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  מ"גלוב בע-גזית
  

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

  2014 בספטמבר 30שנסתיימה ביום  תקופהל
  

את דוח הדירקטוריון של החברה מתכבד להגיש בזה ") החברה: "להלן(מ "גלוב בע-דירקטוריון גזית
  :2014 בספטמבר 30שנסתיימה ביום  תקופהל

        

    חברה ופעילותהה .1

  מבוא .1.1

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

 לקבוצה פעילות, כמו כן. באזורים אורבאניים צומחים הסופרמרקטיםהמרכזים המסחריים מעוגני 
וכן ביזום וביצוע של פרויקטים בעיקר בתחום המגורים בישראל ב "בענף מבני משרדים רפואיים בארה

פועלת הקבוצה לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת , בנוסף. מזרח אירופהמרכז ווב
באזורי , )לרבות עם שותפים(הפועלות בתחומי עיסוקה או בתחומים משיקים או חברות /נכסים ו

  .פעילותה ובאזורים אחרים

בורסת "או " TASE: "להלן(מ "אביב בע-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל ותהחברה רשומ מניות
, ")TSX: "להלן(קנדה , ובבורסה של טורונטו ")NYSE: "להלן) (NYSE(בבורסה של ניו יורק  ,")א"ת

  . "GZT"בכל הבורסות תחת הסימון 

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

  

 נכסי הקבוצה .1.2
  

  : כדלקמן, נכסים 540הקבוצה מחזיקה ומנהלת ") תאריך הדיווח: "להלן( 2014בספטמבר  30ליום 

 521 מרכזים מסחריים ומבני משרדים רפואיים בגדלים שונים  

 10 מרכזים מסחריים בפיתוח  

 9 נכסים אחרים 
 

הנכסים רשומים ; ר"מיליון מ 6.4 - ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף של כ"הנכסים הנ
ח בהנחת איחוד "מיליארד ש 77.1 -כ(ח "מיליארד ש 57.4 -בספרי החברה בשווים ההוגן בסך של כ

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

ח בהנחת איחוד של חברות "מיליארד ש 6.7 - כ(ח "מיליארד ש 4.9 -בסך של כ) 2014בספטמבר  30
בשליטה משותפת המוצגות בשווי מאזני והכללת מלוא דמי השכירות מנכסים המנוהלים על ידי 

  ). הקבוצה

חברה ציבורית הנסחרת , )"EQY: "להלן( .Equity One Inc ב פועלת החברה בעיקר באמצעות"בארה
מחזיקה החברה  2014בספטמבר  30ליום . לצורכי מס אמריקאי REITמעמד של  EQY - ל. NYSE - ב
, בעיקר בפלורידה, ב"פועלת באזורי צמיחה בדרום מזרח ארה EQY. EQYמהון המניות של  43.9% -בכ

קונטיקט ובחוף המערבי של ווסטס 'מסצ ,בוסטון, יורק-בעיקר באזור מדינת ניו, ב"בצפון מזרח ארה
) נכסים אחרים 5 -מרכזים מסחריים ו 121(נכסים מניבים  126 2ובבעלותה, בעיקר בקליפורניה, ב"ארה

  . ר וכן מרכז מסחרי בפיתוח"מיליון מ 1.5 -בשטח בנוי כולל של כ
_______________________________________  

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

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

, )ProMed") (100%": להלן( .ProMed Properties Incב באמצעות "בנוסף פועלת החברה בארה
ב בשטח בנוי "מבני משרדים רפואיים בארה 4העוסקת בתחום מבני המשרדים הרפואיים ובבעלותה 

ראה סעיף  ,מבני משרדים רפואיים בתקופת הדוחלפרטים בדבר מכירת . ר"אלפי מ 38 - כולל של כ
11.3 – ProMed לדוח עדכון תיאור עסקי החברה.  

חברה ציבורית הנסחרת , ")FCR: "להלן( .First Capital Realty Incבקנדה פועלת החברה באמצעות 
פועלת  FCR .FCRמהון המניות של  44.1% -מחזיקה החברה בכ 2014בספטמבר  30ליום . TSX - ב

מרכזים מסחריים  158אלברטה ובריטיש קולומביה ובבעלותה , קוויבק, בעיקר במחוזות אונטריו
  .וקרקעות לפיתוח עתידי מרכזים מסחריים בפיתוח 5ר וכן "מיליון מ 2.2 -בשטח בנוי כולל של כ

 "Gazit:להלן( .Gazit Brazil Ltdaמסחריים באמצעות המרכזים בתחום הבברזיל פועלת החברה 
Brazil" ()100%( . בבעלותה של 2014בספטמבר  30ליום Gazit Brazil 5  נכסים מסחריים מניבים

  .ועתודת קרקע מסחרי בפיתוח מרכז ,ר"אלפי מ 47 -בשטח בנוי כולל של כ

חברה ציבורית הנסחרת , ")CTY: "להלן( .Citycon Oyjבצפון אירופה פועלת החברה באמצעות 
מהון המניות של  42.2% -מחזיקה החברה בכ 2014בספטמבר  30ליום ). OMX(בבורסה של הלסינקי 

CTY .CTY מרכזים מסחריים ונכסים  66 1ליטא ודנמרק ובבעלותה, אסטוניה, שבדיה, פועלת בפינלנד
  .וכן נכס מסחרי בפיתוח ר"מיליון מ 1.0 - קמעונאיים אחרים בגדלים שונים בשטח בנוי כולל של כ

: להלן( Atrium European Real Estate Limitedבמרכז ובמזרח אירופה פועלת החברה באמצעות 
"ATR"( ,אוסטריה , ברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני ונסחרת בבורסת וינהח

מהון  39.8% -מחזיקה החברה בכ 2014בספטמבר  30ליום . אמסטרדם, NYSE Euronextובבורסת 
מרכזים  151רוסיה וסלובקיה ובבעלותה , כיה'צ, פועלת בעיקר בפולין ATR2 .ATRהמניות של 

ר "מיליון מ 1.3 -בשטח בנוי כולל של כ, מסחריים מניבים ונכסים קמעונאיים אחרים בגדלים שונים
  .וקרקעות לפיתוח עתידי

גזית : "להלן(ברות בנות פועלת החברה בגרמניה בתחום המרכזים המסחריים באמצעות ח, בנוסף
מרכזים מסחריים ונכס  5בבעלותה של גזית גרמניה  2014בספטמבר  30ליום ). 100%") (גרמניה

  .ר"אלפי מ 71 -של ככולל מניב אחר בשטח בנוי 

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

בפיתוח  יםנכס 2ר וכן "אלפי מ 126 -מרכזים מסחריים מניבים בשטח בנוי כולל של כ 10בישראל 
פועלת גזית פיתוח בבולגריה ובמקדוניה באמצעות חברות בנות , כמו כן. וקרקעות לפיתוח עתידי

ר "אלפי מ 7 -בשטח בנוי כולל של כ, אשר בבעלותן מרכז מסחרי") )ריהבולג(גזית פיתוח : "להלן(
  . וקרקעות לפיתוח עתידי

מ "דורי בע. מהון המניות של קבוצת א 84.9% - בנות בכמחזיקה גזית פיתוח באמצעות חברות , בנוסף
הייזום א ואשר עיקר עיסוקה הינו בתחום "חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ת, ")קבוצת דורי: "להלן(
הן כיזם והן כקבלן  מזרח אירופהמרכז ובישראל וב, של פרויקטים בעיקר בתחום המגורים הפיתוחו

חברה , ")דורי בניה: "להלן( מ"דורי בניה בע. א ממניות 59.7% - החזקה בכ לרבות באמצעות(מבצע 
מחזיקה , כמו כן). והעוסקת בתחום ביצוע עבודות קבלניות א אף היא"ציבורית הנסחרת בבורסת ת

המפעילה תחנת כח לייצור  מ"ממניות חברת דוראד אנרגיה בע 11.25% -קבוצת דורי בעקיפין בכ
אשר תשמש ברובה (ידי גזית פיתוח - השקעה בקבוצת דורי עללפרטים בדבר . חשמל באזור אשקלון

  .םלדוחות הכספיי 6'ג3ראה באור , )המכריע להשקעה בדורי בניה
  

  

  

  

                                                            
  .כולל נכסים בשליטה משותפת 1
") CPI: "להלן( .Apollo Global Real Estate Management L.Pת ן המנוהלת על ידי תאגיד מקבוצ"נדלקרן , CPI לחברה הסכם בעלי מניות עם 2

  .ATRמהון המניות של  13.9% -בכ, למיטב ידיעת החברה, המחזיקה
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  ):       - מסומן ב(להלן מפה המציגה את אזורי הפעילות של החברה 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

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

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

www.equityone.net           

tcapitalrealty.cawww.firs                              

www.citycon.fi                   

www.aere.com                      

www.dori.co.il                       
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 השפעות המשבר הכלכלי והתנודתיות בשווקי ההון הבינלאומיים .1.3

       

בין , הובילו בעבר, על השווקים בהם פועלת הקבוצה, 2007השלכות המשבר הכלכלי שהחל בשנת 
בתזרימי המזומנים של נכסי הקבוצה ולעלייה בשיעורי , אשר אינה מהותית, לפגיעה מסוימת,  השאר

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

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

שנסחרות במשך תקופה ארוכה מתחת לשווי ההון העצמי (במחיר המניות של חברות באירופה 
  ).שלהן

החברה מדווחת על יציבות בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה ועלייה , 2014בספטמבר  30נכון ליום 
לו פיגורים משמעותיים בתשלומי דמי השכירות באופן שיש כי לא ח, בדמי השכירות הממוצעים וכן

כי , החברה מעריכה. בהם כדי להשפיע באופן מהותי על הכנסותיה של הקבוצה מדמי שכירות
יתאפשרו ממקורות המימון הקיימים של , המשך מימון פעילותה השוטפת ופעילות ההשקעה שלה

גיוסי הון וחוב בשווקי ההון , המזומנים שלה תזרימי, היתרות הנזילות של הקבוצה -קרי , הקבוצה
  . השונים בהם הקבוצה פועלת וקווי האשראי המאושרים והלא מנוצלים שברשותה

, בעיקר באירופה, התגברות מחודשת של משבר פיננסי בעולם כאמור לעיל, על אף האמור לעיל
מירידה אפשרית  תוצאותיה ומצבה הכספי לרבות כתוצאה, עלולה להשפיע על פעילות הקבוצה

ירידה בשווי של מניות חברות הקבוצה הציבוריות , בתוצאותיה התפעוליות ובתזרים המזומנים שלה
עלולה לגרום לירידה בשוויים , והיכולת של חברות הקבוצה לגייס חוב והון משווקי ההון והבנקים וכן

   .ן להשקעה בפיתוח של הקבוצה"ן להשקעה והנדל"ההוגן של הנדל

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

הערכות אלו מבוססות על עובדות ונתונים בקשר למצבם הנוכחי של החברה . צופה פני עתיד
בם הנוכחי של תחומי פעילותה והשווקים בהם היא פועלת ועל עובדות ונתונים בקשר למצ, ועסקיה
הערכותיה האמורות , כמו כן. כלכליים והכול כפי שידוע לחברה נכון למועד אישור הדוחות- מאקרו

של החברה מבוססות במידה מהותית על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות 
התממשותן של הערכות . ועל השתלבותם אלה באלה, טרים האמוריםעתידיות בכל אחד מהפרמ
וזאת הואיל והן נתונות להשפעות חיצוניות שלא ניתן להעריכן מראש , החברה כאמור אינה וודאית

  .ואשר כאמור אינן מצויות בשליטתה

  

 הצגה מחדש .1.4

באותו תאריך  וושלושה חודשים שהסתיימ תשעהשל  ותולתקופ 2013, ספטמברב 30ליום הנתונים 
תיקון טעות בדוחותיה  על מנת לשקף בהם למפרעהוצגו מחדש  הכלולים בדוחות כספיים אלו

העלויות ההכנסות ובעקבות סטייה מהותית באומדני  ,הכספיים של החברה המאוחדת דורי בניה
וי חלק מסכום הסטייה היה צריך לקבל ביט"). האומדנים: "להלן(הצפויות של פרויקטים שבביצועה 

דורי בניה והחברה הציגו מחדש  לפיכךו, באומדנים אשר שימשו את דורי בניה לתקופות דיווח קודמות
אשר המוקדמת שבהן הינה הרבעון הרביעי לשנת  את דוחותיהן הכספיים לתקופות דיווח קודמות

  . לדוחות הכספיים 'ו2כמפורט בבאור , 2012
  

  .לדוחות הכספיים 8ראה באור  ,על הדוחות הכספיים לפרטים בדבר השפעת תיקון הטעות
  

לגילוי בדבר הערכת הנהלת ודירקטוריון החברה בדבר השפעת ההצגה מחדש על הערכת 
נקטנה על מנת למנוע הישנותן של יובדבר הפעולות שננקטו ושת, אפקטיביות הבקרה הפנימית

רבעוני בדבר אפקטיביות ה דוח רא, הנתונים כאמור לעילהוצגו מחדש  ןטעויות מסוג זה שבגינ
דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג38תקנה הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי 

  . 1970–ל"תש, )ומיידיים
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 ")הרבעון" :להלן( 2014דגשים לרבעון השלישי של שנת  .1.5
 

    
  )ח למעט נתונים למניה"מיליוני ש(

 חודשים שהסתיימו 3 -ל
  בספטמבר 30ביום 

  

  שינוי  *2013  2014    

  )4%(  1,251   1,201    הכנסות מהשכרת מבנים  

 )NOI (    840   854  )2%(נטו , הכנסות מהשכרה  

 NOI  (6%)   528  495   **באיחוד יחסי  

 FFO ***   150  147  2%  

 FFO  3%  0.83  0.85   *** )ח"בש(למניה מדולל  

המדולל למניה  FFO -כמות המניות ששימשו בחישוב ה 
  -  176,024  176,080 )באלפים(

          

  -  536  1,089   **** ן להשקעה"נדלשל  הקמה ופיתוח, רכישה  

  -  153  1,292  **** ן להשקעה"נדל מימוש  

  -  119  88   נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל  

  -  314    )13(   מיוחס לבעלי המניות של החברה ) הפסד(רווח נקי   

  -  1.78  )0.08(   )ח"בש(מדולל למניה ) הפסד(רווח נקי   

  -  407   265   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת  

  - 55.3% 51.5%  יחס החוב נטו לסך המאזן  

  -  7,984  7,853  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  45.4  44.6)ח"בש(הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה   

  -  58.2  58.3 *****  )ח"בש( EPRA NAV השווי הנכסי של החברה למניה  

  EPRA NNNAV  42.1  39.4   ***** )ח"בש(למניה  -  

   לדוחות 8- ו' ו2', ה2ראה באורים , IAS 12 - והותאם למפרע בשל יישום הבהרה ל) לעיל 1.4ראה סעיף (הוצג מחדש         *  

   .הכספיים          

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

  .להלן 2.3סעיף           

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

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

  .להלן 2.4ראה סעיף *****    
  

לחברה ולחברות מאוחדות שלה יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים  2014בספטמבר  30ליום  •
ח בחברה ובחברות בנות "מיליארד ש 3.3 - כ(ח "מיליארד ש 11.4 -למשיכה מיידית בסכום של כ

לחברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת  2014בספטמבר  30ליום , בנוסף). בבעלותה המלאה
 .ח"מיליארד ש 1.2 -השווי המאזני יתרות מזומנים בסך של כ

 

מיליארד  0.2  -גייסו חברות הקבוצה אגרות חוב בסך כולל של כ 2014ברבעון השלישי לשנת  •
 .ח"ש

  
 .ח"מיליארד ש 1.2 -גייסו חברות הקבוצה הון בסך כולל של כ 2014ברבעון השלישי לשנת  •
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 ")תקופת הדוח" :להלן( 2014של שנת החודשים הראשונים  תשעתלדגשים  .1.6
  

    
  )ח למעט נתונים למניה"מיליוני ש(

  חודשים שהסתיימו 9 -ל
  בספטמבר 30ביום 

  

  שינוי  *2013  2014    

  )6%(  3,877  3,654   הכנסות מהשכרת מבנים  

 )NOI (   2,489  2,602  )4%(נטו , הכנסות מהשכרה  

 FFO **   463  438  6%  

 FFO  2%  2.58  2.63   ** )ח"בש(למניה מדולל  

המדולל למניה  FFO -כמות המניות ששימשו בחישוב ה 
  4%  169,754  176,013 )באלפים(

          

  -  2,010  2,434   *** ן להשקעה"נדלשל  הקמה ופיתוח, רכישה  

  -  1,777  2,015  *** ן להשקעה"נדל מימוש  

  -  526  354   נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל  

  -  703   290   רווח נקי מיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  4.13  1.63   )ח"בש(רווח נקי מדולל למניה   

  -  550   722   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת   

  לדוחות  8 -ו' ו2', ה2ראה באורים ,  IAS 12 - והותאם למפרע בשל יישום הבהרה ל) לעיל 1.4ראה סעיף (הוצג מחדש   *      

  .הכספיים        

  

  

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

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

    

 .ח"מיליארד ש 2.1 -הקבוצה אגרות חוב בסך כולל של כ בתקופת הדוח גייסו חברות •
 

  .ח"מיליארד ש 2.2 -בתקופת הדוח גייסו חברות הקבוצה הון בסך כולל של כ •
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מבנה ההחזקות ושיעור ההחזקה הינו (להלן מבנה ההחזקות העיקריות של החברה  .1.7
 ):2014 בספטמבר 30ליום 

   

  
__________________________            

  .ATR מהון המניות שלנוספים  13.9% - בכ, 2014 בספטמבר 30ליום , למיטב ידיעת החברההמחזיקה , CPIעם  חברה בשליטה משותפת יחד 1

   

44.1% 

43.9% 

139.8%  

100% 

42.2% 

100% 

100% 

84.7% 

100% 

84.9% 
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  :1באזורי הפעילות של החברה") NOI("להלן התפלגות הכנסות מהשכרה נטו  .1.8

  

  
  2013רבעון שלישי  2014רבעון שלישי 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
__________________________            

  .להלן 2.3ראה סעיף ") באיחוד יחסי("חלקה של החברה  1

, ב"ארה
23%

,  ישראל
6%

,  אירופה
39%

, קנדה
30%

,  ברזיל
, ב"ארה2%

25%

6%, ישראל

,  אירופה
39%

29%, קנדה
1%, ברזיל
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מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה.2
 : 2014בספטמבר  30ליום  , תמצית החזקות החברה.2.1 

 שם החברה
 המוחזקת 

 סוג נייר
 נכסים/הערך 

 כמות
 )במיליונים( 

 שיעור החזקה
 (%) 

 ערך בספרים
 )ח"מיליון ש( 

שווי שוק ליום 
30.9.2014 

 )ח''מיליון ש( 
EQY מניה)NYSE(53.943.93,1134,305 
FCR מניה)TSX(95.144.15,0445,502 
CTY מניה)OMX(250.642.23,2093,087 
ATR מניה)Euronext,VSX(149.339.84,1272,860 
 TASE(168.571.930 139(מניה 1דורי. א
 -   187-   -    הוןשטר 1דורי.א

 -   710-   -   נכסים מניביםאירופה
 -   195-   -   נכסים בפיתוח וקרקעות2אירופה
ProMed670-   -   נכסים מניבים   - 

ברזיל
נכסים מניבים ונכסים 

 -    899 -    -    בפיתוח

 -   2,039-   -   נכסים מניבים2ישראל
 -   214-   -   וקרקעותנכסים בפיתוח 2ישראל

 -   20,437-   -     סך הכל נכסים
 

 ,2014 בספטמבר 30 ליום ")מורחב סולו" :להלן( )ציבוריות חברות אינן אשר בנות חברות של יתרות לרבות( החברה של כספיות יתרות להלן
 ):ח"ש במיליוני(

 
   11,606 3אגרות חוב

   2,409  התחייבויות למוסדות פיננסיים
   14,015 כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות "סה

   543  התחייבויות כספיות אחרות
   14,558  כ התחייבויות כספיות "סה

   1,598  בניכוי נכסים כספיים 
   678  4בניכוי השקעות אחרות

   12,282  נטו, התחייבויות כספיות
   302  5התחייבויות אחרות

   12,584  נטו, כ התחייבויות"סה

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

  % כ"סהמשכנתאותבנקים6אגרות חובשנה
201448    -114162 1  
2015995 132201,147 8  
2016986 648211,655 12  
2017777 6422863 6  
20181,408 188871,683 12  
20191,545 4603042,309 16  
20201,205    -161,221 9  
20211,010    -131,023 7  
2022907    -84991 7  
2023862    -85947 7  
  15 1512,014-    1,863 ולאחריה 2024
  100 11,6061,49291714,015כ"סה

         
.דורי. בא) אפקטיבית(שיעור ההחזקה מייצג החזקה משורשרת 1
  ).84.7%(מוצג על פי איחוד יחסי 2
 .המוצג כחלק מהנכסים הכספיים swapח המייצג את השווי ההוגן של נגזרים פיננסיים מסוג "מיליון ש 749 - לא כולל נכס בסך של כ3
  .ההשקעה ביחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיותכולל בעיקר את 4
 .ח"מיליון ש 21 -בניכוי נכסים בלתי מוחשיים בסך של כ, ח"מיליון ש 323 -נטו בסך של כ, כולל עתודה למס5
 .ח"מיליון ש 652 -מגופים מוסדיים בסך כולל של כ, שאינן מובטחות בשיעבוד, כולל הלוואות פרטיות6
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2.2. ) FFOEarnings(EPRA            : 

           
החברה נוהגת לפרסם מידע אודות תוצאות הפעילות השוטפת , ב ובמדינות אירופה"כמקובל בארה

במדינות אירופה בהן הדוחות הכספיים . שלה בנוסף ומבלי לגרוע מנתוני הרווח והפסד החשבונאיים
ן המניב לפרסם את "נוהגות חברות הנדל ("IFRS")ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים 

שהינו מדד להצגת התוצאות התפעוליות של החברה המיוחסות לבעלי , EPRA Earnings -תוצאות ה
 European Public Real Estate Association ("EPRA")זאת בהתאם לנייר העמדה של , מניות החברה

. ן"ע פיננסי המדווח על ידי חברות נדלהאחידות וההשוואתיות של מיד, אשר מטרתו הגברת השקיפות
  . מדד זה אינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים

  

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

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

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

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

  

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

  

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

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

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

ח השנתי בדבר תיאור עסקי בדו FFO -יש להציג את ה, 2013דצמבר רשות ניירות ערך בחודש 
  .EPRA  -על פי כללי ה FFO -המחושב בדומה לאופן חישוב ה, ן להשקעה"התאגיד של חברות נדל

  

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

השימוש במדד זה מקובל . נוספיםוהפסד וסוגי רווח  מכשירים פיננסיים הנמדדים דרך רווח או הפסד
החשבונאי מפורטות בטבלה קי הנרווח להתאמות הנדרשות . ן מניב"רות נדללבחינת ביצועיהן של חב

  .להלן

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

כי מדדים , כן מובהר. ווח הנקי המדווחשבידי החברה ואת יכולתה לחלקם ואינם מחליפים את הר
  .אלה אינם מבוקרים על ידי רואי החשבון של החברה
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לתקופות  והנחיית רשות ניירות ערך EPRA - למניה של החברה המחושבים על פי הנחיות ה FFO - וה FFO -להלן חישוב ה
:האמורות

    
לשנה        

שנסתיימה 
 31ביום 

   בדצמבר

חודשים  9 -ל
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 

חודשים  3 -ל
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 
  20142013 2014 2013 2013 
 )ם למניהלמעט נתוני(ח "מיליוני ש  

       המיוחס לבעלי המניות של החברה ) הפסד(רווח נקי 

 927  *) 314  )13( *) 703 290 ופהלתק
       

     :התאמות
 )962( ) **)119( )88( ) **)526()354(נטו , ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל

 52  )1( 29 39 48 ן להשקעה "הון ממכירת נדל) רווח(הפסד 
     שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים לרבות נגזרים 

 )435( )46( 62 )292()156(הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד   
 60  2  )2(6 62 התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני

 11  - -10 1 הפסד מירידה בשיעור החזקה בחברות מוחזקות
 262  *) 17  47  *) 153 245 מסים נדחים ומסים שוטפים בגין מימוש נכסים

 )173( )173( -)173(- רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
 10  3  2 5 5 עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד

הפסד מפדיון מוקדם של התחייבויות נושאות ריבית
 142  - 70 145 135  ונגזרים פיננסיים    

 375  *) 22  )31( *) 116 )6(חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאמות לעיל
       

FFO 269  19  76 186 270  נומינאלי 
   

      :התאמות נוספות
       

 152  107  28 163 13 הצמדה למדד ולשערי חליפיןהפרשי 
 16  4  3 12 11  פחת והפחתות

 27  )5( 13 14 )3(התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני
 121  *) **) 22  30  *) **) 63 172  )1(התאמות אחרות 

FFO 585  147  150 438 463  לפי גישת ההנהלה 
FFO  3.42  0.83  0.85 2.58 2.63 )ח"בש(למניה בסיסי לפי גישת ההנהלה 
FFO  3.41  0.83  0.85 2.58 2.63 )ח"בש(לפי גישת ההנהלה ) מדולל(למניה 

הבסיסי למניה  FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה
 171,103  175,785 175,978  169,518 175,910  )2()באלפים(

המדולל למניה  FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה
 171,413  176,024 176,080  169,754 176,013  )2()באלפים(
  

 .לדוחות הכספיים 8- ו' ו2', ה2ראה באורים , IAS 12 -והותאם למפרע בשל יישום הבהרה ל) לעיל 1.4ראה סעיף (הוצג מחדש *)
     .לדוחות הכספיים' ד2ראה באור , סווג מחדש**)

הכוללות תיאום הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים, FFO -הכנסות והוצאות שתואמו מהרווח הנקי לצורך חישוב ה1
הכנסות והוצאות, הוצאות חד פעמיות הנובעות מסיום התקשרות עם עובדים בכירים בקבוצה, שאינם קשורים לתקופות הדיווח

 . שהתהוו בהשכרת נכסים) בעיקר שכר(והוצאות פנימיות ) פעילות קבוצת דורי לרבות תוצאות(ן מניב "מפעילות אשר אינה נדל
.ממוצע משוקלל לתקופה2
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להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על  .2.3
נועדה הצגה זו . 2014 בספטמבר 30ליום ) "NOI": להלן(מתודולוגית היוון הכנסות מהשכרה נטו 

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

מודגש כי אין במידע זה משום הערכה של החברה את שוויה הנוכחי או העתידי או את שווי . חהדו
 .תיהמניו

 

      
לשנה 

שהסתיימה

    
 חודשים שהסתיימו 3-ל

  בספטמבר 30ביום 
 31ביום 

 בדצמבר
    2014 2013 2013 
 ח "מיליוני ש     
 5,146  1,251 1,201 הכנסות מהשכרה   
   
 1,689  397 361 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה    
   
   NOI  3,457  854 840 לתקופה 
   
 NOI(438)(414) (1,687) –הפחת חלק המיעוט ב    
   
של חברות NOI -הוסף חלק החברה ב   
 332  88 93 1בשליטה משותפת      
   
   NOI  2,102  528 495 חלקה היחסי של הקבוצה –לתקופה 
    
   NOI  2,102  22,112  21,980 חלקה היחסי של הקבוצה -לשנה 

   
   .חברות המוצגות בשיטת השווי המאזני .1   
.בארבעלרבעון  NOI - מחושב כמכפלת ה .2   

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

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

  .וזכויות בנייה נוספות הקיימות בנכסים המניבים של הקבוצה

  

  :2014של שנת  שלישילרבעון  NOI -שווי נכסים מניבים באיחוד יחסי על פי ה

  

 :Cap Rate  6.50% %6.75 %7.00 %7.25 %7.50  

  שווי נכסים מניבים   
 )*ח"במיליוני ש(

 
30,443 

 

 
29,316 

 
28,269 

 
27,294 

 
26,384 

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

    

כסים בפיתוח וקרקעות אשר טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן נ, נכסים חדשים
  .ח"מיליון ש 2,097 -הסתכמו בכ, 2014 ,בספטמבר 30ליום ) בדרך של איחוד יחסי(בספרי הקבוצה 

  
 ,2014 ,בספטמבר 30ליום ) בדרך של איחוד יחסי(כספיים התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים 

  . ח"מיליון ש 21,717 -הסתכמו בכ
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 )          EPRA NNNAV -ו EPRA NAV(שווי נכסי נקי  .2.4

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

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

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

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

לפיו אין לנטרל נגזרים פיננסיים   EPRA NAV - עדכון לאופן חישוב ה EPRA -פרסם ה 2014בחודש ינואר 
לפיכך בחישוב שווי הנגזרים הפיננסיים שיש . EPRA NAV -המשמשים כהגנה מטבעית בחישוב ה

 Cross-Currency(מפחיתה החברה מסך שווי עסקאות החלפת מטבע  EPRA NAV -לנטרל בחישוב ה
SWAP ( את השווי הפנימי)Intrinsic Value (בעקבות הפרסום האמור התאימה . של אותן עסקאות

 -כ(ח "מיליון ש 964 - בסך של כ 2013בספטמבר  30ליום  EPRA NAV -החברה למפרע את חישוב ה
, בספטמבר 30גזרים הפיננסיים המשמשים כהגנה מטבעית ליום שהינו היקף שווי הנ) ח למניה"ש 5.5

2013 .  

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

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

  .החשבון של החברה
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 : EPRA NNNAV -וה EPRA NAV -להלן חישוב ה  
   31ליום       
  בדצמבר בספטמבר 30ום לי   

    2014 2013 (*  2013  
  ח"מיליוני ש    
  EPRA NAV  
   
  7,802  7,984  7,853 הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה בדוחות הכספיים  

  
 ן להשקעה "עתודה למס בגין שיערוך נדל –נטרול

  2,158  2,134  2,231 )בניכוי חלק המיעוט(לשווי הוגן    
  (60) (171) (128)1נטו, התאמת נכס השווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים  
  300  299  317 התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  
       
  EPRA NAV 10,273  10,246  10,200 –שווי נכסי נקי   

  EPRA NAV  57.9  58.2  58.3 )ח"בש(למניה  
  

  EPRA NNNAV   
    
  EPRA NAV   10,273  10,246  10,200  
  (1,460) (1,498) (1,915)התאמת ערך התחייבויות פיננסיות לשוויין ההוגן  
2אחרות לעתודה למסים נדחים התאמות  

(1,172) (1,193) (1,124)  
  60  171  128  נטו , התאמת נכס השווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים  
  (315) (317) (369)התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  
        
  NNNAV – EPRA 6,945  7,409  7,361" מתואם"שווי נכסי נקי   

  EPRA NNNAV  41.8  42.1  39.4 )ח"בש(למניה  

  
של החברה ששימש בחישוב מספר המניות המונפקות

  176,094  176,042  176,085  3)באלפים(

     

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

 

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

  .לדחות את תשלום מס רווח ההון
  .בניכוי מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה) באלפים(מהווה את מספר המניות המדולל  .3  

  

הוצג מחדש , לעיל 2.4כאמור בסעיף  2014החדשים כפי שפורסמו בחודש ינואר  EPRA - הותאם למפרע על פי כללי ה *)
 .לדוחות הכספיים 8-ו' ו2', ה2ראה באורים , IAS 12-לעיל וכן הותאם למפרע בשל יישום הבהרה ל 1.4כאמור בסעיף 
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  הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו, תוצאות פעולותיו, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .3

  כללי  .3.1

 2,434 -בסך של כ, הרחבה ובניה של נכסים מניבים קיימים, וכן בשיפוץ, בתקופת הדוח הסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה ופיתוח של נכסים חדשים
  .ואילך 2014ך שנת המשהשפעת השקעות אלו על תוצאות הפעילות של הקבוצה תתבטא במלואה ב. ח"מיליון ש

  

  פעילות במקרקעין

 -בהשקעה כוללת של כ, ר וקרקעות לפיתוח עתידי"אלפי מ 78 -נכסים מניבים בשטח של כ 5 החברה והחברות המאוחדות שלה וח רכש"הדובתקופת  )1
   .ח"מיליון ש 1,098 -בהשקעה כוללת של כ, נכסים קיימים ונכסים חדשים ושיפצ החברה והחברות המאוחדות שלה ופיתח, כמו כן. ח"מיליון ש 1,336

 
רכישת ומכירת נכסים)2  
מכירותרכישות  

נכסים מניבים' מס    

עלות רכישת 
 נכסים מניבים

)ח"מיליוני ש(

רכישת קרקעות 
לפיתוח עתידי 

)ח"מיליוני ש(

פיתוח , פיתוח
מחדש והרחבות 

נכסים מניבים' מס)ח"מיליוני ש(

ממכירת  2תמורה
מיליוני (נכסים 
 )ח"ש

   EQY2 360  20 186 15  417 
   FCR2 480  89 558 4  451 
   CTY  - -  - 263 5  49 
   ATR1  - -  - 253 -  333 
   Brazil1 353  34 25 -  - 
   ProMed  - -  - 10 12  902 
 196  1 1 -  - -  גרמניה   

 
נתונים תפעוליים עיקריים)3   

      
נכסים 
3מניבים

בנוי שטח 
 להשכרה

)ר"אלפי מ(

ממוצע דמי שכירות 
ר "בסיסיים חודשיים למ

שינוי 
בתזרים נטו 

מנכסים 
4זהים

שיעור תפוסה בנכסי 
 הליבה 

יחס חוב נטו
לסך מאזן       30.9.2014 30.9.2013 30.9.2014 30.9.2013 

    EQY1261,54115.3 $U.S 13.9 $U.S2.4%94.4% 92.4% 32.0%
    FCR1582,20516.5 $C 16 $C2.0%95.9% 95.0% 42.1%
    CTY661,04321.7 € 21.5 €3.0%95.7% 95.8% 36.7%
    ATR1511,30412.2 € 12.1 €0.3%97.1% 97.5% 16.0%
.ATR -מ 100%מייצג 1    

.בניכוי חוב מיוחס ספציפי2    

 .כולל נכסים בשליטה משותפת3    
.שינוי בתזרים נטו מנכסים זהים בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד4    
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 בפיתוח מחדש והרחבה, נתוני נכסים בפיתוח )4  
 נכסים בפיתוח    

נכסים' מסשם החברה   

סך השקעה עד ליום  
 2014בספטמבר  30

  )ח''מיליון ש(
להשלמה עלות 

  )ח"מיליון ש( 
 שטח

  )ר"אלפי מ( 
   FCR 5 1,016 293 115 
   EQY 1 193 53 14 
   CTY 1 152 109 34 
 12 77 113 2 גזית פיתוח   
   Gazit Brazil 1 183 329 29 
    10 1,657 861 204 

        

        

 נכסים בפיתוח מחדש והרחבה    

נכסים' מסשם החברה   

סך השקעה עד ליום  
 2014בספטמבר  30

  )ח''מיליון ש(
להשלמה עלות 

  )ח"מיליון ש( 
 שטח

  )ר"אלפי מ( 
   FCR 13 3,695 394 277 
   EQY 6 107 141 37 
   CTY 3 193 351 33 
   ATR 2 189 258 24 
    24 4,184 1,144 371 
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 בקבוצה בתקופת הדוחאירועים מהותיים  .3.2

  גיוס הון

אשר , ח"מיליון ש 117-גיוס הון בתמורה מיידית של כהחברה ללפרטים בדבר התקשרות   .א
 .לדוחות הכספיים' ג5ראה באור , 2014הושלמה בחודש אוקטובר 

 

 -של כמליון מניות בתמורה כוללת  77.9 -של כהנפקה פרטית  CTY שלימהה 2014 יוניב 9ביום   .ב
: להלן( CPP Investment Board European Holdings S.àr.l -ל) אירו למניה 2.65(מיליון אירו  206.4

"CPPIBEH" ( חברה בת בבעלותה המלאה שלCanada Pension Plan Investment Board ,)להלן :
 -לכ CTY - נפקה הפרטית ירד שיעור החזקת החברה בכתוצאה מהה"). ההנפקה הפרטית"

-בהסכם הקובע הסדרים למינוי דירקטורים ב CPPIBEHהחברה התקשרה עם , בנוסף. 41.9%
CTY והתחייבה להעניק ל- CPPIBEH  זכות הצטרפות למכירה של מניותCTY  תחת תנאים

  .מסויימים

מניות בדרך של זכויות לכל בעלי  מליון 74.2 - כ הנפקת CTY השלימה 2014, ביולי 8ביום , בנוסף  
). אירו למניה 2.65 -כ( ליון אירומ 196.5 -בהיקף של כ, ")הנפקת הזכויות: "להלן(מניותיה 
 - בתמורה כוללת בסך של כ CTYמליון מניות  33.0 - כ במסגרת הנפקת הזכויות רכשההחברה 

 CTY -זכויות עומד שיעור החזקת החברה בלאחר הנפקת ה). ח"מליון ש 411 -כ(מליון אירו  87.6
   .לדוחות הכספיים 1'א3ראה באור , למידע נוסף. 42.2%על 

  

והשתתפות החברה , מיליון דולר קנדי 100 - בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ג
 .לדוחות הכספיים 3'א3ראה באור , בגיוס הון האמור

 

והשתתפות החברה בגיוס , מיליון דולר 105 - ף של כבהיק EQYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ד
 .לדוחות הכספיים 4'א3ראה באור , הון האמור

 

  פעילות מימון

ראה , מיליון דולר קנדי באגרות חוב 510 - בהיקף של כ FCR ידי- לפרטים בדבר גיוסי חוב על  .ה
 .לדוחות הכספיים 3'ב3 - ו 1'ב3באור 

 
ח בדרך של הרחבת "מליון ש 445 - ידי החברה בהיקף נטו של כ- לפרטים בדבר גיוס חוב על  .ו

 .לדוחות הכספיים 2'ב3ראה באור , )ב"סדרה י(סדרה סחירה של אגרות חוב 
 

לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם לקבלת הלוואה דולרית ממשקיע מוסדי בהיקף של   .ז
 .הכספייםלדוחות  4'ב3ראה באור , מליון דולר 100

  

  אירועים אחרים

 1.4 -כ(מליון דולר  405 -מבני משרדים רפואיים בתמורה לכ ProMed 12בתקופת הדוח מכרה   .ח
 . לפני מס והוצאות עסקה) ח"ש ארדליימ
 

 -ל -BBB - לזמן ארוך מ CTYאת דירוג האשראי של  S&Pהעלתה חברת הדירוג  2014בחודש יולי   .ט
BBB עם אופק דירוג יציב.  

  
 Baa3 -לזמן ארוך מ CTYאת דירוג האשראי של  Moody'sהעלתה חברת הדירוג  2014בחודש יולי 

 .עם אופק דירוג יציב Baa2 - ל
  

את דירוג האשראי של כל סדרות  S&P Maalotאישררה חברת הדירוג  2014, באוגוסט 14ביום   .י
  .בעם אופק דירוג יצי '-ilAA'אגרות החוב של החברה שבמחזור ברמת דירוג 

  
אישררה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות  2014, באוקטובר 19ביום 

  .עם אופק דירוג יציב Aa3החוב של החברה שבמחזור ברמת דירוג 
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ח להשקעת הסכום "מליון ש 200לפרטים בדבר העמדת הלוואה לגזית פיתוח עד לסך של   .יא

 .לדוחות הכספיים 6'ג3ראה באור , האמור בקבוצת דורי
 

 ראה באור, דורי בנייה ואחרים, לפרטים בדבר בקשות לתביעות ייצוגיות שהוגשו כנגד החברה   .יב
 .לדוחות הכספיים 7'ג3

  

 3'ג3 - ו 2'ג3ראה באור , לפרטים בדבר אי עמידה באמות מידה פיננסיות בגזית פיתוח ובדורי בניה  .יג
  .לדוחות הכספיים

  

  מדיניות חלוקת דיבידנד .3.3

. מודיעה החברה בסוף כל שנה על הדיבידנד הצפוי לשנה העוקבת, למדיניות החברהבהתאם 
אגורות  0.46 - לא יפחת מ 2015כי הדיבידנד שיוכרז בשנת , הודיעה החברה 2014בחודש נובמבר 
על  2013חלף מדיניות דיבידנד שהוכרזה בנובמבר ) ח למניה בחישוב שנתי"ש 1.84(ן למניה לרבעו

 ).ח למניה בחישוב שנתי"ש 1.80(אגורות למניה לרבעון  45של פיה חולק סכום 

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

  .לרווחיה ושינוי מדיניות זו

  :2015ועד  1999גרף התפתחות הדיבידנד של החברה לשנים להלן 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .לעיל כאמור, 2015 לשנת הדיבידנד חלוקת שיעור בדבר החברה דירקטוריון החלטת יישום בהנחת צפי  *)
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  מצב כספי .3.4

  נכסים שוטפים

מיליארד  4.0 -ח לעומת כ"מיליארד ש 5.5 - הינה כ 2014 בספטמבר 30יתרת הנכסים השוטפים ליום 
 ידי-העליה ביתרת הנכסים השוטפים נובעת בעיקר מסיווג נכסים על.  2013 בדצמבר  31ח ליום "ש

FCR ,ProMed 2013לעומת תום שנת  בסכום כולל גבוה יותר כנכסים מוחזקים למכירה וגזית גרמניה ,
 - בשל הנפקת מניות ואגרות חוב ב 2013ויתרת מזומנים ושווי מזומנים גבוהה יותר לעומת תום שנת 

CTY וב - FCR.  

  

  השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני

 6,130 -לכ הסתכמה  2014  בספטמבר 30יתרת ההשקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני ליום 
 בספטמבר 30יתרת הסעיף ליום  . 2013 בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 5,907 - ח לעומת כ"מיליון ש

לעומת , ח"מיליון ש 4,127 -בסכום של כ ATRמיליון מניות  149 -כוללת בעיקר השקעה בכ  2014 
, כמו כן . 2013 בדצמבר  31ליום ח "שמיליון  4,277 - בסכום של כ ATRמיליון מניות  149 -השקעה בכ

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

  

  נגזרים פיננסיים 

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

 2014 בספטמבר 30ליום . ומוצגת בשווי הוגן, )על בסיס איחוד יחסי(ההתחייבויות בגין רכישתם 
.  2013 בדצמבר  31ליום  ח"מיליון ש 769 -ח לעומת כ"מיליון ש 745 - בכ, כאמור, הסתכמה היתרה

בסמוך למועד התרת , ח"מליון ש 123 -בהיקף של כ SWAPהקיטון נובע בעיקר מהתרת עסקאות 
הקיטון כאמור קוזז מרווח משערוך  .העסקאות האמורות התקשרה החברה בעסקאות הגנה חדשות

  .הנגזרים הפיננסיים לשווים ההוגן בתקופת הדוח

  

  ן להשקעה בפיתוח "ן להשקעה ונדל"נדל

המוצגים ברכוש , כולל נכסים מוחזקים למכירה(ן להשקעה בפיתוח "ן להשקעה והנדל"יתרת הנדל
ח "מיליארד ש 56.4 -לעומת כ, ח"ש מיליארד 57.2 - הסתכמה בכ,  2014  בספטמבר 30ליום , )השוטף

  . 2013 בדצמבר  31ליום 

הדולר , בעיקר בשל התחזקות הדולר(ח נבע מהשינוי בשערי חליפין הגידול ביתרות אלו בתקופת הדו
ן להשקעה "מרכישת נדל, ח"מיליארד ש 0.8 -בסך של כ) ח"למול הש, הקנדי והחלשות האירו
מיליארד  0.4 -פיתוח נכסים חדשים ושיפוץ נכסים קיימים בסך נטו של כ, וקרקעות לפיתוח עתידי

  .ח"ש ליארדמי 0.4 -ן להשקעה בפיתוח בסך נטו של כ"ן להשקעה ונדל"ח ועליית ערך נדל"ש

  

  התחייבויות שוטפות

 5.8 - לעומת כח "מיליארד ש 5.9 - הינה כ  2014 בספטמבר  30יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
היתרה כוללת בעיקר חלויות שוטפות בגין התחייבויות לזמן .  2013 בדצמבר  31ליום  ח"מיליארד ש

  .  2013 בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 2.9 -כל בדומהח "מיליארד ש 2.9 -בסכום של כ, ארוך
  

הרכוש . ח"מיליארד ש 0.4 - לקבוצה יתרת הון חוזר שלילי בסך של כ  2014 בספטמבר  30ליום 
וניתנים למימוש יתרת קווי האשראי לזמן ארוך המאושרים , ח"מיליארד ש 5.5 -השוטף בסך של כ

גבוהים משמעותית , ח וכן תזרים המזומנים הנובע מפעילות שוטפת"מיליארד ש 8.9 - בסך של כ מיידי
מסך ההתחייבויות השוטפות ולפיכך הנהלת החברה מעריכה כי ניתן לפרוע באמצעותם את יתרת 

  ).   להלן 3.6ראה גם סעיף (  2014 בספטמבר  30ההתחייבויות השוטפות ליום 
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  התחייבויות לא שוטפות

ח לעומת "מיליארד ש 38.7 -הסתכמה בכ  2014 בספטמבר  30יתרת ההתחייבויות הלא שוטפות ליום 
 הקיטון ביתרת ההתחייבויות הלא שוטפות נובע בעיקר.  2013 בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 39.8 - כ

מהשינוי הקיטון האמור קוזז  .ימשו לפרעון התחייבויות נושאות ריביתמגיוסי הון בקבוצה אשר ש
מיליארד  0.4 -ח בסך של כ"הדולר הקנדי והאירו לעומת הש, ב"בשערי החליפין של הדולר ארה

ח "מיליארד ש 1.4 -של כנטו בהיקף  בתקופת הדוח גייסו חברות הקבוצה אגרות חוב, כמו כן. ח"ש
לרבות פירעון התחייבויות נושאות ריבית למוסדות (של הקבוצה  אשר שימשו לפעילותה השוטפת

  ).פיננסיים ולאחרים
  

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

ח לעומת "מיליון ש 7,853 - הסתכם בכ  2014 בספטמבר  30ההון המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 
נובע בעיקר מרווח המיוחס לבעלי מניות החברה  גידולה.  2013 בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 7,802 - כ

  .ח"מיליון ש 237 -הגידול האמור קוזז מדיבידנד שהוכרז בסך של כ .ח"מיליון ש 290 - בסך של כ
ח למניה "ש 44.6 -הסתכם בכ  2014 בספטמבר  30ליום , למניה, ההון המיוחס לבעלי מניות החברה

ח למניה "ש 1.35וזאת לאחר חלוקת דיבידנד של ,  2013 בדצמבר  31ח למניה ליום "ש 44.4 - לעומת כ
    .תקופת הדוחב
    

  זכויות שאינן מקנות שליטה

ח לעומת "שמיליארד  17.2 -הסתכמה בכ  2014 בספטמבר  30יתרת זכויות שאינן מקנות שליטה ליום 
היתרה כוללת בעיקר את חלקם של בעלי מניותיה .  2013 בדצמבר  31ליום  ח"מיליארד ש 14.6 - כ

את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , EQYמהונה של  56.1% - בשיעור של כ EQYהאחרים של 
FCR מהונה של  55.9% - בשיעור של כFCR , וכן את חלקם של בעלי מניותיה האחרים שלCTY 

  .CTYמהונה של  57.8% -בשיעור של כ
מהנפקת הון בחברות  נובע בעיקר בתקופת הדוחת שאינן מקנות שליטה זכויויתרת הב הגידול

חלקם של בעלי המניות האחרים ברווח הכולל של כמו גם מ, ח"מיליארד ש 2.2 -הקבוצה בסך של כ
חלקם של הזכויות שאינן הגידול האמור קוזז מ. ח"ש יליארדמ 0.9 -החברות המאוחדות בסך של כ
  .ח"שמיליארד  0.6 -קו החברות המאוחדות בסך של כמקנות שליטה בדיבידנדים שחיל

  
  יחסי חוב לסך נכסים

 51.5% - בכ  2014 בספטמבר  30הסתכם ליום , יחס החוב נושא הריבית נטו של הקבוצה לסך המאזן
  .  2013 בדצמבר  31ליום  55.1% -כו 2013 בספטמבר  30ליום  55.3% -כ לעומת

  
 53.2% - בכ  2014 בספטמבר  30הסתכם ליום , ך המאזןיחס החוב נושא הריבית של הקבוצה לס

  . 2013 בדצמבר  31ליום  56.2% -כו 2013 בספטמבר  30ליום  56.3%-כ לעומת
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       תוצאות הפעילות וניתוחן3.5  

       - להלן תוצאות הפעולות  .א   

     

חודשים  9-ל
 שהסתיימו 

  בספטמבר 30ביום 

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

     20142013 (**2014 2013 (**2013 
 מבוקרבלתי מבוקר     

     
 ח"מליוני ש

 )למניה) הפסד(למעט נתוני רווח נקי (
 5,146   1,251  1,201   3,877 3,654  הכנסות מהשכרת מבנים

 1,689   397   361   1,275 1,165 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
        

 3,457  854  840  2,602 2,489 נטו מהשכרת מבנים, הכנסה תפעולית
     

 1,672  348  411  1,275 1,014 קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים
 1,688   335   427   1,211 1,278 קרקעות והעבודות שבוצעו   , עלות מכירת בניינים

        
קרקעות ומביצוע , גולמי ממכירת בניינים) הפסד(רווח 

 )16( 13  )16( 64 )264(עבודות   
     

 3,441  867  824  2,666 2,225  סך הכל רווח גולמי
     

  , ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל
 962  *)119  88  *)526 354 נטו   

 )610( )*)142()146( )*)450()442( הוצאות הנהלה וכלליות
 218  180  3  187 8  הכנסות אחרות
 )74( )1( )28( )55()49( הוצאות אחרות

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי
 149  61  87  166 199  נטו, המאזני    

     
 4,086  1,084  828  3,040 2,295  רווח תפעולי

     
 )2,185( )579()591( )1,732()1,483( הוצאות מימון
 549  74  30  378 254  הכנסות מימון

     
 2,450  579  267  1,686 1,066 רווח לפני מסים על ההכנסה

 265  19  66  162 252  מסים על ההכנסה
     

 2,185  560  201  1,524 814 רווח נקי
     

     :מיוחס ל
     

 927  314  )13( 703 290  בעלי מניות החברה
 1,258  246  214  821 524  זכויות שאינן מקנות שליטה

     
 814 1,524  201  560  2,185 

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

 5.41  1.78 )0.08( 4.14 1.65  בסיסי) הפסד(רווח נקי 
     

 5.35  1.78 )0.08( 4.13 1.63  מדולל) הפסד(רווח נקי 
   .לדוחות הכספיים' ד2ראה באור  ,סווג מחדש*)  
.לדוחות הכספיים 8- ו' ו2' ה2ראה באורים , הוצג מחדש והותאם למפרע**) 
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         -להלן דוח על הרווח הכולל   

לשנה        
שהסתיימה 

 31ביום 
    בדצמבר

חודשים  9-ל
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

בספטמבר 30ביום 
   20142013 (*2014 2013 (*2013 

 מבוקרבלתי מבוקר
 ח"מליוני ש   

    
 2,185  560  201  8141,524רווח נקי

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

          

       :סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד

   התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 
 )2,443( )164( 730  )1,721(301 חוץ   

 239  8  52  238 64 רווחים בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
  בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסדים(רווחים 

 )4( 1  )3(10 33  למכירה  
   

398)1,473(  779 )155( )2,208( 
   סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח

        :והפסד
הפסד בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע

 )6( -  - )6(-  בעסקה משותפת    

 )2,214( )155( 779  )1,479(398 הפסד כולל אחר) רווח(כ "סה
       

 )29( 405  980 1,21245 כולל) הפסד(כ רווח "סה

    :מיוחס ל

 )46( 254  200 32564 בעלי מניות החברה
 17  151  780  )19(887זכויות שאינן מקנות שליטה

1,21245 980  405 )29( 

   .לדוחות הכספיים 8-ו' ו2', ה2ראה באורים , הוצג מחדש והותאם למפרע*) 
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 לתקופת הדוחניתוח תוצאות הפעולות   .ב
  

     הכנסות מהשכרת מבנים
      

 -לעומת כ, ח"מיליון ש 3,654 -לכ 6% -בכ קטנו בתקופת הדוחההכנסות מהשכרת מבנים 
בשערי החליפין  מירידהנובע בעיקר  הקיטון .בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 3,877

וממכירת נכסים במהלך ח "לעומת השוהאירו הדולר הקנדי  ,ב"הממוצעים של הדולר ארה
מהפעלת , מהפעלה לראשונה של נכסים שפיתוחם הושלםוהוא קוזז , 2014 - ו 2013השנים 

   .ומגידול בהכנסות מהנכסים הקיימים 2014 - ו 2013נכסים נוספים שנרכשו במהלך השנים 
החליפין הממוצעים של התקופה המקבילה אשתקד ההכנסות מהשכרת מבנים בהנחת שערי 

      .נותרו ללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד
     

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
      

 - ח המהווים כ"מיליון ש 1,165 -הסתכמו בכ בתקופת הדוחהוצאות הפעלת נכסים להשכרה 
מסך  32.9% - ח המהווים כ"מיליון ש 1,275 -לעומת כ, מסך ההכנסות מהשכרה 31.9%

  .   בתקופה המקבילה אשתקדההכנסות מהשכרה 
  

         )NOI(הכנסה תפעולית נטו מהשכרת מבנים 
      

ח "מיליון ש 2,489 - לכ 4% -בכ קטנה בתקופת הדוחההכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים 
מסך ההכנסות  67.1% -כ(ח "מיליון ש 2,602 - לעומת כ, )מסך ההכנסות מהשכרה 68.1% -כ(

  . בתקופה המקבילה אשתקד) מהשכרה
  

בהנחת שערי החליפין הממוצעים של התקופה המקבילה אשתקד ההכנסה התפעולית נטו 
  .      לעומת התקופה המקבילה אשתקד 1% -מהשכרת מבנים גדלה בכ

  
     קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

  
מיליון  1,014 - כבהסתכמו  בתקופת הדוחביצוע עבודות מקרקעות ו, ניםההכנסות ממכירת בניי

 162 - מתוכן סך של כ, )ח"מיליון ש 1,275 - כ בתקופה המקבילה אשתקד הכנסות של( ח"ש
מיליון  237 - כ בתקופה המקבילה אשתקד הכנסות של( ח ממכירת בניינים וקרקעות"מיליון ש

 - כ בתקופה המקבילה אשתקד הכנסות של(קבלניות  עבודותח מביצוע "מיליון ש 852 -וכ) ח"ש
בתקופה המקבילה אשתקד הכנסות ממכירת בניינים כללו לראשונה . )ח"מיליון ש 1,038

ח "מליון ש 3 -לעומת סך של כ, ח"מיליון ש 103 -ממכירת בניינים בהיקף של כ FCR -הכנסות מ
  .בתקופת הדוח

         
לעומת רווח , ח"מיליון ש 264 -הסתכם לסך של כקופת הדוח בתהגולמי מפעילות זו  הפסדה

ההפסד הגולמי בתקופת הדוח . בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 64 -גולמי בסך של כ
  .נובע בעיקר מפרויקטים בביצוע

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

      
כתוצאה מיישום . ן להשקעה"נדל -) מתוקן( IAS 40 -מיישמת את מודל השווי ההוגן ב קבוצהה

ברווח מעלייה בשווי ההוגן של נכסיה בסכום ברוטו  ,בתקופת הדוחהכירה הקבוצה , התקן
בתקופה ח "מיליון ש 526 -לעומת עליית ערך בסך של כ, ח"מיליון ש 354 -בסך של כ

לעומת התקופה  בתקופת הדוחן להשקעה "עליית ערך נדלהקיטון ב .המקבילה אשתקד
ונובע מיציבות בשיעורי ההיוון בתקופת הדוח  FCR - ו EQY -המקבילה אשתקד מקורו בעיקר מ

הקיטון כאמור קוזז מעליית ערך . לעומת ירידה בשיעורי ההיוון בתקופה המקבילה אשתקד
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וגרמניה כתוצאה מירידה בשיעורי ההיוון בתקופת הדוח לעומת יציבות  ProMed - נכסים ב
  .המקבילה אשתקד בתקופה

  
במסגרת ) בעיקר הוצאות שכר(לעניין רישום של הוצאות פנימיות שהתהוו בהשכרת נכסים 

ן "חלף הכללתם כהקטנת רווחי שיערוך נדל, בתקופת הדוח הוצאות הנהלה וכלליות
, 2013וכן סיווג מחדש של מספרי ההשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ולשנת , להשקעה

  .ת הכספייםלדוחו' ד2ראה באור 

  
     הוצאות הנהלה וכלליות

  
מסך  9.5% -כ(ח "מיליון ש 442 -כבהסתכמו  בתקופת הדוחהוצאות הנהלה וכלליות 

  . בתקופה המקבילה אשתקד )מסך ההכנסות 8.7% -כ(ח "מיליון ש 450 - לעומת כ, )ההכנסות
  

במסגרת ) שכרבעיקר הוצאות (לעניין רישום של הוצאות פנימיות שהתהוו בהשכרת נכסים 
וכן סיווג מחדש של מספרי ההשוואה לתקופה , בתקופת הדוח הוצאות הנהלה וכלליות

 .לדוחות הכספיים' ד2ראה באור , 2013המקבילה אשתקד ולשנת 

  
     אחרות כנסותה
  

ח בתקופה "מיליון ש 187 - ח לעומת כ"מיליון ש 8 -הכנסות אחרות הסתכמו בתקופת הדוח בכ
סות אחרות בתקופה המקבילה אשתקד נבעו בעיקר מרווח בסך של הכנ. המקבילה אשתקד

  .CPIממשקיע מקבוצת  ATRח מרכישה במחיר הזדמנותי של מניות "מיליון ש 173 - כ
  

     הוצאות אחרות
     

בתקופה ח "מיליון ש 55 - כ לעומת ח"מיליון ש 49 -כהסתכמו בתקופת הדוח בהוצאות אחרות 
לרבות (הוצאות אחרות בתקופת הדוח כללו בעיקר הפסד ממכירת נכסים . המקבילה אשתקד

  . ח"מיליון ש 48 - בסך של כ FCR -ו ProMed, EQYבחברות ) הוצאות מכירה
       

     נטו, חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני
     

בתקופה ח "מיליון ש 166 -לעומת כח "שמיליון  199 -כב הסתכם הסעיף בתקופת הדוח
מיליון  114 -בסך של כ ATRבעיקר את חלק החברה ברווחי  הסעיף כולל. המקבילה אשתקד

הירידה בחלק החברה ). ח"מיליון ש 140 - תקופה המקבילה אשתקד רווח בסך של כב(ח "ש
השקעה בפיתוח בניכוי המס ן ל"ן להשקעה ונדל"נבעה בעיקר מירידת ערך נדל ATRברווחי 
אשר קוזזה , אשר נרשמו בתקופת הדוח לעומת רווח בתקופה המקבילה אשתקד, המיוחס

  .ATR-ומעלייה בשיעור ההחזקה ב ATRמסעיף המימון של , ATRמשיפור ברווח התפעולי של 

ח שנבע בעיקר מרווחי שיערוך "מיליון ש 70 - בתקופת הדוח נרשם רווח בסך של כ ,כמו כן
  .FCR - ו CTYן להשקעה בחברות כלולות של "לנד

     

   



  מ"בע גלוב גזית
  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

  
 

26  

     הוצאות מימון
       

ח "מיליון ש 1,732 - ח לעומת כ"מיליון ש 1,483 -כבהסתכמו  בתקופת הדוחהוצאות המימון 
הוצאות המימון בתקופת הדוח כוללות הפסד מפירעון מוקדם של . תקופה המקבילה אשתקדב

מיליון  145 - ח לעומת כ"מיליון ש 135 -פיננסיים בסך של כ התחייבויות נושאות ריבית ונגזרים
בנטרול הפסד מפדיון מוקדם קטנו הוצאות המימון בתקופת . ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

  .לעומת התקופה המקבילה אשתקד ח"מליון ש 239 -הדוח בכ
בעיקר מגיוס נובע  התקופה המקבילה אשתקדלעומת  תקופת הדוחבהוצאות המימון ב הקיטון

וכן , בריבית נמוכה יותר מהחוב שנפרע בתקופה האמורה 2014 - ו 2013חוב לזמן ארוך בשנים 
 37.8 - מקיטון ביתרה הממוצעת של החוב נושא ריבית אשר הסתכמה בתקופת הדוח בכ

 בתקופת הדוח .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליארד ש 39.6 - ח לעומת כ"מיליארד ש
על מצבת ההתחייבויות  4.7% - ות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כהוצאות המימון משקפ

  .בתקופה המקבילה אשתקד 5.0%- ה והחברות המאוחדות שלה לעומת כשל החבר
  
     כנסות מימוןה
     

ח "מיליון ש 378 -ח לעומת כ"מיליון ש 254 -כבהסתכמו  בתקופת הדוחהכנסות המימון 
כוללות בעיקר רווח משערוך  תקופת הדוחהמימון בהכנסות . תקופה המקבילה אשתקדב

בתקופה (ח "שמיליון  158 - בסך של כ) SWAPבעיקר עסקאות גידור מטבע מסוג (נגזרים 
מיליון  64 -הכנסות ריבית בסך של כ) ח"מיליון ש 289 -המקבילה אשתקד רווח בסך של כ

הכנסות מרווח ממימוש ו )ח"מיליון ש 81 - הכנסות בסך של כ בתקופה המקבילה אשתקד(ח "ש
הכנסות בסך  בתקופה המקבילה אשתקד(ח "מיליון ש 27 -ניירות ערך ומדיבידנד בסך של כ

         .)ח"מיליון ש 8 -של כ
     

     מסים על ההכנסה 
     

ח "ש מליון 162 - ח לעומת כ"מליון ש 252 -מסים על הכנסה בתקופת הדוח הסתכמו בכ
כוללים בעיקר הוצאות מסים  בתקופת הדוחמסים על ההכנסה . בתקופה המקבילה אשתקד

נטו בסך  הוצאות מסים נדחיםבתקופה המקבילה אשתקד ( ח"מיליון ש 129 - נדחים בסך של כ
הגידול בהוצאות מסים נדחים נובע בעיקר כתוצאה ממימוש נכס מס  ).ח"מיליון ש 121 - של כ

כנסות ממכירת נכסים בתקופת הדוח וכן נדחה בשל ניצול הפסדים שנצברו לצרכי מס כנגד ה
כנגד רווחים מנגזרים , כתוצאה משינוי בצפי החברה בדבר ניצול הפסדים שנצברו לצרכי מס

הגידול האמור קוזז מקיטון בהוצאות מיסים נדחים . ומניירות ערך בתקופה המקבילה אשתקד
נגזרים נמוכים יותר  ן להשקעה בפיתוח ורווחי שיערוך"ונדל ן להשקעה"עליית ערך נדלבשל 

הוצאות מסים שוטפים בחברות הקבוצה . בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד
) ח מתוכם בגין מימוש נכסים"מליון ש 100 -כ(ח "מיליון ש 124 - כהסתכמו בתקופת הדוח ב

, כמו כן. בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 31 - הוצאות מסים שוטפים בסך של כ לעומת
מליון  10 -פה המקבילה אשתקד נרשמו הכנסות מסים בגין שנים קודמות בסך של כבתקו

  .ח"ש
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     2014של שנת  שלישיניתוח תוצאות הפעולות לרבעון ה     .ג
 

   הכנסות מהשכרת מבנים

, ח"מיליון ש 1,201 - לכ 4% - בכ קטנו 2014לשנת  לישיההכנסות מהשכרת מבנים ברבעון הש
הקיטון נובע בעיקר מירידה בשערי . ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 1,251 - לעומת כ

 -ו 2013ח וממכירת נכסים בשנים "החליפין הממוצעים של הדולר והדולר הקנדי לעומת הש
מהפעלת נכסים , הקיטון האמור קוזז מהפעלה לראשונה של נכסים שפיתוחם הושלם. 2014

  .ומגידול בהכנסות מהנכסים הקיימים 2014 -ו 2013נוספים שנרכשו במהלך השנים 

בהנחת שערי החליפין הממוצעים של הרבעון המקביל אשתקד ההכנסות מהשכרת מבנים 
  .נותרו ללא שינוי לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 

       הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

 ח"מיליון ש 361 -הסתכמו בכ 2014לשנת  לישיהוצאות הפעלת נכסים להשכרה ברבעון הש
 31.7% -כ תח המהוו"מיליון ש 397 - לעומת כ, מסך ההכנסות מהשכרה 30.1% -כ תהמהוו

     . מסך ההכנסות מהשכרה ברבעון המקביל אשתקד
     

       )NOI(הכנסה תפעולית נטו מהשכרת מבנים 

 840 - כל 2% -כב קטנה 2014לשנת  לישיברבעון השההכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים 
מסך  68.3% - כ(ח "מיליון ש 854 -כלעומת , )מסך ההכנסות מהשכרה 69.9% - כ(ח "מיליון ש

  . ברבעון המקביל אשתקד) ההכנסות מהשכרה

ההכנסה התפעולית נטו , בהנחת שערי החליפין הממוצעים של הרבעון המקביל אשתקד
  .לעומת הרבעון המקביל אשתקד 2%-מהשכרת מבנים גדלה בכ

  

      קרקעות וביצוע עבודות, בנייניםמכירת 

 - הסתכמו בכ, 2014לשנת  שיילברבעון הש, קרקעות וביצוע עבודות, ההכנסות ממכירת בניינים
מתוכן סך , )ח"מיליון ש 348 -כהכנסות בסך של  ברבעון המקביל אשתקד( ח"מיליון ש 411

 -הכנסות בסך של כ אשתקדברבעון המקביל ( ח ממכירת בניינים וקרקעות"מיליון ש 83 -של כ
הכנסות  ברבעון המקביל אשתקד(קבלניות  ח מביצוע עבודות"מיליון ש 328 - וכ )ח"מיליון ש 54

    . )ח"מיליון ש 294 - בסך של כ

ח "מיליון ש 16 - הסתכם לסך של כ 2014לשנת  שיילהגולמי מפעילות זו ברבעון הש הפסדה
ההפסד הגולמי  .ברבעון המקביל אשתקד, ח"מיליון ש 13 -לעומת רווח גולמי בסך של כ

  . נובע בעיקר מפרויקטים בביצוע 2014ברבעון השלישי לשנת 
 

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

כתוצאה מיישום . ן להשקעה"נדל -) מתוקן( IAS 40 -מיישמת את מודל השווי ההוגן ב הקבוצה
ברווח מעלייה בשווי ההוגן של נכסיה , 2014לשנת  שיילברבעון השהכירה הקבוצה , התקן

 ח"מיליון ש 119 -לעומת עליית ערך בסך של כ, ח"מיליון ש 88 -כבסכום ברוטו בסך של 
ברבעון ן להשקעה בפיתוח "ונדלן להשקעה "עליית ערך נדל. רבעון המקביל אשתקדב

ונבעה בעיקר מירידה  ProMed - ו EQY, מקורה בעיקר מהחברות גרמניה 2014לשנת  שיילהש
  .2014מתונה בשיעורי ההיוון ברבעון השלישי לשנת 

במסגרת ) בעיקר הוצאות שכר(לעניין רישום של הוצאות פנימיות שהתהוו בהשכרת נכסים 
חלף הכללתם כהקטנת רווחי שיערוך , 2014ברבעון השלישי לשנת  הוצאות הנהלה וכלליות

, 2013י ההשוואה לרבעון המקביל אשתקד ולשנת וכן סיווג מחדש של מספר, ן להשקעה"נדל
  .לדוחות הכספיים' ד2ראה באור 
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  הוצאות הנהלה וכלליות

 9.1% -כ(ח "מיליון ש 146 -כבהסתכמו  2014לשנת  לישיהוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הש
ברבעון המקביל ) ההכנסותמסך  8.9% - כ(ח "מיליון ש 142 - לעומת כ, )מסך ההכנסות

מהוצאות בשל סיום התקשרות עם  בעיקרמקורו בהוצאות הנהלה וכלליות  גידולה. אשתקד
  .EQYל "מנכ

במסגרת ) בעיקר הוצאות שכר(לעניין רישום של הוצאות פנימיות שהתהוו בהשכרת נכסים 
ההשוואה  וכן סיווג מחדש של מספרי, 2014ברבעון השלישי לשנת  הוצאות הנהלה וכלליות

  .לדוחות הכספיים' ד2ראה באור , 2013לתקופה המקבילה אשתקד ולשנת 
  

    אחרות הכנסות

מיליון  180 - לעומת כ 2014ח ברבעון השלישי לשנת "מיליון ש 3 - הכנסות אחרות הסתכמו בכ
הכנסות אחרות ברבעון המקביל אשתקד נבעו בעיקר מרווח . ח ברבעון המקביל אשתקד"ש

  .ח"מיליון ש 173 -בסך של כ CPIממשקיע מקבוצת  ATRמרכישה במחיר הזדמנותי של מניות 

  

    אחרות הוצאות

ון מילי 1 - לעומת כ 2014ח ברבעון השלישי לשנת "מיליון ש 28 - הוצאות אחרות הסתכמו בכ
) לרבות הוצאות מכירה(ח ברבעון המקביל אשתקד ונבעו בעיקר מהפסד ממכירת נכסים "ש
  .EQY - ו ProMed ,FCR חברותב
  

     נטו, חברות המטופלות בשיטת השווי המאזניברווחי חלק החברה 

ברבעון המקביל (ח "מיליון ש 87 -כרווח של הסתכם הסעיף ב 2014לשנת  לישיברבעון הש
בסך של  ATR רווחיבהחברה והוא כולל בעיקר את חלק  )ח"מיליון ש 61 - אשתקד רווח של כ

הקיטון בחלק החברה ). ח"מיליון ש 55 -ברבעון המקביל אשתקד רווח של כ( ח"מיליון ש 42 - כ
נטו ממס שנרשמו ) בעיקר מקרקעות(ן להשקעה "נבע בעיקר מהפסדי שיערוך נדל ATRברווחי 

  .לעומת הרבעון המקביל אשתקד 2014בסכום גבוה יותר ברבעון השלישי לשנת  ATR -ב

ח שנבע בעיקר "מיליון ש 37 -נרשם רווח בסך של כ, 2014ברבעון השלישי לשנת , כמו כן
   .FCR -ו CTY ,EQYמרווחי שערוך בחברות כלולות של 

    

       הוצאות מימון

 579 -ח לעומת כ"מיליון ש 591 -כבהסתכמו  2014לשנת  שיילהוצאות המימון ברבעון הש
כוללות  2014ברבעון השלישי לשנת הוצאות המימון . ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש

מליון  70 - הפסד מפירעון מוקדם של התחייבויות נושאות ריבית ונגזרים פיננסיים בסך נטו של כ
בסך של ) SWAPעסקאות גידור מטבע מסוג בעיקר (ח וכן הפסד משערוך נגזרים פיננסיים "ש
בנטרול הפסד מפדיון מוקדם והפסד משערוך מכשירים פיננסיים נגזרים . ח"מיליון ש 53 - כ

ח לעומת הרבעון המקביל "מליון ש 111 -בכ 2014קטנו הוצאות המימון ברבעון השלישי לשנת 
הרבעון המקביל לעומת  2014הקיטון בהוצאות המימון ברבעון השלישי לשנת . אשתקד

בריבית נמוכה יותר מהחוב  2014 - ו 2013אשתקד נובע בעיקר מגיוס חוב לזמן ארוך בשנים 
 -שנפרע בתקופה האמורה וכן מקיטון ביתרה הממוצעת של ההתחייבויות נושאות הריבית מכ

  .  ח הרבעון"מיליארד ש 37.4 -ח ברבעון המקביל אשתקד לכ"מיליארד ש 38.8

-הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ 2014נת ברבעון השלישי לש
 -לעומת כעל מצבת ההתחייבויות נושאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה  4.9%
 . ברבעון המקביל אשתקד 5.3%
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               הכנסות מימון

מיליון  74 - לעומת כח "מיליון ש 30 -כבהסתכמו  2014לשנת  לישיהכנסות המימון ברבעון הש
כוללות בעיקר  2014לשנת  לישיהכנסות המימון ברבעון הש. ח ברבעון המקביל אשתקד"ש

 26 - המקביל אשתקד הכנסות בסך של כ רבעוןב(ח "מיליון ש 23 -כהכנסות ריבית בסך של 
 רבעוןב(ח "ן שמיליו 4 - והכנסות מרווח ממימוש ניירות ערך ומדיבידנד בסך של כ) ח"מיליון ש

רווח הרבעון המקביל אשתקד כלל  .)ח"מיליון ש 2 -המקביל אשתקד הכנסות בסך של כ
ח בעיקר בגין עסקאות גידור מטבעי מסוג "מיליון ש 46 -בסך של כ משערוך נגזרים פיננסיים

SWAP.  
  

 מסים על ההכנסה 

מליון  19 - ח לעומת כ"מליון ש 66 - הסתכמו בכ 2014מסים על הכנסה ברבעון השלישי לשנת 
כוללים  2014לשנת  שיילמסים על ההכנסה ברבעון הש. ח ברבעון המקביל אשתקד"ש
 - ברבעון המקביל אשתקד הכנסות בסך של כ( ח"מיליון ש 7 - מסים נדחים בסך של כ וצאותה

שיערוך  מנטל מס נמוך יותר מרווחי נובע בעיקרהגידול בהוצאות מסים נדחים  ).ח"מיליון ש 25
, 2014לעומת הרבעון השלישי לשנת  2013נגזרים פיננסים וניירות ערך ברבעון השלישי לשנת 

הגידול האמור קוזז . כתוצאה משינוי בצפי החברה בדבר ניצול הפסדים שנצברו לצרכי מס
 .ממימוש נכס מס נדחה בשל ניצול הפסדים שנצברו לצרכי מס כנגד הכנסות ממכירת נכסים

 60 -מסים שוטפים בחברות הקבוצה בסך של כ הוצאותנרשמו , 2014ישי לשנת ברבעון השל
בסך  הוצאות מיסים שוטפיםלעומת  )ח מתוכם בגין מימוש נכסים"מליון ש 59 - כ(ח "ש מיליון
ברבעון המקביל אשתקד נרשמו , בנוסף. המקביל אשתקדרבעון ח ב"מיליון ש 15 - של כ

  .ח"מיליון ש 28 -בחברות הקבוצה בסך של כהוצאות מיסים בגין שנים קודמות 
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 נזילות ומקורות מימון  .3.6
  

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

משכנתאות , איקווי אשר, מקורות הנזילות של הקבוצה הינם מזומנים הנובעים מנכסיה המניבים
הקבוצה משתמשת במקורות . אגרות חוב להמרה וגיוסי הון, גיוסי אגרות חוב, והלוואות לזמן ארוך

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

, תרות הנזילות שברשות החברה והחברות המאוחדות שלהמסתכמות הי 2014בספטמבר  30ליום 
, בנוסף. ח"מיליארד ש 1.6 - בכ 2013ח ולתום שנת "מיליארד ש 2.5 - בכ, לרבות השקעות לזמן קצר

לחברה ולחברות המאוחדות שלה קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים לא  2014בספטמבר  30ליום 
 31ח ליום "מיליארד ש 8.0 -לעומת כ, ח"ד שמיליאר 8.9 - מנוצלים למשיכה מיידית בסך של כ

  .2013בדצמבר 
  

לרשות החברה והחברות המאוחדות שלה עומדים קווי  2014 בספטמבר 30נכון ליום 
 11.4 -כאשראי לזמן ארוך מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות בסכום של 

 ).ח בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה של החברה"מיליארד ש 3.3 -כ(ח "מיליארד ש
לחברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני  2014בספטמבר  30ליום , בנוסף

  .ח"מיליארד ש 1.2 -יתרת מזומנים בסך של כ
 

ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"לחברה ולחברות המאוחדות שלה נדל 2014בספטמבר  30ליום , כמו כן
ן "מסך הנדל 73.9% - כ( ח"מיליארד ש 42.4 - פיתוח שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כב

לחברה בשליטה משותפת  2014בספטמבר  30ליום , בנוסף .)ן להשקעה בפיתוח"להשקעה והנדל
ן להשקעה בפיתוח שאינו משועבד המוצג "ן להשקעה ונדל"המוצגת בשיטת השווי המאזני נדל

  .ח"מיליארד ש 8.7 - י הוגן של כבספרים בשוו
  

 מיליארד 0.4 -בסך של כשלילי לחברה על פי דוחותיה המאוחדים הון חוזר  2014בספטמבר  30ליום 
לרבות בחברות בבעלותה המלאה של (המורחב מנגד עומדים לרשות החברה במאוחד ובסולו . ח"ש

מיליארד  8.9 -ופן מיידי בסך של כקווי אשראי לזמן ארוך מאושרים אשר ניתנים לניצול בא) החברה
הקבוצה נוהגת לממן את פעילותה , בהתאם למדיניות הקבוצה. בהתאמה, ח"מיליארד ש 2.9 - ח וכ"ש

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

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

לחברה על פי דוחותיה הנפרדים תזרים מזומנים שלילי מתמשך , 2014בספטמבר  30ליום , כמו כן
על פי תקנות ניירות ערך , אשר בצירוף להון החוזר השלילי מהווה סימן אזהרה, מפעילות שוטפת

ומחייב בהתאם גילוי בדבר תזרים המזומנים החזוי של , 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידים(
  .לדוח הדירקטוריון' המצורף כנספח ג, החברה
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 תזרים מזומנים .3.7

 722 - בכ 2014בתקופת הדוח וברבעון השלישי לשנת  םכהמזומנים מפעילות שוטפת הסת םתזרי
 ,בהתאמה, ח"שמיליון  407 -כח ו"שמיליון  550 -לעומת כ ,בהתאמה, ח"מליון ש 265 -ח וכ"שמיליון 

בעיקר מהפרשי עיתוי של  יםהשינויים בתזרים מפעילות שוטפת נובע. בתקופות המקבילות אשתקד
תזרים מזומנים שלילי גבוה יותר מפעילות ביצוע חוזי עבודות ומ, תשלומים ותקבולים לצדדים שלישיים

  .קבלניות בתקופת הדוח לעומת התקופות המקבילות אשתקד

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

באמצעות , ח"מליון ש 2,208 - באמצעות הנפקת הון בסך של כ, ח"מיליון ש 1,431 - בסכום נטו של כ
ובאמצעות התרת עסקאות הגנה  ח"מיליון ש 162 -לזמן ארוך בסכום נטו של כ פרעון הלוואות שניתנו

ן להשקעה ופיתוח "תזרימי מזומנים אלה שימשו בעיקר לרכישת נדל. ח"מליון ש 123 -בסך של כ
 - אשראי בסכום נטו של כ לפירעון הלוואות וקווי, ח"מיליון ש 419 - נכסים חדשים בסכום נטו של כ

ולהשקעות  ח"מיליון ש 748 - לתשלום דיבידנדים על ידי חברות הקבוצה בסך של כ, ח"שמיליון  2,370
  . ח"מליון ש 57 - בנכסים פיננסיים בסך של כ

  

באמצעות הנפקת החברה והחברות המאוחדות שלה מימנו את פעילותן  2014ברבעון השלישי לשנת 
פיתוח נכסים בסכום נטו בניכוי ן להשקעה "דלנ באמצעות מימוש, ח"מליון ש 1,189 - הון בסך של כ

תזרימי מזומנים . ח"מליון ש 148 -ובאמצעות מימוש נכסים פיננסיים בסך של כ ח"מיליון ש 203 - של כ
לתשלום , ח"שמיליון  1,270 -אלה שימשו בעיקר לפירעון הלוואות וקווי אשראי בסכום נטו של כ

 -אגרות חוב בסכום נטו של כ ולפרעון ח"שמיליון  230 -ידי חברות הקבוצה בסך של כדיבידנדים על 
  .ח"מיליון ש 182

  

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

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

בהתאם לשיקול , הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת לעת. 2015באוגוסט  31התוכנית עד ליום 
רכשה ח זה "וסמוך למועד פרסום דו 2014 בספטמבר 30נכון ליום . דעתה של הנהלת החברה

   .אגרות חוב מכוח התוכנית האמורה. נ.ח ע"מיליון ש 5.4 -החברה כ
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 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .4
 

ל ומנהל הכספים "ל והמשנה למנכ"האחראים בחברה לנושא דיווח וניהול סיכוני שוק הינם המנכ .4.1
לא חלו , 2013ה לשנת מועד אישור הדוח השנתי של החבר, 2014במרס  25מיום . הראשי של החברה

 .שינויים מהותיים במהות סיכוני השוק ובדרכי ניהולם
   

האחראים על נושא דיווח וניהול , ועד למועד אישור הדוחות הכספיים 2014בינואר  1בתקופה שמיום  .4.2
קיימו ) ל ומנהל הכספים הראשי של החברה"ל החברה והמשנה למנכ"מנכ(סיכוני שוק בחברה 
וטפים על בסיס שבועי בנושא החשיפה לסיכוני שוק ובהם שינויים בשערי מטבע ומקיימים דיונים ש
דירקטוריון החברה דן בסיכונים האמורים ובמדיניות , בתקופה האמורה, בנוסף. חוץ ובשערי הריבית

, 2014במרס  31ליום  ,2013בדצמבר  31בישיבות בהן אושרו הדוחות הכספיים ליום , החברה לגביהם
 .2014בספטמבר  30ליום ו 2014ביוני  30ליום 

 
ח כנגד "הש פוחת 2014בספטמבר  30ועד ליום  2014בינואר  1החל מיום  –שינויים בשערי מטבע חוץ  .4.3

, 2.2% - וכ 1.2% - כ ,6.5% -כ בשיעור שלוהריאל הברזילאי  הדולר הקנדי, הדולר האמריקאי
השפעת שינויים בשערי מטבע חוץ על  לגבי .2.8% - ח כנגד האירו בשיעור של כ"ותוסף הש בהתאמה

, בנוסף .לדוח הדירקטוריון' ב-ו' א יםראה נספח, 2014בספטמבר  30ליום , ההון העצמי של החברה
 ,ח כנגד הדולר האמריקאי"השפוחת , ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2014בספטמבר  30החל מיום 

 .בהתאמה, 0.6% - וכ 3.1% - כ, 4.0% -כ, 4.6% -בשיעור של כוהריאל הברזילאי  האירו, דולר הקנדיה
  

בעיקר בגין (חלק מהתחייבויות החברה צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל , בנוסף
מדד המחירים לצרכן  עלה 2014בספטמבר  30ועד ליום  2014בינואר  1מיום ). פעילותה בישראל

לגבי השפעת שינויים במדד המחירים לצרכן על ההון העצמי של . 0.1% - בשיעור של כ) מדד ידוע(
. לדוח הדירקטוריון' המצורף כנספח א, 2014בספטמבר  30החברה ראה דוח בסיסי הצמדה ליום 

מדד (מדד המחירים לצרכן  ,ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2014בספטמבר  30החל מיום , בנוסף
 .נותר ללא שינוי )ידוע

  
על מתאם גבוה ככל האפשר בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו , כבעבר, מרתהחברה שו .4.4

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

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

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

ונלקחו הלוואות במטבעות  בסיס הצמדה ומטבעותאשר בגינו בוצעו עסקאות החלף ) וריאל ברזילאי
, 2014בספטמבר  30נכון ליום , ובדבר היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ההחלף, השונים

 .דירקטוריוןלדוח ה' בראה טבלה המצורפת כנספח 
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ליום החברה למטבעות השונים  המיוחס לבעלי מניותהחשיפה הכלכלית של ההון  להלן התפלגות
  : 2013בדצמבר  31וליום  12014בספטמבר  30
  

  2014 בספטמבר 30                                             
  

  
  

  

  2013בדצמבר  31                                             
  

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________________  

  .ח הדירקטוריון"לדו' בנספח  גם ראה 1

אירו
36%

דולר קנדי
29%

ב"דולר ארה
31%

ריאל ברזילאי  
ח"וש

4%

אירו
36%

דולר קנדי
31%

ב"דולר ארה
30%

ריאל ברזילאי  
ח"וש

3%
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     היבטי ממשל תאגידי .5
     

 תרומות  .5.1
  
 הקבוצה רואה עצמה מחויבת לדאוג ולסייע לקהילות בהן היא פועלת בהתאם למדיניות ההשקעה  

תרמה הקבוצה למגוון פעילויות בתחומי  בתקופת הדוח. שאושרה על ידי הנהלת החברהת החברתי
  . הרווחה והבריאות במדינות בהן החברה פועלת, התרבות, החינוך

        
הופנתה לתחום החינוך לטובת מיזם  בתקופת הדוחמרבית ההשקעה החברתית של הקבוצה   .א

במסגרת המיזם מסייעת החברה למערכות החינוך . לפני כשנתיים החברהאותו ייסדה " לדרום"
  .  מלגות לסטודנטים וסיוע למרכזי צעירים ,ביישובי הפריפריה בנגב בכלל זה תמיכה בבתי ספר

    
, הבריאות, הקבוצה תומכת במגוון ארגונים חברתיים בתחומי הרווחה –תרומות לקהילה   .ב

  . ת ואיכות הסביבהיהודי התפוצו, סיוע לחיילים, התרבות
  

  .ח"ש מיליון  7.8 -הסתכמו לכ תקופת הדוחסך תרומות הקבוצה ב

 
    גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד   .6

     
    מידע נוסף ואירועים לאחר תאריך הדיווח .6.1

  

שאינן מובטחות , מליון אירו באגרות חוב 350בהיקף של  ATRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .א
 .לדוחות הכספיים 'א5ראה באור , בשעבוד

  

שאינן מובטחות , מליון אירו באגרות חוב 350בהיקף של  CTYלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ב
  .לדוחות הכספיים 'ב5ראה באור , בשעבוד

  

,  מליון אירו 8.8 -בהיקף של כ ,על ידי החברה ,CTYמליון מניות  3.5 - לפרטים בדבר רכישת כ  .ג
 .לדוחות הכספיים' ד5ראה באור 

 

, מליון אירו 18 - בהיקף של כ, על ידי החברה, ATRמליון מניות  4.7 -לפרטים בדבר רכישת כ  .ד
 .לדוחות הכספיים' ה5ראה באור 

  

, ידי קבוצת דורי- הצעת רכש למניות ואגרות חוב של דורי בנייה על אישור הגשתלפרטים בדבר   .ה
 .לדוחות הכספיים' ח5ראה באור 

  

ואישור  ,בדרך של זכויות ,ידי גזית פיתוח-כתבי אופציה על ןמיליו 1.7 - לפרטים בדבר הקצאת כ  .ו
 .לדוחות הכספיים 'ו5ראה באור , דירקטוריון החברה למימוש כתבי האופציה שהוקצו לה

  

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .6.2

בחברה בת בתחום ביצוע העבודות  ונמצא, 2014ביוני  30הכספיים ליום במהלך עריכת הדוחות 
במסגרת עריכת שנפלו  ,עלויות ההשלמה של פרויקטים בביצועבאומדני ההכנסות ות יוהקבלניות טעו

למידע  .2012שהמוקדמת שבהן הינה הרבעון הרביעי לשנת , לתקופות קודמותהדוחות הכספיים 
ראה , האמורים ותיקונן בדרך של הצגה מחדש של הדוחות הכספיים נוסף בדבר הטעויות באומדנים

  . לדוחות הכספיים' ו2לעיל ובאור  1.4סעיף 

  

לשנה שנסתיימה  לדוחות הכספיים' ב2באור  ראה, למידע נוסף בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים
  .2013בדצמבר  31ביום 
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 מסים על הכנסה, IAS 12 -יישום הבהרה לשינוי מדיניות חשבונאית בשל  .6.3
  

במקרים בהם , הבהרה לגבי הטיפול החשבונאי במסים על הכנסה IFRIC -פרסם ה 2014בחודש יולי 
והאופן שבו צופה הישות לממש את ההשקעה הוא ) single asset entities(ישות מחזיקה בחברות נכס 

עד למועד ). "ההבהרה": להלן(ידי מימוש הנכס עצמו - על ידי מכירה של מניות חברת הנכס ולא על
יישמה הקבוצה פרשנות לפיה יצרה הקבוצה מסים נדחים רק בגין ההפרשים , פרסום ההבהרה

, הזמניים שנוצרו בגין מכירת מניות חברת הנכס וזאת בהתאם להשלכות המס ושיעור המס
ולא יצרה מסים נדחים בגין הפרשים זמניים , הרלוונטיים לפרקטיקה הנהוגה במימוש הנכסים

יוצרת הקבוצה מסים נדחים גם בגין , בעקבות יישום ההבהרה. קשורים למכירת הנכס עצמוה
  ).ן להשקעה"בעיקר נדל(ההפרשים הזמניים שנוצרו בקשר לנכסי חברת הנכס 

  
  . יישום ההבהרה בוצע תוך תאום למפרע של מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים

  
  .לדוחות הכספיים 8ראה באור  לעניין השפעת יישום ההבהרה על הדוחות הכספיים

 
 היטלים, IFRIC 21 השפעת יישום לראשונה של .6.4

  
לדוחות ' ב2ראה באור , והשפעתו על הדוחות הכספיים, היטלים, IFRIC 21לפרטים בדבר פרסום 

  .הכספיים
  

  פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור .7
  

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

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

ערכם של הנכסים המשועבדים האמורים בדוחות הכספיים של החברה ליום ). בזאת על דרך ההפניה
לא חל שינוי מהותי בשווים של הנכסים המשועבדים ליום . ח"מליון ש 1,127 - הנו כ 2013בדצמבר  31
  .2013בדצמבר  31לעומת שוויים ליום  2014 בספטמבר 30

  

בדרך של הרחבת  ח"מליון ש 445 - בהיקף נטו של כ )'בסדרה י(לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב   .ב
 .לדוחות הכספיים 2'ב3ראה באור , 2014בחודש אפריל סדרה 

  

אגרות כל סדרות ל את דירוג האשראי S&P Maalotג דירוהאישררה חברת  2014, באוגוסט 14ביום   .ג
 .עם אופק דירוג יציב' -ilAA' דירוגרמת החוב של החברה שבמחזור ב

  
אישרה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב  2014, באוקטובר 19ביום 

  .עם אופק דירוג יציב Aa3של החברה שבמחזור ברמת דירוג 

  

  

 

  

 2014, בנובמבר 24
    

 ל "מנכ -אהרון סופר   ר הדירקטוריון"יו - חיים כצמן   הדירקטוריוןתאריך אישור דוח 
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 לדוח הדירקטוריון' נספח א

 דוח בסיסי הצמדה
            

 2014בספטמבר  30  

  

ח "בש
צמוד 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

בדולר של 
ב או "ארה

בהצמדה 
 אליו

בדולר 
קנדי או 

בהצמדה 
 אליו

באירו או 
בהצמדה 
 אליו

ח "בש
 אחרלא צמוד

ללא 
בסיס 
 כ"סההצמדה

 ח"מליוני ש  
          נכסים

 1,993  -  114  178  541  745   415  -  מזומנים ושווי מזומנים
 376  -  -  1  2  254   27  92  פקדונות והלוואות לזמן קצר
 955  175  74  74  43  56   178  355  לקוחות וחייבים ויתרות חובה
 1,346  -  498  34  148  301   197  168  השקעות והלוואות לזמן ארוך

 4,670  175  685  287  734  1,356   817  615  םהכל נכסים כספיי- סך
               

 1,527  1,527  -  -  -  -   -  -  )1(נכסים פיננסים אחרים 
 63,502  199  6,232  3,425  12,991  25,106   15,549  -  )2(נכסים אחרים 

           
 69,699  1,901  6,918  3,712  13,725  26,462  16,366  615  הכל נכסים- סך

           

          התחייבויות

           

אשראי לזמן קצר מתאגידים 
 383  -  -  225  92 66  - - ומנותני אשראי אחרים בנקאיים

ספקים ונותני שירותים וזכאים 
 2,273  176  131  686  123 627  296 234 זכות ויתרות

התחייבויות מיוחסות לנכסים 
 72  -  -  -  - 72  - - למכירה מוחזקים

 24,712  -  -  1,180  3,199  7,509   2,815  10,009  ) 3(אגרות חוב 
 1,238  -  -  -  -  1,238   -  -  אגרות חוב להמרה 

התחייבויות נושאות ריבית 
 11,902  -  1,297  284  1,751 4,190  3,716 664 למוסדות פיננסיים ולאחרים

 179  7  -  5  24  65   76  2  התחייבויות אחרות
           

 40,759  183  1,428  2,380  5,189  13,767   6,903  10,909  הכל התחייבויות כספיות- סך
           

 3,896  3,896  -  -  -  -   -  -  )4(התחייבויות אחרות 
           

 44,655  4,079  1,428  2,380  5,189  13,767  6,903  10,909  הכל התחייבויות- סך

          
 25,044 )2,178( 5,490  1,332  8,536  12,695  9,463  )10,294( נכסים בניכוי התחייבויות

           
 .בעיקר מכשירים פיננסיים המוצגים בשוויים ההוגן )1(
 .רכוש קבוע ומסים נדחים, ן להשקעה בפיתוח"נדל, ן להשקעה"נדלבעיקר  )2(
ח "מליוני ש 3,896 -ח צמוד למטבע חוץ בהיקף של כ"לתאריך הדיווח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה ומטבע מש )3(

 .ח"מליוני ש 1,810 -ח נומינלי למטבע חוץ בהיקף של כ"ועסקאות החלף נוספות מש
 .נגזרים פיננסיים ומקדמות מלקוחות, נדחיםבעיקר מיסים  )4(



  מ"בע גלוב גזית
  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

  
 

37  

  הדירקטוריון לדוח 'ב נספח

  2014 בספטמבר30  ליום מטבעית חשיפה בדבר נוסף מידע
  

 ח"ש ,קנדי דולר ,ב"ארה 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
 ההתחייבויות מצבת ואת הנכסים מצבת את מציגה האמורה הטבלה .2014 בספטמבר 30 ליום נכון ,ההחלף
 ,ותיההתחייבוי ומסך החברה נכסי מסך שיעורם ואת )1חדשים ובשקלים המקור במטבע( החברה שבמאזן
 החלף עסקאות באמצעות החברה שמבצעת הפיננסיות ההתאמות סך ואת ,2ייחס איחוד בסיס על ,בהתאמה
 שעולה כפי ).המטבעי בהיבט( הנכסים מצבת להרכב ,האפשר ככל ,יתאים העצמי ההון שהרכב במטרה ,מטבע

 מתבטאת מטבע בכל והחשיפה ,מלאה אינה ההתחייבויות למטבע הנכסים מטבע בין ההתאמה ,מהטבלה
  .בטבלה כמופיע ,בפערים

 

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

 ברזילאי
כ "סה
 ח"בש

 -  691  3,475  2,820 2,033 2,843 מצבת נכסים במטבע מקור
 35,984  1,040  11,478  13,110 7,513 2,843  ח"מצבת נכסים בש

 100  3  32  36 21 8  מסך הנכסים %
 -  -  1,820  1,037 1,054 11,519 מצבת התחייבויות במטבע מקור

 -  416  770  990 116 )8,705(עסקאות החלף מטבע במטבע מקור
 -  416  2,590  2,027 1,170 2,814 התחייבויות במטבע מקורמצבת 

ח בהתאמה "מצבת התחייבויות בש
 25,741  626  8,555  9,423 4,323 2,814  לעסקאות החלף

 100  2  33  37 17 11  ההתחייבויות %
 -  275  885  793 863 29 כ הון עצמי במטבע מקור"סה
 10,243  414  2,923  3,687 3,190 29 3ח"בשכ הון עצמי כלכלי "סה
 100  4  29  36 31 -  מסך ההון העצמי %
        

.2014בספטמבר  30על פי שערי חליפין ליום  .1
אלא בהתאם לשיעורי ההחזקה של החברה בכל אחת , הצגת מאזן החברה באיחוד יחסי אינה מבוצעת על פי כללי חשבונאות מקובלים.2

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

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

' ד38לפי תקנה (לחברה על פי דוחותיה הנפרדים , 2014 בספטמבר 30 ליום. 1970 –ל "תש) תקופתיים ומיידיים
המהווה את אחד מסימני , וכן תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפתגרעון בהון החוזר ) לתקנות האמורות

  .ומחייב בהתאם גילוי בדבר תזרים המזומנים החזוי של החברה, האזהרה בהתאם לתקנות

הכולל את ההתחייבויות הקיימות והצפויות שעל , 2014 בספטמבר 30 להלן גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי ליום
וכן פירוט המקורות הכספיים שמהם צופה החברה לפרוע את , לך השנתיים ממועד הדוחהחברה לפרוע במה
ומימוש נכסים  למעט השקעות, בהיעדר הנחת גיוס הון וחוב וכן השקעות נוספות, ההתחייבויות האמורות

 :התחייבה החברה עד למועד אישור הדוחות הכספיים להם

  
עד 1.10.2014

31.12.2014  
עד  1.1.2015

31.12.2015
עד  1.1.2016 

30.09.2016 

 ח "מיליוני ש 

  1,093  1,945  2,130  )1(יתרת נכסים נזילים לתחילת התקופה

    

     :מקורות סולו

   ) 2(מפעילות שוטפת במוחזקות

  

423  1,352  

 

932  

  

   1,352   423   כ מקורות"סה

 

932  

  

      :שימושים סולו

  

 )667(  )149(   )5) (3(מזומנים לפעילות שוטפת תזרים

 

)523( 

  

 )940(  )48(   )5) (4(תזרים מזומנים לפעילות מימון 

 

)651( 

     

  )24(   )276(  )129(   תנוב השקעה בחברות

     

  -   -  )121(   מתן הלוואות לחברות בנות

     

  )241(   )321(  )161(   )6(חלוקת דיבידנדים צפויים 

    

 )1,439( )2,204(  )608(  כ שימושים"סה

    

  586  1,093  1,945   יתרת נכסים נזילים לסוף התקופה
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ן ובטוחות סחירות לא משועבדים "לחברה ולחברות הבנות הפרטיות של החברה נדל, 2014 בספטמבר 30ליום 
  .ח"מיליארד ש 6.6 - בהיקף של כ

  :עיקריות ששימשו את החברה בהצגת תזרים המזומנים החזויהנחות עבודה 

פיקדונות בבנקים לזמן קצר ויתרת קווי אשראי , שווי מזומנים, הכוללת מזומנים(יתרת הנכסים הנזילים   )1(
לרשות החברות , 2014 בספטמבר 30נכון ליום , בנוסף. מתייחסת לחברה בלבד) הניתנים למשיכה מיידית

בבעלותה המלאה של החברה עומדים קווי אשראי מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות 
ח כך שיתרת הנכסים הנזילים של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה "מיליארד ש 1.1 -בסכום של כ

 1.7 -ח וכ"מיליארד ש 2.2 -כ, ח"מיליארד ש 3.3 - של החברה לסוף התקופות האמורות בטבלה לעיל הינה כ
  .בהתאמה, ח"מיליארד ש

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

  . הוצאות הנהלה וכלליותתשלומי מס ו, כולל תשלומי ריבית  )3(

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

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

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

  

  :מידע צופה פני עתיד

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

  .אלא בגורמים רבים נוספים, משותם אינה ודאית ואינה תלויה אך ורק בחברההתמ

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

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

  .של התפתחויות כאמור אלה באלה

. י שנצפהאו להתממש באופן שונה מהותית מכפ, כולו או חלקו, המידע כאמור עשוי שלא להתממש
שינויים והתפתחויות בסביבה הכלכלית ובשווקים , בין היתר, הגורמים העשויים להשפיע על כך הינם

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

 .ב"בתנאים מסחריים והכלכליים למימושן של הזדמנויות עסקיות וכיוצ
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לדוח התקופתי ") החברה: "להלן( מ"גלוב בע-עדכון תיאור עסקי החברה של גזית
   2013לשנת 

יובאו להלן פרטים בדבר , 1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' א39בהתאם לתקנה 
 2013מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה מאז פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת  שינויים או חידושים

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

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות – 2עדכון לסעיף 

מיליון מניות  2.4ה של החברה האם של לפרטים בדבר הקצאה פרטית למשקיע מסווג ולחברה בת בבעלות מלא
  .לדוחות הכספיים' ג5ראה באור , ח"מיליון ש 117 -מיליון כתבי אופציה בתמורה מיידית של כ 4.8 - ו

  חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות – 3עדכון לסעיף 

ח "ש 0.45(ח "מיליון ש 79 -חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום של כ 2014אפריל ב 23יום ב  .א
  ).למניה

 ).ח למניה"ש 0.45(ח "מיליון ש 79 -חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום של כ 2014ביולי  8ביום   .ב

ח "ש 0.45(ח "מיליון ש 79 - חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום של כ 2014, באוקטובר 1ביום   .ג
 ).למניה

  .לדוחות הכספיים 'י5ראה באור , ידי החברה לאחר תאריך הדיווחלפרטים בדבר דיבידנד שהוכרז על   .ד

  

  ב"ארהפיתוח וניהול של מרכזים מסחריים ב, רכישה – 6עדכון לסעיף 

ראה , והשתתפות החברה בגיוס ההון האמור, מיליון דולר 105 - בהיקף של כ EQYלפרטים בדבר גיוס הון שביצעה 
  .לדוחות הכספיים 4'א3באור 

  

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

, )Rסדרה (אגרות חוב . נ.מיליון דולר קנדי ע 300של  ,לציבור בקנדה FCRשביצעה  ותלפרטים בדבר הנפק  .א
  .לדוחות הכספיים 1'ב3ראה באור , 4.79%שאינן מובטחות בשעבוד ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 

, )Sסדרה (אגרות חוב . נ.מליון דולר קנדי ע 210של , לציבור בקנדה FCRלפרטים בדבר הנפקות שביצעה   .ב
 .לדוחות הכספיים 3'ב3ראה באור  ,4.32%שאינן מובטחות בשעבוד ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 

מליון דולר קנדי          700 -מליון דולר קנדי ל 600 -את מסגרת האשראי שלה מ FCRהגדילה  2014, בחודש יוני  .ג
והאריכה את תקופת ) מליון דולר קנדי 820 - קווי אשראי מתחדשים בהיקף כולל של כ FCR - באופן של(

או  1.325%+ הופחתה ריבית מסגרת האשראי מליבור קנדי, בנוסף. 2017ביוני  30מסגרת האשראי עד ליום 
האריכה בשנה קו אשראי קיים  FCR, כמו כן. 0.20%+ או פריים  1.20%+ לליבור קנדי  0.325%+ פריים 

 1.25%+ והורידה את הריבית בגינו מליבור קנדי  2015בדצמבר  31מליון דולר קנדי עד לתאריך  75בהיקף של 
 .0.125%+ או פריים  1.125%+ לליבור קנדי  0.25%+ או פריים 

והשתתפות החברה בגיוס ההון , מיליון דולר קנדי 100 - בהיקף של כ FCRגיוס הון שביצעה  לפרטים בדבר  .ד
 .  לדוחות הכספיים 3'א3ראה באור , האמור
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  פיתוח וניהול מרכזים מסחריים בצפון אירופה, רכישה – 8עדכון לסעיף 

  
 CTYמהון המניות של  15% היוואשר (מיליון מניות  77.9- הנפקה פרטית של כ CTYהשלימה  2014ביוני  9ביום   .א

 CPP Investment Board - ל) אירו למניה 2.65(מיליון אירו  206.4 - בתמורה כוללת של כ) לאחר ההנפקה
European Holdings S.àr) .להלן":CPPIBEH(" , חברה בת בבעלותה המלאה שלCanada Pension Plan 

Investment Board )בד בבד עם התקשרותן של "). ההנפקה הפרטית: "להלןCTY ו -CPPIBEH  בהסכם
כמפורט להלן תחת , )Governance Agreement(בהסכם  CPPIBEHהתקשרה החברה עם , ההנפקה הפרטית

  .23העדכון לסעיף 
 74.2 - בהיקף של כ, הנפקת מניות בדרך של זכויות לכל בעלי מניותיה CTYהשלימה  2014, ביולי 8ביום , בנוסף

הנפקת ": להלן(מיליון אירו  196.5 - אירו למניה ובהיקף כולל של כ 2.65במחיר של , יות חדשותמיליון מנ
 87.6 - שהונפקו לחברה בתמורה לכ, CTYמיליון מניות  33 - חלק החברה בהנפקת הזכויות הינו כ"). הזכויות

  CTY - שנתנה החברה למיליון אירו הושקעו במסגרת מימוש התחייבות חיתומית  5.2 - מתוכם כ, מיליון אירו
  .בקשר עם ההנפקה האמורה

מהון המניות ומזכויות ההצבעה  42.2% -לאחר השלמת ההנפקה הפרטית והנפקת הזכויות מחזיקה החברה בכ
 .CTYשל 

 .עם אופק דירוג יציב BBB - ל BBB- - מ CTYאת דירוג האשראי של  S&Pהעלתה חברת הדירוג  2014, בחודש יולי  .ב

עם אופק דירוג  Baa2 -ל Baa3 - מ CTYאת דירוג האשראי של  Moody'sהעלתה חברת הדירוג  2014, בחודש יולי
  .יציב

, אשר אינן מובטחות בשעבוד, אגרות חוב. נ.מיליון אירו ע 350לציבור של  CTYלפרטים בדבר הנפקה שביצעה   .ג
 .לדוחות הכספיים' ב5ראה באור , 2.5%ונושאות ריבית שנתית של 

 

מיליון אירו על ידי  8.8 -בהיקף של כ, לאחר תאריך הדיווח, CTYמיליון מניות  3.5 -כלפרטים בדבר רכישת   .ד
  .לדוחות הכספיים' ד5ראה באור , החברה
  

  אירופה מרכז ומזרחיתוח וניהול מרכזים מסחריים בפ, רכישה -9עדכון לסעיף 

, אשר אינן מובטחות בשעבוד, אגרות חוב. נ.אירו עמיליון  350לציבור של  ATRלפרטים בדבר הנפקה שביצעה   .א
  .לדוחות הכספיים' א5ראה באור , 3.625%ונושאות ריבית שנתית של 

מיליון  18 - בהיקף של כ, לאחר תאריך הדיווח, על ידי החברה, ATRמיליון מניות  4.7 -כ לפרטים בדבר רכישת  .ב
  .לדוחות הכספיים' ה5ראה באור , אירו

  ייזום וביצוע של פרויקטים בתחום המגורים -01עדכון לסעיף 

לסך (ח נוספים "מיליון ש 55 - הגדילה גזית פיתוח את קו האשראי שהעמידה לדורי בניה ב 2014בחודש אפריל   .א
 .2015 דצמברעד לחודש  הוארךאי קו האשר ,לבקשתהו, באותם התנאים, )ח"ן שמיליו 130כולל של 

, 2016בדצמבר  31ח עד ליום "ש מליון 120פיתוח קו אשראי בסך  יתהעמידה החברה לגז 2014יוני  חודשב  .ב
מול הקו  "back to back"אשר ינוצלו בתנאי , וגזית פיתוח העמידה קו אשראי בתנאים זהים לדורי בניה

  .שהעמידה החברה לגזית פיתוח
  

ר קבוצת דורי מחזיקה אש, פרסמה קבוצת דורי הצעת רכש חליפין מלאה למניות דורי בניה, 2014ביוני  1ביום   .ג
לרכוש את כל מניות דורי בניה , במסגרתה הציעה לכל בעלי המניות של דורי בניה, מהונה המונפק 59.7%-בכ

בגין כל  קבוצת דורימניות  1.95על פי יחס החלפה של , שבידיהם בתמורה למניות רגילות של קבוצה דורי
בעלי המניות של דורי בניה ברף הנדרש על פי דין  הצעת הרכש לא נענתה על ידי. מניה אחת של דורי בניה

 .לצורך השלמתה
  

אישר דירקטוריון החברה העמדת הלוואה  2014ביולי  26בעקבות ההפסד הצפוי עליו דיווחה דורי בניה ביום   .ד
בעקבות זאת ביום . קבוצת דוריח שתשמש לחיזוק מבנה ההון של "מיליון ש 200לגזית פיתוח בסכום של עד 

 :הכולל את הרכיבים הבאים, קבוצת דוריהגישה גזית פיתוח מתווה להשקעה ב, 2014באוגוסט  21
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על , פיתוח לגזית קבוצת דוריח בדרך של הנפקה פרטית של מניות "מיליון ש 130הנפקת הון בהיקף של  .1
עור ההקצאה שי באופן שלאחר, )ח למניה"ש 1.3130( 2014ביולי  24ביום  קבוצת דוריפי מחיר מנית 

קבוצת מהון המניות של  85% -יעמוד על כ קבוצת דוריב) במישרין ובעקיפין(החזקתה של גזית פיתוח 
  .דורי

בהיקף , 2014עד יוני  2014המחאת קווי האשראי שהעמידה גזית פיתוח לדורי בניה בין החודשים פברואר  .2
פקת שטר הון צמית על ידי בתמורה להנ, ")קווי האשראי המומחים(" קבוצת דוריח ל"מיליון ש 250של 

קבוצת אשר תיפרע רק אם , שטר ההון נושא ריבית. ח"מיליון ש 250של . נ.לגזית פיתוח בע קבוצת דורי
 6החל מחלוף , קבוצת דוריעד מחצית משטר ההון תהא המירה למניות . תחליט על חלוקת דיבידנד דורי

בכפוף לכך שבעקבות , ח למניה"ש 1.3130חודשים ממועד הנפקת שטר ההון על פי שער המרה בסך 
  .15% -לא יפחת מ קבוצת דוריההמרה שיעור החזקות הציבור ב

להציע לדורי בניה כי מחצית מקווי האשראי המומחים יומרו למניות דורי בניה על פי  התחייבה קבוצת דורי .3
  ).ח למניה"ש 2.5( 2014ביולי  24מחיר הנעילה של מנית דורי בניה בבורסה ביום 

אשר משיכתה תבוצע , ח"מיליון ש 70בהיקף של עד  קבוצת דורימגזית פיתוח ל מסגרת אשראידת העמ .4
, של דורי בניה באופן כלשהו) 'סדרה א(תשלים הצעת רכש לאגרות החוב  קבוצת דורירק אם וככל ש

  .כאשר גזית פיתוח תהא רשאית לוותר על התנאי האמור לפי שיקול דעתה הבלעדי
כי הכספים שיתקבלו אצלה במסגרת ההנפקה הפרטית ומשיכת ההלוואות  ההתחייב קבוצת דורי .5

, הנזילות ותזרים המזומנים של דורי בניה, ממסגרת האשראי ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון
  .ובכללם העמדת אמצעים נזילים בהתאם לצרכיה השוטפים של דורי בניה

 

את חלק המתווה האמור לעיל שהיה כפוף  קבוצת דוריאישרה האסיפה הכללית של  2014בספטמבר  28ביום 
לעיל יועמד לשם  4כי הסכום האמור בסעיף  2014, בנובמבר 24התחייבה גזית פיתוח ביום , כמו כן .לאישורה

  .של דורי בניה בכל דרך שהיא) 'סדרה א(סילוק אגרות החוב 

 2014בחודש ספטמבר , הם דיווחה דורי בניה והתיקון שנדרש בדוחותיה הכספיים בהתאםלאור ההפסדים עלי  .ה
-2012על ידי דורי בניה בגין השנים  קבוצת דוריעל השבת דיבידנדים שחולקו ושולמו ל קבוצת דוריהודיעה 

 .ח"ש מיליון 12 -יבית בסכום כולל של כבצירוף ר 2013

 מיליון 85י לדורי בניה בהיקף של העמדת קו אשרא קבוצת דוריאישרה  2014ואוקטובר ספטמבר  יםבחודש  .ו
 .2016בדצמבר  31ח עד ליום "ש

 2017לחודש נובמבר ח עד "ש מיליון 50העמידה החברה לגזית פיתוח קו אשראי בסך  2014 נובמבר חודשב  .ז
 back to"נאי אשר ינוצל בת, ")קו האשראי הנוסף("וגזית פיתוח התחייבה להעמיד קו אשראי לקבוצת דורי 

back" קו האשראי הנוסף יהיה המיר לשטר הון צמית לפי שיקול  .מול הקו שהעמידה החברה לגזית פיתוח
 .דעתה הבלעדי של קבוצת דורי

 

ראה באור , קבוצת דוריידי - הצעת רכש למניות ואגרות החוב של דורי בנייה עלהגשת אישור לפרטים בדבר   .ח
 .לדוחות הכספיים' ח5
  

 .לדוחות הכספיים 2'ג3ראה באור , ר אי עמידה באמות מידה בדורי בניהלפרטים בדב  .ט
 

  
  גזית פיתוח – 11.1עדכון לסעיף 

  
, ללא תמורה, מליון כתבי אופציה המירים למניות גזית פיתוח 3.0 - גזית פיתוח כ הקצתה 2014בחודש אוגוסט   .א

תמורת תוספת , הנפקתםשנים ממועד  3כתבי האופציה ניתנים למימוש במשך . בדרך של הנפקת זכויות
 10ביום . צמודה למדד וכפופה להתאמות, 6.7% - הנושאת ריבית בשיעור של כ, ח למניה"ש 21.34מימוש בסך 

, ח"ש ןמיליו 48.4 - בסכום כולל של ככל כתבי האופציה שהוקצו לה  את החברה המימש 2014ספטמבר ב
גדיל את החזקותיה בגזית הובאופן ש, כנגד קיטון ביתרת ההלוואות שהועמדו לגזית פיתוח על ידי החברה

 ).בדילול מלא 75% -כ(מהון המניות של גזית פיתוח  84.65% -כשל  שיעורפיתוח ל

, ללא תמורה, מליון כתבי אופציה המירים למניות גזית פיתוח 1.7 - גזית פיתוח כ הקצתה 2014 נובמברש בחוד  .ב
תמורת תוספת , הקצאתםשנים ממועד  3כתבי האופציה ניתנים למימוש במשך . בדרך של הנפקת זכויות

 .להתאמות צמודה למדד וכפופה, 6.7% -הנושאת ריבית בשיעור של כ, ח למניה"ש 18.29מימוש בסך 
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, ח"ש ןמיליו 23.5 -ה בסכום כולל של כחברכל כתבי האופציה שהוקצו ל דירקטוריון החברה אישר מימוש
 .הועמדו לגזית פיתוח על ידי החברהכנגד קיטון ביתרת ההלוואות ש

  .לדוחות הכספיים 3'ג3ראה באור , לפרטים בדבר אי עמידה באמות מידה בגזית פיתוח  .ג

  

  גזית גרמניה – 11.2עדכון לסעיף 

וכן ) ח"מליון ש 197 -כ(מליון אירו  42 - מכרה גזית גרמניה נכס מניב בתמורה ברוטו לכ 2014בחודש ספטמבר 
). ח"מליון ש 240 -כ(מליון אירו  51 -נכסים נוספים לצד שלישי בתמורה כוללת של כ 2התקשרה בהסכם למכירת 

  .כמקובל, תנאים מתליםהנכסים כפופה להתקיימותם של מספר  2השלמת מכירת 

 ProMed - 11.3עדכון לסעיף 

 -כ(ב ברוטו "מליון דולר ארה 405 - מבני משרדים רפואיים לצד שלישי תמורת כ ProMed 12מכרה  בתקופת הדוח
החברה תמשיך לבחון הזדמנויות למקסום שוויים של יתרת , כחלק מהאסטרטגיה של החברה). ח"ש יליארדמ 1.4

  .לאורך זמן, כאמור לעיל, אחר המכירותל ProMedהנכסים של 

  גזית ברזיל – 11.4עדכון לסעיף 

 145 -בתמורה לכ, ברזיל, בעיר סאן פאולו Top Center Shoppingבתקופת הדוח רכשה גזית ברזיל מרכז מסחרי 
 -מתחילת השנה גזית ברזיל הגדילה את חלקה בנכס נוסף בכ, בנוסף). ח"מליון ש 226- כ(מליון ריאל ברזילאי 

  ).ח"מליון ש 123 -כ(מליון ריאל ברזילאי  79 -בתמורה של כ 70% - לכ 44%

  מימון –19עדכון לסעיף 

אשר אינן מובטחות ) 'בסדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 414 -לפרטים בדבר הנפקה לציבור של כ  .א
לדוחות  2'ב3ראה באור , ח"מיליון ש 445 - של כ נטובתמורה , סחירה בדרך של הרחבת סדרה, בשעבוד
 .הכספיים

 

פרעו חברות בנות בבעלותה המלאה של החברה את יתרת המסגרות המנוצלות בהיקף כולל  2014בחודש יוני   .ב
, ב שהועמדו לה"מליון דולר ארה 115ב ובוטלו מסגרות אשראי בהיקף כולל של "מליון דולר ארה 92.5 - של כ

לאחר הפירעון עומדת יתרת מסגרות האשראי ). לדוח התקופתי 19.2.4כמפורט בסעיף (על ידי בנק לאומי 
האשראי  עם פירעון. ב"מליון דולר ארה 250לחברה ולחברות בנות אחרות בבעלותה המלאה על סך של 

 .בוטלו התחייבויותיהן של החברות הבנות הרלבנטיות כלפי הבנק, האמור
  

לפרטים בדבר התקשרות החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה בהסכם להעמדת הלוואה דולרית פרטית 
אשר אינה מובטחת בשעבוד ונושאת ריבית שנתית , מליון דולר 100ממשקיע מוסדי לחברות הבנות בסך של 

 .לדוחות הכספיים 4'ב3ראה באור  ,6%של בשיעור 
  

את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של  S&P Maalot אישררה חברת הדירוג 2014, אוגוסטחודש ב  .ג
 .עם אופק דירוג יציב '-ilAA' החברה שבמחזור ברמת דירוג

  

אישררה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של החברה  2014, בחודש אוקטובר
  .עם אופק דירוג יציב Aa3שבמחזור ברמת דירוג 

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים -23עדכון לסעיף 

 -בקשר עם החזקותיהם ב Governance Agreement - ב CPPIBEHהתקשרה החברה עם  2014במאי  13ביום   .א
CTY ,הסדרים למינוי דירקטורים לדירקטוריון , בין היתר, הקובעCTY , על פיהם התחייבה החברה לתמוך

 CTY-כאשר לפחות אחד מהם יהיה בלתי תלוי הן ב, CPPIBEHבמינויים של עד שני דירקטורים שיומלצו על ידי 
וכן , נויים של עד שלושה דירקטורים שיומלצו על ידי החברההתחייבה לתמוך במי CPPIBEH -ו, CPPIBEH-והן ב

מהון  5%בהיקף העולה על  CTYזכות הצטרפות למכירה של מניות  CPPIBEH-התחייבות החברה להעניק ל
 10תום ) 1: (ההסכם יסתיים במועד המוקדם מבין. עשר חודשים-במהלך תקופה של שנים CTYהמניות של 

-החברה תחזיק פחות מ) 3(או , CTYמהון המניות של  10%-תחזיק פחות מ CPPIBEH) 2(, שנים ממועד חתימתו
 . CTYמהון המניות של  20%
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על פיו ימשיך , 2015בינואר  1בתוקף החל מיום , EQYהתקשר מר כצמן בהסכם העסקה עם  2014ביוני  2ביום   .ב
עד למועד כניסתו ") (ההסכם החדש" :להלן(בתנאים המפורטים , EQYר הדירקטוריון של "מר כצמן לכהן כיו

ההסכם החדש יהא בתוקף עד ליום ). יחולו בין הצדדים הוראות הסכם העסקה הנוכחי של מר כצמן, לתוקף
אלא אם אחד הצדדים הודיע , לתקופות של שנה, מעת לעת, ולאחר מכן יתחדש אוטומטית, 2017בדצמבר  31

ר "בגין כהונתו כיו, על פי ההסכם החדש. מראש ימים 90על כוונתו לא לחדש את ההסכם בהודעה בת 
מענק שנתי בסכום שייקבע על ידי ועדת ) א:  (יהיה מר כצמן זכאי לגמול כמפורט להלן, EQYדירקטוריון 

ואשר יבשילו  2015יחידות מניה חסומות אשר יוקצו למר כצמן בחודש ינואר  255,000) ב(; EQYהתגמול של 
 35על פני תקופה של , יחידות יבשילו מידי חודש 7,083 -ו, 2015בינואר  1 -לו ביחידות יבשי 7,095 –כדלקמן 

בכפוף לכך שמר כצמן ימשיך לכהן , 2017בדצמבר  31ועד ליום  2015בפברואר  28חודשים החל מיום 
אף , מר כצמן יהא זכאי לדיבידנד ולזכויות הצבעה מכוח יחידות המניה האמורות. בתפקידו במועד ההבשלה

וכן לדיבידנד מיוחד ככל שיחולק החל ממועד חתימת (החל ממועד כניסת ההסכם לתוקף , ם הבשלתןטר
בתנאים הקבועים (למסחר  EQY - בנוסף הוענקו למר כצמן זכויות לרישום ניירות הערך שלו ב). הסכם זה
טלפון , משפחתוביטוח רפואי למר כצמן ולבני ,  החזר הוצאות, כן יהיה מר כצמן זכאי לרכב) ג(; )בהסכם

  .סלולארי וציוד למשרד ביתי
  

במסגרת זו קובע . לבין סיום שאינו בגין עילה) cause(ההסכם החדש קובע הוראות בנוגע לסיומו בגין עילה 
הכוללים החזר הוצאות וכן האצה של , ההסכם את הסכומים להם יהא זכאי מר כצמן בעת סיום ההסכם

שהיו מיועדים להבשלה בתקופה של עד שנה  EQYות חסומות של תקופות ההבשלה של כתבי אופציה ומני
הזכות לפדות את המניות החסומות  EQY -ל, כמו כן). בהתאם לנסיבות סיום ההסכם(ממועד סיום ההסכם 

  .בהתאם לשווי המניות שייפדו, שיבשילו בשל סיום ההסכם ולהעניק למר כצמן גמול כספי במקומן
  

  משפטייםהליכים  - 24לסעיף עדכון 
  

אביב בקשות לאישור -הוגשו במחלקה לעניינים כלכליים בבית המשפט המחוזי בתל 2014בחודשים יולי ואוגוסט 
וכן , דירקטורים ונושאי משרה שלהן ורואה החשבון המבקר שלהן, קבוצת דורי, כנגד דורי בניה, תובענות כייצוגיות

קבוצת או ב/רם לכאורה לציבור המשקיעים בדורי בניה ועניינן של הבקשות נזק שנג. כנגד גזית פיתוח והחברה
ואי , לרבות בדוחות הכספיים שלה, כתוצאה מפרסום מידע מטעה לכאורה בדיווחי דורי בניה, לפי העניין, דורי

ובאופן נגרר אודות , דיווח במועד על מידע שלילי מהותי אודות תוצאותיה הכספיות ומצבה הכספי של דורי בניה
, עילות התביעה בבקשות האמורות כוללות עילות מכוח חוק ניירות ערך. קבוצת דוריכספיות של תוצאותיה ה

עוולת רשלנות מדיני , ביניהן הכללת פרטים מטעים בדוחות הכספיים ודיווחים חסרים ומטעים, 1968 –ח "תשכ
והכל , וקיפוח) חברותביחס להוראות חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו וכן חוק ה(הפרת חובה חקוקה , הנזיקין

ח "מיליון ש 75 -ח ל"מיליון ש 13התביעות האמורות הינן בסכומים הנעים בין . בהתייחס לדיווחיה של דורי בניה
  ).לרבות במצטבר(אשר אינם מהותיים לחברה , )בכפוף לכימות הנזק המדויק במסגרת הדיונים בתובענות(

ודירקטורים ונושאי משרה שלהן בנוגע לחלוקת  קבוצת דוריה וכמו כן הוגשו שתי תביעות נגזרות כנגד דורי בני
  .דיבידנד שביצעה דורי בניה לבעלי מניותיה

, הורה בית המשפט כי התובעים בתביעות הייצוגיות יגישו בקשה אחת מאוחדת מטעמם 2014בנובמבר  9ביום 
ביחס לשתי הבקשות . שנמחקוולמעט שתי התביעות האחרונות , למעט התביעה מטעם התנועה לאיכות השילטון

 9תינתן על ידו ביום , קבע בית המשפט כי החלטה בעניין סדרי הדין בבקשות אלה, לאישור תביעות נגזרות
  .לאחר הגשת עמדת הצדדים הרלוונטיים, 2014בדצמבר 
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  להשקעה ן"נדל להנחיית גילוי בנוגע לפעילות' גילוי בדבר נכסים מהותיים מאוד בהתאם לפרק ו

G נמהסי  

 
 שלישירבעון 
 2014לשנת 

רבעון שני 
  2014לשנת 

רבעון ראשון 
 2014לשנת 

בדצמבר  31ליום 
ולשנה  2013

שנסתיימה באותו 
 תאריך

 462,027 462,027  462,027  462,027 )ח"אלפי ש(שווי הנכס 

NOI  32,214 8,586  8,479  7,731 )ח"אלפי ש(בתקופה 

 9,966 )2(  )1,053(  )455( )ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 

 100% 100%  100%  100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 7.0% 7.1%  7.1%  7.1% (%)שיעור תשואה 

 1,456 1,478  1,486  1,488 )ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ

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

-  -  - 
5,020 

 

G TWO  

 
 שלישירבעון 
 2014לשנת 

רבעון שני 
  2014לשנת 

רבעון ראשון 
 2014לשנת 

בדצמבר  31ליום 
ולשנה  2013

שנסתיימה באותו 
 תאריך

 261,730 261,730  261,700  261,700 )ח"אלפי ש(שווי הנכס 

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

NOI  19,503  4,754  4,826  4,897 )ח"אלפי ש(בתקופה 

 1,728 (492) )543(  534 )ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 

  100% 99%  99%  100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 7.5% 7.2%  7.2%  7.30% (%)שיעור תשואה 

 867 861  861  862 )ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ

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

-  - - - 

 

G ONE 

 
 שלישירבעון 
 2014לשנת 

שני רבעון 
  2014לשנת 

רבעון ראשון 
 2014לשנת 

בדצמבר  31ליום 
ולשנה  2013

שנסתיימה באותו 
 תאריך

 292,500 292,500  292,500  292,500 )ח"אלפי ש(שווי הנכס 

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

NOI 21,287 5,388  5,500 5,277 )ח"אלפי ש(בתקופה 
 5,693 -  )2(  )3( )ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 

 100% 99%  100%  99% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 7.3% 7.3%  7.2% 7.13% (%)שיעור תשואה 
 841 855  838  834 )ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ

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

-  -  - 
- 



  
                                                            

46  

  מ"גלוב בע-גזית

  
  2014, בספטמבר 30דוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים ליום 

  
  בלתי מבוקרים

  
  
  
  

  
  תוכן העניינים

  

  עמוד  

  סקירת דוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים
  

47 

  המצב הכספידוחות תמציתיים מאוחדים על 
  

48  

   הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
  

50  

  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל
  

51  

  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון
  

52  

  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

57  

  באורים לדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים
  

60  

  
  
  

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

  מבוא
  

הכולל את הדוח , )הקבוצה - להלן (מ וחברות בנות שלה "סקרנו את המידע הכספי המצורף של גזית גלוב בע
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או  2014בספטמבר  30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

ה חודשים שהסתיימו באותו השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלוש, הרווח הכולל, הפסד
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן . תאריך

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

 .על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו
  

לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות ביניים של חברה בשליטה משותפת המוצגת על בסיס השווי 
ואשר חלקה של  2014בספטמבר  30ח ליום "ש מליוני 4,157-אשר ההשקעה בה הסתכמה לסך של כ, המאזני

ח לתקופות של תשעה "מליוני ש 41-ח וסך של כ"מליוני ש 110- ל הסתכם לסך של כ"הקבוצה ברווחי החברה הנ
המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותה חברה . בהתאמה, ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך

ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי , ומסקנתנו, דוח הסקירה שלהם הומצא לנונסקר על ידי רואי חשבון אחרים ש
  .מבוססת על דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים, בגין אותה חברה

  

  היקף הסקירה

  

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

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

  .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת, בהתאם לכך
  

 מסקנה
  

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

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

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

 ביניים תמציתיים הכספיים לדוחות 'ו2 בבאור לאמור הלב תשומת את מפנים אנו ,ל"הנ מסקנתנו את לסייג מבלי
 תמציתיים מאוחדים ביניים הדוחות הכספיים של  (Restatement) מחדש הצגה של בדרך התאמה בדבר ,מאוחדים

 בהם לשקף מנת על, תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של ולתקופות 2013 בספטמבר 30 ליום
  .בת חברה של בביצוע בפרויקטים הצפויות והעלויות ההכנסות באומדני הטעות תיקון את למפרע

  

  קוסט פורר גבאי את קסירר   ,אביב-תל
  חשבוןרואי     2014, בנובמבר 24

 

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

 

  +972-3-6232525   .טל

  972-3-5622555+  פקס
ey.com  
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 ליום   
בדצמבר 31 בספטמבר 30ליום  
 2014 2013  (* 2013 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

     נכסים
      

      נכסים שוטפים

      
 1,018  748  1,993  מזומנים ושווי מזומנים

 504  752  376 פקדונות והלוואות לזמן קצר
 100  161  112  ניירות ערך סחירים

 39  92  23  פיננסייםנגזרים 
 689  695  584  לקוחות והכנסות לקבל

 302  258  315  חייבים ויתרות חובה
 692  688  657 מלאי בניינים ודירות למכירה

 19  15  56  מסים שוטפים לקבל
    
  4,116  3,409  3,363 
    

 611  573  1,404  נכסים מוחזקים למכירה
    
  5,520  3,982  3,974 

    נכסים לא שוטפים
    

 5,907  5,909  6,130 השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני
 659  828  512 הלוואות ויתרות חובה, השקעות אחרות

 435  349  647 ניירות ערך זמינים למכירה
 769  1,191  745  נגזרים פיננסיים

 53,309  53,836  53,310  ן להשקעה"נדל
 2,479  2,470  2,468  ן להשקעה בפיתוח"נדל

 23  23  4  מלאי בלתי שוטף
 160  164  162  נטו, רכוש קבוע

 106  113  103 נטו, נכסים בלתי מוחשיים
 106  183  98  מסים נדחים

    
  64,179  65,066  63,953 
    
  69,699  69,048  67,927 
     

   .8- ו' ו2ראה באורים , הוצג מחדש והותאם למפרע*) 
      

 .מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים 
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 ליום   
בדצמבר 31 בספטמבר30ליום  
 2014 2013  (* 2013 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

     התחייבויות והון

     התחייבויות שוטפות

 257  286  383 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 2,914  2,308  2,851 חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

 32  44  61  פיננסייםנגזרים
 940  906  849  ספקים ונותני שירותים

 1,272  1,263  1,306  זכאים ויתרות זכות
 267  284  281 מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

 32  30  118  מסים שוטפים לשלם
    
  5,849  5,121  5,714 

 73  54  72 התחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה
    
  5,921  5,175  5,787 

    התחייבויות לא שוטפות
 

 22,231  22,218  23,287  אגרות חוב
 1,221  1,283  1,238   אגרות חוב להמרה

 12,692  14,037  10,476 התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים ולאחרים
 169  180  83  נגזרים פיננסיים

 198  207  179  התחייבויות אחרות
 3,276  3,333  3,471  מסים נדחים

   
  38,734  41,258  39,787 
    

   הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 229  229  229  הון מניות
 4,288  4,289  4,297  פרמיה על מניות

 5,160  5,012  5,213  יתרת רווח
 )2,000(  )1,680(  )1,974(התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 146   155   109  קרנות אחרות
 -  -   - **)הלוואות לרכישת מניות 

 )21(  )21(  )21( מניות אוצר
      
  7,853   7,984   7,802 

 14,551  14,631  17,191 זכויות שאינן מקנות שליטה
    

 22,353  22,615  25,044  כ הון"סה
    
  69,699  69,048  67,927 

   .8-ו'ו2',ה2ראה באורים,הוצג מחדש והותאם למפרע*)  
.ח"מליון ש1-מייצג סכום הנמוך מ**)

 .נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי
     

            2014, בנובמבר 24
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  חיים כצמן 

  ר הדירקטוריון"יו
  אהרון סופר 

  ל"מנכ
  גיל קוטלר 

  ל"משנה למנכ
  ומנהל כספים ראשי

 



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

 31ביום 
 בדצמבר

 

  

חודשים  9-ל
 שהסתיימו 

  בספטמבר 30ביום 

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

  בספטמבר 30ביום 
  20142013(**2014 2013(**2013  
  מבוקר בלתי מבוקר  

  
 ח"מליוני ש

  )נקי למניה) הפסד(למעט נתוני רווח (
      

  5,146   1,251  1,201  3,877 3,654  הכנסות מהשכרת מבנים
  1,689   397  361  1,275 1,165 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

        
  3,457  854  840 2,602 2,489 טו מהשכרת מבניםנ, הכנסה תפעולית

      
קרקעות ומביצוע , ייניםהכנסות ממכירת בנ

  1,672  348  411 1,275 1,014 עבודות   
  1,688   335  427  1,211 1,278 קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים

        
קרקעות, גולמי ממכירת בניינים) הפסד(רווח 

  )16( 13  )16(64 )264( ומביצוע עבודות    
      

  3,441  867  824 2,666 2,225  יסך הכל רווח גולמ

 ן להשקעה"ן להשקעה ונדל"יית ערך נדלעל
  962  *)  119  88  *)  526 354  נטו, בפיתוח   

  )610( ) *)142( )146( ) *)450()442( הוצאות הנהלה וכלליות
  218  180  3 187 8  הכנסות אחרות
  )74( )1( )28()55()49( הוצאות אחרות

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 
  149  61  87 166 199  נטו, בשיטת השווי המאזני   

    
  4,086  1,084  828 3,040 2,295  רווח תפעולי

  )2,185( )579( )591( )1,732()1,483( צאות מימוןהו
  549  74  30 378 254  הכנסות מימון

      
  2,450  579  267 1,686 1,066 ל ההכנסהרווח לפני מסים ע
  265  19  66 162 252  מסים על ההכנסה

      
  2,185  560  201 1,524 814 רווח נקי

      
      :מיוחס ל

  927  314  )13(703 290  בעלי מניות החברה
  1,258  246  214 821 524  זכויות שאינן מקנות שליטה

      
 814 1,524 201  560  2,185  

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

  5.41  1.78  )0.08(4.14 1.65  נקי בסיסי) הפסד(רווח 

  5.35  1.78  )0.08(4.13 1.63  דוללנקי מ) הפסד(רווח 

     .'ד2ראה באור , סווג מחדש *)  
   .8-ו' ו2', ה2ראה באורים , הוצג מחדש והותאם למפרע**) 

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



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

 31ביום 
    בדצמבר

חודשים  9-ל
 שהסתיימו 

  בספטמבר 30ביום 

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 
   20142013(* 2014 2013(* 2013 
 מבוקר בוקרבלתי מ   
 ח"מליוני ש   
       

 2,185  560  201  1,524 814 רווח נקי
        

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

        סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח
        :והפסד

התאמות מתרגום דוחות כספיים של 
 )2,443( )164( 730  )1,721(301  )1(פעילויות חוץ    

רווחים בגין עסקאות גידור תזרימי 
 239  8  52  238 64  )2) (1(מזומנים    

בגין נכסים פיננסיים ) הפסדים(רווחים 
 )4( 1  )3(10 33  זמינים למכירה   

   
 398)1,473(  779 )155( )2,208( 

   סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח
        :והפסד 

הפסד בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע 
 )6( -  - )6(-  בעסקה משותפת   

 )2,214( )155( 779  )1,479(398 כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה
           

 )29( 405  980 45 1,212  כולל) הפסד(כ רווח "סה

   :מיוחס ל

 )46( 254  200 64 325  )3(בעלי מניות החברה 
 17  151  780  )19(887  זכויות שאינן מקנות שליטה

    1,212 45 980  405 )29( 

כולל חלק החברה בהפסד כולל אחר של )1(
 )19( )3( )4()8()31(חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני   

        
ת כולל סיווג מחדש של הפסד בגין התר)2(

 CTY:62118 24   -  118 -עסקאות הגנה מגדרות ב   

 
:י מניות החברההכולל המיוחס לבעל) הפסד(הרכב הרווח )3(

 927  314  )13( 703 290  )הפסד(רווח נקי 
התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 

 )1,087( )66( 192  )767()33(חוץ   
 123  5  25  123 36 רווחים בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים

בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסדים(רווחים 
 )3( 1  )4(11 32  למכירה   

הפסד בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע 
 )6( -  - )6(-  בעסקה משותפת   
      

 325 64 200  254 )46( 

  .8- ו' ו2', ה2ראה באורים , הוצג מחדש והותאם למפרע*) 

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



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

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווח מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים 
של פעילויות 

קרנות אחרותחוץ

הלוואות 
לרכישת 
כ"סהמניות אוצרמניות

זכויות 
שאינן 
מקנות 
כ הון"סה שליטה

בלתי מבוקר  
ח"שמליוני   
  

 22,353  14,551  7,802  )21(*)- 146 )2,000(5,160 4,288 229 )מבוקר( 2014, בינואר 1יתרה ליום 
    
 814 524  290  - - - - 290 - -   רווח נקי

 398 363  35  - - 68 )33( - - - כולל אחר) הפסד(רווח 
   

 1,212 887  325  - - 68 )33(290 - - כולל) הפסד(כ רווח "סה
    

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

 - -  -  - *)- - - *)- - - שיערוך הלוואות לרכישת מניות
 32 25  7  - - 7 -  - - - עלות תשלום מבוסס מניות

 )237(- )237( - - - - )237(- - **)דיבידנד שהוכרז 
יטה זקיפת חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות של

 - 70  )70( - - )70(-  - - - בגרעון בהון בחברה בת לבעלי מניות החברה   
 2,274  2,248  26  - - )33(59  - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 )3()3( -  - - - -  - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 )587( )587( -  - - - -  - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

    
 25,044  17,191 7,853  )21(*)- 109 )1,974(5,213 4,297 229 2014, בספטמבר 30יתרה ליום 

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

, באפריל 23שולמו ביום ) ח למניה"ש 0.45(ח "מליון ש 79). ח"מליון ש 237-סך כולל של כ(למניה  ח"ש 1.35הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2014, בספטמבר 30בתשעת החודשים שהסתיימו ביום  **)
 .2014, באוקטובר 1שולמו ביום ) ח למניה"ש 0.45(ח "מליון ש 79 -ו, 2014, ביולי 8שולמו ביום ) ח למניה"ש 0.45(ח "מליון ש 79, 2014

 .מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 



  מ"בע 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

הלוואות 
לרכישת 
כ"סהמניות אוצרמניות

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 הוןכ "סה שליטה

**)הוצג מחדש ; בלתי מבוקר  
ח"מליוני ש  
  

 22,297  14,616 7,681  )21(*) - 60 )913(4,531 3,805 219 )מבוקר( 2013, בינואר 1יתרה ליום 
    

 1,524  821 703  - - - - 703 - -  רווח נקי
 )1,479( )840()639( - - 128 )767( - - - כולל אחר) הפסד(רווח 

   
 45  )19( 64  - - 128 )767(703 - - כולל) הפסד(כ רווח "סה

    
 489 - 489  - - - -  - 479 10 הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
 1 -  1  - - )4(-  - 5 )*  - מימוש כתבי אופציה למניות החברה

 - -  -  - *) - - -  *)- - - שיערוך הלוואות לרכישת מניות
 *) - - *) -  - *) - - -  - - - פרעון הלוואות לרכישת מניות
 23 17  6  - - 6 -  - - - עלות תשלום מבוסס מניות

 )222(- )222( - - - - )222(- - דיבידנד שהוכרז 
 576  607 )31( - - )31(*) -  - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 )37( )33( )4( - - )4(*) -  - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
המרה פדיון ורכישה חוזרת של אגרות חוב ל, הנפקה

 ופקיעת 
 )6()6( -  - - - -  - - -  כתבי אופציה בחברות מאוחדות   

 )551( )551( -  - - - -  - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
    

 22,615  14,631 7,984  )21(*) - 155 )1,680(5,012 4,289 229 2013, בספטמבר 30יתרה ליום 

  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ *)
  .8- ו' ו2ראה באורים , הוצג מחדש והותאם למפרע **)

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



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

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווח מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות חוץ

קרנות 
אחרות

הלוואות 
לרכישת 
כ"סהמניות אוצר מניות

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 כ הון"סה שליטה

בלתי מבוקר  
ח"מליוני ש  
  

 23,049  15,362 7,687  )21(*)- 41 )2,164(5,305  4,297  229 2014, יולי 1יתרה ליום 
    

 201  214 )13( - - - - )13(- - )הפסד(רווח נקי 
 779  566 213  - - 21 192 - - - רווח כולל אחר

   
 980  780 200  - - 21 192 )13(- - כולל) הפסד(כ רווח "סה

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

 -  - -  - *)- - - *)- - - לרכישת מניותשיערוך הלוואות 
 17  15 2  - - 2 - - - - ס מניותעלות תשלום מבוס

 )79( - )79( - - - - )79(- - **)דיבידנד שהוכרז 
עלי זכויות שאינן מקנות שליטה זקיפת חלקם של ב

 -  )5(5  - - 5 - - -  - בגרעון בהון בחברה בת לבעלי מניות החברה   
 1,224  1,186 38  - - 40 )2(- - - ות שאינן מקנות שליטההנפקת הון לזכוי
 )147( )147(-  - - - - - - - כויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד לבעלי ז

    
 25,044  17,191 7,853  )21(*)- 109 )1,974(5,213  4,297 229 2014, בספטמבר 30יתרה ליום 

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

 .2014, באוקטובר 1אשר שולם ביום ) ח"מליון ש 79 - סך כולל של כ(ח למניה "ש 0.45הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2014, באוגוסט 31ביום  **)
    

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



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

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווח מניות

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
פעילויות חוץ

קרנות 
אחרות

הלוואות 
לרכישת 
כ"סהמניות אוצרמניות

זכויות 
שאינן 
מקנות 
כ הון"סה שליטה

**)הוצג מחדש ; בלתי מבוקר  
ח"מליוני ש  
  

 22,403  14,594 7,809  )21(*)- 153 )1,614(4,773 4,289  229 2013, יולי 1יתרה ליום 
     
 560  246 314  - - - - 314 - -  רווח נקי

 )155( )95()60( - - 6 )66(- - - כולל אחר) הפסד(רווח 
    

 405  151 254  - - 6 )66(314 - - כולל) הפסד(כ רווח "סה
     

 *)- -  *)-  - - *)- - - *)- *)- מימוש כתבי אופציה למניות החברה
 - -  -  - *)- - - *)- - - שיערוך הלוואות לרכישת מניות

 9 7  2  - - 2 - - - - עלות תשלום מבוסס מניות
 )75(- )75( - - - - )75(- - דיבידנד שהוכרז

 23 29  )6( - - )6(- - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה
 רכישה חוזרת ופדיון של אגרות חוב

 )7()7( -  - - - - - -  - להמרה ופקיעת כתבי אופציה בחברות מאוחדות        
 )143( )143( -  - - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

     
 22,615  14,631 7,984  )21(*)- 155 )1,680(5,012 4,289 229 2013, בספטמבר 30יתרה ליום 

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

   .8- ו' ו2ראה באורים , הוצג מחדש והותאם למפרע **)
     

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

  



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

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווח מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות חוץ

קרנות 
אחרות

הלוואות 
לרכישת 
כ"סהמניות אוצרמניות

זכויות 
שאינן 
מקנות 
כ הון"סה שליטה

מבוקר  
ח"מליוני ש  
  

 22,297  14,616 7,681  )21(*) - 60 )913(4,531 3,805 219 2013, בינואר 1יתרה ליום 
           

 2,185  1,258 927  - - - - 927 - -  רווח נקי
 )2,214( )1,241()973( - - 114 )1,087(- - - כולל אחר) הפסד(רווח 

    
 )29( 17 )46( - - 114 )1,087(927 - - כולל) הפסד(כ רווח "סה

     
 489 - 489  - - - - - 479 10 הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
 *) - - *) -  - - )4(- - 4 *) - מימוש כתבי אופציה למניות החברה

 - -  -  - *) - - - *)- - - שיערוך הלוואות לרכישת מניות
 *) - - *) -  - *) - - - - - - פרעון הלוואות לרכישת מניות
 31  21 10  - - 10 - - - - עלות תשלום מבוסס מניות

 )298(- )298( - - - - )298(- - דיבידנד ששולם
 596  626 )30( - - )30(- - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 )37( )33()4( - - )4(- - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
פדיון ורכישה חוזרת של אגרות חוב , הנפקה

 להמרה ופקיעת כתבי אופציה בחברות מאוחדות    
     - - - - - - -  - )8( )8( 

 )688( )688( -  - - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
     

 22,353  14,551 7,802  )21(*)- 146 )2,000(5,160 4,288 229 2013, בדצמבר 31יתרה ליום 
 

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

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



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

  
 

57  

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

חודשים שהסתיימו  9-ל
  בספטמבר 30ביום 

חודשים שהסתיימו  3-ל
 בספטמבר 30ביום 

 20142013 (**2014 2013 (**2013 
 מבוקרבלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 2,185  560   201  1,524 814 רווח נקי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

      :מפעילות שוטפת   

   :והפסדהתאמות לסעיפי רווח 

 1,636  505   561  1,354 1,229  נטו, הוצאות מימון
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת 

 )149( )61( )87( )166()199( נטו, השווי המאזני    
ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל

 )962( ) *)119( )88( ) *)526()354( נטו, בפיתוח   
 34  7  10 25 26  פחת והפחתות

 265  19  66  162 252  מסים על הכנסה
 2  -  - - -  ירידת ערך נכסים אחרים

 53  -  29 42 48  נטו, הפסד הון
 -  -  - - )1(נטו, שינוי בהתחייבות בשל הטבות לעובדים

הפסד מירידה בשיעור החזקה ומימוש חברה
 11  -  - 11 1  נטו, מוחזקת    

 )198( )173( -  )173(- רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
 41  6  17 23 32  עלות תשלום מבוסס מניות

  1,034 752  508  184  733 

   :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
בלקוחות והכנסות לקבל ובחייבים ) עלייה(ירידה 

 )138( 99  13  )50(106  ויתרות חובה   
במלאי בניינים וקרקעות בניכוי) עלייה(ירידה 

 )13( )23( 4  )54(23 נטו, מקדמות מרוכשי דירות וממזמיני עבודות    
 ירידה בספקים ונותני שירותים ובזכאים

 )54( )47( )76( )276()109( ויתרות זכות     
 8  )4( )53()3(6 נטו, בפקדונות משוכרים) ירידה(עלייה 

  26)383( )112(  25 )197( 
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני

 2,721  769  597  1,893 1,874  דיבידנדים ומסים, ריבית    
מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה

     :עבור    

 )1,843( )374( )399( )1,428()1,393( ריבית ששולמה
 218  8  17 27 79  ריבית שהתקבלה
 155  38  53  109 185  דיבידנד שהתקבל

 )69( )34( )3( )58()24( מסים ששולמו
 7  -  - 7 1  מסים שהתקבלו

 )1,152()1,343( )332( )362( )1,532( 

 1,189  *) 407  265  *) 550 722 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

   .סווג מחדש בשל ישום תקני חשבונאות*)  
 .'ו2- ו' ה2ראה באור , למפרעהוצג מחדש והותאם **) 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים
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חודשים  9-ל
 שהסתיימו 

  בספטמבר 30ביום 

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימ

 31ה ביום 
 בדצמבר

 20142013 2014 2013 2013 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 ח"מליוני ש

        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 54  -  -  54 27 החזר השקעה ותמורה ממכירת חברות מוחזקות
 )1,275( )427()39( )1,190()126(השקעות והלוואות לחברות מוחזקות

 )2,994( )***)536( )1,089( )***)2,010()2,434(ן להשקעה"הקמה ופיתוח של נדל, רכישה
 )50( )15()1( )20()4( השקעות ברכוש קבוע
 2,136  153  1,292  1,777 2,015 ן להשקעה"תמורה ממימוש נדל

 38  1  2 3 3  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 **))245( )**)64( -  )**)245()56( מתן הלוואות לזמן ארוך

 329  226  -  330 218 פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך
 **)34  )**)6(140  )**)216(76  נטו, השקעות לזמן קצר

 )345( )**)212()29( )**)235()236( השקעות בנכסים פיננסיים
 110  **)103 37  **)108 103 תמורה ממכירת נכסים פיננסיים

 ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 )2,208( )***)777(313  )***)1,644()414( השקעה) לפעילות   

   תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 489  -  -  489 - הוצאות הנפקההנפקת מניות בניכוי 
פרעון הלוואות שניתנו לרכישת מניות 

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

 536  1  1,189  505 2,208 נטו, הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה
 )102( - )7( )102()10(רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 )298( )76()79( )147()158(דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות 

 )698( )139( )151( )551()590(שליטה   
 1,429  68 367  1,107 1,135  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )4,820( )831( )575( )5,197()3,395( פרעון הלוואות לזמן ארוך

 )1,084( 787  )754( 32 )263(קווי אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ) פרעון(משיכת 
אשראי לזמן קצר ) פרעון(קבלת 

 )83( 75  )308(4 153  נטו, מתאגידים בנקאיים   
 פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב ואגרות 

 )1,366( )225( )375( )1,058()662( חוב להמרה   
 6,033  174 193  5,141 2,093 הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב להמרה

 392  -  - - 123  התרת עסקאות גידור 

 428  )166( )500( 223 634 מימון) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 )74( )25(20  )64(33 הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 )665( )561(98  )935(975 במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 

 1,683  1,309  1,895  1,683 1,018 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהיתרת 

 1,018  748  1,993  748 1,993 ומנים לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי מז

.ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ*)     
    .סווג מחדש**)   
        .תקני חשבונאותסווג מחדש בשל יישום ***) 

       



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

  
 

59  

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
 

      
לשנה 

שהסתיימה

  
חודשים שהסתיימו 9-ל

  בספטמבר 30ביום 
חודשים שהסתיימו 3-ל

  בספטמבר 30ביום 
 31ביום 

 בדצמבר
20142013 2014 2013 2013 

 מבוקרבלתי מבוקר
 ח"מליוני ש

   
   פעולות מהותיות שלא במזומן)א(

   
     

 
 תשלום ריבית של אגרות חוב המרה ו

 67  36  35 67 66 להמרה במניות חברה מאוחדת   

 -  76  79 76 79 דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה 

 
 דיבידנד לשלם לזכויות שאינן 

 77  81  83 81 83  מקנות שליטה   
      
          
 .פיים ביניים תמציתיים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכס 
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  כללי  -: 1באור 

  
תשעה של  ולתקופה 2014, בספטמבר 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .א

ולתקופה של שלושה חודשים ) תקופת הדוח -להלן (אותו תאריך ב החודשים שהסתיימ
יש לעיין ). דוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים - להלן יחדיו (שהסתיימה באותו תאריך 

ולשנה  2013, בדצמבר 31בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
כפי שפורסמו מחדש בעקבות תיאומם , שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם

 -להלן ( 2014, בספטמבר 10 אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביוםבדרך של הצגה מחדש ו
  ).הדוחות הכספיים השנתיים

  
גרעון ) הקבוצה - להלן (לחברה במאוחד ) תאריך הדיווח -להלן ( 2014, בספטמבר 30ליום   .ב

לקבוצה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך . ח"ש יארדלימ 0.4 -בהון החוזר בסך של כ
ל "הנהלת החברה בדיעה כי המקורות הנ. ידיח הניתנים לניצול מי"מיליארד ש 8.9 -כולל של כ

יאפשרו לכל אחת מחברות הקבוצה לעמוד , בתוספת תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת
   .בפרעון התחייבויותיהן לזמן קצר

 
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים  .א
  

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

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

  פרשנויות ותיקונים שיושמו לראשונה על ידי החברה, תקנים חדשים  .ב
  
קרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עי

למעט , תמציתיים מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
  :האמור להלן

  

  ירידת ערך נכסים IAS 36-תיקונים ל
  

העוסקים ) התיקונים - לן לה(ירידת ערך נכסים  IAS 36-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2013במאי 
התיקונים כוללים דרישות . בדרישות גילוי בדבר שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכסים

  . גילוי נוספות בדבר הסכום בר ההשבה והשווי ההוגן
  

ליישום לראשונה של התיקונים לא . 2014בינואר  1 מיוםהחל  מיושמים מכאן ולהבאהתיקונים 
  .על הדוחות הכספיים של החברההייתה השפעה מהותית 

  

  היטלים -) IFRIC 21(של דיווח כספי בינלאומי  21פרשנות מספר 
  

 –להלן ) (IFRIC 21(של דיווח כספי בינלאומי  21את פרשנות מספר  IASB-פרסם ה 2013במאי 
על פי . בדבר היטלים המוטלים על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה) הפרשנות
ת לתשלום היטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות התחייבו, הפרשנות
, בשל היישום לראשונה של הפרשנות .2014 ,בינואר 1 מיושמת החל מיוםהפרשנות . לתשלום

). ח"מליון ש 5 - חלק החברה כ(ח "מליון ש 10 - הוצאות הפעלת נכסים בתקופת הדוח בכ קטנו
  .על מספרי ההשוואה אינן מהותיות ההשפעות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .ג
  

IFRS 15 – הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות  
  

  : התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות
לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים , זיהוי החוזה עם הלקוח  -  1שלב 

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

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

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

  . ת לאורך זמןמסוים לבין קיום מחויבו
  

 2017, בינואר 1התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  . אימוץ מוקדם אפשרי. או לאחריו

  
לאמוד את , בשלב זה, אך אין ביכולתה, החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן

  .על הדוחות הכספיים, אם בכלל, השפעתו
  

  ן להשקעה "נדל  IAS 40-תיקון ל
  

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

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

  . הבעלים
 2014, ביולי 1התיקון ייכנס לתוקף באופן פרוספקטיבי החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 

  .הכספיים החברה בוחנת את השפעת התיקון על הדוחות. או לאחריו
  

בדבר רכישת זכויות ופעילות משותפת המהווה עסק , הסדרים משותפים IFRS 11 -תיקונים ל
     IFRS 3 - כהגדרתו ב

  

) התיקונים -להלן(הסדרים משותפים  IFRS 11 - תיקונים ל IASB -פירסם ה 2014, במאי 6ביום 
 -עסק כהגדרתו באשר דנים בטיפול החשבונאי ברכישת זכויות ופעילות משותפת המהווה 

IFRS 3 . התיקונים קובעים כי הזכויות הנרכשות בעסקה כאמור יטופלו כצירוף עסקים על פי
IFRS 3 ותקנים רלוונטיים נוספים.  

התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות 
  .אימוץ מוקדם אפשרי. או לאחריו 2016, בינואר 1ביום 

   
 סיווג מחדש  .ד

  

לפיה הוצאות פנימיות קבועות אינן נחשבות , הבהרה IFRIC -פרסם ה 2014, בחודש מרס
 - IAS 17ולפיכך אינן נחשבות כעלויות תוספתיות ישירות לצרכי תקן , כהוצאות תוספתיות

בעקבות ההבהרה האמורה מסווגת הקבוצה הוצאות פנימיות שהתהוו בהשכרת ". חכירות"
ן להשקעה "חלף היוונן לנדל, כחלק מהוצאות הנהלה וכלליות) בעיקר הוצאות שכר(נכסים 

  השפעת הסיווג מחדש הסתכמה . ן להשקעה"והפחתתן באופן מיידי לסעיף עליית ערך נדל
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  )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי   -: 2באור 
  

ח לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו "מליון ש 6-ח וכ"מליון ש 22-לסך של כ
סיווגה החברה מחדש את הדוחות על תזרימי , בנוסף. בהתאמה, 2013בספטמבר  30ביום 

פת באופן של קיטון בתזרים שנבע מפעילות שוט, המזומנים לתקופות ובסכומים האמורים לעיל
מובהר כי לסיווג האמור אין השפעה על הרווח . כנגד קיטון בתזרים ששימש לפעילות השקעה

  .או מצבה הכספי של הקבוצה/הנקי ו
  

  מסים על הכנסה – IAS 12פרסום הבהרה לגבי   .ה
  

במקרים  ,הבהרה לגבי הטיפול החשבונאי במסים על הכנסה IFRIC -פרסם ה 2014בחודש יולי 
לממש את  הישות והאופן שבו צופה) single asset entities(מחזיקה בחברות נכס  ישותבהם 

 ידי מימוש הנכס עצמו- ידי מכירה של מניות חברת הנכס ולא על-ההשקעה הוא על
מסים  יצרה הקבוצהיישמה הקבוצה פרשנות לפיה , עד למועד פרסום ההבהרה"). ההבהרה("

בהתאם  בגין מכירת מניות חברת הנכס וזאת בגין ההפרשים הזמניים שנוצרורק נדחים 
יצרה מסים  ולא ,לפרקטיקה הנהוגה במימוש הנכסים הרלוונטיים ,להשלכות המס ושיעור המס

יוצרת , בעקבות יישום ההבהרה .למכירת הנכס עצמו נדחים בגין הפרשים זמניים הקשורים
בעיקר (חברת הנכס  הקבוצה מסים נדחים גם בגין ההפרשים הזמניים שנוצרו בקשר לנכסי

  ).ן להשקעה"נדל
  

  . יישום ההבהרה בוצע תוך תאום למפרע של מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים
  

  .להלן 8לעניין השפעת יישום ההבהרה על הדוחות הכספיים ראה באור 
  

  הצגה מחדש  .ו
  

ביצעה דורי , 2014כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת 
תוצאות . שלהבניה בדיקה כוללת של אומדני העלויות והכנסות הצפויות בפרויקטים שונים 

הצביעו על סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של , הבדיקה האמורה
, בשל האמור. עד אותו מועד, עומת האומדנים שהיו קיימים בידיהפרויקטים של דורי בניה ל
והקנה לה סמכויות נרחבות על , ועדה מיוחדת של הדירקטוריון, מינה דירקטוריון דורי בניה

לפקח על הליך הבדיקה והאימות של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות של , בין היתר, מנת
שערך בחינה עצמאית , בלתי תלוי, מונה מפקח חיצוני, במסגרת זו. הפרויקטים של דורי בניה

של אומדני פרויקטים שונים של דורי בניה וכן בחן את סבירות ההנחות ואומדני ההכנסות 
  . והעלויות הצפויות ששימשו את דורי בניה בבדיקתה כאמור

  
 נמצא כי קיימת סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות, כתוצאה מהבדיקות האמורות

 441בסכום נטו של , הצפויות של פרויקטים של דורי בניה לעומת האומדנים שהיו קיימים בידיה
מהתמשכות של לוחות הזמנים , בין היתר, השינויים באומדני הפרויקטים נובעים. ח"מיליון ש

קשיים תזרימיים אשר , בפרויקטים ומכשלים הנדסיים שגרמו לגידול בעלויות ביצוע הפרויקטים
דחיית תשלומים לקבלנים וספקים ואשר גרמו להאטה בקצב ביצוע הפרויקטים וצבירת גרמו ל

  .משינוי אומדן הפרשה לבדק, מתמחור בחסר של פרויקטים וכן, הוצאות תקורה נוספות
  

לאור הסטייה באומדן ההכנסות והעלויות הצפויות של דורי בניה בפרויקטים שונים בחנה דורי 
לאור בחינה כאמור הגיעה דורי בניה למסקנה כי . קופות קודמותבניה את פריסת הסכומים לת

. 2012החל מהרבעון הרביעי של שנת  ות דיווח קודמותיש לתקן את דוחותיה הכספיים לתקופ
 31את דוחותיה הכספיים ליום ) Restatement(כתוצאה מהאמור החברה הציגה מחדש 

ולתקופות של  2013 ,ספטמברב 30ולשנה שהסתיימה באותו מועד וכן ליום  2013בדצמבר 
לעניין השפעת תיקון הטעות על הדוחות . ושלושה חודשים שהסתיימו באותו מועד תשעה

  .להלן 8באור ראה , הכספיים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

החברה מחדש את דוחותיה הכספיים לשנת פרסמה  2014, בספטמבר 10ביום , לאור האמור
וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון , 2014ולרבעון הראשון של שנת  2013

הטעות באומדני עלויות וההכנסות הצפויות של דורי בניה והרווח הנגזר מהם בפרויקטים של 
  .דורי בניה

 

  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 
  

  גיוסי הון בקבוצה  .א
  

מהון  15% המהוות(מליון מניות  77.9- הנפקה פרטית של כ CTY השלימה 2014 ,ביוני 9 ביום  .1
) אירו למניה 2.65(מליון אירו  206.4 - בתמורה כוללת של כ) לאחר ההנפקה  CTY המניות של

חברה בת בבעלותה , ")CPP Investment Board European Holdings S.àr.l ")CPPIBEH - ל
בד בבד עם . ")ההנפקה הפרטית(", Canada Pension Plan Investment Boardהמלאה של 

הקובע הסדרים למינוי  בהסכם CPPIBEHהתקשרה החברה עם , ההנפקה הפרטית ביצוע
זכות הצטרפות למכירה  CPPIBEH-וכן התחייבות מצד החברה להעניק ל  CTY- דירקטורים ב

 .בכפוף לתנאים מסויימים CTYשל מניות 
  

 ,מניות בדרך של זכויותמליון  74.2 -כ פקתהנ CTY השלימה 2014, ביולי 8ביום , בנוסף
. ")הנפקת הזכויות(" מליון אירו 196.5-אירו למניה ובהיקף כולל של כ 2.65במחיר של 

 -בתמורה כוללת בסך כ CTY מליון מניות 33.0 -רכשה במסגרת הנפקת הזכויות כהחברה 
  ). ח"מליון ש 411 - כ(מליון אירו  87.6

  

-לכ CTY - עם השלמת ההנפקה הפרטית והנפקת הזכויות ירד שיעור ההחזקה של החברה ב  
החברה הכירה , CTY - מאחר ובעקבות העסקה נותרה לחברה שליטה אפקטיבית ב. 42.2%

  . ח אשר נזקף לקרנות הון"מליון ש 13- בקיטון בהון בסך של כ
  

אופציה המירים למניות גזית  מליון כתבי 3.0-הנפיקה גזית פיתוח כ 2014וגוסט בחודש א .2
שנים  3כתבי האופציה ניתנים למימוש במשך . בדרך של הנפקת זכויות, ללא תמורה, פיתוח

צמודה , 6.7%-הנושאת ריבית בשיעור של כ, מניהח ל"ש 21.34תמורת תוספת מימוש בסך 
תמורת סכום  ההחברה מימשה את כל כתבי האופציה שהוקצו ל. למדד וכפופה להתאמות

, כנגד קיטון ביתרת ההלוואות שהועמדו לגזית פיתוח על ידי החברה, ח"ש ןמיליו 48.4-ל כש
 75%-כ(מהון המניות של גזית פיתוח  84.65%והגדילה את החזקותיה בגזית פיתוח לסך של 

ידי החברה לא חל שינוי מהותי בהון -בעקבות הנפקת הזכויות ומימושן על ).בדילול מלא
 . החברה

  

דולר  19.06במחיר  מליון מניות 5.3- כלציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2014 ספטמברחודש ב .3
במסגרת . )ח"מליון ש 323-כ( ולר קנדימליון ד 100-בסך של כ בתמורה כוללת ,קנדי למניה

 FCR ,בנוסף. מליון דולר קנדי 16.8-אלפי מניות בתמורה של כ 883ברה ההנפקה רכשה הח
אלפי מניות נוספות  787.5הנפקה העניקה לחתמי ההנפקה אופציה לרכוש ממנה במחיר ה

בעקבות ההנפקה ירד שיעור  .יום ממועד סגירת ההנפקה 30פה של תקואשר פקעה בתום 
ח "מליון ש 11- והחברה הכירה בגידול בהון בסך של כ 44.2%-לכ FCR-החזקת החברה ב

  .לקרנות הון נזקףש
  

, דולר למניה 23.3מליון מניות במחיר  3.8-כלציבור  EQYהנפיקה  2014ספטמבר חודש ב .4
העניקה לחתמי  EQY, בנוסף ).ח"מליון ש 257-כ(מליון דולר  88.9- כבתמורה כוללת של 

 30פקעה בתום תקופה של אשר , אלף מניות נוספות 574ההנפקה אופציה לרכוש ממנה עד 
  .יום ממועד סגירת ההנפקה

  

 675בדרך של הנפקה פרטית לחברה בת בבעלות מלאה של החברה  EQYבנוסף הנפיקה   
, הנפקההכתוצאה מ ).ח"מליון ש 42-כ(מליון דולר  15.7בתמורה כוללת של  EQYאלף מניות 

והקבוצה הכירה בגידול בהון  43.9%- לכ 45.0%- מכ EQY - ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב
  .שנזקף לקרנות הוןח "מליון ש 45- בסך של כ
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  )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 
  

  חוב בקבוצה גיוסי  .ב
  

) ח"מליון ש 965-כ(מליון דולר קנדי  300לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  ,במהלך תקופת הדוח .1
. אשר אינן מובטחות בשעבוד בדרך של הרחבת סדרה סחירה) Rסדרה (אגרות חוב . נ.ע

ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום  4.79%בשיעור של אגרות החוב נושאות ריבית שנתית 
 .2024, באוגוסט 30
 

) 'סדרה יב(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 414-הנפיקה החברה לציבור כ 2014בחודש אפריל  .2
מליון  445- בתמורה נטו של כ, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, אשר אינן מובטחות בשעבוד

  .3.45%ח בריבית אפקטיבית בשיעור "ש
  

בתמורה ) 'סדרה יב(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 27 -החברה האם רכשה במסגרת ההנפקה כ
  .ח"מליון ש 29-לכ

  
) ח"מליון ש 694- כ(מליון דולר קנדי  210לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2014בחודשים יוני ויולי  .3

שנתית  אגרות החוב נושאות ריבית. אשר אינן מובטחות בשעבוד) Sסדרה (אגרות חוב . נ.ע
 .2025, ביולי 31ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום  4.32%בשיעור של 

  
לפרעון מוקדם של יתרת , בין היתר, שימשו 2014 תקבולי ההנפקות במהלך החודשים יוני ויולי

שנשאו ) ח"מליון ש 330 -כ(מליון דולר קנדי  100 -בהיקף של כ) Fסדרה (אגרות חוב קיימות 
  .2014שמועד פרעונן המקורי חל בחודש אוקטובר  5.32%ריבית שנתית בשיעור של 

 
התקשרו החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה בהסכם להעמדת הלוואה  2014בחודש יוני  .4

מיליון דולר  100 -דולרית פרטית ממשקיע מוסדי לחברות הבנות בערבות החברה בסך של כ
ומועד פרעונה הסופי חל בחודש ספטמבר , אשר אינה מובטחת בשיעבוד) ח"ש מליון 344 -כ(

המשולמת בכל סוף  6%ההלוואה נושאת ריבית דולרית שנתית קבועה בשיעור של . 2027
ההלוואה האמורה כוללת התניות פיננסיות והתניות מקובלות . החודשים מרס וספטמבר

 .אחרות
 

  אירועים אחרים .   ג      
  

בהסכם לתקופה , מבעלי השליטה בחברה, ומר כצמן EQYהתקשרו  2014בחודש יוני  .1
לפיו ימשיך מר כצמן לכהן , 2017, בדצמבר 31וסיומה ביום  2015, בינואר 1שתחילתה ביום 

יחודש ההסכם באופן , בתום תקופתו, על פי הוראות ההסכם. EQYר הדירקטוריון של "כיו
מר כצמן זכאי , בהתאם להסכם. יודיע אחד הצדדים אחרתאלא אם כן , אוטומטי מידי שנה

וכן להחזר הוצאות בקשר , EQYלמענק שנתי אשר נקבע לפי שיקול דעת ועדת התגמול של 
או על ידי מר כצמן  EQYכמו כן נקבעו בהסכם הוראות בנוגע לסיומו על ידי . למילוי התפקיד

יוקצו למר , 2015, בינואר 1ביום , ףבנוס. ואת הסכומים להם יהיה זכאי מר כצמן עם סיומו
 28חודשים החל מיום  35מניות חסומות אשר יבשילו כל חודש על פני  255,000כצמן 

  . במנות לא שוות כפי שנקבעו בהסכם 2017, בדצמבר 31ועד ליום  2015, בפברואר
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  )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 
  

לעיל בדבר הסטיות באומדני ההכנסות והעלויות של פרויקטים ' ו2בבאור בהמשך לאמור  .2
בביצוע של דורי בניה והצגה מחדש של הדוחות הכספיים של דורי בניה ושל החברה לתאריך 

. ח"מליון ש 241 -לדורי בניה גרעון בהון העצמי המיוחס לבעלי המניות שלה של כ, הדיווח
בניה ציינו בדוחותיהן ודורי  קבוצת דורילתאריך הדיווח ולמועד אישור הדוחות הכספיים 

  :הכספיים כי
  

ביחס להתחייבויות קבוצת דורי כלפי מוסדות פיננסיים שונים לשמירה על אמות מידה   .א
כי התחייבויות , לבקשת קבוצת דורי אישרו כל המוסדות הפיננסיים האמורים, פיננסיות

בדצמבר  31ים פיננסיים כאמור תחול רק החל מהדוחות הכספיים ליום לעמידה ביחס
ההתחייבות האמורה תחול רק החל מהדוחות , וביחס לגוף פיננסי אחד(ואילך  2014

האמור לעיל יחול לרבות בקשר עם דוחות ). 2015הכספיים של הרבעון הראשון לשנת 
  . ככל שיהיו, מחדש כספיים של קבוצת דורי לתקופות קודמות בהם תיעשה הצגה

  

, ביחס להתחייבויות דורי בניה כלפי גופים פיננסיים שונים לעמידה ביחסים פיננסיים שונים  .ב
לבקשת דורי בניה אישרו כל הגופים הפיננסיים שבהם קיימות , 2014בחודש אוגוסט 

כי התחייבויותיה של דורי בניה כלפיהם לעמוד באמות מידה , לדורי בניה מסגרות אשראי
 31שנקבעו תחולנה רק החל מהדוחות הכספיים של דורי בניה ליום , ננסיות מסוימותפי

ההתחייבות האמורה תחול רק החל , וביחס לגוף פיננסי אחד, ואילך 2014בדצמבר 
האמור לעיל יחול לרבות בקשר עם . 2015מהדוחות הכספיים של הרבעון הראשון לשנת 

  . ככל שיהיו, מות בהם תיעשה הצגה מחדשדוחות כספיים של דורי בניה לתקופות קוד
  

אינה עומדת ביחסים הפיננסיים הקבועים בשטר הנאמנות של אגרות החוב  בניה דורי  .ג
 30וליום  2014ביוני  30ליום , 2014במרס  31ליום , 2013בדצמבר  31שלה ליום 
בהתייחס לתקופות הבדיקה והריפוי של אי , למען הזהירות, לפיכך. 2014בספטמבר 

החל מהמועד של הדוחות , העמידה ביחסים הפיננסיים לפי שטר הנאמנות האמור
למחזיקי אגרות החוב של דורי בניה עשויות להיות , 2014הכספיים לרבעון השלישי לשנת 

, בהתאם. טענות לקיומה של עילה להעמדת אגרות החוב של דורי בניה לפירעון מיידי
  .אגרות החוב שלה כהתחייבות שוטפתהציגה דורי בניה בדוחותיה הכספיים את 

  

התחייבה גזית פיתוח לעמוד באמת מידה פיננסית , בהתאם להוראות ההסכם עם גוף מממן .3
 30ליום ). אמת המידה -להלן (ח "מיליון ש 500-של הון עצמי מינימאלי שלא יפחת מ

הוראות בהתאם ל. ח"מיליון ש 477 -עמד הונה העצמי של גזית פיתוח על כ 2014, בספטמבר
תקופת  -להלן (במהלכה היא נדרשת לתקן את ההפרה , הסכם לגזית פיתוח תקופה קצובהה

לפיכך החליטה החברה לפעול להגדלת הונה העצמי של גזית פיתוח באופן שעד ). הריפוי
  .להלן 'ו5ראה באור , תום תקופת הריפוי תעמוד גזית פיתוח באמות המידה

  

 BBB-  -לזמן ארוך מ CTYאת דירוג האשראי של  S&Pהעלתה חברת הדירוג  2014 ,בחודש יולי .4
  .עם אופק דירוג יציב, BBB - ל
  

 - לזמן ארוך מ CTYאת דירוג האשראי של  Moody’sהעלתה חברת הדירוג  2014 ,בחודש יולי
3Baa 2 - לBaa עם אופק דירוג יציב.  
  

האשראי לכל סדרות  דירוג &P MaalotS  אישררה חברת הדירוג 2014, באוגוסט 14ביום  .5
  .עם אופק דירוג יציב 'ilAA-' חוב של החברה שבמחזור ברמת דירוגאגרות ה

  

אישררה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות  2014, באוקטובר 19ביום 
  .עם אופק דירוג יציב 3Aaהחוב של החברה שבמחזור ברמת דירוג 

  

אישר דירקטוריון החברה העמדת הלוואה לגזית פיתוח בסכום של עד  2014, בחודש אוגוסט .6
  :מתווה להשקעות בהון קבוצת דורי הכולל את הרכיבים הבאים ח לצורך הגשת"מליון ש 200
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  )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3באור 
  

קבוצת ח בדרך של הנפקה פרטית של מניות "מיליון ש 130הנפקת הון בהיקף של   )א( 
במישרין (באופן שלאחר ההקצאה שיעור החזקתה של גזית פיתוח , לגזית פיתוח דורי

  .קבוצת דורימהון המניות של  85% -יעמוד על כ קבוצת דוריב) ובעקיפין
 2014יה בין החודשים פברואר המחאת קווי האשראי שהעמידה גזית פיתוח לדורי בנ  )ב(

, ")קווי האשראי המומחים(" קבוצת דוריח ל"מיליון ש 250בהיקף של , 2014עד יוני 
מיליון  250של . נ.לגזית פיתוח בע קבוצת דוריידי -בתמורה להנפקת שטר הון צמית על

תחליט על חלוקת  קבוצת דורייפרע רק אם אשר , ריבית שטר ההון נושא. ח"ש
  .תחת תנאים מסוימים, קבוצת דוריהמירה למניות עד מחצית משטר ההון . דיבידנד

להציע לדורי בניה כי מחצית מקווי האשראי המומחים יומרו  התחייבה קבוצת דורי  )ג(
  .למניות דורי בניה

אשר , ח"מיליון ש 70בהיקף של עד  קבוצת דוריהעמדת הלוואה מגזית פיתוח ל  )ד(
סדרה (תשלים הצעת רכש לאגרות החוב  קבוצת דוריוככל ש משיכתה תבוצע רק אם

כאשר גזית פיתוח תהא רשאית לוותר על התנאי , של דורי בניה באופן כלשהו) 'א
  .האמור לפי שיקול דעתה הבלעדי

כי הכספים שיתקבלו אצלה במסגרת ההנפקה הפרטית ומשיכת  התחייבה קבוצת דורי  )ה(
הנזילות , ובם המכריע לחיזוק מבנה ההוןההלוואות ממסגרת האשראי ישמשו בר

ובכללם העמדת אמצעים נזילים בהתאם לצרכיה , ותזרים המזומנים של דורי בניה
  .השוטפים של דורי בניה

  

את חלק המתווה האמור  קבוצת דוריאישרה האסיפה הכללית של  2014בספטמבר  28ביום 
ו מיד לאחר אישור האסיפה ד לעיל הושלמ-ב ו, הרכיבים א. לעיל שהיה כפוף לאישורה

כי הסכום  2014, בנובמבר 24התחייבה גזית פיתוח ביום , כמו כן .קבוצת דוריהכללית של 
של דורי בניה בכל דרך ) 'סדרה א(לעיל יועמד לשם סילוק אגרות החוב  )ד(האמור בסעיף 

  .שהיא
  

- הוגשו במחלקה לעניינים כלכליים בבית המשפט המחוזי בתל 2014בחודשים יולי ואוגוסט  .7
דירקטורים ונושאי , קבוצת דורי, כנגד דורי בניה, אביב בקשות לאישור תובענות כייצוגיות
עניינן של הבקשות . וכן כנגד גזית פיתוח והחברה, משרה שלהן ורואה החשבון המבקר שלהן

כתוצאה , לפי העניין, קבוצת דוריאו ב/לציבור המשקיעים בדורי בניה ו נזק שנגרם לכאורה
ואי דיווח , לרבות בדוחות הכספיים שלה, מפרסום מידע מטעה לכאורה בדיווחי דורי בניה

ובאופן , במועד על מידע שלילי מהותי אודות תוצאותיה הכספיות ומצבה הכספי של דורי בניה
עילות התביעה בבקשות האמורות כוללות . קבוצת דורי נגרר אודות תוצאותיה הכספיות של

ביניהן הכללת פרטים מטעים בדוחות הכספיים , 1968 –ח "תשכ, עילות מכוח חוק ניירות ערך
ביחס להוראות (הפרת חובה חקוקה , עוולת רשלנות מדיני הנזיקין, ודיווחים חסרים ומטעים

והכל בהתייחס לדיווחיה של דורי , יפוחוק) חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו וכן חוק החברות
בכפוף (ח "מיליון ש 75 - ח ל"מיליון ש 13התביעות האמורות הינן בסכומים הנעים בין . בניה

לרבות (אשר אינם מהותיים לחברה , )לכימות הנזק המדויק במסגרת הדיונים בתובענות
ודירקטורים ונושאי  דוריקבוצת כמו כן הוגשו שתי תביעות נגזרות כנגד דורי בניה ו ).במצטבר

  .משרה שלהן בנוגע לחלוקת דיבידנד שביצעה דורי בניה לבעלי מניותיה
הורה בית המשפט כי התובעים בתביעות הייצוגיות יגישו בקשה אחת  2014בנובמבר  9ביום 

ולמעט שתי התביעות , למעט התביעה מטעם התנועה לאיכות השילטון, מאוחדת מטעמם
קבע בית המשפט כי , חס לשתי הבקשות לאישור תביעות נגזרותבי. האחרונות שנמחקו

לאחר הגשת , 2014בדצמבר  9תינתן על ידו ביום , החלטה בעניין סדרי הדין בבקשות אלה
  .עמדת הצדדים הרלוונטיים
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  מכשירים פיננסיים  -: 4באור 
  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .א
  

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

  .תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם
  

כולל חלויות (השווי ההוגן והערכים בדוחות הכספיים של יתר ההתחייבויות הפיננסיות 
   :הינם כדלקמן, ל המצב הכספי לפי עלותן המופחתתהמוצגות בדוח ע) שוטפות

 

   
, בספטמבר 30ליום 

2014
, בספטמבר 30ליום 

2013 
, בדצמבר 31ליום 

2013 

 יתרהשווי הוגן יתרהשווי הוגןיתרה   
שווי 
 הוגן

 ח"מליוני ש   
         
 24,598  23,070  24,426  22,856  26,772 24,712 אגרות חוב  
 1,273  1,221  1,331  1,283 1,298 1,238 אגרות חוב להמרה  

  
 התחייבויות נושאות ריבית

 15,090  14,767  16,128  15,761  12,380 11,974 למוסדות פיננסיים ולאחרים     
            

    37,924 40,450  39,900  41,885  39,058  40,961 
 

  סיווג המכשירים הפיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ב
  

במהלך תקופת הדיווח לא חל שינוי מהותי בקשר עם סיווג הנכסים והתחייבויות הפיננסיות 
, בנוסף. 2013, בדצמבר 31בהשוואה לסיווגם ליום , אשר נמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן

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

 
  אירועים לאחר תאריך הדיווח  -: 5באור 

 
אגרות חוב ) ח"ליון שמ 1,627- כ( .נ.מליון אירו ע 350ר לציבו ATRהנפיקה  2014 בחודש אוקטובר  .א

לפרעון ועומדות  3.625%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , אשר אינן מובטחות בשעבוד
 .2022, אוקטוברחודש ב

  
אגרות חוב ) ח"ליון שמ 1,627- כ( .נ.מליון אירו ע 350ר לציבו CTYהנפיקה  2014 אוקטוברבחודש   .ב

 1ועומדות לפרעון ביום  2.5%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , אשר אינן מובטחות בשעבוד
  .2024, באוקטובר

 
התקשרה החברה בהסכם הקצאה פרטית לפיו יונפקו למשקיע פרטי   2014בחודש ספטמבר   .ג

מליון כתבי אופציה לא סחירים ולחברה בת בבעלות מלאה  3.4 - מליון מניות החברה ו 1.7מסווג 
סך . מליון כתבי אופציה לא סחירים 1.4 - מליון מניות החברה ו 0.7של החברה האם יונפקו 

דולר  13.25 המשקפת, ח"מליון ש 117- התקבלה בהקצאה הסתכמה בכהתמורה המיידית ש
 13אופציה הונפקו ללא תמורה נוספת וניתנים למימוש תמורת תוספת מימוש של הכתבי . למניה

 2014ההקצאה הושלמה בחודש אוקטובר . 2014, בדצמבר 29דולר לכל כתב אופציה עד ליום 
 . פציהועד למועד אישור הדוחות לא מומשו כתבי או

 
 CTYמליון מניות של  3.5-כ במהלך המסחר בבורסה רכשה החברה 2014אוקטובר במהלך   .ד

כתוצאה מהרכישות עלה שיעור החזקת החברה ). ח"מליון ש 42-כ(מליון אירו  8.8-בתמורה לכ
ח אשר ייזקף "שמליון  3- בגידול בהון בסך של כ צפויה להכירוהחברה  42.8%- לכ CTY-ב

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

  
 ATRמליון מניות של  4.7- כ במהלך המסחר בבורסה רכשה החברה 2014אוקטובר במהלך   .ה

כתוצאה מהרכישות עלה שיעור החזקת החברה ). ח"מליון ש 85-כ(מליון אירו  18.3- בתמורה לכ
החברה  ATR - תפת במאחר ובעקבות העסקה נותרה לחברה שליטה משו. 41.0%-לכ ATR-ב

ח המחושב בהתאם "שמליון  40-45-בסך של כ רווח מרכישה במחיר הזדמנותיב צפויה להכיר
 .2014, בספטמבר 30ושער החליפין של האירו ליום  ATRלהון העצמי של 

  
, למניות גזית פיתוח מליון כתבי אופציה המירים 1.7 - גזית פיתוח כ הקצתה 2014 נובמברבחודש   .ו

שנים ממועד  3כתבי האופציה ניתנים למימוש במשך . בדרך של הנפקת זכויות, ללא תמורה
, 6.7% - הנושאת ריבית בשיעור של כ, ח למניה"ש 18.29תמורת תוספת מימוש בסך , הקצאתם

כל כתבי האופציה שהוקצו  דירקטוריון החברה אישר מימוש .צמודה למדד וכפופה להתאמות
כנגד קיטון ביתרת ההלוואות שהועמדו לגזית , ח"ש ןמיליו 23.5 - ה בסכום כולל של כחברל

  .פיתוח על ידי החברה
  

 50אישר דירקטוריון החברה העמדת קו אשראי לגזית פיתוח בסך של  2014, בנובמבר 24ביום   .ז
ם זהים וגזית פיתוח התחייבה להעמיד קו אשראי בתנאי ,2017לחודש נובמבר ח עד "ש מיליון

 .קבוצת דורידעתה הבלעדי של לפי שיקול צמית לקבוצת דורי אשר יהיה המיר לשטר הון 
  

יות של דורי פרסום הצעת רכש מלאה למנ קבוצת דוריאישר דירקטוריון  2014בנובמבר  24ביום   .ח
ופרסום הצעת ) ח"מיליון ש 17.5- כובסך כולל של (ח למניה "ש 1.25בתמורה לסך של , בניה

 1ח לכל "ש 1.04בתמורה לסך של , של דורי בניה) 'סדרה א(רכש לרכישת מלוא אגרות החוב 
הצעות הרכש ). ח"מיליון ש 81.9- כובסך כולל של (ח ערך נקוב של אגרות החוב האמורות "ש

 16-ו 2014, בדצמבר 15ותום תקופת הקיבול שלהן חל בימים  האמורות אינן מותנות זו בזו
 וקבוצת דורי, במקרה שתתקבל כל הצעת רכש כאמור במלואה. בהתאמה, 2014, בדצמבר

לשם מחיקת ניירות קבוצת דורי תפעל , תחזיק בכל ניירות הערך נשוא הצעת הרכש הרלוונטית
) 'סדרה א(או אגרות החוב /ורי בניה ואם תמחקנה מניות ד. הערך הרלוונטיים מהמסחר בבורסה

או תחדל /דורי בניה תהפוך לחברה פרטית ו, של דורי בניה מהמסחר בבורסה כאמור לעיל
 .לפי העניין, מונח זה בחוק החברות כהגדרת" חברת אגרות חוב"להיות 

  
. מודיעה החברה בסוף כל שנה על הדיבידנד הצפוי לשנה העוקבת, בהתאם למדיניות החברה  .ט

אגורות  46 -לא יפחת מ 2015כי הדיבידנד שיוכרז בשנת , הודיעה החברה 2014ודש נובמבר בח
 2013חלף מדיניות דיבידנד שהוכרזה בנובמבר , )ח למניה בחישוב שנתי"ש 1.84(למניה לרבעון 

האמור לעיל ). ח למניה בחישוב שנתי"ש 1.80(אגורות למניה ברבעון  45על פיה חולק סכום של 
ומם של רווחים ראויים לחלוקה במועדים הרלוונטיים וכפוף להוראות כל דין הרלוונטיות כפוף לקי

לרבות לעניין יעוד אחר לרווחיה , לחלוקת הדיבידנד ולהחלטות אשר החברה רשאית לקבל
  .ושינוי מדיניות זו

 
- כסך כולל של (ח למניה "ש 0.45הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2014, בנובמבר 24ביום   .י

, בדצמבר 15 לבעלי המניות של החברה ביום  2014, בדצמבר 29לתשלום ביום ) ח"מליון ש 80
2014.  
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  פעילות מגזרי  - :6 באור
  

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

   
מרכזים 

מסחריים 
ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות 
 מאוחדלמאוחד

 בלתי מבוקר   
 ח"מליוני ש   
    חודשים 9לתקופה של  

  
 30שהסתיימה ביום 

        2014, בספטמבר

           

 4,668  )1,224( 355  1,012  1,021 1,020 1,553 931  הכנסות המגזר 
          
 2,295  )42( 161  )318( 601 646 901 346 מגזרי) הפסד(רווח  
          
 )1,229(       נטו, הוצאות מימון 
           
 1,066        רווח לפני מסים על ההכנסה 

 

   
מרכזים 

מסחריים 
ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
אירופה

יזום וביצוע 
עבודות 
קבלניות 

(** 
מגזרים 
אחרים

התאמות 
 מאוחדלמאוחד

 מבוקר בלתי   
 ח"מליוני ש   
        חודשים 9לתקופה של  

  
 30שהסתיימה ביום 

        2013, בספטמבר

           

 5,152  )1,051( 393  1,172 999 1,055 1,674 910  הכנסות המגזר 
          
 3,040  *) 334  213  8 550 653 *) 965 *) 317  רווח מגזרי 
          
 )1,354(       נטו, הוצאות מימון 
           

 
רווח לפני מסים על 

 1,686         ההכנסה
           
.'ד2ראה באור , סווג מחדש*)    
.'ו2ראה באור , הוצג מחדש**)  
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     )המשך(מגזרי פעילות  -: 6באור 

   
מרכזים 
 מסחריים
ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות 
מאוחדלמאוחד

 בלתי מבוקר   
 ח"מליוני ש   
        חודשים 3לתקופה של  

  
 30שהסתיימה ביום 

        2014, בספטמבר

           

 1,612  )393( 102  412  331 333 524 303  הכנסות המגזר 
          
 828  21  6  )26( 187 221 323 96 מגזרי) הפסד(רווח  
          
 )561(        נטו, הוצאות מימון 
           

 
רווח לפני מסים על 

 267         ההכנסה
 

   
מרכזים 

מסחריים 
ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום וביצוע 
עבודות 
קבלניות 

(** 
מגזרים 
אחרים

התאמות 
מאוחד למאוחד

 בלתי מבוקר   
 ח"מליוני ש   
        חודשים 3לתקופה של  

  
 30שהסתיימה ביום 

        2013, בספטמבר

           

 1,599  )374( 130  345  328 347 534 289  הכנסות המגזר 
          
 1,084  *) 174  76  )4( 185 229 *) 315 *) 109 מגזרי) הפסד(רווח  
          
 )505(       נטו, הוצאות מימון 
           

 
רווח לפני מסים על 

 579         ההכנסה
          .'ד2ראה באור , סווג מחדש*)  

          .'ו2ראה באור , הוצג מחדש**)  
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          )המשך(מגזרי פעילות  -:6באור

   
מרכזים 

מסחריים 
ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות 
מאוחדלמאוחד

 מבוקר   
 ח"מליוני ש   
        לשנה שהסתיימה ביום 

        2013, בדצמבר 31  

           

 6,818  )1,445( 526  1,569  1,345 1,406 2,216 1,201  הכנסות המגזר 
          
 4,086  517  326  )79( 743 884 1,275 420 מגזרי) הפסד(רווח  
          
)1,636(        נטו, הוצאות מימון 

           

 
רווח לפני מסים על 

 2,450         ההכנסה
 

         נכסי המגזר 

   
מרכזים 

מסחריים 
ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום וביצוע 
עבודות 
 קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות 
מאוחדלמאוחד

 בלתי מבוקר   
 ח"מליוני ש   
69,699  )3,459( 5,276  1,672  13,663 15,716 25,691 11,140 2014, בספטמבר 30 

          
69,048  )5,844( 6,362  *) 1,886  14,509 15,891 25,510 10,734 2013, בספטמבר 30 

          

 
 2013, בדצמבר 31

67,927  )5,463( 6,289  1,757  14,339 15,865 24,438 10,702  )מבוקר(

           
    .'ו2ראה באור , הוצג מחדש*)  
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  משותפת בשליטה חברה של תמציתי כספי ומידע כספיים דוחות צירוף   - :7 באור

  

 השווי שיטת לפי המדווחת משותפת בשליטה חברה ,ATR של הכספיים הדוחות את מצרפת החברה
  .המאזני

  
 השפעות ).EU( האירופאי האיחוד י"ע שאומץ כפי IFRS-ל בהתאם ערוכים ATR של הכספיים הדוחות

 על שפורסם כפי IFRS-ל EU-ה ידי על שאומץ כפי IFRS-מ ATR של הכספיים הדוחות של ההתאמה
 4.6486=אירו 1 הדיווח לתאריך( באירו ערוכים ATR של הכספיים הדוחות .מהותיות אינן ,IASB ידי
  ).ח"ש

 
 ) %100 - כמוצג בדוחותיה הכספיים( ATRמידע כספי תמציתי של 

  
     - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי  
 ליום   
 בדצמבר 31 בספטמבר 30ליום   
  2014 2013  2013 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"מליוני ש  

 1,669 1,834 1,422 נכסים שוטפים 
 14,322 14,463 13,593נכסים לא שוטפים 

 408  569  457 התחייבויות שוטפות 
 4,741  4,732  4,090 התחייבויות לא שוטפות 

 ATR 10,472  10,999  10,845הון מיוחס לבעלי מניות  
 )ATR)4()3()3זכויות שאינן מקנות שליטה של  
    

 -מידע כספי תמציתי על רווח או הפסד הכולל  

לשנה        
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 

   

חודשים  9-ל
 שהסתיימו 

  בספטמבר 30ביום 

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

  בספטמבר 30ביום 
   20142013 2014 2013 2013  
  מבוקרבלתי מבוקר   
  ח"מליוני ש   
  1,345   328   331   999 1,021 הכנסות מהשכרת מבנים  
  915  222  234  686 726 נטו מהשכרת מבנים, הכנסה תפעולית  
  640  194  174  595 419  רווח תפעולי  
  364  154  105  405 277  רווח נקי  

       :מיוחס ל  
  ATR 277 405  105  154  364בעלי מניות   
  * )-   * )-  * )-   * )-  * )-  ATRזכויות שאינן מקנות שליטה של   
  330  130  88  401 234  רווח כולל  

       :מייוחס ל  
  ATR 234 401  88  130  330בעלי מניות   
  * )-   * )-  * )-   * )-  * )-  ATRזכויות שאינן מקנות שליטה של   
       

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



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

 

73  

 על הדוחות הכספיים IAS 12 -ויישום ההבהרה ל) Restatement(השפעות ההצגה מחדש -:8באור 
     
 :' ו2וההצגה מחדש כאמור בבאור ' ה2כאמור בבאור 12IAS-להלן השפעות יישום ההבהרה ל 
     
  - ) בלתי מבוקר( 2013, בספטמבר 30השפעות על הדוח המאוחד על המצב הכספי ליום  
        
        

כפי שדווח  
בעבר

השפעת 
 -הבהרה ל

12 IAS  

השפעת הצגה  
מחדש 

)Restatement( 

 
כמוצג בדוחות 
     כספיים אלו

 ח"מליוני ש  
       נכסים 
        
  695  )74(- 769 לקוחות והכנסות לקבל 
  258   3 - 255 חייבים ויתרות חובה 
  688   )3(- 691 מלאי בניינים ודירות למכירה 
  183   2 - 181  מסים נדחים 
   
  69,048  )72(- 69,120 סך הכל נכסים 
      
     
       התחייבויות 
       
  906   11 - 895 ספקים ונותני שירותים 
 30   )8(- 38 מסים שוטפים לשלם 
 3,333  )10(357 2,986  מסים נדחים 
       
 46,433   )7(357 46,083 כ התחייבויות"סה 
     
      הון 
       
 5,012  )24()180(5,216  יתרת רווח 

 )1,525(  )2( 4 )1,527( קרנות הון 
      
 7,984  )26( )176(8,186 הון המיוחס לבעלי מניות החברה 
      
 14,631  )39()181(14,851 זכויות שאינן מקנות שליטה 
     
 22,615  )65()357(23,037  כ הון"סה 
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על הדוחות הכספיים  IAS 12 -ויישום ההבהרה ל ) Restatement(השפעת הצגה מחדש -:8באור 
 )המשך(

 
בלתי ( 2013, בספטמבר 30ת על דוח רווח והפסד מאוחד לתשעה חודשים שהסתיימו ביום השפעו
  - )מבוקר

    
כפי 

שדווח 
בעבר

השפעת 
 - הבהרה ל 

12 IAS(* 
 

השפעת הצגה 
מחדש 

)Restatement(
 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו       

    
 ח"מליוני ש

 )רווח נקי למניהלמעט נתוני (
      
     

 
קרקעות , הכנסות ממכירת בניינים

 1,275  )45( - 1,320 ומביצוע עבודות   

 
קרקעות , עלות מכירת בניינים

 1,211   )3( - 1,214 והעבודות שבוצעו   
     

 
 קרקעות , רווח גולמי ממכירת בניינים

 64  )42( - 106 ומביצוע עבודות   
     

 
 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 

 166   2   - 164 נטו, בשיטת השווי המאזני   
     
 3,040  )40( - 3,080  רווח תפעולי 
     
 162  )9( 50 121 מסים על ההכנסה 
     
 1,524  )31( )50(1,605  רווח נקי 
      
      :מיוחס ל 
      
 703  )11( )25(739 בעלי מניות החברה 
 821  )20( )25(866 ויות שאינן מקנות שליטהזכ 
     
  1,605)50( )31(  1,524 
     
     
     
      וח נקי למניה המיוחס לבעלי מניותרו 
     ) :ח"בש(החברה   
 4.14  )0.07( )0.15(4.36 בסיסירווח נקי  
      
 4.13  )0.06( )0.15(4.34 רווח נקי מדולל 

חלק בעלי המניות(ח "מליון ש 11 - הסתכמה לכ IAS 12סך ההשפעה על הרווח הכולל האחר בגין  *) 
 .גין התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץב) ח"מליון ש 5
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על הדוחות הכספיים  IAS 12 -ויישום ההבהרה ל ) Restatement(השפעת הצגה מחדש -:8באור 
 )המשך(

 
בלתי ( 2013, בספטמבר 30השפעות על דוח רווח והפסד מאוחד לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 - )מבוקר

כפי שדווח     
בעבר

השפעת 
 - הבהרה ל 

12 IAS (**
 

השפעת הצגה 
מחדש 

)Restatement(
 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו       

    
 ח"מליוני ש

 )רווח נקי למניהלמעט נתוני (
      
     

 
קרקעות , הכנסות ממכירת בניינים

 348  )24(- 372 ומביצוע עבודות    

 
קרקעות , עלות מכירת בניינים

 335  )2( - 337 והעבודות שבוצעו   
       
     

 
קרקעות , רווח גולמי ממכירת בניינים

 13  )22(- 35 ומביצוע עבודות   
     
 )142( )1( - )*)141(הוצאות הנהלה וכלליות 
     

 

חלק החברה ברווחי חברות 
 המטופלות

 61 2 - 59 נטו, בשיטת השווי המאזני   
     
 1,084  )21(- 1,105  רווח תפעולי 
     
 19 -  25 )6()הטבת מס(מסים על ההכנסה  
     
 560  )21( )25(606  רווח נקי 
     
     :מיוחס ל 
     
 314 )7( )13(334 בעלי מניות החברה 
 246  )14( )12(272 ויות שאינן מקנות שליטהזכ 
     
  606)25( )21(  560 

      רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות 
    )ח"בש(החברה    
  1.78  )0.05( )0.07(1.90 רווח נקי בסיסי 
     
  1.78  )0.04( )0.07(1.89 רווח נקי מדולל 

.'ד2ראה באור,סווג מחדש *) 
 .אינה מהותית בתקופה 12IASסך ההשפעה על הרווח הכולל האחר בגין **) 

    
       
 



     

76  

  מ"גזית גלוב בע
  

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  
  

  2014, בספטמבר 30ליום 
    

  
  

  תוכן העניינים
  
  

 עמוד 

 77 'ד38דוח מיוחד לפי תקנה 

 79 הדוחות תמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך 

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

81 

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

מזומנים המיוחסים נתונים כספיים מתוך הדוחות תמציתיים המאוחדים על תזרימי ה
 לחברה

83  

  85 מידע נוסף

  

  
  

-  - -  -  - -  - - - -  - -  -  - -  - - - -
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  לכבוד
  מ"בעלי המניות של חברת גזית גלוב בע

  אביב-תל, 1דרך השלום 
  
  ,.נ.ג.א

  
לתקנות ניירות ' ד38המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה דוח מיוחד של רואה החשבון : הנדון

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

  מבוא

, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
ולתקופות של תשעה ושלושה  2014בספטמבר  30 ליום, )החברה -להלן (מ "בעגזית גלוב של  1970- ל"התש

. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. חודשים שהסתיימו באותו תאריך
  .אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו

  
הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר הנכסים בניכוי לא סקרנו את המידע הכספי 

ואשר חלקה של  2014בספטמבר  30ח ליום "מליוני ש 4,157-נטו הסתכמו לסך של כ, ההתחייבויות המיוחסים לה
ח לתקופות של תשעה "מליוני ש 41-ח וסך של כ"מליוני ש 110- ל הסתכם לסך של כ"החברה ברווח החברה הנ

הדוחות הכספיים של אותה חברה נסקרו על ידי רואי חשבון . בהתאמה, שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריךו
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים  בגין אותה חברה , אחרים שדוח הסקירה שלהם הומצא לנו ומסקנתנו
  .מבוססת על דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים

  

  היקף הסקירה

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

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

  .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת, בהתאם לכך

  

  קנהמס

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואי חשבון אחרים
לתקנות ' ד38בהתאם להוראות תקנה , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ

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

 

 בדבר, למידע הכספי הביניים הנפרד 'בבאור ז לאמור הלב תשומת את מפנים אנו ,ל"הנ מסקנתנו תא לסייג מבלי
 של ולתקופות 2013 בספטמבר 30 ליום המידע הכספי הנפרד של  (Restatement)מחדש הצגה של בדרך התאמה
 מחברות ברווח הטעות תיקון את למפרע בהם לשקף מנת על, תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה

  .בת חברה של בביצוע בפרויקטים הצפויות והעלויות ההכנסות באומדני מטעות כתוצאה מאוחדות
  

 גבאי את קסיררקוסט פורר   ,אביב- תל

 רואי חשבון  2014, בנובמבר 24

  

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

 

  +972-3-6232525   .טל

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

  

   תמציתיים ביניים הכספיים הדוחות מתוך כספי ומידע כספיים נתונים

  לחברה המיוחסים

  

  

30  ליום הקבוצה של המאוחדים תמציתיים ביניים הכספיים הדוחות מתוך נפרד כספי ומידע כספיים נתונים להלן
 ,לחברה המיוחסים ,)מאוחדים דוחות - להלן( התקופתיים הדוחות במסגרת המפורסמים 2014 ,בספטמבר
  .1970-ל"התש ,)ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות 'ד38 לתקנה בהתאם המוצגים

  

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

  

  .השנתיים המאוחדים בדוחות 1 בבאור כהגדרתן מאוחדות חברות

 



  מ"בע גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום   
 בדצמבר 31 בספטמבר 30ליום  
 2014 2013 2013 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

     נכסים
      

      נכסים שוטפים
      

 474  19  51  מזומנים ושווי מזומנים
 363  113  106 חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לחברות מאוחדות

 17  83  10  נגזרים פיננסיים
 4  5  3  חייבים ויתרות חובה

 
 858  220  170  כ נכסים שוטפים"סה

    
    

  נכסים לא שוטפים
  

 *)    -  *)    -  *)    -  הלוואות לזמן ארוך
 108  -  296 ניירות ערך סחירים זמינים למכירה

 743  1,172  739  נגזרים פיננסיים 
 6,267  6,929  6,150 הלוואות לחברות מאוחדות

 11,913  **) 12,287  12,886 מאוחדותהשקעות בחברות 
 6  7  5  נטו, רכוש קבוע

 
 19,037  20,395  20,076  כ נכסים לא שוטפים"סה

    
 19,895  20,615  20,246  כ נכסים "סה

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

 .6'ראה סעיף ג, הוצג מחדש והותאם למפרע**) 
 

 .נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי 



  מ"בע גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום  
 בדצמבר 31 בספטמבר 30ליום  
 2014 2013 2013 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

      התחייבויות והון
      

      התחייבויות שוטפות
      
 256  491  691 חלויות שוטפות של אגרות חוב

 -  -  38  נגזרים פיננסיים
 4  3  2  ספקים ונותני שירותים

 181  164  166  ויתרות זכותזכאים 
 8  *) -  8  מסים שוטפים לשלם

 -  76  79  דיבידנד שהוכרז
 

 449  734  984 כ התחייבויות שוטפות"סה
   

   
  התחייבויות לא שוטפות

 
 1,154  2,003  1,131 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 10,464  9,869  10,250  אגרות חוב
 26  25  28  מסים נדחים

   
 11,644  11,897  11,409 כ התחייבויות לא שוטפות"סה

   
   הון המיוחס לבעלי מניות החברה

   
 229  229  229  הון מניות

 4,288  4,289  4,297  פרמיה על מניות
 )1,875( ) **)1,546( )1,886( קרנות הון
 5,160  **) 5,012  5,213  יתרת רווח

 
 7,802  7,984  7,853  כ הון"סה

 
 19,895  20,615  20,246  כ התחייבויות והון"סה

     ח "מליון ש 1 -מייצג סכום הנמוך מ*)   
.6'ראה סעיף ג, הוצג מחדש והותאם למפרע**) 

 .בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק 
 
  
  
 

           2014, בנובמבר 24
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  חיים כצמן 

  ר הדירקטוריון"יו
  אהרון סופר 

  ל"מנכ
  גיל קוטלר 

  ל"משנה למנכ
  ומנהל כספים ראשי

 



  מ"בע גלוב-גזית
  

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

 31ביום 
   בדצמבר

חודשים  9-ל
 שהסתיימו 

בספטמבר 30ביום 

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

בספטמבר 30ביום 
  20142013 2014 2013 2013 
 רמבוקבלתי מבוקר  
 ח"מליוני ש  
       

 2  1  1  2 2 הכנסות דמי ניהול מחברות קשורות
 330  98  69   262 210 הכנסות מימון מחברות מאוחדות

 412  42  -  269 174  הכנסות מימון אחרות
      

 744  141  70  533 386  כ הכנסות"סה
      

 79  19  14  55 47  הוצאות הנהלה וכלליות
 671  243  224  543 429  מימוןהוצאות 

 *)   -  *)   - *)   -  *)   - *)   -  הוצאות אחרות
      

 750  262  238  598 476  כ הוצאות"סה
      

 )6( )121()168( )65()90(נטו, הפסד לפני רווח מחברות מאוחדות
      

 879  **) 324  154  **) 703 381 נטו, רווח מחברות מאוחדות
      

 873  203  )14( 638 291 לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
      

 )54( )111( )1( )65(1 )הטבת מס(מסים על ההכנסה 
      

 927  314  )13( 703 290 המיוחס לחברה) הפסד(רווח נקי 
   

       
.ח"מליון ש 1-סכום הנמוך ממייצג *)

  .6'ראה סעיף ג, הוצג מחדש והותאם למפרע**)
       

 .סף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנו



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

 31ביום 
    בדצמבר

שים חוד 9-ל
 שהסתיימו 

בספטמבר 30ביום 

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

בספטמבר 30ביום 
   20142013 2014 2013 2013 
 מבוקר רבלתי מבוק   
 ח"מליוני ש   
           

 927  314  )13( 703 290 מיוחס לחברה) הפסד(רווח נקי 
        

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

     :סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד
        

 )59( )45(37  )53()4(מהפרשי תרגום מטבע חוץ) הפסד(רווח 
 3  -  6  - 25 רווח בגין ניירות ערך זמינים למכירה

      
 )56( )45(43   )53(21 המיוחס לחברה כולל אחר) הפסד(רווח 

      

 כולל אחר המיוחס  ) הפסד(רווח 
 )911( ) *)15( 170  ) *)580(14 )פעת מסלאחר הש(לחברות מאוחדות   
      
  35)633(  213 )60( )967( 
      

    :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד
        

הפסד בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע
 )6( -  -  )6(-  המיוחס לחברה מאוחדת    

        

 )973( )60( 213  )639(35 כולל אחר המיוחס לחברה) הפסד(כ רווח "סה
        

 )46( 254  200  64 325 רהכולל המיוחס לחב) הפסד(כ רווח "סה

.6'ראה סעיף ג, הוצג מחדש והותאם למפרע*) 
   

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים



  מ"בע גלוב-גזית
  

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

 31ביום 
   בדצמבר

חודשים  9-ל
 שהסתיימו 

 בספטמבר 30ביום 

חודשים  3-ל
 שהסתיימו 

בספטמבר 30ביום 
  20142013 (**2014 2013 (**2013 
 מבוקרבלתי מבוקר  
 ח"מליוני ש  

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 
    

 927  314  )13( 703 290 המיוחס לחברה) הפסד(רווח נקי 
    

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
     :מזומנים מפעילות שוטפת של החברה   

    
    :לסעיפי רווח והפסד של החברההתאמות 

      
 2  1  1 1 2 פחת 

 )71( 103  155  12 45 נטו, מימון) הכנסות(הוצאות 
 )879( )324()154( )703()381(נטו, רווח בגין חברות מאוחדות
 10  2  2 6 7 עלות תשלום מבוסס מניות

 )54( )111( )1( )65(1 )הטבת מס(מסים על ההכנסה 
    

)326()749(  3 )329( )992( 
 י נכסים והתחייבויות של שינויים בסעיפ

      :החברה   
   

 )4( )3( -  )4()13(בחייבים ויתרות חובהעלייה 
 ירידה בספקים ונותני שירותים  ובזכאים 

 -  )5( )6( )4()2( ויתרות זכות  
    

)15()8( )6( )8( )4( 
 במשך התקופהמזומנים ששולמו והתקבלו 

      :בחברה עבור    
    

 )491( )118()120( )394()465( ריבית ששולמה
 191  *) -  - 1 57  ריבית שהתקבלה 

 233  74  64  187 177 ריבית שהתקבלה מחברות מאוחדות
 )33( )25( -  )28()9( מסים ששולמו

 113  -  -  113 157 דיבידנד שהתקבל מחברה מאוחדת
 -  -  - - 14  דיבידנד שהתקבל 

    
)69()121( )56( )69(  13 

    
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

 )56( )92( )72( )175()120( של החברה      
    

.ח''מליון ש 1 -מייצג סכום הנמוך מ*)
   .6'סעיף גראה , הוצג מחדש והותאם למפרע**)

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



  מ"בע גלוב-גזית
  

  לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים תמציתיים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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חודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר 30ביום 
חודשים שהסתיימו  3-ל

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

   20142013 20142013 2013 
 מבוקר בלתי מבוקר   
        
 ח"מליוני ש   

     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

 )2( )1( - )2()1( רכישת רכוש קבוע
 *) -  -  - - *) -  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )1,200( )172( )321()975()901( השקעות בחברות מאוחדות

 231  -  124 - 168 פדיון מניות בכורה של חברה מאוחדת 
 212  )225( 353 )396(371 נטו, הלוואות לחברות מאוחדות) מתן(קבלת 

 )105( -  - - )154(השקעה בניירות ערך סחירים זמינים למכירה
)ששימשו לפעילות(מפעילות מזומנים נטו שנבעו 

 )864( )398( 156  )1,373()517( השקעה של החברה      

     מזומנים מפעילות מימון של החברה תזרימי 

 489  -  - 489 - הנפקת הון מניות בניכוי הוצאות הנפקה
 *) -  -  *)   -  *)   - *) -  מימוש כתבי אופציה למניות

 *) -  -  -  *)   - - פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה
 )298( )76( )79()147()158(דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 1,670  -  - 856 445 הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה
 )885( )40( )8()449()206(פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב

 קווי אשראי לזמן ארוך מתאגידים) פרעון(משיכת 
 )753( 450  14 33 17  נטו, בנקאיים   

 392  -  - - 123  התרת עסקאות גידור 
)ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 615  334  )73(782 221  מימון של החברה         

 )1( 6  )6(5 )7(הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנים

 )306( )150( 5 )761()423(במזומנים ושווי מזומנים ) ירידה(עלייה 
 780  169  46 780 474 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

        
 474  19  51 19 51 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

     פעילות מהותית שלא במזומן של החברה

 המרת הלוואות לחברות מאוחדות כנגד 
 214  214  48 214 48  הנפקת מניות   

 -  76  79 76 79 דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה

  .ח"מיליון ש 1- מייצג סכום הנמוך מ*)
 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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  כללי  .א
  

ולתקופות של תשעה חודשים  2014, בספטמבר 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ד38בהתאם להוראות תקנה , באותו תאריך ושהסתיימושלושה חודשים 
יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות . 1970- ל"התש, )תקופתיים ומיידיים

ה באותו תאריך ולמידע הנוסף ולשנה שהסתיימ 2013, בדצמבר 31הכספיים השנתיים של החברה ליום 
אושרו על ידי דירקטוריון כפי שפורסמו מחדש בעקבות תיאומים בדרך של הצגה מחדש ו, אשר נלווה אליהם

 30וגם בהקשר לדוחות כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים ליום  2014, בספטמבר 10החברה ביום 
  .2014, בספטמבר

  
. ח"ש יליארדמ 0.8-לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ) דיווחתאריך ה -להלן ( 2014, בספטמבר 30ליום   .ב

ח "ליארד שימ 2.9- לחברה ולחברות בנות בבעלותה המלאה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך של כ
ל יאפשרו לחברה לעמוד בפרעון "הנהלת החברה בדיעה כי המקורות הנ. הניתנים לניצול מיידי
   .התחייבויותיה לזמן קצר

  
  

 רועים מהותיים בתקופת הדיווחאי  .ג
  

חלק . מליון אירו 66- על דיבידנד בסך של כ CTYהכריזה  2014הראשון לשנת במהלך הרבעון  .1
 .ח"מליון ש 157-הסתכם בכ, 2014אשר שולם בחודש מרס , החברה בדיבידנד

 
 445- של כ נטו בהיקף 2014 פרילבחודש א) ב"סדרה י(של אגרות חוב  הרחבהלפרטים בדבר  .2

 .לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 2'ב3ראה באור , ח"מליון ש
 

מליון מניות בתמורה  77.9-של כ ,2014בחודש יוני  CTYשל  הנפקה פרטית לפרטים בדבר השלמת .3
מליון  196.5 - וכן הנפקת זכויות בהיקף של כ, )אירו למניה 2.65(מליון אירו  206.4-כוללת של כ

שהושלמה בחודש , ח"מליון ש 411-בהשתתפות החברה בהיקף של כ, )ח"מליון ש 922- כ(אירו 
 .לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 1'א3ראה באור , 2014יולי 

  
לפרטים בדבר התקשרות החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה בהסכם להעמדת הלוואה  .4

ת הכספיים לדוחו 4'ב3ראה באור , דולרית פרטית ממשקיע מוסדי לחברות הבנות בערבות החברה
 .ביניים מאוחדים

  
מליון  200אישור דירקטוריון החברה להעמדת הלוואה לגזית פיתוח בסכום של עד לפרטים בדבר  .5

לדוחות  6'ג3ראה באור  ,ידי גזית פיתוח- מתווה להשקעות בהון קבוצת דורי עלח לצורך הגשת "ש
  .כספיים ביניים מאוחדיםה

  
 30ליום והתאמה למפרע של הדוחות הכספיים ) Restatement(לפרטים בדבר הצגה מחדש  .6

' ה2 יםראה באור, ושלושה חודשים שהסתיימו באותו מועד תשעהולתקופות של  2013 ספטמברב
 .בדוח זה 'זיים מאוחדים וכן סעיף לדוחות כספיים בינ' ו2- ו
 

את דירוג האשראי של כל סדרות  S&P Maalotאישררה חברת הדירוג  2014, באוגוסט 14ביום  .7
 .עם אופק דירוג יציב' ilAA-'אגרות החוב של החברה שבמחזור ברמת דירוג 

  
אישררה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות  2014, באוקטובר 19ביום 

  .עם אופק דירוג יציב Aa3החוב של החברה שבמחזור ברמת דירוג 
  

מליון כתבי אופציה בדרך של זכויות במחיר מימוש  3 -כ שלגזית פיתוח ב הנפקהלפרטים בדבר  .8
ראה באור , ומימוש כל כתבי אופציה שהוענקו לחברה על ידי גזית פיתוח ח למניה"ש 21.34של 

 .לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 2'א3
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  מכשירים פיננסיים -  IFRS 7  .ד
 

  :שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .1

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

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

 

   
, בספטמבר 30ליום 

2014
, בספטמבר 30ליום 

2013  
, בדצמבר 31ליום 

2013 

   
ערך 
שווי הוגןבספרים

ערך 
 שווי הוגןבספרים

ערך 
שווי הוגןבספרים

ח"מליוני ש   
      :כ התחייבויות"סה  
         
 11,866  10,720  11,712  10,360 12,327 10,941  אגרות חוב  

  
 הלוואות מתאגידים 

 1,175  1,154 2,022  2,003 1,138 1,131 בנקאיים ואחרים   
         
    12,072 13,465 12,363   13,734  11,874  13,041 

 
  :סיווג המכשירים הפיננסיים לפי מדרג השווי ההוגן .2

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

לא היו , בנוסף. 2013, בדצמבר 31בהשוואה לסיווגם ליום , גןנמדדים בדוחות הכספיים בשווי הו
וכן לא היו העברות לתוך , 2ורמה  1בין רמה  יםפיננסי יםהעברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר

  .יםפיננסי יםבגין מדידת שווי הוגן של מכשיר 3או מחוץ לרמה 
  

  אירועים לאחר תאריך הדיווח.          ה
  

מליון כתבי אופציה לא סחירים  3.4 -מליון מניות החברה ו 1.7לפרטים בדבר הקצאה פרטית של  .1
מליון כתבי אופציה לא סחירים  1.4 - מליון מניות החברה ו 0.7למשקיע פרטי מסווג והקצאה של 

 .לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים' ג5ראה באור , לחברה בת בבעלות מלאה של החברה האם
  

 -בתמורה לכ CTYמליון מניות של  3.5 -בדבר רכישת החברה במהלך המסחר בבורסה כ לפרטים .2
 .לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים' ד5ראה באור , )ח"מליון ש 42 -כ(מליון אירו  8.8

  
מליון כתבי אופציה בדרך של זכויות במחיר מימוש  1.7-לפרטים בדבר הנפקה בגזית פיתוח של כ .3

ו לחברה על ידי צמימוש כל כתבי אופציה שהוקואישור דירקטוריון החברה לח למניה "ש 18.29של 
 .לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים' ו5ראה באור , גזית פיתוח

  
לדוחות הכספיים ' ט5ראה באור , 2015לפרטים בדבר עדכון מדיניות הדיבידנד של החברה לשנת  .4

  .ביניים מאוחדים
  
  דיבידנד שהוכרז          . ו

  
מליון  80 -סך כולל של כ(ח למניה "ש 0.45הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2014, בנובמבר 24 ביום
  .2014, בדצמבר 15לבעלי המניות של החברה ביום  2014, בדצמבר 29לתשלום ביום ) ח"ש
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 על הדוחות הכספיים IAS 12 - ויישום ההבהרה ל ) Restatement(השפעת הצגה מחדש .ז

להלן השפעות ההצגה מחדש בקשר עם תיקון טעות באומדני ההכנסות והעלויות של פרוייקטים בדורי בניה
ראה( 12IAS  -למפרע בגין יישום ההבהרה ל וההתאמה ) לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים' ו2ראה באור (

).לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים' ה2באור 

     2013, בספטמבר 30ליום  -בדוחות על המצב הכספי  

  

כפי שדווח 
בעבר

השפעת 
 - הבהרה ל 

12 IAS  

 

השפעת הצגה 
מחדש 

)Restatement(

 

כמוצג בדוחות 
   כספיים אלו

 

 
 ח"מליוני ש  
        

 12,287  )26( )176(12,489 השקעות בחברות מאוחדות 
 5,012  )24( )180(5,216  חיתרת רוו 
 )1,546( )2(4 )1,548( קרנות הון 
 7,984  )26( )176(8,186 המיוחס לבעלי מניות החברה כ הון"סה 
       
   2013, בספטמבר 30לתשעה חודשים שהסתיימו ביום  - בדוחות על הרווח או הפסד והרווח הכולל 

  

כפי שדווח 
בעבר

השפעת 
 - הבהרה ל 

12 IAS 

 

השפעת הצגה 
מחדש 

)Restatement(

 

כמוצג בדוחות
 כספיים אלו

 

  

 

  

  ח"מליוני ש  

         

  703   )11()25(739 נטו, רווח מחברות מאוחדות 

  703   )11()25(739 רווח נקי מיוחס לחברה 

 
 הפסד כולל אחר המיוחס לחברות 

  )580(  - 5 )585( מאוחדות   

  64   )11()20(95 כ רווח כולל המיוחס לחברה"סה 

        

  2013, בספטמבר 30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  - בדוחות על הרווח או הפסד והרווח הכולל 

  

כפי שדווח 
בעבר

השפעת 
 - הבהרה ל 

12 IAS  

 

השפעת הצגה 
מחדש 

)Restatement(

 

כמוצג בדוחות
 כספיים אלו

 

  

 

  

  ח"מליוני ש  

         

  324   )7( )13(344 נטו, רווח מחברות מאוחדות 

  314   )7()13(334 רווח נקי מיוחס לחברה 

 
 הפסד כולל אחר המיוחס לחברות 

  )15(  - )2()13( מאוחדות   

  254   )7()15(276 כ רווח כולל המיוחס לחברה"סה 
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  )א(ג38הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה

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

  :חברי ההנהלה הם, לעניין זה

  ;מנהל כללי, אהרון סופר  .1

  ;ל ומנהל כספים ראשי"משנה למנכ, יל קוטלרג  .2

  ;מנהלת אחריות תאגידית, ורדה צונץ  . 3

  .ל וחשב"סמנכ, רמי ווייסנברגר  .4

  .ל מימון"סמנכ, רונן גלס  .5

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

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

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

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

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

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט , בשל המגבלות המבניות שלה
  .שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

לתקופה  רבעוניאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הבדבר  רבעוניבדוח ה
הבקרה  צויין כי, ")י בדבר הבקרה הפנימית האחרוןרבעונהדוח ה: "להלן( 2014 ביוני  30שנסתיימה ביום

  .לאור האמור להלן, אינה אפקטיבית 2014ביוני  30ליום הפנימית 

על המשפיעים הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה של התאגיד אירוע או עניין לא , ור הדוחעד למועד איש
ועדיין  ,כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית

 נסותוההכ עלויותהבתהליך ההכרה בהכנסות ואומדן , מוסיפה להתקיים בבקרה הפנימית חולשה מהותית
 :כמפורט להלן, )"דורי בניה: "להלן(מ "דורי בניה בע. א החברה המאוחדת בפרויקטים של

בניה  ביצעה דורי, 2014לרבעון השני של שנת  הכחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים שלדורי בניה דיווחה כי 
הצביעו , דיקה האמורהתוצאות הב. בדיקה כוללת של אומדני העלויות והכנסות הצפויות בפרויקטים שונים שלה

של דורי בניה לעומת האומדנים שהיו  שוניםעל סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים 
היה באומדנים כי חלק מסכום הסטייה , בין היתר, נמצא, במסגרת הבדיקה האמורה. עד אותו מועד, קיימים בידיה

, לאור האמור. לדוחות הכספיים של דורי בניה לתקופות דיווח קודמותצריך לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו 
 31את דוחותיהן הכספיים ליום ) Restatement(תיאמו בדרך של הצגה מחדש , דורי בניה ובשל כך גם התאגיד

 30ולשנה שהסתיימה באותו תאריך וכן תיאמו בדרך של הצגה מחדש את דוחותיהן הכספיים ליום  2013בדצמבר 
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו מועד וכן תיאמו בדרך של הצגה מחדש  תשעהולתקופות של  2013 מברספטב

וכל זאת על  –ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו מועד  2014במרס  31ליום הכספיים את דוחותיהן 
הרווח הנגזר מהן מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות באומדן ההכנסות והעלויות הצפויות ו

ואשר היו צריכים לקבל ביטוי באומדני  2014בפרויקטים של דורי בניה בקשר עם סכומים שהתגלו במהלך שנת 
  . 2012הן הינה הרבעון הרביעי של שנת שבדורי בניה בתקופות השונות שהמוקדמת 

אשר חבריה הם , ועדה מיוחדתו דורי בניהמינה דירקטוריון , לאחר הגילוי הראשוני של הסטייה באומדנים כאמור
, על מנת, ")הוועדה המיוחדת(" ברקוביץ) חזי(וכן הדירקטור מר יחזקאל דורי בניה כל חברי ועדת הביקורת של 

 דורי בניהלפקח על הליך הבדיקה והאימות של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים של , בין היתר
. כאמור 2014לשנת  לתה במסגרת הכנת הדוחות הכספיים לרבעון השניולברור הסיבה לסטייה באומדנים שנתג
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הועדה המיוחדת מינתה יועצים משפטיים . לוועדה המיוחדת הוקנו סמכויות נרחבות לבחון כל נושא שתמצא לנכון
  . את עבודתה המלוויםעצמאיים ובלתי תלויים , וחשבונאיים נפרדים

בלתי תלוי , )משרד בעל מוניטין העוסק בתחום הפיקוח ההנדסי( הוועדה המיוחדת מינתה מפקח הנדסי חיצוני
המפקח החיצוני בחן את אומדני . שתפקידו בדיקה ואימות של הנתונים והאומדנים האמורים, ")המפקח החיצוני("

בבדיקתה בקשר עם  דורי בניהואת סבירות ההנחות ואומדני ההכנסות והעלויות הצפויות ששימשו את  דורי בניה
  .ידי הוועדה המיוחדת- ס הסטייה באומדנים לתקופות קודמות והכל ביחס למדגם של פרויקטים כפי שנבחרו עלייחו

בודק ה("בלתי תלוי , )ח בעל מוניטין"רו(מינתה הוועדה המיוחדת גם בודק חיצוני , במסגרת הליכי הבדיקה כאמור
לרבות אי גילוי הסטיה במועדים , מדניםלבחינת הסיבות והגורמים שהובילו לסטייה המהותית באו, ")החיצוני

או הליכים נדרשים לשם מניעת הישנותם של מקרים דומים בעתיד ולשם /הרלוונטיים וכן להמליץ על פעולות ו
הבודק החיצוני מקיים פגישות וראיונות עם גורמים , במסגרת בדיקתו. תיהפנימ התיקון החולשה המהותית בבקר

בעבר ( דורי בניה נושאי משרה ועובדי, דורי בניה לרבות עם חברי דירקטוריון(ומחוצה לה  דורי בניהשונים ב
ממצאי הבדיקה וההמלצות יסוכמו . וכן סוקר ובוחן מסמכים רלוונטיים, )דורי בניהוכן יועצים מקצועיים של ) ובהווה
  .ח אשר יובא בפני הועדה"בדו

  .תוהבודק החיצוני טרם השלים את עבוד, נכון למועד אישור הדוח
  

הועדה המיוחדת טרם סיימה את הליך הבירור בקשר , 2014בספטמבר  30למועד אישור הדוחות של התאגיד ליום 
  .2014עם הסיבות שגרמו לסטייה המהותית באומדני העלויות וההכנסות ברבעון השני לשנת 

  

 השנתי על האמור בדוח ו בעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרוןבהתבסס על האמור בדוח הר, למועד הדוחלפיכך 
ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון , כפי שהוצג מחדש 2013לשנת בדבר הבקרה הפנימית 

חולשה מהותית מוסיפה להתקיים , כאמור לעיל 2014של התאגיד ביחס להליך הכנת דוח רבעון שלישי לשנת 
ולפיכך הבקרה הפנימית אינה , בניה של דוריות וההכנסעלויות השנמצאה בתהליך ההכרה בהכנסות ואומדן 

  . אפקטיבית

ר סמוך לאח. למניעת הישנות מקרים כאמורלאמץ נהלים  דורי בניהתפעל , לאחר שיושלם תהליך הבדיקה כאמור
  . חיזוק הבקרות ותיקון החולשה המהותיתבקשר עם  פרטב ,כאמור הנהליםליישום  דורי בניהתפעל , מכן

להמשיך ולפעול לתיקון החולשה המהותית כאמור בהקדם ככל האפשר  ההנחה את הנהלת בניהדורי דירקטוריון 
ועל ידי כך להפחית את  2014לשנת  דורי בניהשל השנתיים ובכל מקרה לא יאוחר ממועד הדוחות הכספיים 

  . הסיכון להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים האמורים

כי ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון של דורי  2014לרבעון השלישי לשנת  דורי בניה ציינה בדוחות הכספיים שלה
, כדי להבטיח כי על אף קיומה של החולשה המהותית בבקרה הפנימית, כמפורט להלן, ביצעה פעולות, בניה

  : ערוכים בהתאם להוראות הדין 2014בספטמבר  30הדוחות של דורי בניה ליום 

מודול לניהול , בין היתר, הכוללת, חדשה ERPמעה של מערכת מידע בהט דורי בניההחלה  2014במהלך שנת 
הוא לא פעל , המודול האמור נמצא בשלבי הטמעה ראשוניים, הואיל ונכון למועד הדוח. פרויקטים ובקרה תקציבית

להסתייע במערכת זו לשם  דורי בניהבכוונת . עשתה שימוש בנהלי בקרה חליפיים דורי בניה, באופן מלא ולפיכך
   .בדורי בניהחיזוק הבקרות ולהגברת זמינות המידע ומהימנותו 

  

הליכי בקרה חליפיים  דורי בניהישמה , כמתואר לעיל, ERP -לצד הליכי ההטמעה הראשוניים של מערכת ה
את המפקח החיצוני לבצע בדיקה ואימות  דורי בניההנחה דירקטוריון , כמו כן. הכספיים במסגרת הכנת הדוחות

ואת  2014גם לרבעון השלישי לשנת  דורי בניהשל הנתונים ואומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים של 
ונציג  דורי בניהל "ידי מנכ-סבירות ההנחות העומדות בבסיסם וזאת ביחס למדגם של פרויקטים כפי שנבחרו על

  .דורי בניהשר הוסמך לכך על ידי דירקטוריון מבין חברי הדירקטוריון א
  

לעקוב אחר בחינת אפקטיביות , את הנהלת התאגיד ועדת הביקורת ודירקטוריון התאגידהנחו , לאור האמור לעיל
 כמו גם לקבל, הדיווח הכספי בדורי בניה ביחס להכנת הדוחות הכספיים שלה תהליך הבקרה הפנימית על

שר בכוונתה אשר היא מבצעת והתהליכים אאודות התהליכים מדורי בניה וטפים דיווחים ועדכונים ש העריךול
 .התאגיד דירקטוריוןולעדכן בכך את , בבקרה הפנימיתלבצע לשם תיקון החולשה המהותית 
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  :הצהרות מנהלים

  ):1)(ד(ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   )א

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  :מצהיר כי, אהרון סופר, אני

: להלן(  2014של שנת  שלישילרבעון ה") התאגיד: "להלן(מ "בחנתי את הדוח הרבעוני של גזית גלוב בע  )1(
  ;")הדוחות"

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

  ;בהתייחס לתקופת הדוחות

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

  ;שאליהם מתייחסים הדוחות

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, ליתי לרואה החשבון המבקר של התאגידגי  )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
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת , לעבד

  –וכן ; הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

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

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

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

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

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

  ;בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

האחרון לבין מועד  רבעוניכל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח ה הצגתי בדוח זה  )ג(
מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה  בהם כדי להשפיע עליש אשר ו, דוח זה

  .ואת השפעתם על הבקרה הפנימית כאמור הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

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

  
  
  
  
  
  

  2014, בנובמבר 24
    

  ל"מנכ, אהרון סופר    
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  ):2)(ד(ג38נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת   )ב

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  :מצהיר כי, גיל קוטלר, אני

גלוב - בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של גזית )1(
הדוחות לתקופת "או " הדוחות: "להלן( 2014לרבעון השלישי של שנת ") התאגיד: "להלן(מ "בע

  ;")הביניים

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

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

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

  ;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

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

בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות   )א(
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר , על הדיווח הכספי ועל הגילוי

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד , הכלול בדוחות לתקופת הביניים
טיל ספק במהימנות הדיווח הכספי לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו לה, לעבד, לאסוף

  –וכן ; והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

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

  :בד או יחד עם אחרים בתאגידל, אני )5(

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

, תאגיד ובחברות המאוחדותמובא לידיעתי על ידי אחרים ב, 2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(
  –וכן ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות

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

  ;קובליםבהתאם לכללי חשבונאות מ

אשר ו, י האחרון לבין מועד דוח זהרבעונכל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח ה  )ג(
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  של אפקטיביותה השפיע על מסקנותיי לגביכדי ל הםיש ב

, חותככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדו, הגילוי של התאגיד
  .הובאו לפני ההנהלה והדירקטוריון ושלובים בדוח זה

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

  2014, בנובמבר 24
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Condensed Consolidated Interim Financial Statements 

Condensed Consolidated Statement of Financial Position  

 

  30 September 2014  31 December 2013 

  €’000 €’000  €’000 €’000 

 Note (Unaudited) (Unaudited)  (Audited) (Audited) 

Assets       

Non-current assets       

Standing investments 4 2,473,694         2,356,164  

Developments and land 5 404,127            583,637  

Other non-current assets   46,362   55,306   

   2,924,183          2,995,107  

Current assets       

Cash and cash equivalents 6 260,274            305,577  

Other current assets  39,682   43,522   

Assets held for sale 7 6,007   -   

   305,963   349,099  

       

Total assets   3,230,146   3,344,206 

       

Equity 8  2,251,965    2,267,289 

       

Liabilities       

Non-current liabilities       

Long term borrowings 9 688,093   798,044  

Derivatives 10 13,261   11,756  

Other non-current liabilities  178,432   181,708   

   879,786   991,508  

Current liabilities       

Short term borrowings 9 33,587    5,511  

Other current liabilities  64,808   79,898   

   98,395   85,409  

       

Total equity and liabilities   3,230,146   3,344,206 

 

 

The Group management report and the condensed consolidated interim financial statements were approved and 

authorised for issue by the Board of Directors during the course of their meeting on 11 November 2014 and were duly 

signed on the Board’s behalf by Rachel Lavine, Chief Executive Officer, and Chaim Katzman, Chairman. 
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 Condensed Consolidated Income Statement  

  Three months ended 

30 September 2014 

Nine months ended 

30 September 2014 

 

Three months ended 

30 September 2013 

Nine months ended 

30 September 2013 

 

(Unaudited) Note €’000   €’000           €’000 €’000 €’000            €’000             €’000 €’000 

Gross rental income  53,297  160,192  50,273   151,403  

Service charge income  17,760  55,549  18,696   56,832  

Net property expenses  (20,706)  (62,332)  (22,228)  (65,217)  

Net rental income   50,351  153,409  46,741  143,018 

          

Net result on disposals (1,084)  (3,535)   (23)  44  

Costs connected with developments  (1,703)  (3,822)  (1,690)  (3,854)   

Revaluation of investment properties  (7,051)  (41,527)   1,764   9,277  

Other depreciation, amortisation and  

impairments                                11 (728)   (2,701)   (833)  (6,385)   

Administrative expenses  (6,713)  (17,345)  (5,236)  (18,089)  

Net operating profit   33,072  84,479   40,723  124,011 

          

Net financial expenses          12 (5,435)   (21,382)   (6,128)  (27,707)  

Profit before taxation   27,637  63,097  34,595  96,304 

          

Taxation credit /(charge) 

for the period             13 (5,266)  (4,571)  (2,292)  (11,923)  

          

Profit after taxation for the 

period  22,371  58,526  32,303  84,381 

          

Attributable to:          

Owners of the parent  22,385  58,561  32,318  84,424  

Non-controlling interest  (14)  (35)  (15)  (43)   

   22,371  58,526  32,303  84,381 

Basic and diluted earnings per 

share in €cents attributable to 

shareholders   6.0  15.6  8.6  22.5 

Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 

  

Three months ended   

30 September 2014 

Nine months ended 

30 September 2014 

Three months ended 

30 September 2013 

Nine months ended 

30 September 2013 

(Unaudited)  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Profit for the period  22,371  58,526  32,303  84,381  

Items that may subsequently be 

reclassified to the income statement: 

    

Exchange differences arising on translation of 

foreign operations (net of deferred tax) 

                    

(3,686)  (7,810)  (5,248)   (5,154)  

Movements in hedging reserves (net of deferred 

tax) 64  (1,218)  333  4,475  

Total comprehensive income for the 

period  18,749   49,498  27,388  83,702 

          

Attributable to:          

Owners of the parent  18,763  49,533  27,403  83,745  

Non-controlling interest  (14)  (35)  (15)  (43)  

   18,749  49,498  27,388  83,702 
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Condensed Consolidated Cash Flow Statement  

 

 

 Nine months ended  

30 September 2014 

Nine months ended  

                      30 September 2013 

 (Unaudited)  €’000 €’000 

Net cash generated from operating activities  104,154 103,582  

Cash flows generated from/(used in) investing activities  7,088 (209,257) 

Cash flows generated from/(used in) financing activities  (155,627) 230,116  

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents  (44,385)  124,441  
Cash and cash equivalents at the beginning of the period                          305,577                          207,843  

Effect of  exchange rate fluctuations on cash held  (898) (1,284) 

Cash and cash equivalents classified as held for sale  (20) - 

Cash and cash equivalents at the end of the period  260,274 331,000 

 

Consolidated Statement of Changes in Equity  

 

 

Note 

Stated 

capital 

Other 

reserves 

Hedging 

reserves 

Retained 

earnings 

Currency 

translation 

Equity 

attributable 

to 

controlling 

shareholders 

Non- 

controlling 

interest Total equity 

(Unaudited)  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

          

Balance as at 1 January 2014  2,760,335 4,346 (9,522) (389,542) (97,588) 2,268,029 (740) 2,267,289 

          

Total comprehensive income 
 

-  -  (1,218) 58,561 (7,810) 49,533 (35) 49,498 

Share based payment  -  1,421 -  -  -  1,421 - 1,421 

Issue of no par value shares  2,167 (882) -  -  -  1,285 - 1,285 

Dividends 8 (67,528) - - - - (67,528) - (67,528)  

          

Balance as at 30 September 2014  2,694,974 4,885 (10,740) (330,981) (105,398) 2,252,740 (775) 2,251,965 

  Note 

Stated 

capital 

Other 

reserves 

Hedging 

reserves 

Retained 

earnings 

Currency 

translation 

Equity 

attributable 

to 

controlling 

shareholders 

Non- 

controlling 

interest Total equity 

(Unaudited)  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

          

Balance as at 1 January 2013  2,836,658  4,879  (14,441) (457,158) (85,505) 2,284,433  (3,061) 2,281,372  

          

Total comprehensive income  - - 4,475  84,424  (5,154) 83,745  (43) 83,702  

Share based payment  - 395  -   -   -   395  -   395  

Issue of no par value shares  947  (784) -   -   -   163  -   163  

Dividends 8 (56,131) -   -   -   -   (56,131) -   (56,131) 

Acquisition of non-controlling interest  - - - (8,320) -   (8,320) 2,379  (5,941) 

          

Balance as at 30 September 2013  2,781,474  4,490  (9,966) (381,054) (90,659) 2,304,285  (725) 2,303,560  
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Notes to the Condensed Consolidated Interim Financial Statements  

(Unaudited) 

1. Reporting entity  

Atrium European Real Estate Limited is a company incorporated and domiciled in Jersey. Its registered office is 11-15 

Seaton Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands and its business address in Jersey is Lister House Chambers, 35 The 

Parade, St Helier, Jersey, Channel Islands. 

 

The principal activity of Atrium and its subsidiaries (the “Group”) is the ownership, management and development of 

commercial real estate in the retail sector.  

 

The Group primarily operates in Poland, the Czech Republic, Slovakia, Russia, Hungary and Romania. 

2. Basis of preparation  

Statement of compliance 

The unaudited condensed consolidated interim financial statements have been prepared in accordance with IAS 34, 

Interim Financial Reporting as endorsed by the EU.  

 

The unaudited condensed consolidated interim financial statements do not include all of the information required for 

full annual consolidated financial statements, and should be read in conjunction with the consolidated annual financial 

statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2013. 

 

The annual consolidated financial statements of the Group are prepared in accordance with International Financial 

Reporting Standards (IFRS) as endorsed by the EU. 

 

The financial statements are presented in thousands of Euros (“€’000”), rounded to the nearest thousand, unless stated 

otherwise.  

 

Estimates 

The preparation of interim financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions 

that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, income and 

expenses. Actual results may differ from these estimates.  

 

In preparing these condensed consolidated interim financial statements, the significant judgements made by 

management in applying the Group’s accounting policies and the key sources of estimation uncertainty were the same 

as those that applied to the consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2013. 

 

Financial assets and liabilities 

Other than as described in note 9, the Group believes that the carrying amounts of financial assets and liabilities which 

are carried at amortised cost in the financial statements are deemed not to be significantly different from their fair value. 

Loans to third parties with a book value of €8.0 million (31 December 2013: €8.0 million) were impaired to reflect the 

recoverable amounts. 
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3. Significant accounting policies 

The accounting policies applied by the Group in these condensed consolidated interim financial statements are the same 

as those applied by the Group in its consolidated annual financial statements as at and for the year ended 31 December 

2013 except for the new standards amendments and interpretations of existing standards effective as of 1 January 2014 

and described below. 

New standards, amendments to and interpretations of existing standards effective as of 1 January 2014 

 IAS 32 Financial Instruments: Presentation-Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments, 

December 2011). The amendments stipulate the specific conditions, which allow a net presentation of financial 

assets and liabilities. The amendments are applied retrospectively commencing from the financial statements for 

periods beginning on or after 1 January 2014. The amendment did not have an impact on the Group’s financial 

statements.  

 Amendments to IAS 36 – Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets. The amendments to IAS 36 

reverse the unintended requirement in IFRS 13 Fair Value Measurement to disclose the recoverable amount of 

every cash-generating unit to which significant goodwill or intangible assets with indefinite useful lives have been 

allocated. Under the amendments, the recoverable amount only has to be disclosed when an impairment loss has 

been recognised or reversed. The amendments apply retrospectively for annual periods beginning on or after 1 

January 2014. The amendment did not have any impact on the Group’s financial position and performance and 

only affected disclosures.  

 IFRIC 21 "Levies" stipulates that an entity should only recognise a liability for a levy when the activity that 

triggers payment, as identified by the relevant legislation, occurs. For a levy that is triggered on reaching a 

minimum threshold, the interpretation clarifies the fact that no liability should be anticipated before the specified 

minimum threshold is reached. The IFRIC does not apply to income taxes, fines, penalties or the acquisition of 

assets from governments. IFRIC 21 is effective with retrospective effect for annual periods beginning on or after 1 

January 2014. The application of the interpretation did not result in a material impact on the Group’s financial 

statements. 

 

New standards, amendments to and interpretations of existing standards that are not yet effective and have not 

been adopted by the Group prematurely 

 IFRS 9 Financial Instruments. In July 2014, the International Accounting Standards Board (IASB) completed the 

final element of its comprehensive response to the financial crisis with the publication of IFRS 9 Financial 

Instruments. The package of improvements introduced by IFRS 9 includes a logical model for classification and 

measurement, a single, forward-looking ‘expected loss’ impairment model and a substantially-reformed approach 

to hedge accounting. The IASB has previously published versions of IFRS 9 that introduced new classification and 

measurement requirements (in 2009 and 2010) and a new hedge accounting model (in 2013). The July 2014 

publication represents the final version of the Standard, replaces earlier versions of IFRS 9 and completes the 

IASB’s project to replace IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. IFRS 9 is effective for 

annual periods beginning on or after 1 January 2018 but may be applied earlier subject to EU endorsement. The 

Group is currently assessing the impact of the new standard.    
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 On 25 September 2014, the International Accounting Standards Board (IASB) issued Annual Improvements to 

IFRSs –2012-2014 Cycle. The improvements contain five amendments to four standards. The effective date of the 

amendments is 1 January 2016 either prospectively or retrospectively. The EU has not yet endorsed these annual 

improvements. The Group believes that the application of the improvements will have no material impact on its 

financial statements.  

 On 12 December 2013, the International Accounting Standards Board (IASB) issued two cycles of Annual 

Improvements to IFRSs – Cycles 2010-2012 and 2011-2013 - that contain eleven amendments to nine standards. 

The amendments are effective as of 1 July 2014 either prospectively or retrospectively. The EU has not yet 

endorsed these annual improvements. The application of the amendments will not affect the Group’s financial 

statements. The amendments that might be relevant to the Group are summarised below: 

- Amendment to IFRS 2 Share Based Payments - This amendment clarifies the definition of ‘vesting 

conditions’ by defining ‘performance condition’ and ‘service condition’ separately.  

- Amendment to IFRS 3 Business Combinations - The objective of this amendment is to clarify certain 

aspects of accounting for contingent consideration in a business combination.  

- Amendment to IAS 40 Investment Property - The amendment clarifies the interrelationship of IFRS 3 

Business Combinations and IAS 40 Investment Property when classifying property as investment property 

or owner-occupied property. 

- Amendment to IFRS 13 Fair Value Measurements - An amendment to the Basis for Conclusions stipulates 

that short-term receivables and payables with no stated interest rates can be measured at invoice amounts 

when the effect of discounting is immaterial. 

 IFRS 15- Revenue from Contracts with Customers (issued in May 2014, not yet endorsed by the EU). In May 

2014, the IASB and the FASB issued their joint revenue-recognising standard, IFRS 15 Revenue from Contracts 

with Customers. IFRS 15 sets out the requirements for recognising revenue and providing disclosures that apply to 

all contracts with customers, except for contracts that are within the scope of the standards of leases, insurance 

contracts and financial instruments. The standard replaces IAS 18, “Revenue”, IAS 11, “Construction Contracts”, 

and a number of revenue-related interpretations. IFRS 15 is effective from 1 January 2017. The Group is currently 

assessing the impact of the new standard.    

 Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation  

(issued on 12 May 2014, not yet endorsed by the EU). IAS 16 and IAS 38 both establish the principle for the basis 

of depreciation and amortisation as being the expected pattern of consumption of the future economic benefits of 

an asset. The IASB has clarified that the use of revenue-based methods to calculate the depreciation of an asset is 

not appropriate because revenue generated by an activity that includes the use of an asset generally reflects factors 

other than the consumption of the economic benefits embodied in the asset. The IASB also clarified that revenue is 

generally presumed to be an inappropriate basis for measuring the consumption of the economic benefits 

embodied in an intangible asset. This presumption can, however, be rebutted in certain limited circumstances. The 

amendments are effective from 1 January 2016 and should be applied prospectively. The amendments are not 

expected to have an impact on the Group’s financial statements.    
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 Amendments to IFRS 11: Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations (issued on 6 May 2014, not 

yet endorsed by the EU). The amendments published add new guidance on how to account for the acquisition of 

an interest in a joint operation that constitutes a business. The amendments specify the appropriate accounting 

treatment for such acquisitions. The amendments are effective from 1 January 2016 and are to be applied 

prospectively. The amendments are not expected to have an impact on the Group’s financial statements. 

 Amendments to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or 

Joint Venture (issued on 11 September 2014, not yet endorsed by the EU). The amendments address an 

acknowledged inconsistency between the requirements in IFRS 10 and those in IAS 28 (2011) in dealing with the 

sale or contribution of assets between an investor and its associate or joint venture. The main consequence of the 

amendments is that a full gain or loss is recognised when a transaction involves a business (whether it is housed in 

a subsidiary or not). A partial gain or loss is recognised when a transaction involves assets that do not constitute a 

business, even if these assets are housed in a subsidiary. The amendments will be effective prospectively to 

transactions occurring from annual periods commencing on or after 1 January 2016. The Group is currently 

assessing the impact of the amendments on future periods.    

 

4. Standing investments 

The current portfolio of standing investments of the Group consists of 151 properties (31 December 2013: 153). 

A roll forward of the total standing investments portfolio is provided in the table below: 

 

 

Nine months ended  

 30 September 2014 

Year ended  

31 December 2013 

 €’000 €’000 

Balance as at 1 January 2,356,164                   2,185,336 

Additions - new properties -                      146,012 

Additions - technical improvements, extensions 16,705                      30,811 

Movements - financial leases 281                          4,755 

Transfers from developments and land 110,185                             877 

Currency translation differences (593)                      (18,660) 

Revaluation of standing investments (4,046)                        14,712 

Disposals (5,002)                        (7,679) 

Balance as at the end of the period 2,473,694 2,356,164 

 

On 20 March 2014, Atrium Felicity shopping centre in Lublin, Poland, was opened and transferred from developments 

and land to the standing investments portfolio.   

In August 2014, by electing not to exercise purchase rights at expiry of finance leases, the Group returned two assets to 

their lessor. 
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5. Developments and land 

A roll forward of the total developments and land portfolio is provided in the table below: 

 

 Nine months ended  

 30 September 2014 

Year ended  

31 December 2013 

 €’000 €’000 

Balance as at 1 January 583,637              538,395 

Additions - cost of land and construction 36,802                54,737 

Additions- new properties -                28,862 

Movements - financial leases (3,297)  2,910 

Transfer to standing investments and assets held 

for sale (115,329)                    (877) 

Disposals (60,728)                 (4,817) 

Interest capitalised 530                     799 

Currency translation differences (7)                   (374) 

Revaluation of developments and land (37,481)               (35,998) 

Balance as at the end of the period 404,127 583,637 

 

In July 2013, the Group signed agreements with the general contractor for the second phase of the redevelopment of our 

Atrium Copernicus centre in Torun, Poland. Together with the first phase multi-level car park expansion, the total 

extension will add an additional 17,300 sqm of GLA and a further 640 parking spaces to the centre on completion. The 

total net incremental costs to complete the project are approximately €16.4 million.  

In April 2014, we completed the sale of a wholly owned subsidiary which owned a land plot in Istanbul, Turkey, for a 

consideration of €47 million. The net loss resulting from the transaction amounted to €0.9 million.  

The sale of a second wholly owned subsidiary which owned a land plot in Sofia, Bulgaria, was completed in May 2014, 

for a consideration of €12.1 million. The net loss resulting from the transaction amounted to €1.4 million. 

In July 2014, we completed the sale of another wholly owned subsidiary which owned a land plot in Tbilisi, Georgia, 

for a consideration of €6.3 million. The net loss resulting from the transaction amounted to €0.2 million.  

In September 2014, the Group commenced works on stage one of the redevelopment project of our Atrium Promenada 

centre in Warsaw, Poland. Stage one consists of two extensions, totalling 7,100 sqm of additional GLA, partial 

renovation of the existing centre, and the purchase of an adjacent land plot, to be used for the further extension of the 

centre. The total net incremental costs to complete stage one of the redevelopment project are approximately €38.6 

million.  

The main devaluations were in Turkey and stem from the recent domestic and external economic developments which 

had an adverse impact on risk perceptions in the country.  

For information regarding land classified as held for sale, see note 7. 

6. Cash and cash equivalents  

As at 30 September 2014, the Group held total cash and cash equivalents of €260.3 million (31 December 2013: €305.6 

million). The Group held cash of €5.3 million (31 December 2013: €6.3 million) as security for guarantees and other 

restricted cash held in various banks on the Group’s behalf.  
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7. Assets held for sale 

The major classes of assets of a subsidiary which are presented as held for sale at the end of the reporting period are as 

follows: 

 

 30 September 2014 

 €’000 

Non-current assets  

Developments and land 5,144 

Other non-current assets 837 

  

Current net assets  26 

  

Net assets as at the end of the period 6,007 

 

8. Equity  

As at 30 September 2014, the total number of ordinary shares issued was 375,354,863 (31 December 2013: 374,899,934 

shares). During the nine-month period ended 30 September 2014, Atrium paid a dividend of €0.18 (9M 2013: €0.15) 

per ordinary share, which amounted to a total of €67.5 million (9M 2013: €56.1 million). 

 

9. Borrowings 

               30 September 2014 31 December 2013 

 Net book value Fair value Net book value Fair value 

 €’000 €’000 €’000 €’000 

Bonds 460,899 487,496 499,066  506,083 

Bank loans 260,781 262,108 304,489  305,253 

Total 721,680 749,604 803,555 811,336 

 

The fair values of loans and bonds were determined by an external appraiser using discounted cash flow models, zero-

cost derivative strategies for fixing the future values of market variables and option pricing models of the Black-Scholes 

type. 

Fair values have been determined with reference to market inputs, the most significant of which are: 

 Quoted EUR yield curve; 

 Quoted CZK yield curve; 

 Volatility of EUR swap rates; 

 Spot exchange rates CZK/EUR; and 

 Fair values of effected market transactions. 

 

Fair value measurements used for Bonds and Loans are categorised within Level 2 of the fair value hierarchy as defined 

in IFRS 13. 

 

During the reporting period, Atrium repurchased bonds issued in 2005 and due in 2015, with a nominal value of €39.4 

million. The net loss resulting from the bond buybacks was €1.9 million. 
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In June 2014, the Group completed early repayments of two bank loans in Slovakia, amounting to €28.0 million and 

€13.0 million respectively. 

 

The borrowings are repayable as follows: 

 30 September  2014 31 December 2013 

 Net book value Net book value 

 €’000 €’000 

Due within one year 33,587  5,511 

In year two 100,364 75,544 

In years three, four and five 136,773 270,290 

After five years 450,956 452,210 

Total 721,680 803,555 

 

 

   

10. Derivatives 

The Group entered into two interest rate swap contracts (“IRSs”) during 2011 in connection with two bank loans 

secured over properties acquired at that time. These swaps replaced floating interest rates with fixed interest rates. The 

swaps are cash flow hedges which are designed to reduce the Group's cash flow volatility from variable interest rates on 

the bank loans. The IRSs are measured at fair value using the discounted future cash flow method. 

 

As at 30 September 2014, the IRSs were in a liability position and had a fair value of €13.3 million (31 December 2013: 

€11.8 million liability). The fair value measurements of the IRSs are derived from inputs other than quoted prices in 

active markets. The inputs used to determine the future cash flows are the 3 month Euribor forward curve and an 

appropriate discount rate. The inputs used are derived either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. from prices). 

Therefore, these IRSs are classified as Level 2 fair value measurements under IFRS 13. 

 

11.  Other depreciation, amortisation and impairments  

 Nine months ended 30 September 

 2014 2013 

 €’000 €’000 

Other depreciation and amortisation (1,911) (1,438) 

Impairments  (790) (4,947) 

Total  (2,701) (6,385) 

 

   

   

12.  Net financial expenses 

 Nine months ended 30 September 

 2014 2013 

 €’000 €’000 

Interest income 914           2,224  

Interest expense (23,812)      (23,028) 

Finance lease interest expense (3,778)        (4,673) 

Foreign currency differences 7,576            (429) 

Impairment of financial instruments (223)        (1,724) 

Net loss from bond buy back (1,883) - 

Other financial expense (176) (77) 
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Total  (21,382)      (27,707)  

 

13.  Taxation charge for the period 

 Nine months ended 30 September 

 2014 2013 

 €’000 €’000 

Current period corporate income tax expense (1,844)        (1,198) 

Deferred tax credit /(charge) (2,668)      (10,679) 

Adjustments to prior periods (59) (46) 

Total credit/(charge) (4,571)      (11,923) 
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14.  Segment reporting 

Reportable segments 

 

For the period ended 30 September 2014 Standing 

investment 

segment 

Development 

segment 

Reconciling 

items 

Total 

 €’000 €’000 €’000 €’000 

Gross rental income 160,192 - - 160,192 

Service charge income 55,549 - - 55,549 

Net property expenses (62,332) - - (62,332) 

Net rental income 153,409 - - 

 

153,409 

     

Net result on acquisitions and disposals (1,003) (2,532) - (3,535) 

Costs connected with developments  - (3,822) - (3,822) 

Revaluation of investment properties (4,046) (37,481) - (41,527) 

Other depreciation, amortisation and impairments (2,397) - (304) (2,701) 

Administrative expenses (8,452) 831 (9,724) (17,345) 

Net operating profit/(loss) 137,511 (43,004) (10,028) 84,479 

     

Net financial (expenses) income  (21,087) 5,070 (5,365) (21,382) 

Profit/(loss) before taxation for the period 116,424 (37,934) (15,393) 63,097 

     

Taxation credit/(charge) for the period (1,694) (2,072) (805) (4,571) 

Profit/(loss) after taxation for the period 114,730 (40,006) (16,198) 58,526 

     

Investment properties 2,473,694 *409,271 - 2,882,965 

Segment assets 2,533,051 436,252 260,843 3,230,146 

Segment liabilities 706,938 60,195 211,048 978,181 

 
* Including €5,144 thousands classified as assets held for sale as at 30 September 2014 
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For the period ended 30 September 2013 Standing 

investment 

segment 

Development 

segment 

Reconciling 

items 

Total 

 €’000 €’000 €’000 €’000 

Gross rental income 151,403 - - 151,403 

Service charge income 56,832 - - 56,832 

Net property expenses (65,217) - - (65,217) 

Net rental income 143,018 - - 143,018 

     

Net result on acquisitions and disposals 44 - - 44 

Costs connected with developments  - (3,854) - (3,854) 

Revaluation of investment properties 13,947 (4,670) - 9,277 

Other depreciation, amortisation and impairments (4,539) (37) (1,809) (6,385) 

Administrative expenses (8,604) (1,167) (8,318) (18,089) 

Net operating profit/(loss) 143,866 (9,728) (10,127) 124,011 

     

Net financial (expenses) income  (29,716) 1,648 361 (27,707) 

Profit/(loss) before taxation for the period 114,150 (8,080) (9,766) 96,304 

     

Taxation credit/(charge) for the period (11,557) (100) (266) (11,923) 

Profit/(loss) after taxation for the period 102,593 (8,180) (10,032) 84,381 

     

Investment properties 2,368,618 603,923 - 2,972,541 

Segment assets 2,445,534 655,551 313,072 3,414,157 

Segment liabilities 851,876 91,205 167,516 1,110,597 
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15. Transactions with related parties 

In March 2014, the Compensation and Nominating Committee determined employee annual bonus payments for 2013. 

Rachel Lavine, Chief Executive Officer, was awarded a total bonus of €655,000 (which includes a minimum guaranteed 

bonus of €375,000).  

In August 2014, Rachel Lavine was entitled to 100,000 shares allotted to her in 2013 as part of her remuneration 

package. In accordance with the terms of her employment agreement, she received a reduced number of shares, being 

63,600 ordinary shares, being the equivalent by value on a net tax basis, by way of a cashless issuance.  

16. Contingencies 

With regard to the Austrian civil proceedings, there were no significant changes to the contingencies of the Group to 

those reported in note 2.41 of the Annual Financial Report 2013. Atrium is involved in certain claims submitted by 

holders of Austrian Depositary Receipts alleging losses derived from price fluctuations in 2007 and associated potential 

claims. As at 10 November 2014, the latest practicable date prior to authorisation of this report, the aggregate amount 

claimed in proceedings to which Atrium was then a party in this regard was approximately €14.6 million. The number 

of claims and amounts claimed are expected to fluctuate over time as proceedings develop, are dismissed, withdrawn or 

otherwise resolved. 

 

The claims are at varying stages of development and are expected to be resolved over a number of years. While a 

provision has been recorded in respect of these proceedings, based on current knowledge and management assumptions 

and including the estimated associated expenses, the actual outcome of the claims and the timing of their resolution 

cannot be estimated reliably by the Company at this time. Atrium rejects the claims and is defending them vigorously. 

 

There is continuing uncertainty in the various economies and jurisdictions in which the Group has its operations and 

assets, especially the Eurozone and the developing markets in which the Group invests. The significance of events 

relevant to the Group's assets in Russia is a particular area of attention at present. These uncertainties relate not only to 

the general economic environment in such areas but also to changes or threatened changes in the legal, regulatory and 

fiscal framework. Any adverse developments could lead to significant changes in the value of the Group's assets or in 

its liabilities during subsequent periods. Management is not presently able to assess, with accuracy, the extent of any 

such changes, if any. 

 

17.  Additional information and subsequent events 

 Acquisition 

In October 2014, Atrium announced that it had agreed terms to acquire Focus Mall in Bydgoszcz, Poland from 

Aviva Investors for €122 million. The acquisition is expected to complete in the fourth quarter of 2014.   

In November 2014, the Group completed the acquisition of AFI Palác Pardubice shopping centre in Pardubice, 

the Czech Republic for an agreed asset value of €83.1 million.  

 Financing transactions 

On 16 October 2014, Atrium issued a €350 million unsecured eight year Eurobond, carrying a 3.625% coupon. 

The bond is rated BBB- by both S&P and Fitch, in line with Atrium’s own corporate rating; it will mature in 
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October 2022 and had an issue price of 99.788%. The proceeds of the issue will strengthen the Group’s 

liquidity and will be used for acquisitions, refinancing of the Group’s existing debt, other investment property 

activities and general corporate purposes. 

In October 2014, Atrium obtained two revolving credit facilities, for a period of five years each, amounting to 

a total of €50 million. 

In addition, during October 2014, S&P and Fitch reaffirmed Atrium’s corporate credit rating with a stable 

outlook. 

 Group executive management team change 

In July 2014, Atrium announced that the Group Chief Executive Officer, Rachel Lavine, will assume the role 

of Executive Vice Chairman of the Board of Atrium as from 30 November 2014 and will remain a director of 

Atrium.  She will be succeeded in the role of Chief Executive Officer of the Atrium Group by Josip Kardun, 

currently the Chief Operating Officer and Deputy Chief Executive Officer. 

 Dividend approval 

In its meeting on 11 November 2014, the Company’s Board of Directors approved an increase in the annual 

dividend payment for 2015 to at least €0.27 per share, which will be paid in quarterly instalments commencing 

at the end of March 2015 (subject to any legal and regulatory requirements and restrictions of commercial 

viability).  

 Changes in the holdings of related parties 

In October 2014, Gazit-Globe Ltd. (“Gazit-Globe”) purchased, through intermediate holding companies, 

4,671,179 additional ordinary shares in Atrium. Consequently, Gazit-Globe holds 153,996,357 ordinary shares 

in Atrium, comprising 41.03% of the issued and outstanding shares, and voting rights in Atrium. 
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Independent Review Report to Atrium European Real Estate Limited  

Introduction 

We have been engaged by Atrium European Real Estate Limited (“Atrium”) to review the condensed consolidated set 

of financial statements in the interim financial report for the nine months ended 30 September 2014 which comprises 

the condensed consolidated statement of financial position as at 30 September 2014, the condensed consolidated income 

statement for the three month and nine month periods ending 30 September 2014, the condensed consolidated statement 

of comprehensive income for the three month and nine month periods ending 30 September 2014, the condensed 

consolidated cash flow statement and the consolidated statement of changes in equity for the nine months ended 30 

September  2014, and the related explanatory notes.   

We have read the other information contained in the interim financial report and considered whether it contains any 

apparent misstatements or material inconsistencies with the information in the condensed consolidated set of financial 

statements. 

This report is made solely to Atrium in accordance with the terms of our engagement.  Our review has been undertaken 

so that we might state to Atrium those matters we are required to state to it in this report and for no other purpose.  To 

the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than Atrium for our 

review work, for this report, or for the conclusions we have reached. 

Directors’ responsibilities 

The interim financial report is the responsibility of, and has been approved by, the directors.   

As disclosed in note 2, the annual consolidated financial statements of Atrium are prepared in accordance with 

International Financial Reporting Standards as endorsed by the EU.  The condensed consolidated set of financial 

statements included in this interim financial report has been prepared in accordance with IAS 34 “Interim Financial 

Reporting” as endorsed by the EU. 

Our responsibility 

Our responsibility is to express to Atrium a conclusion on the condensed consolidated set of financial statements in the 

interim report based on our review. 

Scope of review 

We conducted our review in accordance with the International Standard on Review Engagements (UK and Ireland) 

2410, ‘Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity’ issued by the 

Auditing Practices Board for use in the UK.  A review of interim financial information consists of making enquiries, 

primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review 

procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards 

on Auditing (UK and Ireland) and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of 

all significant matters that might be identified in an audit.  Accordingly, we do not express an audit opinion. 
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Conclusion 

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the condensed consolidated set of 

financial statements in the interim financial report for the nine months ended 30 September 2014 is not prepared, in all 

material respects, in accordance with IAS 34, ‘Interim Financial Reporting’ as endorsed by the EU. 

 

Heather J MacCallum 

for and on behalf of KPMG Channel Islands Limited 
Chartered Accountants and Recognized Auditor 

37 Esplanade 

St Helier 

Jersey 

JE4 8WQ 

 

11 November 2014 

 

 

 

 

 

 
Notes: 

 

 The maintenance and integrity of the Atrium European Real Estate Limited website is the responsibility of the directors, the work 

carried out by KPMG Channel Islands Limited does not involve consideration of these matters and, accordingly, KPMG Channel 

Islands Limited accept no responsibility for any changes that may have occurred to the condensed consolidated set of financial 

statements or review report since the 11 November 2014. KPMG Channel Islands Limited has carried out no procedures of any 

nature subsequent to 11 November 2014 which in any way extends this date. 

 Legislation in Jersey governing the preparation and dissemination of condensed consolidated financial statements may differ 

from legislation in other jurisdictions. The directors shall remain responsible for establishing and controlling the process for 

doing so, and for ensuring that the condensed consolidated financial statements are complete and unaltered in any way. 

 

 

  



ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED    
 

 19 

2. Directors, Group Executive Management, Professional Advisors and Principal Locations 

Directors: 

Chaim Katzman  

Rachel Lavine  

Joseph Azrack  

Noam Ben-Ozer  

Peter Linneman  

Simon Radford  

Roger Orf  

Aharon Soffer  

Thomas Wernink  

Andrew Wignall  

 

Group Executive Management: 

Rachel Lavine                          CEO (until 30/11/2014) 

Josip Kardun                            COO and Deputy CEO 

                                                 (CEO from 30/11/2014) 

Soňa Hýbnerová                       CFO  

Thomas Schoutens                   CDO 

Geraldine Copeland-Wright     GC 

Liad Barzilai                             Head of Acquisitions 

Ljudmila Popova                      Head of Business 

                                                  Development & 

                                                  Investor Relations 

Administrator and Registrar: 

Aztec Financial Services (Jersey) Limited 

11-15 Seaton Place 

St Helier 

Jersey  

JE4 0QH 

 

Independent Auditors: 

KPMG Channel Islands Limited 

Chartered Accountants 

37 Esplanade 

St Helier 

Jersey 

JE4 8WQ 

 

Media Relations Advisor:  

FTI Consulting 

 

200 Aldersgate, Aldersgate Street 

London, EC1A 4HD, UK 

 

Registered office: 

11-15 Seaton Place 

St Helier 

Jersey  

JE4 0QH 

Business address: 

Lister House Chambers 

35 The Parade 

St Helier 

Jersey 

JE2 3QQ 

Principal locations: 

Czech Republic 

Manhattan Real Estate Management s.r.o. 

U Libeňského pivovaru 63/2, CZ-180-00 

Prague 

Hungary 

Manhattan Real Estate Management Kft 

Bécsi út 154, HU-1032 

Budapest 

The Netherlands 

Atrium European Management NV 

World Trade Center, C tower, Strawinskylaan 941,  

1077 XX Amsterdam 

Poland 

Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 148, PL-02–326 

Warsaw 

Romania 

Atrium Romania Real Estate Management SRL 

Auchan Mall Office, Et.1, Office 2 

560A Iuliu Maniu Boulevard 

Bucharest 

Russia 

OOO Manhattan Real Estate Management 

JAVAD Business Centre, The Triumph Palace 

Chapaevskiy pereulok, Building 3, RU-125057 

Moscow 

 

 

 

 

http://tupalo.com/nl/amsterdam/r/strawinskylaan
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How to contact us: 

Website: www.aere.com 

Analysts & Investors: ir@aere.com 

Media:  atrium@fticonsulting.com 

General enquiries: atrium@aere.com 

Cover photo: Atrium Dominikańska Shopping Centre in Wroclaw, Poland 
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