותוימפעיל הפסדה
REG ב משליטה מהירידה ברווח והכרה הכספיים) לדוחות ב'3 (ראה- EQY מהמיזוג, כתוצאה 

 והרווח הכספיים) לדוחות ג'3 באור (ראה משליטה ירידהה בעקבות FCR של הפעילות תוצאות
 פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הון קרן מימושו משליטה הירידה בעקבות מהאיחוד מהיציאה

 מפעילויות הרווח ההשוואה בתקופות .FCR -ו EQY יןבג אחר כולל ברווח בעבר שנצברו חוץ
 הפעילות תוצאות ,REG עם המיזוג בעקבות EQY של הפעילות תוצאות את כולל נטו שהופסקו

 לקבוצת שניתנו והלוואות ההון שטרי ערך מירידת נטו הפסד ,משליטה ירידהה בעקבות FCR של
  לוזון. קבוצת מניות וממכירת חוץ פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הון קרן מימוש לוזון,
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 נזילות ומקורות מימון  .3.6
  

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

קווי אשראי, משכנתאות  וכן מקורות הנזילות של הקבוצה הינם מזומנים הנובעים מנכסיה המניבים
לשם  המשמשים בעיקרם והלוואות לזמן ארוך, גיוסי אגרות חוב, אגרות חוב להמרה וגיוסי הון,

 רכישה, פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים מניבים, פירעון התחייבויות, השקעות בחברות מוחזקות
 השקעות אחרות. ו

מסתכמות היתרות הנזילות שברשות החברה והחברות המאוחדות שלה, לרבות  2017במרס  31ליום 
 31ח. בנוסף, ליום מיליארד ש" 1.8 -בכ 2016מיליארד ש"ח ולתום שנת  1.4 -השקעות לזמן קצר, בכ

לא מנוצלים  1לחברה ולחברות המאוחדות שלה קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים 2017במרס 
  .מיליארד ש"ח 5.5 -למשיכה מיידית בסך של כ

  

לרשות החברה והחברות המאוחדות שלה עומדים קווי אשראי  2017 במרס 31נכון ליום 
 6.8 -כלא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות בסכום של  1לזמן ארוך מאושרים

 מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה של החברה). 3.4 -כמיליארד ש"ח (
לחברה כלולה של החברה המוצגת בשיטת השווי המאזני קווי  2017במרס  31בנוסף, ליום 

  מיליארד ש"ח. 1.8-ת של כאשראי לזמן ארוך מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידי
 

לחברה ולחברות המאוחדות שלה נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה  2017במרס  31כמו כן, ליום 
מסך הנדל"ן  85.8% - (כ מיליארד ש"ח 28.8 - בפיתוח שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כ

לולה של החברה לחברה כ 2017במרס  31בנוסף, ליום  .להשקעה והנדל"ן להשקעה בפיתוח)
- המוצגת בשיטת השווי המאזני נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח שאינו משעובד בשווי של כ

 מיליארד ש"ח. 18.5
  

 מיליארד 1.4 - בסך של כשלילי לחברה על פי דוחותיה המאוחדים הון חוזר  2017במרס  31ליום 
ת בחברות בבעלותה המלאה של (לרבוהמורחב ש"ח. מנגד עומדים לרשות החברה במאוחד ובסולו 

מיליארד  5.5 -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  2.6 - ש"ח וכ

מעת לעת בהתאם לתנאי השוק. באמצעות קווי אשראי מתחדשים ומגייסת הון וחוב ארוך טווח 
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.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
_________________________________________ 

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

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

מליון ש"ח,  290 - מליון ש"ח לעומת כ 192 - תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת הסתכמו ברבעון כ
ידי - ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שימש בעיקר לתשלומי דיבידנד על

מליון ש"ח ברבעון. הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נובע  262 - חברות הקבוצה בסך של כ
  מהפרשי עיתוי בגין תשלומים לצדדים שלישיים.

 
מימוש נכסים פיננסיים בסך באמצעות ברבעון החברה והחברות המאוחדות שלה מימנו את פעילותן 

מיליון ש"ח  460 -באמצעות קבלת הלוואות וקווי אשראי בסכום נטו של כ ,מליון ש"ח 782 - נטו של כ
תזרימי מזומנים אלה שימשו  מליון ש"ח. 480 - של כובאמצעות מכירת מניות של חברה מוחזקת בסך 

לפרעון מיליון ש"ח ו 718 - בעיקר לרכישת נדל"ן להשקעה ופיתוח נכסים חדשים בסכום נטו של כ
  מיליון ש"ח.  986 - אגרות חוב בסכום נטו של כ

 

 תוכנית רכישה .3.8
  

עצמית של  החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית חדשה לרכישה 2017במרס  26ביום   .א
מיליון ש"ח, ביחס לכל סדרות  250אגרות חוב של החברה (חלף תכנית קודמת), בהיקף של עד 

. הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת 2018במרס  31אגרות החוב שבמחזור, בתוקף עד ליום 
לעת, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת החברה. עד למועד פרסום דוח זה רכשה החברה 

 מליון ש"ח מכוח התוכנית האמורה. 16-קף של כאגרות חוב בהי
החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית חדשה לרכישה עצמית של  2017במרס  26ביום   .ב

במרס  31מליון ש"ח, בתוקף עד ליום  150מניות החברה (חלף תוכנית קודמת) בהיקף של עד 
הנהלת החברה ככל שמחיר . הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת לעת, בהתאם לשיקול 2018

של החברה (המחושב לפי שווי  NAV -המניה בבורסה ישקף הנחה משמעותית ביחס ל
 מכוח התוכנית האמורה. מניותזה החברה לא רכשה  דוח למועד פרסוםעד  החזקותיה).
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 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .4
 

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

לשינוי בשערי החליפין של מטבעות שונים, בעיקר לדולר ארה"ב, דולר קנדי, אירו וריאל ברזילאי. 
, לא חלו שינויים מהותיים 2016רה לשנת , מועד אישור הדוח השנתי של החב2017במרס  26מיום 

 במהות סיכוני השוק ובדרכי ניהולם.
   

ועד למועד אישור הדוחות הכספיים, האחראים על נושא דיווח וניהול  2017בינואר  1בתקופה שמיום  .4.2
הכספים של החברה) קיימו ומקיימים  ומשנה למנכ"ל וסמנכ"לסיכוני שוק בחברה (מנכ"ל החברה 

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

במאי  11, וכן בישיבה מיום 2017 במרס 31ליום  2016בדצמבר  31אושרו הדוחות הכספיים ליום 
2017. 

תוסף הש"ח כנגד  2017במרס  31ועד ליום  2017בינואר  1החל מיום  –ינויים בשערי מטבע חוץ ש .4.3
- וכ 4.0%-, כ4.5%- , כ%5.5-הדולר האמריקאי, הדולר הקנדי, האירו והריאל הברזילאי בשיעור של כ

 31לגבי השפעת שינויים בשערי מטבע חוץ על ההון העצמי של החברה, ליום  , בהתאמה.1.9%
ועד לסמוך למועד  2017במרס  31בנוסף, החל מיום  .' לדוח הדירקטוריוןא, ראה נספח 2017במרס 

 -בשיעור של כדולר הקנדי והריאל הברזילאי ה ,הש"ח כנגד הדולר האמריקאיתוסף אישור דוח זה, 
 .3.7% - בשיעור של כהאירו הש"ח כנגד ופוחת  בהתאמה ,5.6% -וכ 2.6% -, כ1.4%

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

מדד המחירים לצרכן (מדד  ירד 2017במרס  31ועד ליום  2017בינואר  1פעילותה בישראל). מיום 
מדד  ועד לסמוך למועד אישור דוח זה, 2017במרס  31בנוסף, החל מיום . 0.2%- בשיעור של כ ידוע)

 .%0.5-עלה בשיעור של כ מחירים לצרכן (מדד ידוע)ה

 

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

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

לאחר ביצוע עסקאות  ומטבעות ונלקחו הלוואות במטבעות השונים, ובדבר היקף החשיפה שנותר
 ' לדוח הדירקטוריון.א, ראה טבלה המצורפת כנספח 2017במרס  31נכון ליום החלף, 
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ליום החברה למטבעות השונים  המיוחס לבעלי מניותהחשיפה הכלכלית של ההון  להלן התפלגות
  : 2016בדצמבר  31וליום  12017במרס  31
  
  

  2017 במרס 31                                          
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2016בדצמבר  31                                             
  

  

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________________  

  ' לדו"ח הדירקטוריון.אנספח  גם ראה 1

40%, אירו

,  דולר קנדי
18%

, ב"דולר ארה
22%

,  ריאל ברזילאי
12%

8%, ח"ש

40%, אירו

,  דולר קנדי
19%

, ב"דולר ארה
21%

,  ריאל ברזילאי
11%

9%, ח"ש
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     היבטי ממשל תאגידי .5
     

 תרומות 
  

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

 והבריאות במדינות בהן החברה פועלת. 
  

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

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

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

  

  ש"ח. מיליון 0.6 - הסתכמו לכ ברבעוןסך תרומות הקבוצה 

 
    גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד   .6

     

 מידע נוסף ואירועים לאחר תאריך הדיווח
  

) לנושאי משרה ועובדי החברה, RSUמניה חסומות (לפרטים בדבר הקצאת כתבי אופציה לא סחירים ויחדות 
  ' לדוחות הכספיים.א5ראה באור 

  

  פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור .7
  

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

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

מליון ש"ח. לא  1,109 -נו כיה 2016בדצמבר  31המשועבדים האמורים בדוחות הכספיים של החברה ליום 
   .2016בדצמבר  31לעומת שוויים ליום  2017 במרס 31ליום  הותי בשווים של הנכסים המשועבדיםחל שינוי מ

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 2017במאי,  22
    

סגן יו"ר מנכ"ל ו - דורי סגל  יו"ר הדירקטוריון - חיים כצמן   תאריך אישור דוח הדירקטוריון

 יוןדירקטורה
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  הדירקטוריון לדוח 'א נספח
  2017 במרס 31 ליום מטבעית חשיפה בדבר נוסף מידע

  

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

 שבמאזן ההתחייבויות מצבת ואת הנכסים מצבת את מציגה האמורה הטבלה .2017 במרס 31 ליום נכון ההחלף,
 על בהתאמה, ותיה,התחייבוי ומסך החברה נכסי מסך שיעורם ואת )1חדשים ובשקלים המקור (במטבע החברה
 במטרה מטבע, החלף עסקאות באמצעות החברה שמבצעת הפיננסיות ההתאמות סך ואת ,2ייחס איחוד בסיס

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

  

 

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

 קנדי
 ריאל
סה"כ בש"חברזילאי

 -  1,964  2,847  3,895  1,375  3,358  מצבת נכסים במטבע מקור
 33,468  2,285  7,712  15,120  4,993  3,358  מצבת נכסים בש"ח

 100  7  23  45  15  10  מסך הנכסים %
 -  -  1,294  1,517  618  11,320  מצבת התחייבויות במטבע מקור

 -  786  620  1,177  190  )8,840( עסקאות החלף מטבע במטבע מקור
 -  786  1,914  2,694  808  2,480  במטבע מקורמצבת התחייבויות 

מצבת התחייבויות בש"ח בהתאמה 
 21,973  914  5,185  10,459  2,935  2,480  לעסקאות החלף

 100  4  24  48  13  11  ההתחייבויות %
 -  1,178  933  1,201  567  878  סה"כ הון עצמי במטבע מקור
 11,495  1,371  2,527  4,661  2,058  878  3סה"כ הון עצמי כלכלי בש"ח

 100  12  22  40  18  8  מסך ההון העצמי %
        

.2017במרס  31על פי שערי חליפין ליום  .1
הצגת מאזן החברה באיחוד יחסי אינה מבוצעת על פי כללי חשבונאות מקובלים, אלא בהתאם לשיעורי ההחזקה של החברה בכל אחת .2

 מהחברות המאוחדות באותו המועד. 
מייצג את ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול מסים נדחים..3
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התקופתי  (להלן: "החברה") לדוח גלוב בע"מ-עדכון תיאור עסקי החברה של גזית
   2016לשנת 

  
, יובאו להלן פרטים בדבר 1970 –א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 39בהתאם לתקנה 

 2016שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה מאז פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 
  וח התקופתי."), בכל עניין שיש לתארו בדהדוח התקופתי(להלן: "

  

  

   חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות – 3עדכון לסעיף 

ש"ח  0.35מיליון ש"ח ( 68.4 - חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום של כ 2016באפריל  24ביום   .א
  למניה).

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

  

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

           והשפעת המיזוג על דוחותיה הכספיים של החברה,  REGעם  EQYהשלמת המיזוג של לפרטים בדבר   .א
 לדוחות הכספיים. ב'3ראה באור 

 ב' לדוחות הכספיים.3אור מיליון דולר, ראה בי 192 - בתמורה לכ REGמיליון מניות  2.8לפרטים בדבר מכירת   .ב

  

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

מיליון  106.3-בהיקף של כ FCR) על ידי F-ו Eלפרטים בדבר פדיון מוקדם של אגרות חוב להמרה (סדרות   .א
 ' בדוחות הכספיים. א3דולר קנדי, ראה באור 

מליון דולר קנדי והטיפול  185 - על ידי החברה, בתמורה לסך של כ FCRמליון מניות  9לפרטים בדבר מכירת   .ב
 ' לדוחות הכספיים.ג3החשבונאי שננקט על ידי החברה בעקבות המכירה, ראה באור 

 

  הון אנושי –16עדכון לסעיף 

) לנושאי משרה ועובדי החברה, ראה RSUלפרטים בדבר הקצאת כתבי אופציה לא סחירים ויחדות מניה חסומות (
  לדוחות הכספיים. א'5ור בא

  

  מימון –18עדכון לסעיף 

   .מליון ש"ח 16 - , בהיקף של כשל עצמהאגרות חוב  ועד למועד אישור הדוחות רכשה החברה 2017מתחילת שנת 
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  להשקעה ן"נדל גילוי בדבר נכסים מהותיים מאוד בהתאם לפרק ו' להנחיית גילוי בנוגע לפעילות

G סינמה  

רבעון ראשון  
 2017לשנת 

 2016בדצמבר  31ליום 
ולשנה שנסתיימה באותו 

 תאריך

 507,900 507,900 שווי הנכס (אלפי ש"ח)

NOI (אלפי ש"ח) 32,575 7,866 בתקופה 

 11,183 )1,804( שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)(הפסדי) רווחי 

 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 6.4% 6.2%  (%)בפועל שיעור תשואה 

  1,380 1,361 דמי שכירות ממוצעים למ"ר (לשנה בש"ח)

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

- - 

  

G TWO  

 
רבעון ראשון 

 2017לשנת 

 2016בדצמבר  31ליום 
ולשנה שנסתיימה באותו 

 תאריך

 293,000 293,000 שווי הנכס (אלפי ש"ח)

NOI (אלפי ש"ח) 20,036 5,061 בתקופה 

 10,552 )198(  שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)(הפסדי) רווחי 

  100% 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 6.8% 6.9% (%)בפועל שיעור תשואה 

 862 862 דמי שכירות ממוצעים למ"ר (לשנה בש"ח)

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

- - 

  

G ONE 

 
רבעון ראשון 

 2017לשנת 

 2016בדצמבר  31ליום 
ולשנה שנסתיימה באותו 

 תאריך

 293,100 293,100 שווי הנכס (אלפי ש"ח)

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

NOI (אלפי ש"ח) 20,405 4,671  בתקופה  

 )1,456( )245( שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)(הפסדי) רווחי 

 97% 93% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 7.0% 6.4% (%)בפועל שיעור תשואה 

 831 839 דמי שכירות ממוצעים למ"ר (לשנה בש"ח)

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

- - 
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  גלוב בע"מ-גזית
  

  2017, במרס 31דוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים ליום 
  

  בלתי מבוקרים
  

  
  
  

  
  הענייניםתוכן 

  

  עמוד  

  סקירת דוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים
  

31 

  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
  

32  

   הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
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דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של גזית גלוב בע"מ

מבוא

הקבוצה), הכולל את הדוח  - סקרנו את המידע הכספי המצורף של גזית גלוב בע"מ וחברות בנות שלה (להלן 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד,  2017במרס  31התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

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

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

  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  37%-וד מהוות כוהכנסותיה הכלולות באיח 2017במרס  31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  25%

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

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

היקף הסקירה

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

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

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

  מסקנה

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

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

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

  קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
  רואי חשבון  2017במאי,  22

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  
 2017 2016  2016 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

      נכסים
      

      נכסים שוטפים

      
 1,520  2,433  1,183  מזומנים ושווי מזומנים

 96  60  27  פקדונות והלוואות לזמן קצר
 212  42  155  ניירות ערך סחירים

 98  50  127  נגזרים פיננסיים
 163  218  118  לקוחות והכנסות לקבל

 329  401  301  חייבים ויתרות חובה
 14  -  -  מלאי בניינים ודירות למכירה

 26  27  21  מסים שוטפים לקבל
    
  1,932  3,231  2,458 
    

 21,132  513  257  נכסים מוחזקים למכירה
    
  2,189  3,744  23,590 

    נכסים לא שוטפים
    

 2,097  2,665  5,944  השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני
 1,223  743  270   השקעות אחרות, הלוואות ויתרות חובה

 384  889  5,062  ניירות ערך זמינים למכירה
 516  341  709  נגזרים פיננסיים
 55,982  71,799  31,757  נדל"ן להשקעה

 2,113  2,666  1,555  נדל"ן להשקעה בפיתוח
 152  128  119  רכוש קבוע, נטו

 815  915  726  נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 15  39  16  מסים נדחים

    
  46,158  80,185  63,297 
    

  48,347  83,929  86,887 
      
      

 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 במרס 31ליום  
 2017 2016  2016 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

      התחייבויות והון

     התחייבויות שוטפות

 775  876  948 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 3,043  2,228  1,333 חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

 47  40  24  נגזרים פיננסיים
 377  500  96  ספקים ונותני שירותים

 1,820  1,717  1,006  זכאים ויתרות זכות
 93  81  187  מסים שוטפים לשלם

    
  3,594  5,442  6,155 

 7,024  5  14 התחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה
    
  3,608  5,447  13,179 

    התחייבויות לא שוטפות
    

 27,319  29,043  20,299  אגרות חוב
 296  603  -  אגרות חוב להמרה

 8,183  12,064  4,010 התחייבויות נושאות ריבית לתאגידים בנקאיים ולאחרים
 50  133  31  נגזרים פיננסיים

 283  392  232  התחייבויות אחרות
 3,809  4,707  3,088  מסים נדחים

   
  27,660  46,942  39,940 
    

   ון המיוחס לבעלי מניות החברהה

 249  249  249  הון מניות
 4,992  4,985  4,998  פרמיה על מניות

 5,699  4,839  5,355  יתרת רווח
 )3,257(  )2,936(  )1,916( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 496   262   419  קרנות אחרות
 )21(  )21(  )21( אוצרמניות

      
  9,084   7,378   8,158 

 25,610  24,162  7,995  זכויות שאינן מקנות שליטה

 33,768  31,540  17,079  סה"כ הון
    
  48,347  83,929  86,887 

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

           2017במאי,  22
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  חיים כצמן 

  יו"ר הדירקטוריון
  דורי סגל 

וסגן יו"ר  מנכ"ל
  הדירקטוריון

  עדי ימיני משנה למנכ"ל 
  וסמנכ"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

  2017 2016(* 2016(* 
 מבוקר בלתי מבוקר

  
 מליוני ש"ח

 (למעט נתוני רווח נקי (הפסד) למניה)
    

 2,841   714   698  הכנסות מהשכרת מבנים
 870   221   221  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

     
 1,971  493  477   הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים

   
 245  103  50  עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו

 )436( )113( )94( הוצאות הנהלה וכלליות
 26  7  6  הכנסות אחרות
 )223( )13( )22( הוצאות אחרות

  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי 
 106  27  11  המאזני, נטו   

   
 1,689  504  428  רווח תפעולי

   
 )1,127( )539( )244( הוצאות מימון
 255  49  352  הכנסות מימון

   
 817  14  536  רווח לפני מסים על ההכנסה

 153  27  14  מסים על ההכנסה
   

 664  )13( 522  רווח נקי (הפסד) מפעילויות נמשכות
 2,516  171  )281( רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו

   
 3,180  158  241  רווח נקי 

    מיוחס ל:
 787  )278( )276( בעלי מניות החברה

 2,393  436  517  זכויות שאינן מקנות שליטה
   
 241  158  3,180 

    רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)
 0.64  )1.10( 2.05  רווח נקי (הפסד) בסיסי מפעילויות נמשכות

 3.39  )0.32( )3.46( רווח (הפסד) בסיסי מפעילויות שהופסקו

 4.03  )1.42( )1.41( סך הכל רווח נקי (הפסד) בסיסי

 0.57  )1.12( 2.02  רווח נקי (הפסד) מדולל מפעילויות נמשכות

 3.39  )0.32( )3.46( רווח (הפסד) מדולל מפעילויות שהופסקו

 3.96  )1.44( )1.44( סך הכל רווח נקי (הפסד) מדולל

    .ג'3-ב' ו3סווג מחדש, ראה באורים *)

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

   



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

שהסתיימה 
 31ביום 

    בדצמבר
חודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

   2017 2016(* 2016(* 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 מליוני ש"ח   
 

 3,180  158  241 רווח נקי
     

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

     סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד

 )536( 209  )687()1התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ (
 32  )35( )5()1גידור תזרימי מזומנים (רווחים (הפסדים) בגין עסקאות 

 75  105  )97(רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 

 )429( 279  )789(רווח (הפסד) כולל אחר מפעילויות נמשכות
 )18( )5( 774 רווח (הפסד) כולל אחר מפעילויות שהופסקו, נטו

 )447( 274  )15(סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר
 2,733  432  226  סה"כ רווח כולל

    מיוחס ל:
 736  )20( 986  )2בעלי מניות החברה (

 1,997  452  )760(זכויות שאינן מקנות שליטה

  226  432  2,733 

 כולל חלק החברה ברווח כולל אחר של חברות המטופלות )1(
 1  1  - בשיטת השווי המאזני   

      
      הרכב הרווח (ההפסד) הכולל המיוחס לבעלי מניות החברה:)2(

    
 787  )278( )276( רווח נקי (הפסד) 

 )197( 124  )698(התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
 20  )15( )2(רווחים (הפסדים) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
 83  106  )92(רווחים (הפסדים) בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 43  43  2,054 מימוש קרנות הון בגין חברות שאוחדו בעבר
 

 986 )20(  736 
 

    .ג'3-ב' ו3סווג מחדש, ראה באורים *)

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



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

 

36  

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

 הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווחמניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים 
פעילויות של 

סה"כמניות אוצרקרנות אחרותחוץ

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

בלתי מבוקר  
מליוני ש"ח  
      

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

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

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

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

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

 )16,630( )16,630(-  - - - - - - ג')3- ב' ו3ירידה משליטה בחברות שאוחדו בעבר (ראה באורים 
 42  35 7  - 7 - - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה
 )259( )259(-  - - - - - - דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה

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

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

.2017באפריל,  24מליון ש"ח) אשר שולמו ביום  68.4 - ש"ח למניה (סך כולל של כ 0.35הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2017במרס,  31החודשים שהסתיימו ביום בשלושת **)

 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 חוץ

קרנות 
אחרות

מניות 
סה"כ אוצר

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
זקיפת חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 - 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 לזכויות 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 *)
      

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

 הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווחמניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות חוץ

קרנות 
סה"כמניות אוצראחרות

זכויות 
שאינן 
מקנות 
סה"כ הון שליטה

מבוקר  
מליוני ש"ח  
     

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

 3,180  2,393 787  - - - 787  - -  רווח נקי
 )447( )396()51( - 103 )154(-  - - רווח (הפסד) כולל אחר

         
 2,733  1,997 736  - 103 )154(787  - - סה"כ רווח (הפסד) כולל

          
 *) - - *) -  - )9(- -  9 *) - מימוש וחילוט כתבי אופציה למניות החברה

 51 43  8  - 8 - -  - - עלות תשלום מבוסס מניות
 )295(- )295( - - - )295( - - דיבידנד ששולם

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

 - 2  )2( - )2(- -  - - בגרעון בהון בחברה בת לבעלי מניות החברה   
 1,614  1,553  61  - 61 - -  - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 326  295  31  - 31 - -  - - מכירת מניות לזכויות שאינן מקנות שליטה
 )349( )453(104  - 104 - -  - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 )4()7( 3  - 3 - -  - - רכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה בחברה מאוחדת
 )1,285( )1,285( -  - - - -  - - דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה

          
 33,768  25,610 8,158  )21(496 )3,257(5,699 4,992 249 2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

 

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

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

שהסתיימה 
 31ביום 

  בדצמבר
 חודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

 2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 
    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 3,180  158   241 רווח נקי

   התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

   התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 1,520  663   21  הוצאות מימון, נטו
 )151( )35( )20(חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני, נטו

 )2,081( )249( )545(להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטועליית ערך נדל"ן 
 53  8  7  פחת והפחתות

 629  101  124  מסים על הכנסה 
 6  -  18  ירידת ערך נכסים אחרים

 )6( )1( )8( רווח הון, נטו
 -  -  902 הפסד מירידה משליטה בחברות מאוחדות (כולל מימוש קרנות הון)

 158  -  )6(בהתחייבות לתביעות תלויות, נטושינוי
 230  230  - הפסד נטו ממכירת חברה מאוחדת

 47  12  )1(עלות תשלום מבוסס מניות
    
  492  729  405 
    

   ינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:ש
   

 )38( )147( )50(עלייה בלקוחות והכנסות לקבל ובחייבים ויתרות חובה
 17  42  15 עלייה בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות

 -  )11( 2 עלייה (ירידה) בפקדונות משוכרים, נטו
    
 )33( )116( )21( 
    
 3,564  771  700  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני ריבית, דיבידנדים ומסים

    
   מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה עבור:

   
 )1,668( )461( )532( ריבית ששולמה

 62  11  21  ריבית שהתקבלה
 36  17  11  דיבידנד שהתקבל

 )90( )48( )11( מסים ששולמו
 5  -  3  מסים שהתקבלו

    
 )508( )481( )1,655( 
    

 1,909  290  192 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

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

 31ביום 
  בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

  במרס 31ביום 
 2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 )105( )105( 193  יציאה מאיחוד בגין חברות שאוחדו בעבר (א,ב,ג)
 148  128  -  החזר השקעה ותמורה ממכירת חברות מוחזקות

 )86( )56( -  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות
 )4,594( )997( )1,130( רכישה, הקמה ופיתוח של נדל"ן להשקעה

 -  337  -  שינויים בסעיפי הון חוזר בקשר עם פעילות השקעה
 )26( )1( )7( השקעות ברכוש קבוע

 1,465  798  412  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה, בניכוי מס ששולם
 11  1  -   תמורה ממכירת רכוש קבוע

 )119( )54( )5( מתן הלוואות לזמן ארוך
 122  14  -  פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך

 )729( 43  )20( השקעות לזמן קצר, נטו
 )130( )26( )2( השקעות בנכסים פיננסיים

 737  28  804  תמורה ממכירת נכסים פיננסיים ומשיכת פקדונות
   

 )3,306( 110  245  זומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעהמ
    

    זרימי מזומנים מפעילות מימוןת
    

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

 1,348  110  9  הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה, נטו
 )349( )1( -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 326  327  -  מכירת מניות לזכויות שאינן מקנות שליטה, בניכוי מס ששולם
 )295( -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 )1,260( )272( )262( דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 2,835  644  812  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )2,800( )578( )37( פרעון הלוואות לזמן ארוך

 )77( 206  )531( קבלת (פרעון) קווי אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך, נטו
 )80( 21  216  קבלת (פרעון) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 )1,855( )510( )986( פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה

 3,131  -  -  הנפקת אגרות חוב 
 3  -  -  התרת עסקאות גידור

 927  )53( )779( זומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימוןמ

 )70( )39( )60( הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 )540( 308  )402( עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

 2,125  2,125  1,585  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 )65( - - יתרת מזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לפעילות מופסקת
 1,520  2,433  1,183  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

מליון ש"ח.1-*)   מייצג סכום הנמוך מ
 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים.
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לשנה 

שהסתיימה

  

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

  במרס 31ביום 
 31ביום 

 בדצמבר
 20172016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

     EQY -יציאה מאיחוד בגין חברה שאוחדה בעבר(א) 

     :היציאה מאיחודהמאוחדת ליום  הנכסים והתחייבויות של החבר

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

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

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

 -  - 562  קרנות הון
 -  - )5,549( השקעה בניירות ערך זמינים למכירה
 -  - )263( קיטון ביתרת המזומנים ושווי מזומנים

    
     FCR -יציאה מאיחוד בגין חברה שאוחדה בעבר (ב)

     :היציאה מאיחודהמאוחדת ליום  הנכסים והתחייבויות של החבר
     

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

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

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

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

 -  - 456  גידול ביתרת המזומנים ושווי מזומנים

     יציאה מאיחוד בגין מכירת חברה שאוחדה בעבר (ג)

     המאוחדת ליום המכירה:הנכסים והתחייבויות של החבר
 )79(  )79( -הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים)

 82   82  - נכסים לא שוטפים
 )305(  )305( -התחייבויות לא שוטפות

 )18(  )18( -שאינן מקנות שליטהזכויות 
 164   164  - רווח בגין מכירת חברה מאוחדת 
 51   51  - קרנות הון 

 )105(  )105(  קיטון ביתרת המזומנים ושווי מזומנים 
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      פעולות מהותיות שלא במזומן (ד)

 
 המרה, פדיון מוקדם ותשלום ריבית של אגרות חוב 

 202  24  -  להמרה במניות חברה מאוחדת    

 334  -  -  רכישת נדל"ן להשקעה כנגד זכאים 

 101  -  -  מכירת נכסים כנגד מתן הלוואה לרוכש 

 -  90  68  דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה 
 101  96  - דיבידנד לשלם לזכויות שאינן מקנות שליטה

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

   
 ג'.3 - ב' ו3באשר למידע על תזרימי המזומנים מפעילויות מופסקות, ראה באורים  (ו)

    

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

שלושה של  ולתקופה 2017, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .א
. וכן דוחות כספיים ביניים מאוחדים) תקופת הדוח -אותו תאריך (להלן ב החודשים שהסתיימ

 2016בדצמבר,  31יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
אשר אושרו על ידי דירקטוריון תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם, ולשנה שהסתיימה באותו 

  הדוחות הכספיים השנתיים). -(להלן  2017במרס,  26החברה ביום 
  

הקבוצה) גרעון בהון  -תאריך הדיווח) לחברה במאוחד (להלן  -(להלן  2017במרס,  31ליום   .ב
ש"ח. לקבוצה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך כולל  יארדלימ 1.4 - החוזר בסך של כ

הנהלת החברה בדיעה כי המקורות הנ"ל  מיליארד ש"ח הניתנים לניצול מיידי. 5.5 -של כ
לעמוד לכל אחת מחברות הקבוצה בתוספת תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת, יאפשרו 

   בפרעון התחייבויותיהן לזמן קצר.

 
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים  .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- תיים ומידיים), התש"ל(דוחות תקופ
  

  תקנים חדשים, פרשנויות ותיקונים שיושמו לראשונה על ידי החברה  .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 
  

  חוב בקבוצהופדיון  גיוס  .א
  
  
  
  
  

 - ) בהיקף של כF - ו Eבפרעון מוקדם אגרות חוב להמרה (סדרות  FCR, פדתה 2017בחודש ינואר 
  קוב בתוספת ריבית שנצברה במזומן.מליון ש"ח) בתמורה לערכן הנ 306- מליון דולר קנדי (כ 106.3

 

  

  EQY - השקעה ב -  פעילות שהופסקה  .ב
  

שהינה קרן להשקעות  REGבהסכם מיזוג עם חברת  EQYהתקשרה  2016בחודש נובמבר  .1
 REGמוזגה עם ולתוך  NYSE .EQY-) אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בREITמקרקעין (

 EQYהחברה השורדת במיזוג, ועם השלמת המיזוג, קבלו בעלי המניות של  הינה  REG-כך ש
מניות  0.45לפי יחס החלפה של  REGשבבעלותם, מניות  EQY(ובכללם החברה), חלף מניות 

REG  בגין כל מנייתEQY המניות של  לבעלי 13.7%- של כ, המשקף פרמיהEQY  על שוויה
מועד השלמת המיזוג)  -(להלןהושלם המיזוג  2017במרס,  1בשוק נכון לאותו מועד. ביום 

. REG -מהחברה הממוזגת והינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב 13.2% -והחברה החזיקה בכ
שלושה דירקטורים נוספים: שני  REGכמו כן, במועד השלמת המיזוג מונו לדירקטוריון 

ודירקטור אחד מטעם החברה, מר חיים כצמן שמונה  EQYדירקטורים בלתי תלויים מטעם 
  .REGכסגן יו"ר הדירקטוריון 

 

בדוחותיה הכספיים. כתוצאה  EQYחדלה החברה לאחד את  השלמת המיזוגממועד החל 
- כמליון ש"ח וברווח בסך של  676- מאובדן השליטה, החברה הכירה בגידול בהון בסך של כ

מליון ש"ח  562-מליון ש"ח (בניכוי השפעת המס). הרווח האמור, כולל הפסד בסך של כ 114
הון (בעיקר מהפרשי תרגום של פעילויות  שסווג מחדש לרווח או הפסד בגין מימוש קרנות

המוחזקות על ידי החברה מוצגות בדוחות הכספיים כנכס פיננסי זמין   REG. מניותחוץ)
   בדבר "מכשירים פיננסיים". 39למכירה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

נובעים , הREGהחברה מיישמת חשבונאות גידור לשינויים בשווי ההוגן של ההשקעה במניות 
  מהפרשי שער.

   



  בע"מ גלוב-גזית
   מאוחדים תמציתיים ביניים הכספיים לדוחות באורים

 

44  

  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 
  

, REGמליון מניות  2.8מכרו חברות בנות בבעלותה המלאה של החברה  2017במרס,  2ביום 
 708-מליון דולר ארה"ב (כ 192- , בתמורה כוללת של כ REGמהון המניות של 1.6%- המהוות כ

 11.5%- המהוות כ REGמליון מניות  19.5- זיקה החברה בכמליון ש"ח). בעקבות המכירה, מח
  מהון מניותיה ומזכויות ההצבעה בה.

  

לתקופה של חודשיים שהסתיימה במועד השלמת המיזוג, מוצגות   EQYתוצאות הפעילות של
בדוח רווח או הפסד בסעיף רווח (הפסד) מפעילויות שהופסקו, נטו, כאשר מספרי ההשוואה 

בדבר "נכסים לא שוטפים המוחזקים  5לתקן חשבונאות בינלאומי מספר סווגו מחדש בהתאם 
  למכירה ופעילויות שהופסקו".

  

 להלן נתונים על תוצאות הפעולות והרווח הכולל המתייחסות לפעילות שהופסקה:          .2
  

   

לחודשיים 
שהסתיימו 

 1ביום 
 במרס

חודשים  3-ל 
 שהסתיימו 

במרס 31ביום 

 
לשנה 

 שהסתיימה
 31ביום 

      בדצמבר

 2017  2016 2016 

 מבוקר  בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   
 1,385   347   239  הכנסות מהשכרת מבנים 
 )348(  )81(  )65( הוצאות הפעלת נכסים להשכרה 
      

 1,037   266   174  הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים 
      

 
    עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה 

 1,196   76   )6( להשקעה בפיתוח, נטו ונדל"ן   
 )148(  )38(  )95( הוצאות הנהלה וכלליות 
 9   1   2  אחרותהכנסות  
 )24(  -   - הוצאות אחרות 

 
   חלק החברה ברווחי חברות המטופלות

 9   3   2  בשיטת השווי המאזני, נטו   
      
 2,079   308   77  רווח תפעולי 
      
 )246(  )70(  )30( הוצאות מימון 
 1   1   -  הכנסות מימון 
 )195(  )29(  )2( מסים על ההכנסה *) 
      
 1,639   210   45  רווח מפעילות שהופסקה, נטו 

 
  רווח (הפסד) כולל אחר מפעילות 

 )9(  )28(  4  שהופסקה   

 
  סה"כ רווח כולל אחר מפעילות 

 1,630   182   49  שהופסקה   
       מיוחס ל: 
 452   48   17  בעלי מניות החברה 
 1,178   134   32  זכויות שאינן מקנות שליטה 
  49   182   1,630 

        
      *) כולל התאמה בגין הוצאות מסים נדחים.  
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 
  

  להלן נתונים על תזרימי המזומנים נטו המתייחסים לפעילות שהופסקה ושנבעו מפעילות (ששימשו  .3
  לפעילות):    

  

   
לחודשיים 
שהסתיימו 

 1ביום 
 במרס

 3-ל
חודשים 

שהסתיימו 
 31ביום 

 במרס

לשנה 
שהסתיימה

 31ביום 
      בדצמבר

   2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר   

 מליוני ש"ח   
 732   161   92  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

 )842(  )62(  43  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה 

 92   )70(  72  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון 

     
  

  FCR - השקעה ב - שהופסקה  פעילות  .ג
  

התקשרה חברה בת בבעלותה המלאה של החברה עם סינדיקציה של  2017במרס  2ביום  .1
, בעסקה FCRמהון המניות של  3.7%- , המהוות כFCRמליון מניות  9חתמים בהסכם למכירת 

דולר  20.6- ), במחיר של כ”Bought Deal“בבורסה של טורונטו (במנגנון של "עסקה מובטחת" 
  מליון ש"ח).  500-מליון דולר קנדי (כ 185- קנדי למניה ובתמורה כוללת (ברוטו) בסך של כ

 
והחברה מחזיקה (לרבות באמצעות חברה בת  2017במרס,  22המכירה הושלמה ביום     

מהון מניותיה ומזכויות  32.7%- המהוות כ FCRמליון מניות  79.6- בבעלותה המלאה) בכ
" בדבר  IFRS 10. החל ממועד המכירה כאמור, ולאחר שבחנה את הוראות "FCRהצבעה של ה

קיומה של שליטה אפקטיבית, הגיעה החברה למסקנה כי החל מאותו מועד לא קיימת לה 
 FCRחדלה החברה לאחד את . לפיכך, החל מאותו מועד FCR-עוד שליטה אפקטיבית ב

 FCR-מדדה החברה מחדש את השקעתה ב ",10IFRS"ובהתאם להוראות בדוחותיה הכספיים 
בבורסה באותו  FCRלפי השווי ההוגן במועד איבוד השליטה, בהתבסס על מחיר השוק של 

  מועד. 
  

, הכירה החברה בדוחותיה הכספיים בגידול בהון בסך של FCR-ן השליטה בדכתוצאה מאוב    
מליון ש"ח. ההפסד האמור,  1,016-מליון ש"ח והפסד בדוח רווח או הפסד בסך של כ 479- כ

מליון ש"ח מהפרשי תרגום של  1,495-כולל הפסד מסיווג קרנות הון (בעיקר סך של כ
  פעילויות חוץ) שנצברו בעבר לדוח רווח או הפסד.

 
לפי שיטת השווי   FCRהחברה מטפלת ביתרת השקעתה במניות  החל ממועד איבוד השליטה,    

בדבר "השקעה בחברות כלולות ועסקאות  28ספר המאזני בהתאם להוראות תקן בינלאומי מ
 משותפות". 

  
עד  FCR, כאמור לעיל, ואיבוד השליטה בה, תוצאות הפעולות של FCRלאור מכירת מניות     

מועד איבוד השליטה לרבות התוצאות בגין מכירת המניות הוצגו בדוח רווח והפסד בסעיף 
בהתאם לתקן השוואה סווגו מחדש , כאשר מספרי הרווח (הפסד) מפעילות מופסקת, נטו

בדבר "נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות  5חשבונאות בינלאומי מספר 
  שהופסקו".
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 
  

למועד השלמת  בהתאם לטיוטת עבודת ייחוס תמורת הרכישה יוחס עודף העלות שנוצר .2
  באופן זמני, כדלקמן:  FCRיתרת ההשקעה במניות  העסקה לאחר שיערוך

  

  
מליוני דולר 

 מליוני ש"ח  *) קנדי

     
 4,309   1,582 יתרת ההשקעה לפי שווי שוק לאחר השלמת העסקה 
 )3,855(  )1,415( למועד השלמת העסקה **) FCRבנכסים נטו של  )32.7%(חלק הקבוצה  

 454   167  עודף עלות 
     
    מיוחס ל: 
 )3(  )1( הלוואות ויתרות חובה 
 550   202  מוניטין 
 35   13  מסים נדחים 
 30   11  התחייבויות נושאות ריבית לתאגידים בנקאיים 
 )153(  )56( אגרות חוב 
 )5(  )2( אגרות חוב להמרה 

  167   454 

     
  ש"ח). 2.7234דולר קנדי=1 -  2017במרס,  31(ליוםערוכים בדולר קנדיFCRהדוחות הכספיים של *)

 

 )100% - (כמוצג בדוחותיה הכספיים  FCR**) להלן מידע כספי תמציתי של  

 :מידע כספי תמציתי על המצב הכספי 

   
במרס  31ליום 

2017 

 בלתי מבוקר   

 מליוני ש"ח   

    
 517  נכסים שוטפים 
 24,903   (בעיקר נדל"ן להשקעה) נכסים לא שוטפים 

 1,671  התחייבויות שוטפות 
 11,791  התחייבויות לא שוטפות 
 11,958   נכסים נטו  

     
  :FCR -התאמת הנכסים נטו ליתרת ההשקעה של הקבוצה ב 
 )158(  ה (לרבות מכשירים המירים)זכויות שאינן מקנות שליטנטרול  

 11,800   נכסים נטו  
  FCR   32.7% -שיעור החזקה ב 

 FCR   3,854חלק הקבוצה בנכסים נטו של 
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 

  

 להלן נתונים על תוצאות הפעולות והרווח הכולל המתייחסות לפעילות שהופסקה: .3 

לשנה      
 שהסתיימה

 31ביום 
    בדצמבר

 חודשים שהסתיימו  3-ל
  במרס 31ביום 

   2017 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר   

 מליוני ש"ח   
 1,960   478  494  הכנסות מהשכרת מבנים 
 )737(  )185( )192( הוצאות הפעלת נכסים להשכרה 

     

 1,223  293  302  הכנסה תפעולית, נטו מהשכרת מבנים 
    

 
 עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה

 641  72  500  בפיתוח, נטו    
 )106( )25( )28( הוצאות הנהלה וכלליות 
 12  -  -  אחרותהכנסות  
 )13( )4( -  הוצאות אחרות 

 
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת

 36  5  6  השווי המאזני, נטו    

    
 1,793  341  780  רווח תפעולי 
    
 )473( )114( )134( הוצאות מימון 
 70  11  35  הכנסות מימון 
 )283( )47( )109( מסים על ההכנסה *) 

    
 1,107  191  572  רווח מפעילות שהופסקה, נטו 

 16  )12( )1( רווח (הפסד) כולל אחר מפעילות שהופסקה 

 1,123  179  571  סה"כ רווח כולל אחר מפעילות שהופסקה 
    

     מיוחס ל: 

 409  70  205  בעלי מניות החברה 
 714  109  366  זכויות שאינן מקנות שליטה 

  571  179  1,123 

      

    *) כולל התאמה בגין הוצאות מסים נדחים.  
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 

 

 

 
  להלן נתונים על תזרימי המזומנים נטו המתייחסים לפעילות שהופסקה ושנבעו מפעילות . 4

 (ששימשו לפעילות):    

   

 חודשים שהסתיימו  3 -ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

    
 31ביום 

 בדצמבר
   2017 (* 2016 2016 

 מבוקר בלתי מבוקר   

 מליוני ש"ח   
 744   137  130  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

 )1,652(  )224( )109( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

 948   75  14  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

     

 

*)  תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים, נטו, המתייחסות לפעילות שהופסקה לאחר מועד איבוד השליטה אינן
. תוצאות אלו נכללו יחד עם תוצאות הפעילות2017במרס,  22יום מהותיות, היות ומועד איבוד השליטה חל ב

 שהופסקה.

 

  חברה כלולהצירוף דוחות כספיים של  .5
  , חברה כלולה המדווחת לפי שיטת השווי המאזני.FCRהחברה מצרפת את הדוחות הכספיים של   

הינה זהה  FCRהמדיניות החשבונאית של . IFRS-ערוכים בהתאם ל FCRהדוחות הכספיים של 
לדוחות הכספיים השנתיים של  2למדיניות החשבונאית של החברה כפי שמוצגת בביאור 

  החברה.
  

 אירועים אחרים  .ד
 

אישרה האסיפה הכללית (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון  2017בחודש מרס  .1
כתבי אופציה  2,965,505החברה), במסגרת התקשרות עם מר סגל בהסכם העסקה, הענקה של 

 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה 1(לא סחירים) מבוססי ביצועים לרכישת מניות רגילות בנות 
 אלפי ש"ח לכל תקופת ההסכם.  12,929כוללת לחברה של  עלות יםהמשקפ

ש"ח. נוסף על מחיר המימוש כאמור, מימוש כתבי  42מחיר המימוש של כל כתב אופציה יהיה 
האופציה מותנה ביעד מחיר ממוצע של מניית החברה הגבוה ממחיר המימוש ולצורך מימושם 

מימוש, מחיר המניה הממוצע חודשים הקודמים למועד ה 12נדרש כי במהלך תקופה של 
 ש"ח.  45-ימים רצופים לא פחת מ 90בבורסה למשך תקופה של 

, כאשר בכל 2017בינואר  19החל מיום תקופת הבשלת כתבי האופציה תהיה במשך שלוש שנים 
שנה כאמור יבשילו שליש מכמות כתבי האופציה שיוקצו למר סגל, כך שבסיום תקופת הסכם 

), יבשילו למעשה כל כתבי האופציה. מועד הפקיעה הסופי של כל 2020בינואר  19ההעסקה (
), וזאת גם במקרה של 2022במרס  23כתבי האופציה הוא בתום חמש שנים ממועד ההענקה (

סיום העסקה (למעט במקרה של סיום העסקה בנסיבות המאפשרות לסיים את העסקתו של מר 
 כתבי האופציה אשר הבשילוהעסקה, שאז סגל ללא תשלום פיצויי פיטורין, כמפורט בהסכם ה

  ימים ממועד סיום ההעסקה).  90תהיינה ניתנות למימוש במשך 
קרלו במסגרתה - השווי ההוגן של כל כתב אופציה למועד ההענקה בהתאם לסימולציית מונטה

שנים מתאריך  5ימי מסחר רצופים על פני תקופה של  90חושב מחיר המניה הממוצע על פני 
, 21.58%ש"ח. השווי ההוגן של כל כתב אופציה נקבע לפי סטיית תקן של  4.36וא החישוב, ה

  ש"ח. 36.9ומחיר מניה של  0.13%שיעור ריבית חסרת סיכון של 
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 
  

בין גזית פיתוח  2016, נחתם הסכם בהמשך להתקשרות מחודש דצמבר 2017בינואר  12ביום  .2
לבין קבוצת לוזון ובעל השליטה בה להנזלת יתרת השקעתה בקבוצת לוזון, אשר על פי עיקריה, 
במועד השלמת העסקה: (א) קבוצת לוזון תנפיק לגזית פיתוח אגרות חוב סחירות, לא מובטחות, 

מליון ש"ח ע.נ., חלף מסגרת האשראי שהעמידה גזית פיתוח לקבוצת לוזון  120בהיקף של 
מבלי לגרוע מהוראות החסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו, אגרות החוב  באותו הסכום.

(בכפוף לאירועי הפרה או  2018ביוני  30האמורות תהיינה חסומות למכירה בבורסה עד ליום 
חדלות פירעון של קבוצת לוזון); (ב) גזית פיתוח תמיר חלק מהרכיב ההמיר של שטרי ההון 

ש"ח למניה), כך שלאחר  1.3130ן במחיר ההמרה המקורי (שבבעלותה למניות קבוצת לוזו
מהון המניות של קבוצת לוזון (לרבות בהתחשב במניות  15% - ההמרה תחזיק גזית פיתוח ב

שתוחזקנה על ידי גזית פיתוח כתוצאה מהמרת רכיב הריבית בגין מסגרת האשראי כמפורט 
ון המניות של קבוצת לוזון; (ג) מה 17%להלן), כאשר גזית פיתוח התחייבה שלא תחזיק מעל 

מליון ש"ח), אשר יהיה ניתן  125מליון ש"ח (חלף  108 -יתרת השטר ההמיר תופחת לסך של כ
מהון המניות של קבוצת לוזון בדילול מלא, והיא תקנה לגזית פיתוח זכות  26% -להמרה לכ

לפני בעלי  המרה בלבד (לפי מחיר ההמרה המקורי) וכן זכות לקבלת יתרת השטר בפירוק
מליון) יתווסף לחלק השטר שאינו המיר; (ד) שטרי  17-המניות. הסכום שהופחת משטר ההון (כ

מליון) יימכרו לבעל השליטה בקבוצת לוזון  387 -ההון שאינם המירים (בסכום כולל של כ
ש"ח ולא יקנו לו זכויות כלשהן כלפי החברה למעט קבלת יתרת שטרי ההון  1 - בתמורה ל

וזאת בסיווג של בעל מניות בלבד ובנחיתות כלפי ציבור בעלי המניות של קבוצת לוזון; בפירוק 
 -) שאינה עבירה ביחס לPut(ה) בעל השליטה בקבוצת לוזון יעניק לגזית פיתוח אופציית מכר (

אגורות למניה לתקופה של שנה ממועד  45מליון מניות שבבעלותה בתמורה למחיר של  10
; (ז) 2018בדצמבר  31בוצת לוזון תתחייב שלא לבצע חלוקה עד ליום השלמת העסקה; (ו) ק

קבוצת לוזון וחברות בנות בשליטתה יעניקו כתב ויתור לטובת גזית פיתוח וגורמים קשורים אליה 
(לרבות החברה) בגין טענות בכל הקשור לקבוצת לוזון שעילתה נוצרה ו/או שמקורה בתקופה 

בכפוף לחריגים), והחברה וגזית פיתוח יעניקו כתב ויתור שעובר למועד החתימה על ההסכם (
  זהה לקבוצת לוזון ולחברות הבנות שלה.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, לרבות קבלת אישור הדירקטוריונים 
של החברה וקבוצת לוזון, קבלת אישורים רגולטוריים לצורך הנפקת אגרות החוב על פי תשקיף, 

(או מועד מאוחר  2017במאי  31ואישור רשות המסים, אשר המועד האחרון לקבלתם נקבע ליום 
  הצדדים). יותר שייקבע בין 

מליון מניות  3.6 -, בסמוך לאחר החתימה על ההסכם הקצתה קבוצת לוזון לגזית פיתוח ככמו כן
מהון המניות של קבוצת לוזון בגין ריבית שנצברה בגין מסגרת האשראי עד  1.5% - המהוות כ

ש"ח למניה. בגין ריבית שתיצבר עד  0.9ולא שולמה, על פי מחיר של  2016בדצמבר  31ליום 
  ש"ח למניה. 0.9למועד ההשלמה תונפקנה מניות נוספות לגזית פיתוח על פי מחיר של 
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  מכשירים פיננסיים  -: 4באור 
  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .א
  

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

  תואם 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 

2017 
במרס  31ליום 

2016 
בדצמבר  31ליום 

2016 

יתרה    
שווי 
 יתרה הוגן

שווי 
 יתרה הוגן

שווי 
 הוגן

 מליוני ש"ח    
          
 30,546 29,366  31,785  30,333  22,558 21,608 אגרות חוב   
 611  592  989 947  - - אגרות חוב להמרה   

   
התחייבויות נושאות ריבית לבנקים 

 9,353  9,337  12,788  12,663  5,014 4,983 ולאחרים   

     26,591 27,572  43,943  45,562  39,295 40,510 
          

 
  סיווג המכשירים הפיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ב

  

במהלך תקופת הדיווח לא חל שינוי מהותי בקשר עם סיווג הנכסים והתחייבויות הפיננסיות 
. בנוסף, 2016בדצמבר,  31אשר נמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן, בהשוואה לסיווגם ליום 

, וכן לא היו 2ורמה  1לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים בין רמה 
  בגין מדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים.  3וך או מחוץ לרמה העברות לת
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 אירועים לאחר תאריך הדיווח   -: 5באור 
      

אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת  2017באפריל,  27- ו 2017במרס  26בימים   .א
) RSUsחסומות ( יחידות מניה 60,598- כתבי אופציה לא סחירים ו 366,748התגמול), הקצאה של 

 102הניצעים) במסלול הוני עם נאמן לפי סעיף  –עובדים (להלן  17-לשלושה נושאי משרה ול
 לפקודת מס הכנסה, בהתאם לתוכנית תגמול מבוסס מניות של החברה.

ש"ח ע.נ. של החברה בתוספת  1כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 
- למניה (שחושב לפי המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה ב ש"ח 37.38מימוש בסך של 

)), צמודה למדד המחירים לצרכן, בכפוף 2017במרס  26הימים שקדמו למועד ההקצאה ( 30
להתאמות (בגין הנפקת מניות הטבה, הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד). כל אחד מהניצעים יהא 

). תקופת הבשלת Cashless Exerciseנטו ( רשאי לממש את כתבי האופציה גם בדרך של מימוש
כתבי האופציה תהיה במשך שלוש שנים שתחילתן במועד ההקצאה, כאשר כתבי האופציה 

עשר חודשים ממועד ההקצאה (שליש בכל -יבשילו בשלוש מנות שוות, החל מחלוף שנים
אה. שנה), כאשר כל מנה שתבשיל תהיה ניתנת למימוש עד לחלוף ארבע שנים ממועד ההקצ

במקרה של סיום התקשרות הניצע עם החברה (לרבות במקרה של פיטורים ושל התפטרות), 
ימים ממועד סיום ההתקשרות עם החברה,  90כתבי אופציה שהבשילו ואשר לא ימומשו בתוך 

  יפקעו. 
ש"ח ע.נ. של החברה. תקופת  1ניתנות למימוש למניה רגילה אחת בת  RSUs-כל אחת מה
היה במשך שלוש שנים שתחילתן במועד ההקצאה, בשלוש  מנות שוות, ת RSU's - הבשלת ה

החל מחלוף שנים עשר חודשים ממועד ההקצאה (שליש בכל שנה), ובלבד שבמועד ההבשלה 
הניצעים יהיו מועסקים על ידי החברה. במקרה של חלוקת דיבידנד, יהיו הניצעים זכאים 

שטרם הבשילו במועד  RSUs-נד בגין הלתגמול כספי המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיביד
  חלוקת הדיבידנד. 

  אלפי ש"ח. 4,345-שווי כלל המכשירים ההוניים שהוקצו במועד ההקצאה הסתכם לסך של כ

 - ש"ח למניה (סך כולל של כ 0.35הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2017במאי,  22ביום   .ב
 .2017ביוני,  20לבעלי המניות של החברה ביום   2017י, לביו 3מליון ש"ח) לתשלום ביום  68.4
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  פעילות מגזרי  - :6 באור
  

 השלמת בעקבות .IFRS 8-ב ההנהלה לגישת בהתאם דיווח ברי מגזרים ארבעה על מדווחת החברה
 שהופסקה, כפעילות EQY חברת של הפעילות תוצאות סיווג ולאור  REG עם EQY של המיזוג עסקת
 החל ב').3 באור (ראה למפרע הותאמו ההשוואה ונתוני דיווח בר מגזר להוות EQY חברת חדלה
 המהווה למכירה זמין פיננסי כנכס הכספיים בדוחות מוצגת REG במניות ההשקעה המיזוג, ממועד
 וחלק ההשקעה של ההוגן שוויה בסיס על REG של פעילותה את מנתחת ההנהלה דיווח. בר מגזר

 .מדיבידנד בהכנסות החברה
 הכספיים בדוחות מוצגת FCR במניות ההשקעה ,FCR בחברת השליטה איבוד ממועד החל בנוסף,
 FCR של הפעילות תוצאות את סדיר באופן סוקרת ההנהלה ג').3 ביאור (ראה המאזני השווי בשיטת
 מסחריים "מרכזים המגזר ונתוני דיווח בר מגזר מהווה FCR במניות ההשקעה לפיכך, המניבים. ונכסיה

   למאוחד. התאמות כנגד המלא, בערכם המגזרים בבאור נכללים בקנדה"
  

   
חברות בנות ציבוריות אשר 

 לחברה שליטה בהן
השקעות 
אחרות*)

 חברות בנות
   בבעלות מלאה

   

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ובמזרח 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
מגזרים אחריםבקנדה

התאמות 
 מאוחדלמאוחד

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

 698  )511( 96  494  258 361  מגזרהכנסות ה 
        
 477  )318( 72  302  180 241 נטו מהשכרת מבניםהכנסות תפעוליות,  
        
 428  )273( 66  280  138 217 רווח תפעולי מגזרי 

 108      הכנסות מימון, נטו 
         
 536      רווח לפני מסים על ההכנסה 
         

 
ימים 30" לא הוצג היות ולא התהוו הכנסות מדיבידנד בתקופה של Regencyהגילוי בדבר מגזר בר דיווח "נכס פיננסי *)

 .2017 סבמר 31שהסתיימה ביום 
     

   

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מגזרים 
 אחרים

 התאמות
 מאוחד למאוחד

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

 714  )517( 81  478  275 397  כנסות המגזרה 
        

 493  )327( 61  293  194 272 וליות, נטו מהשכרת מבניםהכנסות תפע 
        
 504  )225( 51  269  154 255 י מגזרירווח תפעול 
        
 )490(     הוצאות מימון, נטו 
         
 14      רווח לפני מסים על ההכנסה 
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   מגזרי פעילות (המשך) -: 6באור  

   

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

מגזרים 
 אחרים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

 מבוקר   
 מליוני ש"ח   
       לשנה שהסתיימה ביום 
      2016בדצמבר,  31  
         

 2,841  )2,106( 340  1,960 1,092 1,555  כנסות המגזרה 
        
 1,971  )1,352( 252  1,223 764 1,084 וליות, נטו מהשכרת מבניםהכנסות תפע 
        
 1,689  )1,110( 187  1,152 464 996  י מגזרירווח תפעול 
        
 )872(      הוצאות מימון, נטו 
         
 817      רווח לפני מסים על ההכנסה 

 
     נכסי המגזר

   
חברות בנות ציבוריות אשר 

 השקעות אחרותלחברה שליטה בהן
 חברות בנות
   בבעלות מלאה

   

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ובמזרח 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

נכס פיננסי  
Regencyמגזרים אחרים

התאמות 
למאוחד 

מאוחד (*)

בלתי מבוקר   

מליוני ש"ח   

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

         
83,929  19,327  4,571  -  24,322 12,738 22,971  2016במרס,  31 

         
86,887  22,329  5,548  -  25,215 12,132 21,663 (מבוקר) 2016בדצמבר,  31 

          
          

 
 כוללות נכסים של פעילות שהופסקה. 2016בדצמבר  31 - ו 2016 סבמר 31התאמות למאוחד לימים  (*)
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  גזית גלוב בע"מ
  

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  
  

  2017, במרס 31ליום 
    

  
  

  תוכן העניינים
  
  

 עמוד 

 55 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 

 57 המיוחסים לחברהעל המצב הכספי נתונים כספיים מתוך הדוחות תמציתיים המאוחדים 

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

  60 הרווח הכולל המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות תמציתיים המאוחדים על 

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

  63  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), 38הביניים הנפרד המובא לפי תקנה סקרנו את המידע הכספי 
ולתקופה של שלושה חודשים  2017במרס  31החברה), ליום  - של גזית גלוב בע"מ (להלן  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.

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר הנכסים בניכוי 
ואשר חלקה של  2017ס במר 31מליוני ש"ח ליום  4,487-ההתחייבויות המיוחסים לה, נטו הסתכמו לסך של כ
מליוני ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  76- 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 
ססת על דוח הסקירה של רואי החשבון ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוח הכספי בגין אותה חברה מבו

 האחרים.

  היקף הסקירה

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

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

היות מזוהים בביקורת. ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים ל
  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 
לתקנות  ד'38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

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

גבאי את קסיררקוסט פורר  אביב,- תל

 רואי חשבון2017במאי,  22

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( התקופתיים הדוחות במסגרת המפורסמים 2017 ,במרס

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

  

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

  

  .השנתיים המאוחדים בדוחות 1 בבאור כהגדרתן מאוחדות חברות

 



  בע"מ גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום   
 בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

     נכסים
     

     נכסים שוטפים
     

 510  602  465  מזומנים ושווי מזומנים
 חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

 29  256  17  לחברות מאוחדות   
 67  41  119  נגזרים פיננסיים
 2  7  3  חובהחייבים ויתרות 

 -  108  -  מניות בכורה של חברה מאוחדת
   

 608  1,014  604  סה"כ נכסים שוטפים
    
    

    נכסים לא שוטפים
    

 490  331  701  נגזרים פיננסיים 
 5,723  5,604  4,785  הלוואות לחברות מאוחדות
 15,560  13,980  15,808  השקעות בחברות מאוחדות

 3  2  4  רכוש קבוע, נטו
   

 21,776  19,917  21,298  סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 22,384  20,931  21,902  ה"כ נכסים ס
   

 

 

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



  בע"מ גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  
 

58  

 ליום  
 בדצמבר 31 במרס 31ליום  
 2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 

      התחייבויות והון
      

      התחייבויות שוטפות
      

 -  1  6  אשראי מתאגיד בנקאי
 1,104  937  768  חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

 36  15  15  נגזרים פיננסיים
 5  6  8  ספקים ונותני שירותים

 275  77  60  זכאים ויתרות זכות
 43  43  49  מסים שוטפים לשלם

 -  90  68  דיבידנד שהוכרז
   

 1,463  1,169  974  סה"כ התחייבויות שוטפות
   

   
    התחייבויות לא שוטפות

   
 2,634  1,513  1,750  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 10,128  10,870  10,093  אגרות חוב
 1  1  1  מסים נדחים

   
 12,763  12,384  11,844  ה"כ התחייבויות לא שוטפותס

   
    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

   
 249  249  249  הון מניות

 4,992  4,985  4,998  פרמיה על מניות
 )2,782( )2,695( )1,518( קרנות הון
 5,699  4,839  5,355  יתרת רווח

   
 8,158  7,378  9,084  סה"כ הון

   

 22,384  20,931  21,902  ה"כ התחייבויות והוןס

      

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

          2017במאי,  22
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  חיים כצמן 

  יו"ר הדירקטוריון
 דורי סגל 

מנכ"ל וסגן יו"ר 
  הדירקטוריון

  עדי ימיני 
משנה למנכ"ל וסמנכ"ל 

  כספים
  

 



  בע"מ גלוב-גזית
  

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

59  

      
לשנה 

 שהסתיימה

  
חודשים שהסתיימו  3-ל

 במרס 31ביום 
 31ביום 

 בדצמבר
  2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 מליוני ש"ח  
     

 3   1  1  הכנסות דמי ניהול מחברות קשורות
 198   50  38  הכנסות מימון מחברות מאוחדות

 29  *)-  336  הכנסות מימון אחרות
    

 230  51  375  סה"כ הכנסות
    

 68  16  13  הוצאות הנהלה וכלליות
 584  387  126  הוצאות מימון
 7  -  2,040  הוצאות אחרות

    
 659  403  2,179  סה"כ הוצאות

    
 )429( )352( )1,804( לפני רווח מחברות מאוחדות, נטו הפסד

    
 1,228  78  1,525  רווח מחברות מאוחדות, נטו

    
 799  )274( )279( רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

    
 12  4  )3( מסים על ההכנסה (הטבת מס)

    

 787  )278( )276( ווח נקי (הפסד) המיוחס לחברהר

     
     

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

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



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

 31ביום 
    בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

 במרס 31ביום 
   2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר   
 מליוני ש"ח   
        

 787  )278( )276( רווח נקי (הפסד) מיוחס לחברה
      

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

    סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד:
      

 )274( )110( 23  רווח (הפסד) מהפרשי תרגום מטבע חוץ
 -  -  2,040  דוחות כספיים של פעילות חוץמימוש קרן הון הפרשי תרגום 

    
 )274( )110( 2,063  ווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברהר
    

 רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברות מאוחדות 
 223  368  )801( (לאחר השפעת מס)   
    
    
      

 )51( 258  1,262  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה
      

 736  )20( 986  סה"כ רווח (הפסד) כולל המיוחס לחברה
   
   

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



  בע"מ גלוב-גזית
  

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

 31ביום 
   בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

 במרס 31ביום 
  2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 מליוני ש"ח  
     

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 
    

 787  )278( )276( רווח נקי (הפסד) המיוחס לחברה
    

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
    של החברה:   
    

    התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
     
 6  1  *)   -  פחת 

 357  337  )248( הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
 )1,228( )78( )1,525( רווח בגין חברות מאוחדות, נטו

 -  -  2,040  מימוש קרן הפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ 
 9  2  1  עלות תשלום מבוסס מניות

 12  4  )3( מסים על ההכנסה (הטבת מס)
    
  265  266 )844( 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
    

 1  )5( )1( ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
 )11( )1( 1  עליה (ירידה) בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות

    
  - )6( )10( 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה בחברה עבור:
    

 )522( )220( )341( ריבית ששולמה
 152  38  37  ריבית שהתקבלה מחברות מאוחדות

 )16( )6( )4( מסים ששולמו
 -  -  2  מסים שהתקבל

 244  62  49  דיבידנד שהתקבל מחברות מאוחדות
    
 )257( )126( )142( 
    

 )209( )144( )268( זומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה מ
    
     

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

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



  בע"מ גלוב-גזית
  

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

 31ביום 
   בדצמבר

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

  במרס 31ביום 
  2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 מליוני ש"ח  

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 
     

 )1( *)-  )2( השקעה ברכוש קבוע
 *) -  -  *)-  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )268( )31( )58( השקעות בחברות מאוחדות

 404  224  537  פדיון מניות בכורה של חברה מאוחדת 
 )438( )32( 794  החזר (מתן) הלוואות מחברות (לחברות) מאוחדות, נטו

 )18( -  -  השקעה בניירות ערך סחירים 
 20  -  -  תמורה ממכירת ניירות ערך סחירים

    
 )301( 161  1,271 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 

    
 *) -  *)   -  *)   -  מימוש כתבי אופציה למניות

 *) -  -  6  קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 )295( -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
 )691( )85( )333( פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב

 1,371  51  )715( קבלת (פרעון) קווי אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים, נטו
 3  -  -  התרת עסקאות גידור 

    
 388  )34( )1,042( מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון של החברה 

    
 )29( )42( )6( הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

    
 )151( )59( )45( ירידה במזומנים ושווי מזומנים 

    
 661  661  510  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

    
 510  602  465  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

   
       

   פעילות מהותית שלא במזומן של החברה
     

 -  90  68  דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה
   

 375  375  -  המרת הלוואות לחברות מאוחדות כנגד הנפקת שטרי הון
   

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

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



  בע"מ גלוב-גזית
  

  נפרד כספי למידע נוספים נתונים
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  כללי  .א
  

ולתקופה של שלושה חודשים  2017במרס,  31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
תקופתיים ומיידיים),  ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות38באותו 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,  2016בדצמבר,  31החברה ליום 
כספיים ביניים תמציתיים  דוחותוגם בהקשר ל 2017במרס,  26אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 

  .2017במרס,  31מאוחדים ליום 
  

ש"ח.  יליארדמ 0.4- תאריך הדיווח) לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ - (להלן  2017במרס,  31ליום   .ב
ליארד ש"ח ימ 2.6- לחברה ולחברות בנות בבעלותה המלאה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך של כ

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

  
 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  .ג

  

והשפעת המיזוג על דוחותיה הכספיים של החברה,             REGעם  EQYלפרטים בדבר השלמת המיזוג של  .1
  .המאוחדיםלדוחות  ב'3ראה באור 

 185 - , בתמורה לסך של כחברה בבעלותה המלאהעל ידי  FCRמליון מניות  9לפרטים בדבר מכירת  .2
לדוחות  ג'3מליון דולר קנדי והטיפול החשבונאי שננקט על ידי החברה בעקבות המכירה, ראה באור 

 .המאוחדים
ן אירו. חלק מליו 29- על דיבידנד רבעוני בסך של כ CTYהכריזה  2017הראשון לשנת במהלך הרבעון  .3

  מליון ש"ח. 49-, הסתכם בכ2017החברה בדיבידנד, אשר שולם בחודש מרס 

 
  מכשירים פיננסיים -  IFRS 7  .ד

 
  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים: .1

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

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

 

 2016במרס  31ליום 2017במרס  31ליום    
בדצמבר  31ליום 

2016 

   
ערך 
 שווי הוגןבספרים

ערך 
 שווי הוגןבספרים

ערך 
 בספרים

שווי 
 הוגן

 מליוני ש"ח   
       סה"כ התחייבויות:  
         
 11,431  10,887  12,440  11,795  11,594  10,850  אגרות חוב  

  
 הלוואות מתאגידים 

 2,669  2,658  1,535  1,525  1,778  1,767  בנקאיים ואחרים   
         

    12,617  13,372  13,320  13,975  13,545  14,100 
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 מכשירים פיננסיים (המשך) - IFRS 7  .ד
  
  סיווג המכשירים הפיננסיים לפי מדרג השווי ההוגן: .2

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

. בנוסף, לא היו 2016בדצמבר,  31נמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן, בהשוואה לסיווגם ליום 
תוך או , וכן לא היו העברות ל2ורמה  1בין רמה  יםפיננסי יםהעברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר

 .יםפיננסי יםבגין מדידת שווי הוגן של מכשיר 3מחוץ לרמה 
 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח  .ה
  

) לנושאי משרה ועובדי החברה, RSUלפרטים בדבר הקצאת כתבי אופציה לא סחירים ויחדות מניה חסומות (
  ' לדוחות הכספיים.א5ראה באור 

  
  דיבידנד שהוכרז  .ו

 
מליון ש"ח)  68 -"ח למניה (סך כולל של כש 0.35הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2017, במאי 22ביום 

  .2017, ביוני 20 ביום  לבעלי המניות של החברה 2017, ביולי 3לתשלום ביום 
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דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

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

  

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

  ההנהלה הם:לעניין זה, חברי 

 דורי סגל, מנהל כללי; .1

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

  רמי ווייסנברגר, סמנכ"ל וחשב; .3

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

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

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 

את כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וז
  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.

הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 
"), העריכו הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(להלן: " 2016בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד. בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו 
  היא אפקטיבית. 2016בדצמבר  31, ליום למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור

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

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

 אפקטיבית.
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  הצהרות מנהלים:

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

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  , מצהיר כי:דורי סגלאני, 

(להלן:   2017של 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(
ו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכלל

  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;

ליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, גי  )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)
הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף,  הדיווח

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

מנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב ה  (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)
מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות  שמידע

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

י של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוח  (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)
בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה  מועד דוח זה, אשר יש

  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

  
  

  2017במאי,  22
    

דורי סגל, מנכ"ל וסגן יו"ר     
  הדירקטוריון

   



  בע"מ גלוב-גזית
  

  הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח
  
 

68  

  ):2ג(ד)(38המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה נושא הצהרת   )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: " 2017הראשון של שנת ") לרבעון 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, 

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

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 

  תקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;לתאריכים ול

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:

תה של הבקרה הפנימית את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעל  )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 

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

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

  ים בתאגיד:אני, לבד או יחד עם אחר )5(

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

אוחדות, , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המ2010-(דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  –בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי האחרון לבין לא הובא   )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 

  ת על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.הבקרה הפנימי

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

  2017במאי,  22
    

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל , עדי ימיני    
  כספים



  

  

  

  

  

  

  

דוחות כספיים של חברה המטופלת בשיטת השווי המאזני 

  2017במרס  31ליום 
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As at March 31, 2017 December 31, 2016

(thousands of dollars) Note (unaudited) (audited)
ASSETS
Non-current Assets
Real Estate Investments

Investment properties – shopping centres 4 $ 8,583,852 $ 8,370,298
Investment properties – development land 4 67,153 67,149
Investment in joint ventures 147,723 146,422
Loans, mortgages and other real estate assets 5 324,033 324,979
Total real estate investments 9,122,761 8,908,848
Other non-current assets 7 21,468 21,997
Total non-current assets 9,144,229 8,930,845

Current Assets
Cash and cash equivalents 23(d) 11,232 12,217
Loans, mortgages and other real estate assets 5 37,575 28,316
Residential development inventory 5,047 5,010
Amounts receivable 6 27,485 21,175
Other assets 7 31,148 23,940

112,487 90,658
Investment properties classified as held for sale 4(d) 77,500 83,050
Total current assets 189,987 173,708

Total assets $ 9,334,216 $ 9,104,553
LIABILITIES
Non-current Liabilities

Mortgages 9 $ 889,213 $ 878,008
Credit facilities 9 382,231 243,696
Senior unsecured debentures 10 2,296,798 2,296,551
Convertible debentures 11 103,934 103,765
Other liabilities 12 27,321 27,076
Deferred tax liabilities 19 630,043 593,293
Total non-current liabilities 4,329,540 4,142,389

Current Liabilities
Bank indebtedness 23(d) 2,401 15,914
Mortgages 9 193,542 109,167
Credit facilities 9 53,654 7,785
Senior unsecured debentures 10 124,932 249,891
Convertible debentures 11 — 103,868
Accounts payable and other liabilities 12 230,521 232,466

605,050 719,091
Mortgages on investment properties classified as held for sale 4(d), 9 8,539 9,990
Total current liabilities 613,589 729,081

Total liabilities 4,943,129 4,871,470
EQUITY

Shareholders’ equity 13 4,352,882 4,195,263
Non-controlling interest 38,205 37,820
Total equity 4,391,087 4,233,083

Total liabilities and equity $ 9,334,216 $ 9,104,553

Refer to accompanying notes to the unaudited interim condensed consolidated financial statements. 

Approved by the Board of Directors: 

Jon Hagan     Adam E. Paul
Director     Director
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(unaudited) Three months ended March 31

(thousands of dollars, except per share amounts) Note 2017 2016

Property rental revenue $ 174,853 $ 168,100

Property operating costs 67,969 65,104

Net operating income 14 106,884 102,996

Other income and expenses

Interest and other income 15 6,037 3,650

Interest expense 16 (38,983) (40,461)

Corporate expenses 17 (9,264) (8,010)

Abandoned transaction costs (24) (112)

Amortization expense (470) (220)

Share of profit from joint ventures 2,246 1,599

Other gains (losses) and (expenses) 18 (2,563) (1,023)

Increase (decrease) in value of investment properties, net 4 177,234 24,869

134,213 (19,708)

Income before income taxes 241,097 83,288

Deferred income taxes 19 37,041 16,119

Net income $ 204,056 $ 67,169

Net income attributable to:

Common shareholders $ 203,671 $ 66,957

Non-controlling interest 385 212

$ 204,056 $ 67,169

Net income per share attributable to common shareholders:

Basic 20 $ 0.83 $ 0.30

Diluted 20 $ 0.82 $ 0.29

Refer to accompanying notes to the unaudited interim condensed consolidated financial statements.
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(unaudited) Three months ended March 31

(thousands of dollars) Note 2017 2016

Net income $ 204,056 $ 67,169

Other comprehensive income (loss)

Unrealized gain (loss) on cash flow hedges (1) (1,040) (6,400)

Reclassification of net losses on cash flow hedges to net income 478 309

(562) (6,091)

Deferred tax expense (recovery) 19 (150) (1,705)

Other comprehensive income (loss) (412) (4,386)

Comprehensive income $ 203,644 $ 62,783

Comprehensive income attributable to:

Common shareholders $ 203,259 $ 62,571

Non-controlling interest 385 212

$ 203,644 $ 62,783
(1) Items that may subsequently be reclassified to net income.

 Refer to accompanying notes to the unaudited interim condensed consolidated financial statements.
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(unaudited)
(thousands of dollars)

Retained
Earnings

Accumulated
Other

Comprehensive
Loss Share Capital

Contributed
Surplus and

Other Equity
Items

Total
Shareholders’

Equity

Non- 
Controlling 

Interest
Total

Equity

(Note 13(a)) (Note 13(b))

December 31, 2016 $ 1,022,863 $ (11,698) $ 3,142,399 $ 41,699 $ 4,195,263 $ 37,820 $ 4,233,083

Changes during the period:

Net income 203,671 — — — 203,671 385 204,056

Issue costs, net of tax — — (5) — (5) — (5)

Dividends (52,473) — — — (52,473) — (52,473)

Interest on convertible debentures paid in
common shares

— — 2,442 — 2,442 — 2,442

Conversion of convertible debentures — — 107 (3) 104 — 104

Options, deferred share units, 
restricted share units, and performance 
share units, net

— — 3,630 662 4,292 — 4,292

Other comprehensive gain (loss) — (412) — — (412) — (412)

March 31, 2017 $ 1,174,061 $ (12,110) $ 3,148,573 $ 42,358 $ 4,352,882 $ 38,205 $ 4,391,087

(unaudited)
(thousands of dollars)

Retained
Earnings

Accumulated
Other

Comprehensive
Loss Share Capital

Contributed
Surplus and

Other Equity
Items

Total 
Shareholders’ 

Equity

Non- 
Controlling 

Interest
Total

Equity

December 31, 2015 $ 844,382 $ (17,062) $ 2,768,983 $ 43,649 $ 3,639,952 $ 28,362 $ 3,668,314

Changes during the period:

Net income 66,957 — — — 66,957 212 67,169

Issue costs, net of tax and other — — (2) — (2) — (2)

Dividends (48,679) — — — (48,679) — (48,679)

Interest on convertible debentures paid in
common shares

— — 8,355 — 8,355 — 8,355

Options, deferred share units and 
restricted share units, net

— — 3,422 620 4,042 — 4,042

Other comprehensive gain (loss) — (4,386) — — (4,386) — (4,386)

March 31, 2016 $ 862,660 $ (21,448) $ 2,780,758 $ 44,269 $ 3,666,239 $ 28,574 $ 3,694,813

Refer to accompanying notes to the unaudited interim condensed consolidated financial statements.
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(unaudited) Three months ended March 31

(thousands of dollars) Note 2017 2016

OPERATING ACTIVITIES

Net income $ 204,056 $ 67,169

Adjustments for:

(Increase) decrease in value of investment properties, net 4 (177,234) (24,869)

Interest expense 16 38,983 40,461

Amortization expense 470 220

Share of profit of joint ventures (2,246) (1,599)

Distributions from joint ventures — 573

Cash interest paid associated with operating activities 16 (41,579) (40,367)

Items not affecting cash and other items 23(a) 39,889 16,385

Net change in non-cash operating items 23(b) (16,369) (9,634)

Cash provided by operating activities 45,970 48,339

FINANCING ACTIVITIES

Mortgages and credit facilities

Borrowings, net of financing costs 9 293,793 160,961

Principal instalment payments 9 (6,935) (7,452)

Repayments (1,404) (77,704)

Repayment of senior unsecured debentures 10 (125,000) —

Settlement of hedges — (818)

Repayment of convertible debentures (106,136) —

Repurchase of convertible debentures 11(c) (102) (3,209)

Issuance of common shares, net of issue costs 3,233 3,204

Payment of dividends (52,330) (48,491)

Cash provided by financing activities 5,119 26,491

INVESTING ACTIVITIES

Acquisition of shopping centres 4(c) — (145,786)

Acquisition of development land 4(c) — (7,717)

Net proceeds from property dispositions 4(d) 11,839 69,864

Distributions from joint ventures 1,522 45,162

Contributions to joint ventures (576) —

Capital expenditures on investment properties (42,461) (50,755)

Changes in investing-related prepaid expenses and other liabilities (1,886) (8,508)

Changes in loans, mortgages and other real estate assets 23(c) (6,999) 18,968

Cash used in investing activities (38,561) (78,772)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (bank indebtedness) 12,528 (3,942)

Cash and cash equivalents (bank indebtedness), beginning of period (3,697) (17,036)

Cash and cash equivalents (bank indebtedness), end of period 23(d) $ 8,831 $ (20,978)

Refer to accompanying notes to the unaudited interim condensed consolidated financial statements.
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1. DESCRIPTION OF THE COMPANY
First Capital Realty Inc. ("First Capital Realty", "FCR", or the “Company”) is a corporation existing under the laws of 
Ontario, Canada, and engages in the business of acquiring, developing, redeveloping, owning and managing well-located, 
high quality urban retail-centered properties. The Company is listed on the Toronto Stock Exchange (“TSX”) under the 
symbol “FCR”, and its head office is located at 85 Hanna Avenue, Suite 400, Toronto, Ontario, M6K 3S3.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(a) Statement of compliance
These unaudited interim condensed consolidated financial statements have been prepared in accordance with IAS 34, 
“Interim Financial Reporting” as issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”), and as such, do not 
include all of the disclosures that would be included in audited annual consolidated financial statements. These unaudited 
interim condensed consolidated financial statements should be read in conjunction with the Company’s audited annual 
consolidated financial statements for the years ended December 31, 2016 and 2015. 

(b) Basis of presentation
These unaudited interim condensed consolidated financial statements are prepared on a going concern basis and have 
been presented in Canadian dollars rounded to the nearest thousand, unless otherwise indicated. These unaudited 
interim condensed consolidated financial statements have been prepared by applying the same accounting policies, 
assessments of estimates and judgments, and methods of computation as compared with the most recent audited annual 
consolidated financial statements. 

Comparative information in the unaudited interim condensed consolidated financial statements includes reclassification 
of certain balances to provide consistency with current period classification. The current period classification more 
appropriately reflects the Company's core operations and any changes are not material to the unaudited interim 
condensed consolidated financial statements as a whole.

Additionally, management, in measuring the Company's performance or making operating decisions, distinguishes its 
operations on a geographical basis. The Company operates in Canada and has three operating segments: Eastern, which 
includes operations primarily in Quebec and the Greater Ottawa Area; Central, which includes the Company’s Ontario 
operations excluding the Greater Ottawa Area; and Western, which includes operations in Alberta and British Columbia. 
Operating segments are reported in a manner consistent with internal reporting provided to the President and Chief 
Executive Officer, who is the chief operating decision maker. 

(c) Approval of unaudited interim condensed consolidated financial statements
These unaudited interim condensed consolidated financial statements were approved by the Board of Directors and 
authorized for issue on May 9, 2017.

3. ADOPTION OF NEW AND AMENDED IFRS PRONOUNCEMENTS

(a) Recent Accounting Pronouncements Not Yet Adopted

The IASB has issued new standards and amendments to existing standards. These changes are not yet adopted by the 
Company and could have an impact on future periods. These changes are described in detail below:

Financial instruments

IFRS 9, “Financial Instruments” (“IFRS 9”), was issued in July 2014, and replaces IAS 39, “Financial Instruments: 
Recognition and Measurement” (“IAS 39”). IFRS 9 addresses the classification and measurement of all financial assets and 
financial liabilities within the scope of the current IAS 39 and introduced a new expected credit loss impairment model 
that will require more timely recognition of expected credit losses and a substantially reformed model for hedge 
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accounting. Also included are the requirements to measure debt-based financial assets at either amortized cost or fair 
value through profit or loss (“FVTPL”) and to measure equity-based financial assets as either held-for-trading or fair value 
through other comprehensive income (“FVTOCI”). No amounts are reclassified out of other comprehensive income 
(“OCI”) if the FVTOCI option is elected. Additionally, embedded derivatives in financial assets would no longer be 
bifurcated and accounted for separately under IFRS 9. 

The revised hedge accounting model permits additional hedging strategies used for risk management to qualify for hedge 
accounting.

IFRS 9 is required for annual periods beginning on or after January 1, 2018. The Company is in the process of assessing the 
impact of IFRS 9 on its consolidated financial statements. The Company does not expect any significant impact on its 
consolidated financial statements.

Revenue from contracts with customers

IFRS 15, “Revenue from Contracts with Customers” (“IFRS 15”), was issued in May 2014, and replaces IAS 11, 
“Construction Contracts”, IAS 18, “Revenue Recognition”, IFRIC 13, “Customer Loyalty Programmes”, IFRIC 15, 
“Agreements for the Construction of Real Estate”, IFRIC 18, “Transfers of Assets from Customers”, and SIC-31, “Revenue – 
Barter Transactions Involving Advertising Services”. IFRS 15 provides a single, principles-based five-step model that will 
apply to all contracts with customers with limited exceptions, including, but not limited to, leases within the scope of IAS 
17 “Leases”; financial instruments and other contractual rights or obligations within the scope of IFRS 9, IFRS 10, 
“Consolidated Financial Statements”, and IFRS 11, “Joint Arrangements”. In addition to the five-step model, the standard 
specifies how to account for the incremental costs of obtaining a contract and the costs directly related to fulfilling a 
contract. The incremental costs of obtaining a contract must be recognized as an asset if the Company expects to recover 
these costs. The standard’s requirements will also apply to the recognition and measurement of gains and losses on the 
sale of some non-financial assets that are not an output of the Company’s ordinary activities. 

IFRS 15 is required for annual periods beginning on or after January 1, 2018. The Company continues to assess the full 
impact of IFRS 15 on its consolidated financial statements. However, the Company does not expect IFRS 15 to have a 
significant impact on the recognition of revenue on the consolidated financial statements as a whole.

Leases

IFRS 16, “Leases” (“IFRS 16”), was issued in January 2016, and replaces IAS 17, “Leases” (“IAS 17”). IFRS 16 eliminates the 
classification of leases as either operating leases or finance leases as is required by IAS 17 and, instead, introduces a single 
lessee accounting model. Certain leases will be exempt from these requirements. The most significant effect expected of 
the new requirements will be an increase in lease assets and financial liabilities for lessees with material off-balance sheet 
leases. Lessor accounting requirements under IFRS 16 are carried forward from IAS 17 and accordingly, leases will 
continue to be classified and accounted for as operating or finance leases by lessors. 

IFRS 16 is required for annual periods beginning on or after January 1, 2019. Earlier adoption is permitted. The Company 
does not expect any significant impact on its consolidated financial statements.

Investment property

The amendments to IAS 40, "Investment Property", clarify the accounting guidance and evidence required when an entity 
transfers to, or from, investment property. The amendments are effective for annual periods beginning on or after 
January 1, 2018. The Company does not expect any significant impact on its consolidated financial statements.
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4. INVESTMENT PROPERTIES
(a) Activity

The following tables summarize the changes in the Company’s investment properties for the three months ended 
March 31, 2017 and year ended December 31, 2016: 

Three months ended March 31, 2017

Central
 Region

Eastern
Region

Western
Region Total

Shopping
Centres

Development
Land

Balance at beginning of period $ 3,711,238 $ 1,825,533 $ 2,983,726 $ 8,520,497 $ 8,453,348 $ 67,149

Capital expenditures 28,714 3,532 10,215 42,461 40,508 1,953

Increase (decrease) in value of
investment properties, net

68,126 7,905 101,203 177,234 179,183 (1,949)

Straight-line rent and other
changes

(32) 33 653 654 654 —

Dispositions (10,625) (1,716) — (12,341) (12,341) —

Balance at end of period $ 3,797,421 $ 1,835,287 $ 3,095,797 $ 8,728,505 $ 8,661,352 $ 67,153

Investment properties $ 8,583,852 $ 67,153

Investment properties classified as held for sale 77,500 —

Total $ 8,661,352 $ 67,153

Year ended December 31, 2016

Central
Region

Eastern
Region

Western
Region Total

Shopping
Centres

Development
Land

Balance at beginning of period $ 3,337,859 $ 1,820,967 $ 2,748,246 $ 7,907,072 $ 7,870,719 $ 36,353

Acquisitions 168,885 63,066 88,997 320,948 286,220 34,728

Capital expenditures 124,233 21,659 72,226 218,118 215,504 2,614

Reclassification to residential
development inventory

(5,010) — — (5,010) (5,010) —

Increase (decrease) in value of
investment properties, net

110,167 21,096 86,815 218,078 217,574 504

Straight-line rent and other
changes

2,239 1,148 2,461 5,848 5,848 —

Dispositions (27,135) (102,403) (10,061) (139,599) (132,549) (7,050)

Revaluation of deferred purchase
price of shopping centre

— — (4,958) (4,958) (4,958) —

Balance at end of period $ 3,711,238 $ 1,825,533 $ 2,983,726 $ 8,520,497 $ 8,453,348 $ 67,149

Investment properties $ 8,370,298 $ 67,149

Investment properties classified as held for sale 83,050 —

Total $ 8,453,348 $ 67,149

Investment properties with a fair value of $2.6 billion (December 31, 2016 – $2.4 billion) are pledged as security for 
$1.5 billion in mortgages and credit facilities.
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(b) Investment property valuation

Effective January 1, 2017, the Company's policy in determining the fair value of its investment properties at the end of 
each reporting period, will include the following approaches:

1. Internal valuations - by certified staff appraisers employed by the Company, in accordance with professional appraisal 
standards and IFRS. Every investment property has an internal valuation completed at least once a year.

2. Value updates - primarily consisting of management's review of the key assumptions from previous internal valuation 
and updating the value for changes in the property cash flow, physical condition and changes in market conditions.

External appraisals are obtained periodically by Management. These appraisals are used as data points, together with 
other market information accumulated by Management, in arriving at its conclusions on key assumptions and values. 
They are completed by an independent appraisal firm, in accordance with professional appraisal standards and IFRS.

Capitalization rates by region for investment properties – shopping centres are set out in the table below:

As at March 31, 2017 December 31, 2016

($ millions) Fair Value
Weighted Average
Capitalization Rate Fair Value

Weighted Average
Capitalization Rate

Central Region $ 3,750 5.3% $ 3,663 5.3%

Eastern Region 1,828 6.0% 1,819 6.0%

Western Region 3,083 5.2% 2,971 5.3%

Total or Weighted Average $ 8,661 5.4% $ 8,453 5.5%

The sensitivity of the fair values of shopping centres to capitalization rates as at March 31, 2017 is set out in the table below:

As at March 31, 2017 (millions of dollars)

(Decrease) Increase in capitalization rate
Resulting increase (decrease) in

value of shopping centres

(0.75%) $ 1,297

(0.50%) $ 822

(0.25%) $ 392

0.25% $ (352)

0.50% $ (677)

0.75% $ (976)

Additionally, a 1% increase or decrease in stabilized net operating income ("SNOI") would result in an $83 million increase or 
a $78 million decrease, respectively, in the fair value of shopping centres. SNOI is not a measure defined by IFRS. SNOI 
reflects long-term, stable property operations, assuming a certain level of vacancy, capital and operating expenditures 
required to maintain a stable occupancy rate. The average vacancy rates used in determining SNOI for non-anchor tenants 
generally range from 2% to 5%. A 1% increase in SNOI coupled with a 0.25% decrease in the capitalization rate would result 
in an increase in the fair value of shopping centres of $476 million, and a 1% decrease in SNOI coupled with a 0.25% 
increase in the capitalization rate would result in a decrease in the fair value of shopping centres of $429 million.
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(c) Investment properties – Acquisitions
During the three months ended March 31, 2017 and 2016, the Company acquired shopping centres and development 
land for rental income and future development and redevelopment opportunities as follows:

Three months ended March 31 2017 2016

Shopping
Centres

Development
Land

Shopping
Centres

Development
Land

Total purchase price, including acquisition costs $ — $ — $ 145,786 $ 7,717

Total cash paid $ — $ — $ 145,786 $ 7,717

(d) Investment properties classified as held for sale

The Company has certain investment properties classified as held for sale. These properties are considered to be non-core 
assets and are as follows: 

As at March 31, 2017 December 31, 2016

Aggregate fair value $ 77,500 $ 83,050

Mortgages secured by investment properties classified as held for sale $ 8,539 $ 9,990

Weighted average effective interest rate of mortgages secured by investment properties
classified as held for sale 3.9% 4.1%

The decrease of $5.6 million in investment properties classified as held for sale from December 31, 2016, primarily arose 
from dispositions completed in the period, offset by new investment properties classified as held for sale and changes in 
fair value.

For the three months ended March 31, 2017 and 2016, the Company sold shopping centres as follows: 

Three months ended March 31

2017 2016

Total selling price $ 12,341 $ 73,303

Vendor take-back mortgage on sale — (2,000)

Property selling costs (502) (1,439)

Total cash proceeds $ 11,839 $ 69,864

(e) Reconciliation of investment properties to total assets

Shopping centres and development land by region and a reconciliation to total assets are set out in the tables below:

As at March 31, 2017
Central
Region

Eastern
Region

Western
Region Total

Total shopping centres and development land (1) $ 3,797,421 $ 1,835,287 $ 3,095,797 $ 8,728,505

Cash and cash equivalents 11,232

Loans, mortgages and other real estate assets 361,608

Other assets 52,616

Amounts receivable 27,485

Investment in joint ventures 147,723

Residential development inventory 5,047

Total assets $ 9,334,216
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As at December 31, 2016
Central
Region

Eastern
Region

Western
Region Total

Total shopping centres and development land (1) $ 3,711,238 $ 1,825,533 $ 2,983,726 $ 8,520,497

Cash and cash equivalents 12,217

Loans, mortgages and other real estate assets 353,295

Other assets 45,937

Amounts receivable 21,175

Investment in joint ventures 146,422

Residential development inventory 5,010

Total assets $ 9,104,553

(1) Includes investment properties classified as held for sale.

5. LOANS, MORTGAGES AND OTHER REAL ESTATE ASSETS

As at March 31, 2017 December 31, 2016

Non-current

Loans and mortgages receivable (a) $ 131,009 $ 131,955

Available-for-sale investment in limited partnership 3,824 3,824

Deposit on investment property (b) 189,200 189,200

Total non-current $ 324,033 $ 324,979

Current

Loans and mortgages receivable (a) $ 24,244 $ 15,281

Fair value through profit or loss ("FVTPL") investments in securities (c) 13,268 12,969

Other receivable 63 66

Total current $ 37,575 $ 28,316

Total $ 361,608 $ 353,295

(a) Loans and mortgages receivable are secured by interests in investment properties or shares of entities owning 
investment properties. As at March 31, 2017, these receivables bear interest at weighted average effective interest 
rates of 6.8% (December 31, 2016 – 6.9% ) and mature between 2017 and 2023. 

(b) In the third quarter of 2016, the Company advanced $189.2 million as a deposit on the acquisition of an investment 
property, located at One Bloor Street in Toronto, that is currently under construction. The deposit earns interest of 
4.5% until the purchase closing date which is estimated to be the fourth quarter of 2017. 

(c) The Company has invested in publicly traded real estate and related securities. These securities are recorded at market 
value. Realized and unrealized gains and losses on FVTPL securities are recorded in other gains (losses) and (expenses).

6. AMOUNTS RECEIVABLE
As at March 31, 2017 December 31, 2016

Trade receivables (net of allowances for doubtful accounts of $4.2 million; 
December 31, 2016 – $3.6 million)

$ 25,495 $ 19,291

Corporate and other amounts receivable 1,990 1,884

Total $ 27,485 $ 21,175

The Company determines its allowance for doubtful accounts on a tenant-by-tenant basis considering lease terms, 
industry conditions, and the status of the tenant’s account, among other factors.
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7. OTHER ASSETS
As at Note March 31, 2017 December 31, 2016

Non-current

Fixtures, equipment and computer hardware and software (net of accumulated 
amortization of $5.7 million; December 31, 2016 - $5.1 million)

$ 10,730 $ 9,986

Deferred financing costs on credit facilities (net of accumulated amortization of     
$3.7 million; December 31, 2016 - $3.5 million)

2,336 2,453

Environmental indemnity and insurance proceeds receivable 12(a) 6,004 6,875

Derivatives at fair value 22 2,398 2,683

Total non-current $ 21,468 $ 21,997

Current

Deposits and costs on investment properties under option $ 6,200 $ 2,668

Prepaid expenses 18,599 6,719

Other deposits 291 1,074

Restricted cash 50 3,724

Derivatives at fair value 22 6,008 9,755

Total current $ 31,148 $ 23,940

Total $ 52,616 $ 45,937

8. CAPITAL MANAGEMENT
The Company manages its capital, taking into account the long-term business objectives of the Company, to provide 
stability and reduce risk while generating an acceptable return on investment to shareholders over the long term. The 
Company’s capital structure currently includes common shares, senior unsecured debentures, mortgages, convertible 
debentures, credit facilities and bank indebtedness, which together provide the Company with financing flexibility to 
meet its capital needs. Primary uses of capital include development activities, acquisitions, capital improvements, leasing 
costs and debt principal repayments. The actual level and type of future financings to fund these capital requirements will 
be determined based on prevailing interest rates, various costs of debt and/or equity capital, capital market conditions 
and management’s general view of the required leverage in the business.

Components of the Company’s capital are set out in the table below:

As at March 31, 2017 December 31, 2016

Liabilities (principal amounts outstanding)

Bank indebtedness $ 2,401 $ 15,914

Mortgages 1,090,944 995,925

Credit facilities 435,885 251,481

Mortgages under equity accounted joint ventures (at the Company’s interest) 44,911 46,741

Credit facilities under equity accounted joint venture (at the Company's interest) 93,142 80,131

Senior unsecured debentures 2,425,000 2,550,000

Convertible debentures 106,292 212,635

Equity Capitalization

Common shares (based on closing per share price of $20.03; December 31, 2016 – $20.67) 4,883,941 5,033,286

Total capital employed $ 9,082,516 $ 9,186,113
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The Company is subject to financial covenants in agreements governing its senior unsecured debentures and its credit 
facilities. In accordance with the terms of the Company's credit agreements, all ratios are calculated with joint ventures 
proportionately consolidated. As at March 31, 2017, the Company remains in compliance with all of its applicable 
financial covenants. 

The following table summarizes a number of the Company's key ratios:

As at
Measure/
Covenant March 31, 2017 December 31, 2016

Net debt to total assets 43.1% 42.6%

Unencumbered aggregate assets to unsecured debt, using 10 quarter average
capitalization rate (1)

2.1 2.0

Shareholders’ equity, using four quarter average (billions) (1)  >$1.6B $ 4.2 $ 4.0

Secured indebtedness to total assets (1) <35% 13.5% 12.7%

For the rolling four quarters ended

Interest coverage (EBITDA to interest expense) (1)  >1.65 2.5 2.5

Fixed charge coverage (EBITDA to debt service) (1) >1.50 2.2 2.2
(1) Calculations required under the Company's credit facility agreements or indentures governing the senior unsecured debentures.

The above ratios include measures not specifically defined in IFRS. Certain calculations are required pursuant to debt 
covenants and are meaningful measures for this reason. Measures used in these ratios are defined in the Company's 
audited annual consolidated financial statements for the years ended December 31, 2016 and 2015.

9. MORTGAGES AND CREDIT FACILITIES

As at March 31, 2017 December 31, 2016

Fixed rate mortgages $ 1,091,294 $ 997,165

Unsecured facilities 362,856 183,451

Secured facilities 73,029 68,030

Mortgages and credit facilities $ 1,527,179 $ 1,248,646

Current $ 247,196 $ 116,952

Mortgages on investment properties classified as held for sale 8,539 9,990

Non-current 1,271,444 1,121,704

Total $ 1,527,179 $ 1,248,646

Mortgages and secured facilities are secured by the Company's investment properties. As at March 31, 2017, 
approximately $2.6 billion (December 31, 2016 – $2.4 billion) of investment properties out of $8.7 billion 
(December 31, 2016 – $8.5 billion) (Note 4(a)) had been pledged as security under the mortgages and the secured 
facilities.

As at March 31, 2017, mortgages bear coupon interest at a weighted average coupon rate of 4.4% (December 31, 
2016 – 4.5%) and mature in the years ranging from 2017 to 2027. The weighted average effective interest rate on 
all mortgages as at March 31, 2017 is 4.3% (December 31, 2016 – 4.4%).
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Principal repayments of mortgages outstanding as at March 31, 2017 are as follows:

Scheduled
Amortization

Payments on
Maturity Total

Weighted
Average Effective

Interest Rate

2017 (remainder of the year) $ 21,864 $ 81,562 $ 103,426 4.0%

2018 25,486 124,321 149,807 5.4%

2019 22,846 106,714 129,560 6.5%

2020 21,278 45,858 67,136 5.3%

2021 19,588 73,397 92,985 4.4%

2022 to 2027 54,990 493,040 548,030 3.6%

$ 166,052 $ 924,892 $ 1,090,944 4.3%

Unamortized deferred financing costs and premiums, net 350

Total $ 1,091,294

The Company has the ability under its unsecured credit facilities to draw funds based on Canadian bank prime rates, and 
Canadian bankers’ acceptances (“BA rates”) for Canadian dollar-denominated borrowings, and LIBOR rates or U.S. prime 
rates for U.S. dollar-denominated borrowings. As of March 31, 2017, the Company had drawn CAD$15.0 million and US
$261.6 million, as well as CAD$2.4 million in bank indebtedness on its unsecured credit facilities. Concurrently with the U.S. 
dollar draws, the Company entered into cross currency swaps to exchange its U.S. dollar borrowings into Canadian dollar 
borrowings.

The Company’s credit facilities as at March 31, 2017 are summarized in the table below: 

As at March 31, 2017
Borrowing

Capacity
Amounts

Drawn

Bank Indebtedness
and Outstanding
Letters of Credit

Available to be
Drawn Interest Rates Maturity Date

Unsecured Operating Facilities

Revolving facility 
maturing 2021 (1)

$ 800,000 $ (214,485) $ (33,753) $ 551,762 BA + 1.20% or 
Prime + 0.20% or 

US$ LIBOR + 1.20%

June 30, 2021

Non-revolving facility 
maturing 2020 (2)

150,000 (148,371) — — BA + 1.20% or 
Prime + 0.20% or 

US$ LIBOR + 1.20%

October 30, 2020

Secured Construction Facilities

Maturing 2018 115,000 (45,869) (1,475) 67,656 BA + 1.125% or 
Prime + 0.125%

February 13, 2018

Maturing 2017 7,953 (7,785) — 168 BA + 1.125% or 
Prime + 0.125%

September 29, 2017

Secured Facilities

Maturing 2019 11,875 (11,875) — — BA + 1.125% or 
Prime + 0.125%

September 27, 2019

Maturing 2018 7,500 (7,500) — — BA + 1.125% or 
Prime + 0.125%

September 6, 2018

Total $ 1,092,328 $ (435,885) $ (35,228) $ 619,586
(1) The Company had drawn in U.S. dollars the equivalent of CAD$200.4 million which was revalued at CAD$199.5 million, in addition to CAD$15.0 million drawn as at 

March 31, 2017.
(2) The Company had drawn in U.S. dollars the equivalent of CAD$150.0 million which was revalued at CAD$148.4 million as at March 31, 2017.
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10. SENIOR UNSECURED DEBENTURES

As at March 31, 2017 December 31, 2016

Interest Rate

Series Maturity Date Coupon Effective
Principal

Outstanding Liability Liability

H January 31, 2017 5.85% 5.99% $ — $ — $ 124,985

I November 30, 2017 5.70% 5.79% 125,000 124,932 124,906

J August 30, 2018 5.25% 5.66% 50,000 49,776 49,761

K November 30, 2018 4.95% 5.17% 100,000 99,654 99,602

L July 30, 2019 5.48% 5.61% 150,000 149,584 149,542

M April 30, 2020 5.60% 5.60% 175,000 174,988 174,988

N March 1, 2021 4.50% 4.63% 175,000 174,222 174,177

O January 31, 2022 4.43% 4.59% 200,000 198,630 198,567

P December 5, 2022 3.95% 4.18% 250,000 247,174 247,066

Q October 30, 2023 3.90% 3.97% 300,000 298,832 298,794

R August 30, 2024 4.79% 4.72% 300,000 301,286 301,323

S July 31, 2025 4.32% 4.24% 300,000 301,723 301,768

T May 6, 2026 3.60% 3.56% 300,000 300,929 300,963

Weighted Average or Total 4.50% 4.56% $ 2,425,000 $ 2,421,730 $ 2,546,442

Current 125,000 124,932 249,891

Non-current 2,300,000 2,296,798 2,296,551

Total $ 2,425,000 $ 2,421,730 $ 2,546,442

Interest on the senior unsecured debentures is payable semi-annually and principal is payable on maturity. 

11. CONVERTIBLE DEBENTURES

As at March 31, 2017 December 31, 2016

Interest Rate

Series Maturity Date Coupon Effective Principal Liability Equity Principal Liability Equity

E January 31, 2019 5.40% 6.90% — — — 54,666 53,095 2,084

F January 31, 2019 5.25% 6.07% — — — 51,584 50,773 351

I July 31, 2019 4.75% 6.19% 51,189 49,959 1,403 51,210 49,822 1,403

J February 28, 2020 4.45% 5.34% 55,103 53,975 386 55,175 53,943 386

Weighted Average or Total 4.59% 5.75% $ 106,292 $ 103,934 $ 1,789 $ 212,635 $ 207,633 $ 4,224

Current — — 106,250 103,868

Non-current 106,292 103,934 106,385 103,765

Total $ 106,292 $ 103,934 $ 1,789 $ 212,635 $ 207,633 $ 4,224

(a) Principal and interest
The Company has the option of repaying the convertible debentures on maturity in cash or through the issuance of 
common shares at 97% of the 20-day volume weighted average trading price of the Company’s common shares ending 
five days prior to maturity date. The Company also has the option of paying the semi-annual interest in cash or through 
the issuance of common shares. In addition, the Company has the option of repaying the convertible debentures prior to 
the maturity date under certain circumstances, either in cash or in common shares. 
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During the three months ended March 31, 2017, 0.1 million common shares (three months ended March 31, 2016 – 0.4 
million common shares) were issued for $2.4 million (three months ended March 31, 2016 – $8.4 million) to pay interest 
to holders of the convertible debentures. 

Each series of the Company’s convertible debentures pays interest semi-annually and is convertible at the option of the 
holders in the conversion periods into common shares of the Company at the conversion prices indicated below.

Maturity Date
Coupon

Rate TSX

Holder Option to
Convert at the

Conversion Price
Company Option to Redeem at 

Principal Amount (conditional (1))
Company Option to Redeem 

at Principal Amount (2) Conversion Price

July 31, 2019 4.75% FCR.DB.I 2012-2019 Jul 31, 2015 - Jul 30, 2017 Jul 31, 2017 - Jul 31, 2019 $26.75; $27.75 (3)

February 28, 2020 4.45% FCR.DB.J 2013-2020 Feb 28, 2016 - Feb 27, 2018 Feb 28, 2018 - Feb 28, 2020 $26.75; $27.75 (4)

(1) Period of time during which the Company may redeem the debentures at their principal amount plus accrued and unpaid interest, provided that the volume weighted 
average trading price for the 20 consecutive trading days ending five days prior to the notice of redemption is not less than 125% of the Conversion Price, by giving 
between 30 and 60 days' written notice.

(2) Period of time during which the Company may redeem the debentures at their principal amount plus accrued and unpaid interest by giving between 30 and 60 days' 
written notice.

(3) These debentures are convertible at the option of the holder into common shares of the Company at a conversion price of $26.75 per common share until July 31, 2017 
and $27.75 per common share thereafter.

(4) These debentures are convertible at the option of the holder into common shares of the Company at a conversion price of $26.75 per common share until 
February 28, 2018 and $27.75 per common share thereafter. 

(b) Principal redemption
On January 31, 2017, the Company redeemed its remaining 5.40% Series E and 5.25% Series F convertible debentures 
at par. The full redemption price and any accrued interest owing on each series of convertible debentures was 
satisfied in cash. 

(c) Normal course issuer bid
Effective August 29, 2016, the Company renewed its normal course issuer bid (“NCIB”) for all of its then outstanding series 
of convertible debentures. The NCIB will expire on August 28, 2017 or such earlier date as the Company completes its 
purchases pursuant to the NCIB. All purchases made under the NCIB are at market prices prevailing at the time of 
purchase determined by or on behalf of the Company. 

For the three months ended March 31, 2017 and 2016, principal amounts of convertible debentures purchased and 
amounts paid for the purchases are represented in the table below:

Three months ended March 31 2017 2016

 Principal
Amount

Purchased Amount Paid

 Principal
Amount

Purchased Amount Paid

Total $ 100 $ 102 $ 3,173 $ 3,209
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12. ACCOUNTS PAYABLE AND OTHER LIABILITIES

As at Note March 31, 2017 December 31, 2016

Non-current

Asset retirement obligations (a) $ 8,117 $ 7,815

Ground leases payable 9,344 9,423

Derivatives at fair value 22 6,706 6,469

Deferred purchase price of investment property – shopping centre 1,768 1,763

Deferred income 1,386 1,606

Total non-current $ 27,321 $ 27,076

Current

Trade payables and accruals $ 69,157 $ 66,343

Construction and development payables 47,069 49,204

Dividends payable 52,394 52,330

Interest payable 31,995 38,016

Tenant deposits 27,113 26,573

Derivatives at fair value 22 2,793 —

Total current $ 230,521 $ 232,466

Total $ 257,842 $ 259,542

(a) The Company has obligations for environmental remediation at certain sites within its property portfolio. The 
Company has also recognized a related environmental indemnity and insurance proceeds receivable in other assets 
(Note 7).

13. SHAREHOLDERS’ EQUITY
(a) Share capital
The authorized share capital of the Company consists of an unlimited number of authorized common shares and 
preference shares. The common shares carry one vote each and participate equally in the income and the net assets of 
the Company upon dissolution. Dividends are payable on the common shares as and when declared by the Board of 
Directors. The preference shares may be issued from time to time in one or more series, each series comprising the 
number of shares, designations, rights, privileges, restrictions and conditions which the Board of Directors determines by 
resolution; preference shares are non-voting and rank in priority to the common shares with respect to dividends and 
distributions upon dissolution. No preference shares have been issued. 

The following table sets forth the particulars of the issued and outstanding common shares of the Company:

Three months ended March 31 2017 2016

Note
Number of

Common Shares Stated Capital
Number of

Common Shares Stated Capital

Issued and outstanding at beginning of period 243,507 $ 3,142,399 225,538 $ 2,768,983

Payment of interest on convertible debentures 11 124 2,442 427 8,355

Conversion of convertible debentures 11 4 107 — —

Exercise of options, and settlement of any restricted,
performance and deferred share units

196 3,630 187 3,422

Share issue costs and other, net of tax effect — (5) — (2)

Issued and outstanding at end of period 243,831 $ 3,148,573 226,152 $ 2,780,758

Quarterly dividends declared per common share were $0.215 for the three months ended March 31, 2017 (three months 
ended March 31, 2016 – $0.215).
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(b) Contributed surplus and other equity items

Contributed surplus and other equity items comprise the following:

Three months ended March 31 2017 2016

Contributed
Surplus

Convertible
Debentures

Equity
Component

Stock-based
Compensation

Plan Awards Total
Contributed

Surplus

Convertible
Debentures

Equity
Component

Stock-based
Compensation

Plan Awards Total

Balance at beginning of period $ 20,954 $ 4,224 $ 16,521 $ 41,699 $ 19,532 $ 6,833 $ 17,284 $ 43,649

Redemption of convertible
debentures in common shares

2,431 (2,434) — (3) — — — —

Repurchase of convertible
debentures

1 (1) — — 41 (41) — —

Options vested — — 213 213 — — 183 183

Exercise of options — — (259) (259) — — (217) (217)

Deferred share units — — 136 136 — — 189 189

Restricted share units — — 634 634 — — 465 465

Performance share units — — 275 275 — — — —

Settlement of any restricted,
performance and deferred share
units

— — (337) (337) — — — —

Balance at end of period $ 23,386 $ 1,789 $ 17,183 $ 42,358 $ 19,573 $ 6,792 $ 17,904 $ 44,269

(c) Stock options 

As of March 31, 2017, the Company is authorized to grant up to 15.2 million (December 31, 2016 – 15.2 million) common 
share options to the employees, officers and directors of the Company. As of March 31, 2017, 0.9 million (December 31, 
2016 – 1.7 million) common share options are available to be granted to the employees, officers and directors of the 
Company. In addition, as at March 31, 2017, 4.9 million common share options were outstanding. Options granted by the 
Company generally expire 10 years from the date of grant and vest over five years. 

The outstanding options as at March 31, 2017 have exercise prices ranging from $9.81 – $20.24 (December 31, 2016 – 
$9.81 – $20.24).

During the three months ended March 31, 2017, $0.2 million (three months ended March 31, 2016 – $0.1 million) was 
recorded as an expense related to stock options.

Three months ended March 31 2017 2016
Number of

Common Shares
Issuable

(in thousands)

Weighted 
Average

Exercise Price

Number of
Common Shares

Issuable
(in thousands)

Weighted 
Average

Exercise Price

Outstanding at beginning of period 4,206 $ 18.15 4,199 $ 17.56

Granted (a) 869 20.07 855 19.60

Exercised (b) (177) 17.06 (187) 17.13

Forfeited (28) 18.72 — —

Expired (1) 17.67 — —

Outstanding at end of period 4,869 $ 18.53 4,867 $ 17.93
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(a) The fair value associated with the options issued was calculated using the Black-Scholes model for option valuation 
based on the assumptions in the following table and is recognized as compensation expense over the vesting period.

Three months ended March 31 2017 2016

Share options granted (thousands) 869 855

Term to expiry 10 years 10 years

Exercise price $20.07 $19.60

Weighted average volatility rate 15.0% 15.0%

Weighted average expected option life 6 years 6 years

Weighted average dividend yield 4.26% 4.37%

Weighted average risk free interest rate 1.31% 0.76%

Fair value (thousands) $1,125 $915

(b) The weighted average market share price at which options were exercised for the three months ended March 31, 
2017 was $20.18 (three months ended March 31, 2016 – $19.83).

(d) Share unit plans

The Company’s share unit plans include a Directors' Deferred Share Unit ("DSU") Plan and a Restricted Share Unit ("RSU") 
Plan that provides for the issuance of Restricted Share Units and Performance Share Units ("PSU"). Under the DSU and 
RSU plans, a participant is entitled to receive one common share, or equivalent cash value, at the Company’s option, (i) in 
the case of a DSU, upon redemption by the holder after the date that the holder ceases to be a director of the Company 
and any of its subsidiaries (the “Retirement Date”) but no later than December 15 of the first calendar year commencing 
after the Retirement Date, and (ii) in the case of a RSU, on December 15 of the third calendar year following the year of 
grant for RSUs granted prior to June 1, 2015, and, for all subsequent RSUs granted, on the third anniversary of the grant 
date. Under the PSU plan, a participant is entitled to receive 0.5 – 1.5 common shares per PSU granted, or equivalent cash 
value at the Company's option, on the third anniversary of the grant date. Holders of units granted under each plan 
receive dividends in the form of additional units when the Company declares dividends on its common shares.

Three months ended March 31 2017 2016

(in thousands) DSUs RSUs / PSUs DSUs RSUs / PSUs

Outstanding at beginning of period 275 471 349 374

Granted (a) (b) 7 191 5 —

Dividends declared 3 9 4 3

Exercised — (19) — —

Forfeited — (3) — —

Outstanding at end of period 285 649 358 377

Expense recorded for the period $136 $831 $114 $392
(1)   Common shares required under the DSU plan or the RSU plan may be issued from treasury or acquired in the secondary market through an intermediary. 

(a) The fair value of the DSUs granted during the three months ended March 31, 2017 was $0.1 million (three months 
ended March 31, 2016 – $0.1 million), measured based on the Company’s prevailing share price on the date of grant. 
The fair value of the RSUs granted during the three months ended March 31, 2017 was $1.6 million (three months 
ended March 31, 2016 – nil), measured based on the Company’s share price on the date of grant. 

(b) The fair value of the PSUs granted during the three months ended March 31, 2017 was $2.2 million (three months 
ended March 31, 2016 – nil). The fair value is calculated using the Monte-Carlo simulation model based on the 
assumptions below as well as a market adjustment factor based on the total shareholder return of the Company's 
common shares relative to the S&P/TSX Capped REIT Index.
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Three months ended March 31 2017 2016

PSUs granted (thousands) 112 —

Term to expiry 3 years —

Weighted average volatility rate 14.3% —

Weighted average correlation 40.4% —

Weighted average total shareholder return 0.5% —

Weighted average risk free interest rate 0.95% —

Fair value (thousands) $2,238 —

The fair value of awards granted under the above plans is recognized as compensation expense over the respective vesting 
periods. 

14. NET OPERATING INCOME
Net operating income is presented by segment as follows:

Three months ended March 31, 2017
Central
Region

Eastern
Region

Western
Region Subtotal Other (1) Total

Property rental revenue $ 72,302 $ 45,921 $ 57,403 $ 175,626 $ (773) $ 174,853

Property operating costs 28,057 21,378 19,500 68,935 (966) 67,969

Net operating income $ 44,245 $ 24,543 $ 37,903 $ 106,691 $ 193 $ 106,884

Three months ended March 31, 2016
Central
Region

Eastern
Region

Western
Region Subtotal Other (1) Total

Property rental revenue $ 69,391 $ 45,158 $ 54,277 $ 168,826 $ (726) $ 168,100

Property operating costs 27,371 20,195 18,451 66,017 (913) 65,104

Net operating income $ 42,020 $ 24,963 $ 35,826 $ 102,809 $ 187 $ 102,996

(1) Other items principally consist of intercompany eliminations.

For the three months ended March 31, 2017, property operating costs include $5.7 million (three months ended March 31, 
2016 – $5.5 million) related to employee compensation.

15. INTEREST AND OTHER INCOME 

Three months ended March 31
Note 2017 2016

Interest, dividend and distribution income from marketable securities 5 $ 263 $ 315

Interest income from loans, deposit and mortgages receivable 5 4,213 2,096

Fees and other income 1,561 1,239

Total $ 6,037 $ 3,650
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16. INTEREST EXPENSE

Three months ended March 31
Note 2017 2016

Mortgages 9 $ 11,540 $ 12,072

Credit facilities 9 2,725 2,024

Senior unsecured debentures 10 27,794 26,629

Convertible debentures (non-cash) 11 2,021 5,109

Total interest expense 44,080 45,834

Interest capitalized to investment properties under development (5,097) (5,373)

Interest expense $ 38,983 $ 40,461

Convertible debenture interest paid in common shares 11 (2,442) (8,355)

Change in accrued interest 6,021 9,372

Effective interest rate less than (in excess of) coupon interest rate on senior unsecured and
convertible debentures

161 (170)

Coupon interest rate in excess of effective interest rate on assumed mortgages 447 720

Amortization of deferred financing costs (1,591) (1,661)

Cash interest paid associated with operating activities $ 41,579 $ 40,367

17. CORPORATE EXPENSES

Three months ended March 31

2017 2016

Salaries, wages and benefits $ 7,224 $ 6,849

Non-cash compensation 931 639

Other corporate costs 2,696 1,974

Total corporate expenses 10,851 9,462

Amounts capitalized to investment properties under development (1,587) (1,452)

Corporate expenses $ 9,264 $ 8,010

18. OTHER GAINS (LOSSES) AND (EXPENSES)

Three months ended March 31

2017 2016

Realized gain (loss) on sale of marketable securities $ — $ 79

Unrealized gain (loss) on marketable securities classified as FVTPL 299 341

Net gain (loss) on prepayments of debt (2,333) 88

Investment properties selling costs (502) (1,439)

Restructuring costs — (59)

Other (27) (33)

Total $ (2,563) $ (1,023)
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19. INCOME TAXES
The following reconciles the Company’s expected tax expense computed at the statutory tax rate to its actual tax expense 
for the three months ended March 31, 2017 and 2016:

Three months ended March 31

2017 2016

Income tax expense at the Canadian federal and provincial income tax rate of 26.6% $ 64,131 $ 22,155

Increase (decrease) in income taxes due to:

Non-taxable portion of capital gains and other (25,737) (5,752)

Other (1,353) (284)

Deferred income taxes $ 37,041 $ 16,119

20. PER SHARE CALCULATIONS
The following table sets forth the computation of per share amounts:

Three months ended March 31

2017 2016

Net income attributable to common shareholders $ 203,671 $ 66,957

Adjustment for dilutive effect of convertible debentures, net of tax 1,078 3,700

Income for diluted per share amounts $ 204,749 $ 70,657

(in thousands)

Weighted average number of shares outstanding for basic per share amounts 244,317 226,320

Options 502 372

Convertible debentures 5,413 16,775

Weighted average diluted share amounts 250,232 243,467

The following securities were not included in the diluted net income per share calculation as the effect would have been 
anti-dilutive:

Three months ended March 31 Number of Shares if Exercised

(in dollars, number of shares in thousands) Exercise Price 2017 2016

Common share options $19.60 — 855

Common share options $19.96 — 245

21. RISK MANAGEMENT
In the normal course of its business, the Company is exposed to a number of risks that can affect its operating 
performance. Certain of these risks, and the actions taken to manage them, are as follows:

(a) Interest rate risk
The Company structures its financings so as to stagger the maturities of its debt, thereby mitigating its exposure to 
interest rate and other credit market fluctuations. A portion of the Company’s mortgages, loans and credit facilities are 
floating rate instruments. From time to time, the Company may enter into interest rate swap contracts, bond forwards or 
other financial instruments to modify the interest rate profile of its outstanding debt or highly probable future debt 
issuances without an exchange of the underlying principal amount. 
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(b) Credit risk
Credit risk arises from the possibility that tenants and/or debtors may experience financial difficulty and be unable or 
unwilling to fulfill their lease commitments or loan obligations. The Company mitigates the risk of credit loss from tenants 
by investing in well-located properties in urban markets that attract high quality tenants, ensuring that its tenant mix is 
diversified, and by limiting its exposure to any one tenant. As at March 31, 2017, Loblaw Companies Limited (“Loblaw”) 
accounts for 10.3% of the Company’s annualized minimum rent and has an investment grade credit rating. Other than 
Loblaw, no other tenant accounts for more than 10% of the annualized minimum rent. A tenant’s success over the term of 
its lease and its ability to fulfill its lease obligations is subject to many factors. There can be no assurance that a tenant will 
be able to fulfill all of its existing commitments and leases up to the expiry date. The Company typically mitigates the risk 
of credit loss from debtors by obtaining registered mortgage charges on real estate properties. 

The Company’s leases typically have lease terms between 5 and 20 years and may include clauses to enable periodic 
upward revision of the rental rates, and lease contract extension at the option of the lessee.

(c) Liquidity risk
Real estate investments are relatively illiquid. This tends to limit the Company’s ability to sell components of its portfolio 
promptly in response to changing economic or investment conditions. If the Company were required to quickly liquidate 
its assets, there is a risk that it would realize sale proceeds of less than the current value of its real estate investments. 

An analysis of the Company’s contractual maturities of its material financial liabilities and other contractual commitments 
as at March 31, 2017 is set out below:

As at March 31, 2017 Payments Due by Period

Remainder of 
2017 2018 to 2019 2020 to 2021 Thereafter Total

Scheduled mortgage principal amortization $ 21,864 $ 48,332 $ 40,866 $ 54,990 $ 166,052

Mortgage principal repayments on maturity 81,562 231,035 119,255 493,040 924,892

Credit facilities and bank indebtedness 7,785 65,243 365,257 — 438,285

Senior unsecured debentures 125,000 300,000 350,000 1,650,000 2,425,000

Interest obligations (1) 120,366 277,991 206,594 218,944 823,895

Land leases (expiring between 2023 and 2061) 769 2,019 2,030 15,457 20,275

Contractual committed costs to complete current
development projects

53,088 4,895 — — 57,983

Other committed costs 30,799 691 — — 31,490

Total contractual obligations (2) $ 441,233 $ 930,206 $ 1,084,002 $ 2,432,431 $ 4,887,872   
(1) Interest obligations include expected interest payments on mortgages and credit facilities as at March 31, 2017 (assuming balances remain outstanding through to 

maturity), and senior unsecured debentures, as well as standby credit facility fees.
(2) The Company has the option to satisfy its obligations of principal and interest payments in respect of all of its outstanding convertible debentures by the issuance of 

common shares, and as such, convertible debentures have been excluded from this table unless the Company has disclosed its intention to settle in cash.

The Company manages its liquidity risk by staggering debt maturities; renegotiating expiring credit arrangements 
proactively; using revolving credit facilities; and issuing equity when considered appropriate. As at March 31, 2017, there 
was $362.9 million (December 31, 2016 – $183.5 million) of cash advances drawn against the Company’s revolving credit 
facilities.

In addition, as at March 31, 2017, the Company has $35.3 million (December 31, 2016 – $48.2 million) of bank overdrafts 
and outstanding letters of credit issued by financial institutions primarily to support certain of the Company’s contractual 
obligations.
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22. FAIR VALUE MEASUREMENT
The fair value hierarchy of financial instruments on the unaudited interim condensed consolidated balance sheets is as 
follows: 

As at March 31, 2017 December 31, 2016

Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3

Measured at fair value

Financial Assets

FVTPL investments in equity securities $ 13,268 $ — $ — $ 12,969 $ — $ —

AFS investments in limited partnership — — 3,824 — — 3,824

Derivatives at fair value – assets — 8,406 — — 12,438 —

Financial Liabilities

Derivatives at fair value – liabilities — 9,499 — — 6,469 —

Measured at amortized cost

Financial Assets

Loans and mortgages receivable $ — $ — $ 153,365 $ — $ — $ 144,379

Financial Liabilities

Mortgages — 1,049,776 — — 996,835 —

Credit facilities — 435,885 — — 251,481 —

Senior unsecured debentures — 2,593,274 — — 2,691,059 —

Convertible debentures 108,996 — — 214,423 — —

The Company enters into derivative instruments including bond forward contracts, interest rate swaps and cross currency 
swaps as part of its strategy for managing certain interest rate risks as well as currency risk in relation to movements in 
the Canadian to U.S. exchange rate. For those derivative instruments to which the Company has applied hedge 
accounting, the change in fair value for the effective portion of the derivative is recorded in other comprehensive income 
from the date of designation. For those derivative instruments to which the Company does not apply hedge accounting, 
the change in fair value is recognized in other gains (losses) and (expenses).  

The fair value of derivative instruments is determined using present value forward pricing and swap calculations at 
interest rates that reflect current market conditions. The models also take into consideration the credit quality of 
counterparties, interest rate curves and forward rate curves. As at March 31, 2017, the interest rates ranged from 1.6% to 
3.5% (December 31, 2016 – 1.7% to 3.3%). The fair values of the Company's asset (liability) hedging instruments are as 
follows:

Designated as
Hedging Instrument Maturity as at March 31, 2017 March 31, 2017 December 31, 2016

Derivative assets

Bond forward contracts Yes April 2017 $ 6,008 $ 6,279

Interest rate swaps Yes January 2026 - September 2026 2,398 2,683

Cross currency swaps No N/A — 3,476

Total $ 8,406 $ 12,438

Derivative liabilities

Bond forward contracts Yes April 2017 $ 246 $ —

Interest rate swaps Yes March 2022 - June 2025 6,706 6,469

Cross currency swaps No April 2017 2,547 —

Total $ 9,499 $ 6,469
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23. SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION

(a) Items not affecting cash and other items 

Three months ended March 31

Note 2017 2016

Straight-line rent adjustment $ (653) $ (1,350)

Investment properties selling costs 18 502 1,439

Realized (gain) loss on sale of marketable securities 18 — (79)

Unrealized (gain) loss on marketable securities classified as FVTPL 18 (299) (341)

Net (gain) loss on prepayments of debt 18 2,293 (88)

Non-cash compensation expense 977 685

Deferred income taxes 19 37,041 16,119

Other non-cash items 28 —

Total $ 39,889 $ 16,385

(b) Net change in non-cash operating items 

The net change in non-cash operating assets and liabilities consists of the following: 

Three months ended March 31

2017 2016

Amounts receivable $ (6,310) $ (3,533)

Prepaid expenses (11,880) (12,052)

Trade payables and accruals 3,104 7,108

Tenant security and other deposits 570 (2,037)

Other working capital changes (1,853) 880

Total $ (16,369) $ (9,634)

(c) Changes in loans, mortgages and other real estate assets

Three months ended March 31

2017 2016

Advances of loans and mortgages receivable $ (8,169) $ —

Repayments of loans and mortgages receivable 1,170 18,880

Investment in marketable securities, net — (742)

Proceeds from disposition of marketable securities — 830

Total $ (6,999) $ 18,968

(d) Cash and cash equivalents (bank indebtedness)

As at March 31, 2017 December 31, 2016

Cash (1) $ 11,232 $ 12,217

Bank indebtedness (2,401) (15,914)

Total $ 8,831 $ (3,697)
(1) Principally consisting of cash related to co-ownerships and properties managed by third parties.



FIRST CAPITAL REALTY FIRST QUARTER REPORT 2017 67

24. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
(a) The Company is involved in litigation and claims which arise from time to time in the normal course of business. None 

of these contingencies, individually or in aggregate, would result in a liability that would have a significant adverse 
effect on the financial position of the Company.

(b) The Company is contingently liable, jointly and severally or as guarantor, for approximately $112.7 million 
(December 31, 2016 – $108.1 million) to various lenders in connection with certain third-party obligations, including, 
without limitation, loans advanced to its joint arrangement partners secured by the partners’ interest in the joint 
arrangements and underlying assets.

(c) The Company is contingently liable by way of letters of credit in the amount of $32.9 million (December 31, 2016 – 
$32.3 million), issued by financial institutions on the Company's behalf in the ordinary course of business.

(d) The Company has obligations as lessee under long-term leases for land. Annual commitments under these ground 
leases are approximately $1.0 million (December 31, 2016 – $1.0 million) with a total obligation of $20.3 million 
(December 31, 2016 – $20.1 million).

(e) The Company is involved, in the normal course of business, in discussions, and has various agreements, with respect 
to possible acquisitions of new properties and dispositions of existing properties in its portfolio. None of these 
commitments or contingencies, individually or in aggregate, would have a significant impact on the financial position 
of the Company.

(f) The Company is contingently liable by way of a put option on a property by the owner that is exercisable up to 
October 2022.

25. RELATED PARTY TRANSACTIONS
(a) Significant Shareholder

Gazit-Globe Ltd. (“Gazit”) is a significant shareholder of the Company and, as of March 31, 2017, beneficially owns 32.7% 
(December 31, 2016 – 36.4%) of the common shares of the Company. Norstar Holdings Inc. is the ultimate controlling 
party of Gazit. In the first quarter of 2017, Gazit disposed of 9,000,000 common shares of the Company.

Corporate and other amounts receivable include amounts due from Gazit. Gazit reimburses the Company for certain 
accounting and administrative services provided to it by the Company. Such amounts consist of the following:

Three months ended March 31

2017 2016

Reimbursements for professional services $ 97 $ 75

As at March 31, 2017, amounts due from Gazit were $0.1 million (December 31, 2016 – $0.1 million).

(b) Joint venture

During the three months ended March 31, 2017, a subsidiary of Main and Main Developments LP earned property-related 
and asset management fees from M+M Urban Realty LP, which are included in the Company’s consolidated fees and other 
income in the amount of $0.5 million (March 31, 2016 – $0.4 million).

(c) Subsidiaries of the Company

These unaudited interim condensed consolidated financial statements include the financial statements of First Capital 
Realty and all of First Capital Realty's subsidiaries, including First Capital Holdings Trust. First Capital Holdings Trust is the 
only significant subsidiary of First Capital Realty and is wholly owned by the Company.
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26. SUBSEQUENT EVENTS
Second Quarter Dividend 

The Company announced that it will pay a second quarter dividend of $0.215 per common share on July 11, 2017 to 
shareholders of record on June 30, 2017.


