
 ,Atrium European Real Estate שנת 2015 השלמנו, באמצעות

מכירה נוספת של תיק נכסים הכולל 72 מרכזי קניות קטנים בצ’כיה 

שאינם מהווים נכסי ליבה עבורנו. 

לכ-  הקבוצה  של  הכוללת  הנזילות  את  הגדלנו   2014 שנת  במהלך 

אשר  שלנו,  המינוף  הקטנת  בתהליך  והמשכנו  ש”ח  מיליארד   13.5

בהשוואה  וזאת   ,51.0% על   2014 בדצמבר   31 ליום  נכון  עומד, 

ל-55.1% בדצמבר 2013. 

בעוד שהמטרה העיקרית שלנו היא להמשיך ולהוריד את רמות המינוף 

של הקבוצה בטווח הארוך, אנחנו גם מבינים את הצורך להישאר בעלי 

גמישות פיננסית מרבית על מנת שנוכל לבצע רכישות אסטרטגיות 

תיק  באיכות  מתמיד  לשיפור  האסטרטגיה  את  לממש  ולהמשיך 

שלנו  החוב  רמות  את  להגדיל  מוכנים  אנו  ככאלה,  שלנו.  הנכסים 

בטווח הקצר, אם הדבר מסייע לנו בהשגת המטרות העסקיות שלנו 

)NOI( מנכסים  בטווח הארוך. בשנת 2014 הרווח התפעולי הנקי 

 FFO-זהים גדל בכ-1.7% לעומת שנת 2013, בעוד שהגדלנו את ה

שלנו  בכ-2%. 

סביבת המטבע הדינאמית הייתה אחד הגורמים המשפיעים בשנה 

גלובאליות  חברות  המאפיין  דבר  האחרונות,  לשנים  בדומה  זו, 

שלנו  הגידור  אסטרטגיית  שונים.  גיאוגרפיים  באיזורים  הפועלות 

הוכיחה את נחיצותה אך השינוי בשערי החליפין השפיע בטווח הקצר 

על התוצאות הכספיות אשר דווחו ברמת הקבוצה. כמו כן התמודדנו 

עם מספר אתגרים בתוך קבוצת דורי, אשר אמנם לא היו מהותיים 

לנו עוגמת נפש  והסבו  זמן  גזלו מאיתנו  לפעילות הליבה שלנו, אך 

לא קטנה.

העולם  ברחבי  השונים  הגיאוגרפיים  באיזורים  שלנו  הליבה  עסקי 

המשיכו לייצר תזרים מזומנים גדל ושוב הוכחנו את יכולתנו להשיג 

צמיחה ברת-קיימא בהכנסות מתיק הנכסים שלנו, מה שאפשר לנו 

זו השנה ה-16   – הדיבידנד שלנו  נוספת את תשלומי  להגדיל פעם 

ברציפות, גידול שנתי ממוצע של כ- 10.2%. 

מסיבית  הקטנה  ובהן  שביצענו  נוספות  ופעולות  אלה  תוצאות 

השנים  במהלך  השתקפו  הקבוצה  ובחברות  בחברה  המינוף  של 

של  האשראי  בדירוג  המתמשך  החיובי  במומנטום  גם  האחרונות 

החברה ושל חברות הקבוצה ששמרו על או שיפרו את דירוג האשראי 

שלהן במהלך השנה.

חלה  בה  שנה  גזית-גלוב:  עבור  מוצלחת  שנה  עוד  מסכמים  אנחנו 

טובות  כספיות  תוצאות  לצד  הליבה  בפעילות  נוספת  התקדמות 

המביאות לידי ביטוי את היכולות שלנו לייצר ערך לאורך שנים.

נכסים   524 הכולל  נכסים  תיק  היום  ומנהלת  מחזיקה  גזית-גלוב 

ביותר מ-20 מדינות עם שווי של כ- 80 מיליארד ש”ח, אשר מייצר, 

נכון לסוף שנת 2014, הכנסה שנתית של כ-7 מיליארד ש”ח ופרוס 

על פני כ- 6.3 מיליון מ”ר של שטחים להשכרה )GLA(. תיק הנכסים 

סופרמרקטים,  מעוגני  מסחריים  ממרכזים  בעיקר  מורכב  שלנו 

הערים  במרכזי  בעיקר  צומחים  אורבאניים  באיזורים  הממוקמים 

המובילות והגדולות של צפון אמריקה, אירופה, ברזיל וישראל.

להצלחתנו  המפתח  המשתנה,  והכלכלית  הקמעונאית  בסביבה 

על  שלנו,  התיק  ושדרוג  בהרחבה  שלנו  המיקוד  היה  השנים  לאורך 

מנת להבטיח שמרכזי המסחר שלנו הם הטובים והמבוקשים ביותר 

עבור הצרכנים והקמעונאים כאחד. 

שנה  משמעותית,  כשנה  עצמה  הוכיחה   2014 שנת  זה,  במובן 

שבמהלכה השקענו כ- 4.5 מיליארד ש”ח בשדרוג תיק הנכסים שלנו 

 2.3 בעבור  ואיכותיים  דומיננטיים  מרכזים   7 רכישת  באמצעות  הן 

מיליארד ש”ח והן באמצעות השקעות בפיתוח ופיתוח מחדש בהיקף 

של כ-2.2 מיליארד ש”ח.

בשנת 2014 מכרנו 59 נכסים שאינם נכסי ליבה בשווי של כ- 3.1 

שלנו  הרפואיים  המשרדים  ממבני   12 גם  ביניהם  ש”ח,  מיליארד 

בארה”ב וחצי מהמרכזים המסחריים שלנו בגרמניה. בנוסף, בתחילת 

 שותפי
בעלי המניות,



הצלחה בסביבה קמעונאית משתנה

ושואלים אותנו הינן  שתי השאלות המרכזיות שמשקיעים חוזרים 

כיצד הסביבה הקמעונאית והמתשנה תדירות תשפיע על מרכזי 

מה  יותר,  חשוב  אף  ולדעתי  וכן,  ומלט  לבנים  העשויים  המסחר 

בכוונתנו, כבעלים ומפעילים, לעשות בנושא הזה ?

שמרבית  מה  את  לאשר  רק  היא  תשובתנו  הראשונה,  לשאלה 

– אנו  יודעים  האנשים המסתכלים על או המעורבים במגזר כבר 

עדים לקיטוב הולך וגדל בתחום המרכזים המסחריים. בעוד שיתכן 

וישנם יוצאים מן הכלל, באופן רחב, ניתן לומר כי המשמעות היא 

בעיקר  ממוקמים  אשר   A מסוג  איכותיים  מסחריים  שמרכזים 

הקרובים  גבוהים  כניסה  עם חסמי  צומחים  אורבאניים  באיזורים 

 B לאוכלוסיית היעד שלהם - משגשגים. מנגד, מרכזי מסחר מסוג

C בשווקים קטנים ושמטבעם חשופים לתחרות ולהם חסמי  או 

כניסה נמוכים - נאבקים על הישרדותם. 

בשוק של היום, ואף יותר מכך, בשוק של מחר, אנו מאמינים כי 

הדומיננטיות,  להיות  ימשיך  מסחר  מרכזי  של  להצלחה  המפתח 

דיירים  עם  הללו  התכונות  שילוב  והנוחות.  הכלכלית  הנדירות 

איכותיים המספקים צרכים בסיסיים של האוכלוסייה הינו מתכון 

ליצירת ערך ותזרים מזומנים גדל, שנה אחר שנה. מודל זה הוכיח 

והוא  בעבר,  השונים  הכלכליים  במחזורים  נכון  כמודל  עצמו 

אורבניזציה  בתהליך  המאופיינים  אלה  בימים  יותר  רלוונטי  אף 

ובהתפתחות המסחר המקוון. 

לספק,  יכול  אשר  זה  יהיה  היום  של  בשוק  ׳מנצח׳  מרכז מסחרי 

בנוסף לצרכים הבסיסיים כדוגמת סופרמרקט העוגן שלו שבלעדיו 

כמעט לא נסכים לרכוש או לפתח מרכז מסחרי, מגוון רחב של 

כגון מרכזים רפואיים, חדרי כושר, מסעדות, בתי קפה  שירותים 

ושירותי פנאי אחרים, אשר כולם מעודדים את הצרכנים לשהות 

זמן רב יותר בין כתלי המרכז המסחרי. כמו כן ישנו הכרח לאמץ 

טכנולוגיות חדשות, חלקן מבוססות על מסחר מקוון ולזהות כיצד 

‘הקלק  המרכז.  של  והרווחיות  הפופולריות  את  לשפר  יכולות  הן 

ואסוף’ היא דוגמא טובה למודל קמעונאי אשר עובד כהלכה וצובר 

פופולריות. חלק גדל והולך מהקמעונאים מעריכים כיום את ביצועי 

גם  אלא  במישרין  מוכרת  שהיא  המוצרים  פי  על  רק  לא  החנות 

על בסיס רמת המכירות המקוונות שהיא מייצרת באיזור המסחר 

שלה. 

שלהם,  הפנאי  מזמן  ולהנות  לקניות  לצאת  מעוניינים  צרכנים 

הפיזית׳  ולתחושה  ל׳מגע  חשיבות  לייחס  וימשיכו  מייחסים  והם 

את  ‘להרגיש’  או  במוצר  לגעת  הצורך  הרכישה.  לפני  המוצר  של 

המותג אינה חלה רק על מוצרים בתחום המזון או האופנה; באופן 

אירוני, הדבר נכון באופן שווה גם עבור הדור החדש של קמעונאים 

המתמקדים בטכנולוגיה, המוכרים מוצרים במחירים גבוהים, כגון 

לכוח  יום-יומית  כתזכורת  משמשים  הללו  הגורמים  כל   .Apple

אנושי  פעילות  כמוקד  המסחר  מרכזי  של  והפופולריות  המכירות 

אשר, אם מנוהל כראוי, יצליח ויניע קדימה את התוצאות הכספיות. 

כשאנו לוקחים את האמור בחשבון, המטרה שלנו היא למלא את 

תיק הנכסים שלנו במרכזים מסחריים באיכות גבוהה, מרכזים בעלי 

פרו-אקטיבי,  ניהול  באמצעות  לנו,  המאפשרים  חזקים,  ביצועים 

להוסיף ערך לאורך הזמן, בין השאר באמצעות יצירת וביצוע תכנית 

אשר  הענפים  את הקשרים  אנו ממנפים  הנכסים.  לניהול  סדורה 

על  שלנו  הגלובאלית  הפלטפורמה  ברחבי  הקמעונאים  עם  בנינו 

שוכרים  של  וחזק  נכון  בתמהיל  שלנו  המרכזים  את  לאכלס  מנת 

גבוהה  הכנסה  בעלי  קונים  של  וגדל  הולך  זרם  למשוך  מנת  ועל 

הטובה  הפרקטיקה  את  ליישם  פועלים  אנו  במקביל,  מהממוצע. 

ביותר בתפעול השוטף של המרכז המסחרי. זהו המודל אשר הניע 

את ההצלחה שלנו עד היום ואשר ימשיך לשרת אותנו נאמנה גם 

בעתיד. 

 Urbanization, Quality, Growth :2014 התקדמות בשנת

ההוכחה להתקדמות שעשינו בטיוב תיק הנכסים שלנו היא העובדה 

שמאז שנת 2008 שילשנו את מספר הנכסים ששווים מעל 100 

מיליון דולר בתיק הנכסים שלנו. כעת משקלם מהווה 39% מערך 

תיק הנכסים שלנו לעומת כ- 17% בלבד לפני חמש שנים והנכסים 

ששווים מעל 75 מיליון דולר מהווים כיום כ- 50% מתיק הנכסים 

אילו  יותר,  חזקים  בדיירים  מעוגנים  בהגדרה  אילו  נכסים  שלנו. 

נכסים אשר ממוקמים טוב יותר, נהנים מנתונים דמוגרפים טובים 

יותר ומאופיינים בדומיננטיות איזורית. אינדיקציה נוספת לשינויים 

שנעשו בתיק שלנו ניתן למצוא בכך ש-46 המרכזים הגדולים ביותר 

מבחינת  הנכסים  מתיק  מ-10%  פחות  מעט  כעת  מהווים  שלנו 

מספר הנכסים אך כ-25% מבחינת ה-GLA )1.7 מיליון מ”ר מתוך 

6.3 מיליון מ”ר(. 



שדרוג תיק הנכסים שלנו היה גורם אשר תרם לשיפור הדרמטי בחתך 

הדמוגרפי של הנכסים שלנו. לדוגמא, במהלך חמש השנים האחרונות 

קילומטרים   5 של  ברדיוס  הממוצע  התושבים  מספר  בקנדה, 

מהנכסים שלנו גדל ב-40% ל-187,000, בעוד שההכנסה הממוצעת 

למשק בית גדלה ב-26% ל-96,000 דולר קנדי לשנה. באופן דומה, 

שנת  מאז  משמעותי  מחזור  עבר  שלנו  הנכסים  תיק  בה  בארה”ב, 

התושבים  במספר  וכ-34%  כ-162%  של  לגידול  עדים  אנו   ,2008

אם  ברור,  הטיוב  למהלך  הטעם  בהתאמה.  בית,  למשק  ובהכנסה 

ישנם יותר אנשים בעלי הכנסה פנויה גדולה יותר בסמיכות למרכזים 

שלך והמרכז מספק את צרכי היום-יום של האוכלוסייה, הנכסים שלך 

יהיו בעלי ביצועים טובים יותר וניתן יהיה בהדרגה להעלות שת דמי 

השכירות בנכס.

אזורי מיקוד שלנו מהשנה  אסקור בקצרה התפתחויות במספר 

האחרונה:

מאמינים  אנחנו  בעבר,  שאמרתי  כפי  באירופה:  התמקדות  המשך 

גיאוגרפיים אשר  אזורים  הינם  הנורדיות  והמדינות  אירופה  כי מרכז 

 2014 שנת  במהלך  הקבוצה.  עבור  אמיתית  הזדמנות  מהווים 

 Focus Mall בניהם  אלה,  בשווקים  פריים  נכסי  מספר  רכשנו 

 Palác Shopping ,בפולין וכן שני נכסים בצ’כיה Bydgoszcz-ב

)אשר על  ו-Arkady Pankrac בפראג   ,  Pardubice ב-   Center

חלקנו  את  הגדלנו  בפינלנד   .)2015 שנת  בתחילת  דיווחנו  רכישתו 

ב-Iso Omena בהלסינקי, באמצעות רכישת חלקה )40%( של קרן 

כולן  אופיינו  אלה  עסקאות  בנכס.   )GIC( הסינגפורית  ההשקעות 

גבוהה,  כלכלית  נדירות  בעלי  נכסים  הינם  שנרכשו  שהנכסים  בכך 

בעלי  ובאזורים  מצוינים  במיקומים  תחליף,  ללא  נכסים  מבוססים, 

חסמי כניסה גבוהים. 

מומנטום מתמשך בברזיל: מתחילת 2014 נעשתה התקדמות גדולה 

על ידי הקבוצה בברזיל. אנו מאמינים גדולים בפוטנציאל לטווח ארוך 

של השוק הקמעונאי במדינה בת 200 מיליון נפש שיש בה גידול טבעי 

ואוכלוסייה  ביניים צומח  של כ- 2 מיליון תושבים מדי שנה, מעמד 

צעירה ושאפתנית. אנו משקיעים במדינה מתוך אמון בשוק, גם אם 

משמעות הדבר הינה לקחת עמדה כנגד העמדה הרווחת על ברזיל. 

בעוד שמשקיעים רבים הפחיתו או הפסיקו את השקעתם  בברזיל 

בשנת 2014, אנחנו הגדלנו את הפעילות המקומית שלנו עם דגש 

השקענו  בה  ברזיל,  של  והמאוכלס  העשיר  המרכז  פאולו,  סאו  על 

זה  כ- 135 מיליון דולר. בתחילת שנת 2015, שמרנו על מומנטום 

כאשר רכשנו את Mais Shopping Center עבור יותר מ-70 מיליון 

ל-7  בברזיל  שלנו  הנכסים  תיק  סך  את  הביאה  אשר  רכישה  דולר, 

נכסים בשווי של כ- 300 מיליון דולר. אנחנו ממשיכים לבחון מספר 

לטווח  הזה  בשוק  ומאמינים  במדינה  עתידיות  לרכישות  הזדמנויות 

עם  גבוהה  איכות  בעל  אורבאני,  נכסים  תיק  לייצר  ומקווים  הארוך 

תזרים שילך ויגדל עם השנים.

פרואקטיבי:  נכסים  וניהול  נכסים  פיתוח  באמצעות  ערך  יצירת 

ש”ח  מיליארד   7.1 מעל  השקענו  האחרונות  השנים  שלוש  במהלך 

לנו  אילו מאפשרות  ופיתוח מחדש. פעולות  בפרויקטים של פיתוח 

לצמוח ולשפר את איכות תיק הנכסים שלנו, כמו גם את ההזדמנות 

לנצל את המסה הקריטית ויתרון הגודל אשר בנינו בשווקים מסוימים. 

ניהול פרו-אקטיבי הכולל רכישה של  ניתן להשגה באמצעות  הדבר 

נכסים וקרקעות סמוכות, השקעה בהרחבות ובפיתוח מחדש, שיפור 

העוגן,  שוכרי  של  והמספר  האיכות  את  גם  כמו  השוכרים  תמהיל 

ובאמצעות פיתוח מחדש ו/או מיתוג מחדש של המרכזים עצמם. 

אנו משקיעים בפעולות אילו של פיתוח ופיתוח מחדש כ- 2 מיליארד 

ש”ח בשנה במהלך השנים האחרונות וכן הנענו כבר תכניות למספר 

פרויקטים של פיתוח ופיתוח מחדש אשר תתבצענה ברחבי העולם 

במהלך השנים הבאות. תכניות אלה כוללות את הפיתוח מחדש של 

Yorkville Village mall בלב טורונטו, קנדה, כמו גם את הפיתוח 

 Morumbi Town שוודיה,  בגוטנבורג,   Molndals Galleria של 

 Westwood Shopping ו-  ברזיל  פאולו,  בסאו   Center mall

Center הממוקם ב- Bethesda  בוושינגטון DC, מרחק של פחות 

בנוסף, אנחנו בעיצומו של פיתוח רחב  מ- 10 ק”מ מהבית הלבן. 

 Iso היקף של שניים מהנכסים הדומיננטיים ביותר שלנו באירופה, 

Omena בהלסינקי ו-Atrium Promenanda בוורשה.

לשנע  היכולת  עם  ביחד  המקומי  הידע  שלנו,  הפיננסית  היכולת 

לנו את  נותנים  והניסיון הקמעונאי הרב,  וניסיון בתוך הקבוצה  ידע 

הביטחון הנדרש על מנת לבצע פרויקטים לפיתוח בהיקף גדול שכזה. 

אנו מאמינים שגישת ההשקעה לטווח ארוך שלנו הינה מה שמבחינה 

אותנו באופן ברור ממתחרים רבים אחרים. אופק השקעות רחב זה, 

יותר, משפר את  ולפעמים אפילו  אשר צופה 10, 20 שנים קדימה 

היכולת שלנו להשקיע רק באותן ההזדמנויות ארוכות טווח, בעלות 

נוסף  ערך  ליצור  זמן,  לאורך  ואז,  עבורנו  ביותר  הגבוה  הפוטנציאל 

באמצעות יוזמות אשר יאפשרו את הגשמת הפוטנציאל.

הבטחת ההצלחה באמצעות השקעה באנשים שלנו

כחברה בעלת פעילות צומחת ברחבי העולם, ההצלחה שלנו תלויה 

לשלב  שלנו  וביכולת  שלנו  המקצועי  האדם  וכח  ההנהלה  באיכות 

כוחות, לחלוק ניסיון ומומחיות ולשתף פעולה. אנו מקיימים פעילות 

והלמידה  הפעולה  ושיתוף  הקשר  את  להגביר  שמטרתה  ענפה 

וההשתייכות  שלנו  הקבוצה  חברות  בכל  המנהלים  בין  ההדדית 



בברכה,

חיים כצמן
יו"ר מועצת המנהלים

מקצועי  ניהול  על  המעיד  יתרון  להיות  הפכה  גזית-גלוב  לקבוצת 

על  עולה  השלם  כי  גדולים  מאמינים  אנחנו  מלאה.  ושקיפות  ידע 

סך חלקיו ולצורך כך, אנחנו ממשיכים לתת עדיפות להתפתחות 

בכישרונות  להשקיע  וכן  שלנו  ההנהלה  צוותי  כל  עבור  מקצועית 

הטובים והמבריקים ביותר הקיימים. הצלחתה של גזית-גלוב הינה 

מאמץ משותף, ואני מעריך את התרומה שנעשית על ידי כל אחד 

ואחד מהעובדים שלנו. אני מאמין שהאנשים שלנו ברחבי העולם 

עושים את ההבדל.

שיתופי פעולה אסטרטגיים:

 ,CPPIB בקנדה,  ביותר  הגדולה  הפנסיה  קרן  השקיעה  השנה 

המנהלת למעלה מ- 200 מיליארד דולר, כ- 240 מיליון אירו בחברת 

Citycon, הפינית והפכה לשותפת מיעוט שלנו עם החזקה של כ- 

15% בהון החברה. זו עוד הוכחה לאיכות המותג שיצרנו בעולם, 

גזית-גלוב. אנו מאמינים שנמשיך ונעמיק שיתופי פעולה כאילו עם 

השותפים הגדולים בעולם בשנים הבאות. 

מחויבות לקהילה

והקהילה, אנחנו  כהמשך להתחייבות שלנו לקיימות של הסביבה 

ממשיכים לחפש דרכים חדשניות על מנת להקטין את ההשפעה 

הסביבתית של הפעילות שלנו ולהוסיף ערך לחיים של כל אותם 

אנשים העובדים או המבקרים במרכזים שלנו. 

ביותר  הגבוהים  הסטנדרטים  את  לאמץ  להמשיך  גאים  אנחנו 

בביצועים סביבתיים. אימוץ זה מושג באמצעות יוזמות כגון יישום 

BREAAM, LEED, או תקנים סביבתיים מקומיים או  של תקני 

בינלאומיים רלוונטיים אחרים, בפרוייקטי הפיתוח וההרחבה שלנו 

ובאמצעות עידוד חברות הבנות שלנו לבקר את צריכת האנרגיה 

שלהן או הפליטה, בתקווה לדווח על שיפורים בעתיד. דוגמא טובה 

לכך יכולה להיות Citycon, אשר בשנת 2014 הפחיתה את צריכת 

נכסים  בסיס  על  ב-6%,  שלה  הקניות  במרכזי  הכוללת  האנרגיה 

זהים וכן הפגינה שיפורים במספר מדדי סביבה מרכזיים ובכלל זה 

טביעת הרגל הפחמנית, צריכת מים ושיעורי מחזור. 

בנוסף, נשארנו מחויבים למשטר התאגידי ברמה הגבוהה ביותר, 

לשקיפות מלאה ולסטנדרטים אתיים ללא פשרות. 

במבט קדימה

לעובדה  מודעים  נשארנו   ,2015 שנת  לתוך  מתקדמים  בעודנו 

שאנחנו פועלים בסביבה גלובאלית, בה שיעורי הריבית הינם בשפל 

היסטורי ומשקיעים רודפים אחר תשואות, אשר כרגע אינן קיימות 

להגדיל  רבים  מוסדות  הוביל  בשווקי האשראי המסורתיים. הדבר 

את ההקצאה שלהם לנדל”ן ולתזרים המזומנים האטרקטיבי שהוא 

יכול לספק אך לביקוש זה השפעה ישירה על מחירי הנכסים בשל 

הגידול בדרישה. בה בעת, ישנה ציפייה מועטה לגידול משמעותי 

בדמי השכירות ובמציאות החדשה הזו המשקיעים חייבים לבחור 

ומוכח  רב  ניסיון  להם  יש  אשר  בנדל”ן  התמחות  בעלי  שותפים 

ביצירת ערך אמיתי. 

התכנית שלנו לשנת 2015 אינה מפתיעה. אנחנו נמשיך להתמקד 

במכירה של נכסים שאינם נכסי ליבה, בזמן שנמשיך לחפש דרכים 

רכישות,  באמצעות  שלנו  הצומח  הנכסים  תיק  ושיפור  להרחבה 

בצפון  שלנו  המטרה  בערי  ליבה  נכסי  של  מחדש  ופיתוח  פיתוח 

תזרים  של  מתמשכת  להגדלה  ונכוון  וברזיל  אירופה  אמריקה, 

המזומנים, שיפור הנזילות והקטנת המינוף.  אנחנו נמשיך לחפש 

בעלי  לנכסים  אותן  למנף  יהיה  ניתן  אשר  גדולות  הזדמנויות 

החבויה  לחשיבות,  לחלוטין  מודעים  שאנו  בעוד  שונים,  שימושים 

לעיתים קרובות, של הערך הנמצא בנכסים כאשר נגשים אליהם 

בראייה לטווח ארוך. בה בעת, נמשיך לחפש הזדמנויות לרכישות 

של פלטפורמות גדולות, הזדמנויות אשר מגיעות לשוק מעת לעת, 

כדוגמת הרכישה שלנו של אטריום בשנת 2008. 

בכוונתנו להמשיך להוציא לפועל את הנוסחה המוכחת שלנו. מינוף 

פלטפורמה עסקית חזקה ויכולות ביצוע ראשונות במעלה על מנת 

למקסם את יכולות יצירת הערך שלנו. 

שהם  האמון  על  שלנו  והאג”ח  המניות  בעלי  לכל  מודים  אנחנו 

אמון  ולהצדיק  להמשיך  ומתחייבים  השנים,  לאורך  בנו  נותנים 

ביותר  הטוב  באופן  עושים  שאנחנו  לעשות מה  שנמשיך  בכך  זה 

בעתיד, כפי שעשינו בעבר. 
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  מ"גלוב בע-גזית

  דוח תקופתי בדבר תיאור עסקי החברה

  

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

  

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

  

  עסקיהפעילות החברה ותיאור התפתחות  .1

  כללי –גלוב -קבוצת גזית .1.1.

, הינה הבעלים, ")הקבוצה: "ביחד( 1באמצעות חברות מוחזקות שלה, ")החברה("מ "גלוב בע-גזית
תוך התמקדות בענף , ישראל וברזיל, אירופה, ן מניב בצפון אמריקה"המנהלת והמפתחת של נדל

עוסקת הקבוצה בייזום , כמו כן. המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים באזורים אורבאניים צומחים
מזרח אירופה ובפעילויות נוספות וובמרכז וביצוע של פרויקטים בעיקר בתחום המגורים בישראל 

  . המשיקות לתחומי פעילותה

  :פעילותה של הקבוצה כוללת מספר תחומי פעילות כדלקמן

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

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

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

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

החברה פעילות המבוצעת באמצעות  –ייזום וביצוע של פרויקטים בתחום המגורים   .ה
  ").חברת דורי("מ "דורי בע.קבוצת אהמאוחדת 

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

  . להלן 11 לפרטים ראו סעיף . ב"ורכישה וניהול של מבני משרדים רפואיים בארה ובגרמניה

או חברות הפועלות /פועלת הקבוצה לאיתור הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו, ףבנוס
  .באזורי פעילות הקבוצה ובאזורים נוספים, )לרבות עם שותפים(בתחומי עיסוקה או בתחומים משיקים 

למעט , לעיל' עד ה' תיאור הקבוצה יוצג להלן תוך חלוקה לתחומי הפעילות המפורטים בסעיפים א
ס למידע אשר הינו רלבנטי לכל תחומי הפעילות ואשר יוצג במאוחד ולמעט מידע בנושאים ביח

הנתונים הכלולים במסגרת התיאור של . המתייחס לתיאור החברה עצמה אשר יוצג בנפרד, מסוימים
יוצגו בהתאם לאיזורים , )לעיל' עד ד' תחומים א(ן להשקעה "כל אחד מתחומי הפעילות של נדל

, ולמעט אם צויין מפורשות אחרת, העיקריים בהם מתרכזת הפעילות באותו התחום הגיאוגרפיים
  .השימוש העיקרי בנכסים הינו למסחר בלבד

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

רה לראשונה תשקיף להנפקה ורישום למסחר של מניותיה פרסמה החב 2011בחודש דצמבר 
השלימה החברה את רישום מניותיה בבורסה של  2013ובחודש אוקטובר ) NYSE(יורק -בבורסה של ניו

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

  .אשר מוצגות בשיטת השווי המאזני
 21החברה ביום על ידי נוספות   ATRרכישת מניות לאור. היתה חברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני  ATR, 2014לשנת  נכון 2

תאחד , 2015מדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת  והחל  ATR-החל ממועד זה הפכה החברה לבעלת השליטה היחידה ב, 2015בינואר 
 .הכספיים לדוחות 'א40ראו באור , לפרטים נוספים אודות רכישת המניות האמורה.  ATRהחברה את דוחותיה הכספיים של 
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, האמורמועד הוהחל מ ,)בהתאמה, "הבורסה של טורנטו" -ו "הבורסה של ניו יורק(") TSX(טורונטו 
תחת הסימול , ובבורסה של טורונטו יורק-בבורסה של ניו ,אביב- מניות החברה נסחרות בבורסה בתל

"GZT".  

המשתרעים על שטח בנוי , נכסים 524הקבוצה מחזיקה ומנהלת , 2014בדצמבר  31נכון ליום  .1.3.
מרכזים מסחריים ומבני משרדים רפואיים  504ר ואשר כוללים "מיליון מ 6.3- להשכרה בהיקף של כ

הנכסים רשומים בספרי החברה . נכסים אחרים 10- יתוח ומרכזים מסחריים בפ 10, בגדלים שונים
ח בהנחת איחוד של חברות "מיליארד ש 80.1-כ(ח "מיליארד ש 59.6-בשוויים ההוגן בסך של כ

בשליטה משותפת המוצגות בשיטת השווי המאזני והכללת מלוא שווים של נכסים המנוהלים על ידי 
מחושב על פי מצבת הנכסים ועל פי שערי (ם ברוטו נכסים אלה מניבים דמי שכירות שנתיי). הקבוצה

בהנחת איחוד , ח"מיליארד ש 7.0- כ(ח "מיליארד ש 5.0-בסך של כ) 2014בדצמבר  31החליפין ליום 
של חברות בשליטה משותפת המוצגות בשיטת השווי המאזני והכללת מלוא דמי השכירות מנכסים 

היא אחת , להערכת החברה. אלף הסכמי שכירות 14- הנובעים מכ, )המנוהלים על ידי הקבוצה
  . בעולם הגדולותמהחברות המנהלות והמפתחות מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים 

המושכרים בעיקר לרשתות , עיקר נכסיה של החברה הינם מרכזים מסחריים שכונתיים ואזוריים .1.4.
 31נכון ליום . 3)לפיתוח עתידילחברה מקרקעין , כמו כן(סופרמרקטים ולרשתות קמעונאיות אחרות 

ולמועד האמור השוכר אשר מניב את ההכנסה הגבוהה , 4לחברה אין שוכר עיקרי, 2014בדצמבר 
שהינה רשת מזון ופארמה   Loblaw Companies Limitedנוישוכריה הביותר עבור הקבוצה מבין כלל 

 2013בשנת ( 2014 שנתבמהשכרה  הקבוצה מהכנסות 4.4%- אשר ההכנסה ממנו היוותה כ, בקנדה
שהינה , Kesko Corpהשוכר שהניב את ההכנסה הגדולה ביותר עבור הקבוצה מכלל שוכריה היה 

  .)3.7% - כאשר ההכנסה ממנו היוותה , רשת סופרמרקטים מובילה בפינלנד

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

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

 31ליום . מרכזים מסחריים שכונתיים ואזוריים המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות קמעונאיות אחרות
להסכם בעלי המניות בין החברה . EQYות של מהון המני 43.3% - החברה מחזיקה בכ 2014בדצמבר 

 ("LIH")  -ו)  Capital Shopping Centers Group Plc: לשעבר( Intu Properties Plc וחברות בשליטתה ובין
Liberty International Holdings Limited בקשר להחזקותיהן ב-EQY , להלן 23.2. ראו סעיף.   

 .ProMed Properties Inc (100%) ב באמצעות"בארהפועלת הקבוצה , 2006החל משנת , בנוסף
("ProMed")  כחלק מהאסטרטגיה של ). להלן 11.3. ראו סעיף (בתחום מבני המשרדים הרפואיים

  .ProMedהחברה ממשיכה לבחון הזדמנויות למקסום שוויים של יתרת הנכסים של , החברה

באמצעות היא פועלת  2000ת כאשר החל משנ, 1997בקנדה פועלת הקבוצה החל משנת  - קנדה
FCR ,המנהלת והמפתחת של , אשר הינה הבעלים, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של טורונטו
בעיקר מרכזים מסחריים שכונתיים ואזוריים המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות , ן מניב"נדל

מחזיקה , 2014צמבר בד 31ליום . והינה אחת החברות המובילות בקנדה בתחום זה, קמעונאיות אחרות
להסכם בעלי המניות בין החברה לבין אלוני חץ נכסים . FCRמהון המניות של  44.0%- החברה בכ
  . להלן 23.3. ראו סעיף  FCR -בקשר להחזקותיהן ב") אלוני חץ("מ "והשקעות בע

חברה ציבורית , CTYבאמצעות , 2004החל משנת , בצפון אירופה פועלת הקבוצה - ן אירופהוצפ
ן "המנהלת והמפתחת של נדל, הינה הבעלים OMX .(CTY( פינלנד, נסחרת בבורסה של הלסינקיה

, וכן של נכסים קמעונאיים אחרים בגדלים שונים, בעיקר מרכזים מסחריים שכונתיים ואזוריים, מניב
החברה , 2014בדצמבר  31ליום . בעיקר בפינלנד כמובילת שוק בתחום המרכזים המסחריים ובשבדיה

 CPP Investmentלהסכם בעלי מניות בין החברה לבין . CTYמהון המניות של  42.8%- זיקה בכמח
Board European Holdings S.àr , חברה בת בבעלותה המלאה שלCanada Pension Plan Investment 

Board ")CPPIBEH (" להלן 23.6ראו סעיף.  

, ATRפועלת הקבוצה במרכז ובמזרח אירופה באמצעות  2008החל משנת  - מרכז ומזרח אירופה
 ATR. הולנד, באמסטרדם NYSE Euronext-ובבורסת ה) VSE(אוסטריה , הנסחרת בבורסה של וינה

                                                      
   .בהיקף שאינו משמעותי לחברה) שאינם קרקעות(ה בלתי מנוצלות במבנים מניבים לקבוצה זכויות בני 3

המעגנת את הנחיית  ,2013אשר פורסמה בחודש דצמבר , 1969 -ט"תשכ, )פרטי תשקיף מבנה וצורה( כהגדרתו בטיוטת תקנות ניירות ערך 4
 .האמורותבתקנות ניירות ערך ) 2011ערך בחודש ינואר כפי שפורסמה על ידי רשות ניירות (ן להשקעה "הגילוי בנוגע לפעילות נדל
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בעיקר מרכזים מסחריים שכונתיים ואזוריים , ן מניב"המנהלת והמפתחת של נדל, הינה הבעלים
כיה 'בצ, בעיקר בפולין, יםאחר יםקמעונאי נכסיםוכן של מעוגני סופרמרקטים בגדלים שונים 

וכאמור בינואר ( ATRמהון המניות של  41.2%-חזיקה בכההחברה , 2014בדצמבר  31ליום . וברוסיה
לפרטים אודות הסכם בין   .)לעיל 1.1כמפורט בסעיף , ATR-הפכה לבעלת השליטה היחידה ב 2015

  . להלן 23.4.  ראו סעיף ATRלבין החברה 

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

  .הזדמנויות למקסום שוויים של יתרת הנכסים של גזית גרמניה

באמצעות חברות , המרכזים המסחריים בברזילבתחום  הקבוצהפועלת  2007החל משנת  - ברזיל
  "). גזית ברזיל("בבעלותה המלאה 

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

מהון מניותיה של ) בדילול מלא 75%( 84.7%-חזיקה בה החברה 2014בדצמבר  31ליום . ומקדוניה
, מר רונן אשכנזי, לפרטים אודות הסכם בין החברה לבין מנהלה הכללי של גזית פיתוח. גזית פיתוח

  . להלן 23.5. בקשר עם החזקותיהם בגזית פיתוח ראו סעיף , המחזיק ביתרת מניותיה

חברה ציבורית הנסחרת , בחברת דורי) בעקיפין(מחזיקה גזית פיתוח  2011החל מחודש יוני , כמו כן
חברה ציבורית הנסחרת בבורסה , מ"דורי בניה בע. לרבות באמצעות א(בבורסה בתל אביב הפועלת 

 ומזרח הביצוע של פרויקטים בתחום המגורים בעיקר בישראל ובמרכזובתחום הייזום ) בתל אביב
החזיקה גזית פיתוח  2014בדצמבר  31ליום . תחנת כוח פרטיתילה בחברה המפעוכן שותפה , אירופה

לפרטים בדבר פעילותה של חברת דורי ראו . מהון המניות של חברת דורי 84.9% -בכ) בעקיפין(
  . להלן 10. סעיף 

  מבנה הקבוצה   .1.6.

לדוח  1.6סעיף  ורא, 2014בדצמבר  31לתיאור מבנה החברות העיקריות בקבוצה נכון ליום 
  .הדירקטוריון

    

  שקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות  ה .2

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

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

  . 2014בדצמבר  29מומשו עד למועד פקיעתם ביום 

, ח למניה"ש 47.9מיליון מניות רגילות במחיר של  10.4 - הנפיקה החברה כ 2013ביוני  13ביום   2.2
  .2012על פי תשקיף המדף של החברה מחודש יולי  ח ברוטו"מיליוני ש 500 - ובתמורה כוללת של כ

, בעלת השליטה בחברה, מכרה חברה בת בבעלותה של נורסטאר החזקות אינק 2013בחודש אפריל    2.3
ח "ש 47 - כ(ח "מיליון ש 187 -כ בתמורה כוללת של, המיליון מניות החברה בעסקה מחוץ לבורס 4

  ).למניה
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  לוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונותח .3

 1החל מיום , בטבלה שלהלן מרוכזים נתונים אודות דיבידנד אשר חילקה החברה לבעלי מניותיה
  : דוח זההועד סמוך למועד פרסום  2013בינואר 

 )ח"באלפי ש(סכום  תאריך חלוקה 
 )למניה' אג 43( 71,099 2013 באפריל 22 
 )למניה' אג 43( 75,588 2013ביולי  2 
 )למניה' אג 43( 75,588 2013באוקטובר  9 
 )למניה' אג 43( 75,589 2013בדצמבר  30 
  )למניה' אג 45( 79,147  2014באפריל  23 
  )למניה' אג 45( 79,190  2014ביולי  8 
  )למניה' אג 45( 79,190  2014באוקטובר  1 
  )למניה' אג 45( 80,279  2014בדצמבר  29 

 31ליום ) 1999-ט"התשנ, על פי מבחן הרווח כהגדרתו בחוק החברות(יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה 
  .ח"מיליוני ש 4,915 -עמדה על סך של כ, 2014בדצמבר 

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

  . לדוח הדירקטוריון 3.3סעיף  ורא, לפרטים בדבר מדיניות חלוקת דיבידנד שאימץ דירקטוריון החברה

ובסכום כולל  למניה' אג 46ם של אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסכו 2015במרס  23ביום 
 .ח"מיליוני ש 82.1-של כ

  

 
         מידע אחר .ב

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה4.

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

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

          
 31.12.2014לשנה שנסתיימה ביום 

 

מרכזים  
מסחריים 

 ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

ייזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

פעילויות 
 אחרות

התאמות
 לדוח

המאוחד
(*) 

 מאוחד

 ח"מיליוני ש 

 
הכנסות תחום 

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

 
עור הכנסות תחום שי

 100% )26%( 7% 22% 22% 22% 33% 20% הפעילות

 
עלויות תחום 

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

 

) הפסד(וח רו
מפעולות רגילות 

המיוחס לבעלים של 
 החברה

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

 

) הפסד(רווח 
מפעולות רגילות 

המיוחס לזכויות שאינן
 מקנות שליטה 

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

 
הנכסים המיוחסים סך

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

 

ההתחייבויות  סך
המיוחסות לתחום 

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

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

 

מרכזים  
מסחריים 

 ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

ייזום 
וביצוע 
עבודות 
 קבלניות

פעילויות 
 אחרות

התאמות
 לדוח

 המאוחד
(*) 

 מאוחד

 ח"מיליוני ש 

 

הכנסות תחום 
הפעילות 
 מחיצוניים

 1,201  2,216  1,406  1,345  1,569  526 )1,445(  6,818 

 

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

 

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

 

) הפסד(רווח 
מפעולות רגילות 
המיוחס לבעלים 

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

 

) הפסד(רווח 
מפעולות רגילות 
המיוחס לזכויות 

שאינן מקנות 
 שליטה 

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

 

סך הנכסים 
לתחום המיוחסים 
 הפעילות

 10,702  24,438  15,865  14,339  1,757  6,289 )5,463(  67,927 

 

סך ההתחייבויות 
המיוחסות לתחום 

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

 
 .לדוחות הכספיים 39לפרטים אודות התאמות שבוצעו לסכומים בדוחות הכספיים המאוחרים ראו באור * 
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 31.12.2012לשנה שנסתיימה ביום 
       

 

מרכזים  
מסחריים 

 ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

ייזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

פעילויות 
 אחרות

התאמות
 לדוח

המאוחד
(*) 

 מאוחד

 ח"מיליוני ש 

 

הכנסות תחום הפעילות 
 7,009  )1,318( 565  1,760  1,324  1,185  2,237  1,256  מחיצוניים

 

שיעור הכנסות תחום 
 100% )19%( 8% 25% 19% 17% 32% 18% הפעילות

 
 1,744  )3,204( 214  1,777  606  491  936  924  עלויות תחום הפעילות

 

מפעולות ) הפסד(וח רו
רגילות המיוחס 

 לבעלים של החברה
 146  626  334  242 )13(  327  945  2,607 

 

מפעולות ) הפסד(וח רו
רגילות המיוחס לזכויות 

 שאינן מקנות שליטה 
 186  675  360  476 )4(  24  941  2,658 

 

הנכסים המיוחסים  סך
 71,034  )3,181( 6,503  1,679  13,838 13,522  26,849  11,824  לתחום הפעילות

 

סך ההתחייבויות 
המיוחסות לתחום 

 הפעילות
 237  420  356  628  894  110  46,092  48,737 

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

           

 
 .  לעיל 1.1. כמפורט בסעיף , החברה מדווחת על מספר מגזרים תפעוליים

 .ראו דוח הדירקטוריון, 2013- ו 2014לפירוט אודות השינויים בכל אחד מהפרמטרים דלעיל בשנים 
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  ביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה ס .5

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

עשויים להשפיע על יכולתם , יעורי אינפלציה וגורמים אחריםתנודות בש, בשער החליפין של מטבעות
של שוכרי נכסים לעמוד בהתחייבותם כלפי הקבוצה וכן על יכולת הקבוצה להמשיך ולהשכיר את 

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

-ילה באזורים גיאוגרפיים בעלי מאפייני שוק שונים וסביבות מאקרולאור העובדה כי הקבוצה פע
תיאור מאפייני השוק והסביבה המאקרו כלכלית אשר עשויים להיות רלבנטיים , כלכליות שונות

, לפעילות הקבוצה בכל אחת מהמדינות העיקריות בהן היא פעילה וביחס לכל אחד מתחומי פעילותה
, 11.1.2 , 9.3, 8.3, 7.3 , 6.3ראו סעיפים (ד מתחומי הפעילות מובאים במסגרת התיאור של כל אח

כי למאפייני השוק ולסביבה המאקרו כלכלית אין בהכרח השפעה , יודגש). להלן 11.4.1 -ו 11.2.2
סעיף  ורא, לפרטים אודות המשבר הפיננסי העולמי. בטווח המיידימהותית ישירה על תוצאות החברה 

   .לדוח הדירקטוריון 1.3

  חסמי כניסה    .5.2.

  :להלן הערכת החברה בדבר חסמי הכניסה לתחומי פעילותה

 הן באמצעות הקמה של מרכזים מסחריים והן באמצעות רכישה של מרכזים , התחלה של פעילות
בהון עצמי , מחייבת איתנות פיננסית ויכולת מימונית הכרוכה לרוב, קיימים באזורים אורבניים

  .בהיקף כספי ניכר

 ן הקמעונאי וכן בתחום המימון"הפעילות מחייבת ידע וניסיון בעיקר בענף הנדלניסה לתחומי כ .
ניהול ותפעול . עלויות הניהול והתפעול של הנכסים מושפעות מהיקף הנכסים המנוהלים, בנוסף

  . מהווה חיסרון יחסי מהותי לעומת ניהול נכסים בהיקף הפעילות של הקבוצה, של מרכזים בודדים

 בעיקר רשתות קמעונאיות , ל הקבוצה מאופיינים בהתקשרויות עם שוכרי עוגןתחומי פעילותה ש
  .לבעל מספר רב של נכסים יתרון בהתקשרות וביחסים מול דיירי עוגן גדולים, על פי רוב. גדולות

  חסמי יציאה .5.3.

יציאה מתחומי פעילותה אינה גמישה ותלויה במימוש , לאור אופי הנכסים והפעילות של הקבוצה
  .אשר עלול להימשך זמן רב ולרוב תלויה במצב השוק, הנכסים

  קריטריונים לרכישת נכסים .5.4.

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

 ניראותו וזמינותם של שטחי חניה בנכס ובאיזור, לרבות דרכי הגישה לנכס, יקום הנכסמ;  

  הן ברמה המקומית והן ברמה , רגולטוריים ותנאים נוספים, דמוגרפיים, כלכלייםהיבטים
  ;האיזורית

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

  תחזית תזרים המזומנים מהנכס ופוטנציאל גידולו לאורך שנים לרבות תנאי חוזי השכירות ובכלל
ת הנוכחיים למול תנאי השוק והפוטנציאל להגדלת דמי השכירות באמצעות זה דמי השכירו
 ;השכרה מחדש

 חסינותם הפיננסית והיותם מובילי שוק, תמהיל השוכרים בנכס ובאיזור;  

 רמת הביקוש וההיצע של נכסים מסוג דומה באזור ;  

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

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

  ;השוכרים וקהל הצרכנים

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

 תנאי הסביבה והפוטנציאל הקיים להעלאת ערכם, ך הקרקעער;  
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 לשיפוץ הנכס או אכלוסו מחדש באופן שיגדיל את ההכנסות /גודל הנכס והפוטנציאל להרחבת
  ;   הפוטנציאליות מהנכס

 שיעור הרווח התפעולי מהנכס והפוטנציאל להגדיל.  

  קריטריונים למימוש נכסים .5.5.

  :הינם כמפורט להלן, הקבוצה בבחינת מימוש נכסיםהקריטריונים העיקריים המנחים את 

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

assets"); 

 מיצוי פוטנציאל ההשבחה של הנכס או של הפעילות ;  

 ן באיזור מסוים"מוש הזדמנויות בשוק הנדלמי.  

  גבלות חקיקה ומבנה התחרותמ .5.6.

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

 
  תיאור תחומי הפעילות של החברה   .ג

  

  ב "פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בארה, כישהר .6.

  כללי  .6.1.

חברה ציבורית הנסחרת בבורסה , EQYפועלת הקבוצה בעיקר באמצעות החברה המאוחדת , ב"בארה
והמפתחת של מרכזים מסחריים ונכסים  הרוכשת, המנהלת, אשר הינה הבעלים, של ניו יורק
החברה , 2014בדצמבר  31ליום  .צומחים ופרברים הממוקמים בעיקר באיזורים אורבאניים, קמעונאיים
להסכם בעלי המניות בין  .מזכויות ההצבעה בה 43.3% -ובכ EQYמהון המניות של  43.3%-מחזיקה בכ

בקשר ) EQYאשר למיטב ידיעת החברה מחזיקה בזכויות המירות למניות ( LIHהחברה ובין 
  .להלן 23.2. ראו סעיף , EQY-להחזקותיהן ב

EQY בעיקר (ב "בצפון מזרח ארה, )בעיקר בפלורידה(ב "ת באזורי צמיחה בדרום מזרח ארהפועל
 31נכון ליום . )בקליפורניה(וכן בחוף המערבי , )וקונטיקט מרילנד, וסטס'מסצ, יורק- באיזור מדינת ניו

 117(מבנים מניבים  122) לרבות נכסים בשליטה משותפת( EQYבבעלותה של , 2014בדצמבר 
וקרקעות  ר"מיליון מ 1.5-בשטח בנוי כולל של כ) 5נכסים אחרים 6- מרכזים מסחריים בגדלים שונים ו

  .  להשקעה

, 6)שאינם בשליטה משותפת( באמצעות מיזמים משותפים, בבעלות חלקית EQYמחזיקה , בנוסף
  . ר"אלפי מ 177 -משרדים בשטח בנוי של כומבנה ב "מרכזים מסחריים בארה 12ומנהלת 

  ). לדוחות הכספיים' ב25לפרטים ראו באור (לצורכי מס אמריקאי  REITמעמד של  EQY-ל

שטחים לשוכרים המוגדרים כשוכרי עוגן  EQYמשכירה , במרבית מרכזי הקניות שבבעלותה
(Anchors) ,השכרת . ואחרים רשתות קמעונאיות אחרות ,אשר הינם בדרך כלל רשתות סופרמרקטים

, תקופת השכירות הארוכה, בשל כוח משיכת הקהל שלהם, ה יתרוןשטחים לשוכרי עוגן מקנ
, ר"דמי השכירות למ. היותם מובילי שוקוהאיתנות הפיננסית הגבוהה בדרך כלל של אותם שוכרים 

ר המשולמים על ידי "המשולמים על ידי שוכרי עוגן הינם נמוכים משמעותית מדמי השכירות למ
  .  שוכרים אחרים

בנוסף לדמי השכירות , מתחייבים השוכרים לשאת, לבין שוכריה EQYם בין בהסכמי, פי רוב- על
עלות ביטוחים , אף בתשלום חלק יחסי מהוצאות המסים, הקבועים בגין הנכסים הנשכרים על ידיהם
נקבעים דמי השכירות גם על , בחלק מהסכמי השכירות. שונים וכן הוצאות החזקת שטחים משותפים

וחלקם מאפשרים לשוכר לסיים את הסכם  של השוכר בנכסההכנסות פי שיעור מסוים ממחזור 

                                                      
   .מגורים ומבנה משרדים רפואיים, נכסים אחרים אלו כוללים בעיקר מבני משרדים 5

6 EQY ביניהם מיזם עם, ב"שותפה במספר מיזמים משותפים להשקעה במרכזים מסחריים בארה LLC  Global Retail Investors )למיטב , אשר
מיזם  וכן ,)וקרן הפנסיה והבריאות של עובדי מדינת קליפורניה First Washington Realty Inc הוקמה על ידי חברה קשורה של, ברהידיעת הח

אחד מהמיזמים המשותפים והיתרה מוחזקת על ידי השותפים  מכל 50%עד  10%-במחזיקה   EQYכאשר  , Advisors DRA משותף עם 
 .מחזיקים כל אחד מהמיזמים המשותפים בתמורה לדמי ניהולמנהלת את הנכסים בהם   EQY. האמורים
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, השכירות ללא קנס במקרה בו השוכר לא עומד ברף של מחזור הכנסות אשר נקבע מראש בהסכם
רוב השוכרים , כמו כן. מדמי שכירות EQYאך מרכיב זה אינו מהווה חלק מהותי מכלל הכנסותיה של 

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

פעילות פיתוח משמעותית של  EQY - ל, וממדיניות ההשקעה שלה EQYכחלק מהותי מהצמיחה של 
בשווקים אורבאניים ות פיתוח משמעותיות והשקעות איכותיות נכסיה והיא פועלת לאיתור הזדמנוי

צפון מזרח , הכוללים את קליפורניה, בעלי מאפיינים דמוגרפיים חזקים ובעלי חסמי כניסה גבוהים
נכסים  למכירתפועלת  EQYבמקביל . יה'ורג'ואטלנטה ג, דרום פלורידה, מחוז וושינגטון, ב"ארה

אשר פוטנציאל הצמיחה שלהם מוגבל או אשר אינם , עה שלהבמדיניות ההשקשאינם עומדים עוד 
ומשתמשת בתמורה המתקבלת ממכירתם EQY מתאימים מבחינה אסטרטגית לתיק הנכסים של 

  .להשקעות אחרות או להקטנת היקף החוב שלה

מכירת נכסים שאינם  EQYבמהלך השנים האחרונות השלימה , במסגרת מדיניות זאת, בין היתר
הממוקמים , ב"מיליוני דולר ארה 150 -מכרה נכסים בהיקף של כ 2014כאשר בשנת  ,בליבת עסקיה
 295-מכרה נכסים בהיקף של כ 2013בשנת , ב ובצפון ובמרכז פלורידה"מזרח ארה –בעיקר בדרום 

מיליוני  71-מכרה נכסים בהיקף של כ 2012ב ובשנת "ב בעיקר בדרום מזרח ארה"מיליוני דולר ארה
 . ב"קר בדרום מזרח ארהב בעי"דולר ארה

  7,8הפעילות תוצאות תמצית .6.2.

 - ו 2013, 2014 בדצמבר 31 ביום שנסתיימו לשנים הפעילות בתחום הפעילות תוצאות תמצית להלן
2012 : 

 ב"באלפי דולר ארהח "באלפי ש   
 לשנה שנסתיימה ביום   

   31.12.201431.12.201331.12.201231.12.201431.12.201331.12.2012

 
סך הכנסות הפעילות 

 326,916  335,119  330,441  1,260,650  1,210,261  1,188,443  )מאוחד(

 
) הפסדים(רווחים 

 137,525  188,765  173,528  530,594  673,813  653,882  )מאוחד(משערוכים 

 
רווחי הפעילות 

 210,989  202,081  201,593  813,252  729,886  720,142  (*))מאוחד(

 
NOI  מנכסים זהים

 -  181,036  186,416  -  653,685  666,980  )מאוחד(

 
NOI  מנכסים זהים

 -  81,976  82,716  -  295,999  295,949  )חלק החברה(

 
 238,125  242,037  244,567  918,209  874,197  873,752  )מאוחד( NOIכ "סה

 
חלק ( NOIכ "סה

 105,222  109,624  108,588  405,728  395,945  387,755  )החברה

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

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

  ).GAAP US המדווחים לפי

ואשר  2014  בדצמבר  31להשקעה משך תקופה של שנתיים המסתיימת ביום ן "מנכסי נדל   NOI משמעו סכום" מנכסים זהים  NOI ", בדוח זה  8
  .לא נערכו בהם שינויים פיזיים מהותיים בתקופות אלו
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  נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים .6.3.
  :EQY ביחס לאיזורים העיקריים בהם מתבצעת פעילותה של (*)להלן מאפיינים מאקרו כלכליים

  

  קליפורניה  יורק -ניו   פלורידה  ב"ארה    

  לשנה שנסתיימה ביום  

    31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.201431.12.201331.12.201231.12.201431.12.201331.12.201231.12.2014 31.12.201331.12.2012

  
   (PPP)תוצר מקומי גולמי 

17,416 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

16,768 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

 16,163 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

829.3 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

803.2 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

783.3 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

1,344 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

1,239 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

1,206 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

2,275.7 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

2,080.6 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

2,057.9 
 מיליארדי
ב"דולר ארה

דולר  54,678  (PPP)תוצר לנפש   
  ב"ארה

דולר  53,001
  ב"ארה

דולר  51,450 
  ב"ארה

דולר 41,673
  ב"ארה

40,980  
ב"דולר ארה

דולר 39,761
  ב"ארה

דולר 68,234
  ב"ארה

דולר 62,904
  ב"ארה

דולר 61,526
  ב"ארה

דולר 58,652
  ב"ארה

דולר 54,324
  ב"ארה

דולר 52,902
  ב"ארה

  3.87%  3.74%  4.16%  3.25%  3.35%  3.85%  8.5%  2.8%  3.1%  9.4%  3.8%  5.1% (PPP)שיעור צמיחה בתוצר המקומי  

  3.16%  3.01%  3.42%  1.69%  1.76%  0.46%  8.5%  2.2%  2.6%  8.0%  3.0%  1.8% (PPP)שיעור צמיחה בתוצר לנפש   

  2.1%  1.5%  1.8%  2.1%  1.5%  0.3%  2.1%  1.9%  1.4%  1.79%  1.31%  2.36%  שיעור אינפלציה  

על חוב הנומינאלית  התשואה  
  4.3%  3.6%  3.1%  4.12%  4.97%  3.44%  5%  4.15%  2.45%  0.41%  1.64%  0.83%  (**) ממשלתי לטווח ארוך

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

 ב"ארהלדולר  ח"ששער חליפין   
 - - -  -  -  -  -  -  -  3.725  3.480  3.904  (****) בדצמבר 31ליום 

  10.4%  8.3%  7.0%  8.2%  7.0%  5.8%  8.0%  6.2%  5.6%  8.1%  7.4%  5.6%  (*****)שיעור אבטלה   

 ,IMF - International Monetary Fund - World Economic Outlook Databaseקרן המטבע הבינלאומית  - ב "ביחס לארה: הבאים םפרסומיההנתונים בטבלה להלן הינם על פי , אלא אם יצוין להלן אחרת(*) 
October  2014    ;לפלורידה ביחס -  US Bureau of Labor Statistics ;לקליפורניה ביחס- State of California – Department of Industrial Relations ;לניו יורק  סביח- US Bureau Of Labor Statistics . ביחס

  .US Government Revenue -נתוני תחזית על פי ה - יורק - קליפורניה וניו, בפלורידה 2014לנתוני 

על  - לפלורידה  ביחס; 2012-2014בדצמבר של כל אחת מהשנים  31ליום ) www.treasury.gov(שנים  30בהתייחס לאגרות חוב לתקופה של ,   US Department of Treasury-על פי ה - ב "ביחס לארה(**) 
 19שנים ליום  20 - ח ל"על פי פרסומי ממשלת קליפורניה בהתייחס לאג -לקליפורניה  ביחס; 2015בפברואר  19שנים ליום  30ח ממשלתי של פלורידה לתקופה של "בהתייחס לאג  .FMS Bonds Incפי 

  .2015בפברואר  19נכון ליום  שנים 20 - ח מדינת ניו יורק לתקופה של כ"אג תשואת -יורק  - יולנ ביחס; 2015 בפברואר

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

  ).OandA )www.oanda.com נתוני פי על(****) 

  ).US Department of Labor )BLS.comעל פי נתוני  (*****)
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  נתונים מאקרו כלכליים נוספים  

קצב השיפור , עדה לשיפור הדרגתי מתמשך בתנאים הכלכליים EQYהייתה  2014שנת  לאורךש בעוד
 הנכסים תיק הצמיחה והגיוון של המשך, EQYלהערכת . הכלכלי היה שונה בין אזורי פעילותה השונים

שלה בשווקים אורבאניים איכותיים בשילוב עם היעדר זמינות נכסים מסחריים באזורי הפעילות 
הקיימים  האתגרים של השפעותיהם את לקזז לה לסייע ימשיכו, הרלבנטיים המגבילה את התחרות

     .עסקיה על

  נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות .6.4.

  .EQY9להלן נתונים אודות המבנים המניבים של 

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

  יםמניב מבניםשטחי  .6.4.1.

באלפי ( 2013 -ו 2014בדצמבר של השנים  31ליום  EQYמבנים מניבים של להלן פרטים אודות שטחי 
 :              12 ,11, 10)ר"מ
  

       
 אזור 

כ שטחי "סה
מבנים מניבים

31.12.2014 31.12.2013 

 

 
אחוז מסך 

שטחי המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך 

שטחי המבנים 
 המניבים

 435  במאוחד  ורידהדרום פל 
30.9% 

 476 
30.6% 

 215  188  חלק החברה   

 229  במאוחד  צפון פלורידה 
16.3% 

 288 
18.5% 

 130  99  חלק החברה   

 214  במאוחד  ב"דרום מזרח ארה 
15.2% 

 299 
19.2% 

 135  93  חלק החברה   

 293  במאוחד  ב"צפון מזרח ארה 
20.8% 

 264 
17.0% 

 119  127  חלק החברה   

 238  במאוחד  חוף מערבי 
16.8% 

 227 
14.7% 

 100  100  חלק החברה   

 1,409  במאוחד  כ"סה 
100% 

 1,554 
100% 

 699  607  חלק החברה   

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

אשר הינו המטבע המסחרי הרלבנטי , ב"אך בדולר ארה, )U.S. GAAPהמדווחת לפי  EQYולא בדוחות הכספיים של (המאוחדים של החברה 
  . EQYלנכסי 

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

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

  . בקליפורניה  EQY כוללת את המבנים המניבים של " חוף המערבי"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל    12
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 פילוח שווי הוגן מבנים מניבים.6.4.2.
באלפי ( 2013 - ו 2014בדצמבר בשנים  31ליום  EQYלהלן נתונים אודות שווי המבנים המניבים של 

 ): ב''דולר ארה
       
 אזור 

שווי הוגן 
מבנים מניבים

31.12.2014 31.12.2013 

 
 

אחוז מסך שווי 
המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך שווי 

המבנים 
 המניבים

 27.4% 1,039,052  26.2% 1,066,496  במאוחד  דרום פלורידה 

  469,213   461,717  חלק החברה  

 10.3% 391,379  9.4% 383,009  במאוחד  צפון פלורידה 

  176,711   165,788  חלק החברה  

 9.2% 347,561  7.6% 310,949  במאוחד  ב"דרום מזרח ארה 

  157,076   134,763  חלק החברה  

 29.5% 1,117,232  32.5% 1,323,735  במאוחד  ב"צפון מזרח ארה 

  505,095   573,696  חלק החברה  

 23.6% 895,092  24.3% 990,683  במאוחד  חוף מערבי 

  404,667   429,354  חלק החברה  

 100% 13,156,186  100% 15,847,174  במאוחד  )ח"באלפי ש(כ "סה 

  5,944,997   6,865,323 חלק החברה  
 

.6.4.3.NOI      
 ): ב''באלפי דולר ארה( 2012 -ו 2013, 2014לשנים  EQYשל  NOIלהלן נתונים אודות 

        
 אזור 

NOI 

2014 2013 2012 

 

 

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
 המניבים

 

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
 המניבים

 

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
 המניבים

 
דרום פלורידה

 69,544  במאוחד 
28.4% 

 68,664 
28.3% 

 72,960 
30.6% 

 32,226  31,081  30,842  חלק החברה  

 
צפון פלורידה

 26,582  במאוחד 
10.9% 

 29,467 
12.2% 

 30,773 
12.9% 

 13,589  13,336  11,785  חלק החברה  

דרום מזרח  
 ב"ארה

 27,567  במאוחד 
11.3% 

 33,799 
13.9% 

 42,408 
17.8% 

 18,739  15,309  12,239  חלק החברה  

צפון מזרח  
 ב"ארה

 63,860  במאוחד 
26.1% 

 56,406 
23.3% 

 39,226 
16.4% 

 17,343  25,562  28,354  חלק החברה  

 
 חוף מערבי

 57,326  במאוחד 
23.3% 

 54,154 
22.3% 

 53,190 
22.3% 

 23,517  24,541  25,453  חלק החברה  

באלפי (כ "סה 
 )ח"ש

 873,752  במאוחד 
100% 

 875,836 
100% 

 919,874 
100% 

 406,476  396,684  387,755 חלק החברה  
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      שערוך) הפסדי(רווחי 6.4.4
 ):ב"באלפי דולר ארה( 2012-2014לשנים  EQYשערוך של ) הפסדי(להלן נתונים אודות רווחי 

        
 אזור 

רווחי 
) הפסדי(

 שערוך

201420132012 

 

 

אחוז מסך 
רווחי  

) הפסדי(
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי  

) הפסדי(
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי  

) הפסדי(
 שערוך

 
 דרום פלורידה

51,557 במאוחד 
29.4% 

 56,037 
29.7% 

 39,855 
28.6% 

 18,348  25,326 22,885 חלק החברה  
 

 צפון פלורידה
20,897 במאוחד 

11.9% 
 21,335 

11.3% 
 2,835 

2.0% 
 1,284  9,641 9,280 חלק החברה  
דרום מזרח  

 ב"ארה
9,768 במאוחד 

5.6% 
)1,872( 

)1.0%( 
 5,362 

3.8% 
 2,495  )837(4,338 חלק החברה  
צפון מזרח  

 ב"ארה
41,448 במאוחד 

23.6% 
 88,129 

46.7% 
 45,839 

32.9% 
 21,147  39,938 18,403 חלק החברה  
 

 חוף מערבי
51,718 במאוחד 

29.5% 
 24,913 

13.3% 
 45,624 

32.7% 
 21,245  11,141 22,963 חלק החברה  
באלפי (כ "סה 

 )ח"ש
660,888 במאוחד 

100% 
 673,020

100% 
 538,275

100% 
248,923 304,161 293,423 חלק החברה  

 
 ר"דמי שכירות ממוצעים למ .6.4.5.

בדולר (  2013 -ו 2014לשנים  EQYר של "למ 13ת דמי השכירות החודשיים הממוצעיםלהלן נתונים אודו
     ):ב"ארה

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

 .בתנאי השכירות של שוכרי העוגן לבין שוכרים אחרים
  

 :לשנה שנסתיימה ביום אזור 

 31.12.2014 31.12.2013 

 
דמי שכירות 
 ממוצעים

דמי שכירות 
מינימאליים 

דמי שכירות 
מקסימאליים 

דמי שכירות 
 ממוצעים

דמי שכירות 
מינימאליים 

דמי שכירות 
מקסימאליים 

 30.19  8.48  17.91  31.78  8.79  18.35  דרום פלורידה 

 24.87  3.75  13.43  24.41  6.16  14.38  צפון פלורידה 

 30.45  5.06  11.90  25.86  5.12  12.67  ב "דרום מזרח ארה 

 125.89  9.43  28.90  111.42  8.65  28.14  ב"צפון מזרח ארה 

 47.90  16.88  29.72  46.66  16.61  30.43  חוף מערבי 

                                                      
ולמעט הכנסות ', דמי ניהול וכו, חניה, לרבות דמי שכירות(משמעם סך ההכנסות מהנכס בתקופה " ממוצעיםדמי שכירות ", בדוח זה    13

 .למעט שטחי חניה, ר שהושכר בנכס באותה התקופה"חלקי גודל השטח הממוצע במ, )הנובעות משערוך נכסים או ממכירתם
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 שיעורי תפוסה ממוצעים.6.4.6.
ושיעורי התפוסה הממוצעים בכל 2014בדצמבר  31ליום  EQYאודות שיעורי התפוסה של  להלן נתונים

 :2013 - ו 2014אחת מהשנים 
     
 (*) 2013לשנת  (*) 2014לשנת  ליום  אזור 

   31.12.2014   

 92.3% 92.7% 94.1% דרום פלורידה 

 86.7% 88.1% 91.4% צפון פלורידה 

 89.9% 94.0% 95.0% ב "דרום מזרח ארה 

 98.5% 98.0% 97.3% ב"צפון מזרח ארה 

 93.6% 97.5% 97.1% חוף מערבי 

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

 מספר המבנים המניבים.6.4.7.
 :2013 - ו 2014בדצמבר בשנים  31ליום  EQYלהלן נתונים אודות מספר המבנים המניבים של 

    
 ליום אזור 
   31.12.2014 31.12.2013 
 42 38 דרום פלורידה 
 27 20 צפון פלורידה 
 28 19 ב "דרום מזרח ארה 
 25 27 ב"צפון מזרח ארה 
 12 13 חוף מערבי 
 134 117 כ"סה 

 
 שיעורי תשואה ממוצעים.6.4.8.

- ו 2014בדצמבר בשנים  31ליום  EQYאודות שיעורי התשואה הממוצעים בפועל של להלן נתונים 
 ):לפי שווי הנכסים בסוף השנה( 2013

    
 ליום אזור 

   31.12.2014 31.12.2013 

 6.25% 6.25% דרום פלורידה 

 7.11% 6.32% צפון פלורידה 

 8.22% 8.01% ב "דרום מזרח ארה 

 5.31% 4.84% ב"צפון מזרח ארה 

 5.97% 5.80% חוף מערבי 
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   (*)הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .6.5.

 

תקופת הכרה 
 בהכנסה

הכנסות מרכיבים 
באלפי (קבועים 
 )ח"ש

הכנסות מרכיבים 
) אומדן(משתנים 

)(**)ח"באלפי ש(

מספר הסכמי 
שכירות מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
 באלפי(המסתיימים 
 )ר"מ

 

 שנת
2015 

 40  100  -  235,511  1רבעון 

 49  102  -  232,200  2רבעון  

 44  75  -  231,159  3רבעון  

 37  92  -  229,465  4רבעון  

 208  354  -  825,444  2016שנת  

 161  375  -  712,466  2017שנת  

 122  207  -  620,099  2018שנת  

 619  705  -  2,950,594  ואילך 2019שנת  

 1,280  2,010  -  6,036,938  כ"סה 
 לשוכרים שהוענקו אופציות מימוש הנחת תחת הצפויות ההכנסות נתוני את שוטף באופן סוקרת אינה החברה הנהלת  *

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

 ,הנכס בגין הוצאות של יחסי חלק בתשלום גם לשאת השוכרים מתחייבים ,שוכריה לבין  EQY בין ההסכמים מרבית פי
 שכירות מדמי הכנסותיה מכלל ,בהתאמה ,%3.29- כו %31.2 - כ ,%28.9 -כ היוו 2012 -ו 2013 ,2014 יםבשנ אשר

 השוכר של ההכנסות ממחזור מסוים שיעור פי על גם השכירות דמי נקבעים ההסכמים במרבית ,כן כמו .בסיסיים
 שכירות מדמי הכנסותיה מכלל בהתאמה ,%1.8 -כו %1.7 -כ ,%1.9 -כ היוו 2012 -ו 2013 ,2014 שניםב אשר בנכס

   .EQY של בסיסיים

  

  

 נתונים מצרפיים אודות מבנים מניבים בהקמה בתחום הפעילות  .6.6.

אשר סווגו כמבנים מניבים בהקמה בדוחות הכספיים של EQYלהלן נתונים מצרפיים אודות נכסים של 
 (*): 2012-2014החברה לשנים 

      
 לשנה שנסתיימה ביום פרמטרים אזור 

   31.12.201431.12.201331.12.2012

 צפון 
 מזרח
 ב "ארה

 1  1  -  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 
באלפי (בתום התקופה ) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה
 12  14  -  )ר"מ

 
) מאוחד(כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה

 2,196  15,981  -  )ב"באלפי דולר ארה(

 
התקופה הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום 

 9,668  34,883  -  )ב"באלפי דולר ארה) (במאוחד(

 
) מאוחד) (אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת 

 20,281  26,016  -  )ב"באלפי דולר ארה(

 

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

 )ב"ארה
 -  38,541  45,281 

 0.0% 48.6% -  שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות  

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

 -  -  -  ) (**)ב"ארה

 

אשר ההתייחסות אליהם הינה, אינה כוללת נכסים המצויים בפיתוח מחדש" נכסים מניבים בהקמה"ההתייחסות ל *
)מהשטחים העיקריים 74%-כ(כוללת נכס בפיתוח אשר למועד הדוח בעיקרו מניב במסגרת נכסים מניבים וכן אינה 

 .אשר נכלל במסגרת הנכסים המניבים

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

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

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

 ליוםפרמטרים אזור 

 31.12.201431.12.2013

 
הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום  דרום פלורידה

 5,600  3,600  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(התקופה 

 67  64  )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה 

 
באלפי (לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה
 11  11  ) ר"מ

 
הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום  צפון פלורידה

 12,000  12,265  )ב"ארהבאלפי דולר ) (מאוחד(התקופה 

 273  269  )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה 

 
באלפי (לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה
 20  26  ) ר"מ

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

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

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

 
באלפי (לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה
 51  51  )ר"מ

 
הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום  חוף מערבי

 4,000  3,770  )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(התקופה 

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

 
באלפי (לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה
 117  117  )ר"מ
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 )מצרפי(רכישת ומכירת נכסים .6.8.

 : 2012 -ו 2013, 2014בכל אחת מהשנים  EQYלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

 לשנה שנסתיימה ביום אזור 

 31.12.201431.12.201331.12.2012

 

דרום 
 פלורידה

נכסים
 -  3  6  מספר נכסים שנמכרו בתקופה שנמכרו

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 
באלפי דולר ) (מאוחד(בתקופה 

 )ב"ארה
 42,616  40,275  - 

 

שטח נכסים שנמכרו בתקופה 
 -  17  35  )ר"באלפי מ) (מאוחד(

 

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

 

שנרשם בגין מימוש ) הפסד(
) ח"באלפי ש) (מאוחד(הנכסים 

(*) 
(7,291) (4,916)  - 

 

 צפון
 ידהפלור

נכסים
 -  6  7  מספר נכסים שנמכרו בתקופה שנמכרו

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 
באלפי דולר ) (מאוחד(בתקופה 

 )ב"ארה
 57,280  50,800  - 

 

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

 

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

 

שנרשם בגין מימוש ) הפסד(
 -  (4,721) (6,546))(*)ח"באלפי ש) (מאוחד(הנכסים 

 

נכסים
 -  1  -  מספר נכסים שנרכשו בתקופה שנרכשו

 

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

 

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

 

  
שטח נכסים שנרכשו בתקופה 

 -  3  -  )ר"באלפי מ) (מאוחד(
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 לשנה שנסתיימה ביום אזור 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 

 דרום מזרח
 ב"ארה

נכסים
 שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 5  21  11  בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים 
שנמכרו בתקופה 

באלפי דולר ) (מאוחד(
)ב"ארה

 50,643  158,810  17,360 

 

שטח נכסים שנמכרו 
באלפי) (מאוחד(בתקופה 

 )ר"מ
 96  183  46 

 

NOI  שנמכרו של נכסים
באלפי דולר ) (מאוחד(

 )ב"ארה
 2,645  4,853  1,389 

 

שנרשם בגין ) הפסד(
) מאוחד(מימוש הנכסים 

 )(*)ח"באלפי ש(
(6,517) (19,571) (2,537) 

 

נכסים
 שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
 -  -  1  בתקופה

 

עלות נכסים שנרכשו 
באלפי) (מאוחד(בתקופה 
 )ב"דולר ארה

 370  -  - 

 

NOI  של נכסים שנרכשו
באלפי דולר ) (מאוחד(

 )ב"ארה
 -  -  - 

 

שטח נכסים שנרכשו 
באלפי) (מאוחד(בתקופה 

 )ר"מ
 1  -  - 

 
 צפון מזרח

 ב"ארה
נכסים
 שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
 7  5  4  בתקופה

 

עלות נכסים שנרכשו 
באלפי) (מאוחד(בתקופה 
 )ב"דולר ארה

 88,822  92,129  176,148 

 

NOI  של נכסים שנרכשו
באלפי דולר ) (מאוחד(

 )ב"ארה
 2,518  1,130  4,427 

 

שטח נכסים שנרכשו 
באלפי) (מאוחד(בתקופה 

 )ר"מ
 20  18  37 
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 לשנה שנסתיימה ביום אזור 
 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 

נכסים חוף מערבי
 שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 1  2  -  בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים 
שנמכרו בתקופה 

באלפי דולר ) (מאוחד(
)ב"ארה

 -  45,325  53,829 

 

שטח נכסים שנמכרו 
באלפי() מאוחד(בתקופה 

 )ר"מ
 -  30  12 

 

NOI  של נכסים שנמכרו
באלפי דולר ) (מאוחד(

 )ב"ארה
 -  2,327  943 

 

שנרשם בגין ) הפסד(
) מאוחד(מימוש הנכסים 

 )ח"באלפי ש(
 - (7,032) (5,564) 

 

נכסים
 שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
 2  1  1  בתקופה

 

עלות נכסים שנרכשו 
באלפי) (מאוחד(בתקופה 
 )ב"דולר ארה

 23,146  32,104  117,158 

 

NOI  של נכסים שנרכשו
באלפי דולר ) (מאוחד(

 )ב"ארה
 1,524  367  5,287 

 

שטח נכסים שנרכשו 
באלפי) (מאוחד(בתקופה 

 )ר"מ
 10  15  24 

.כולל עלויות מכירת הנכסים * 
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  ון אנושי ה .6.9.

עובדים במשרה מלאה  155) ולחברות בנות בבעלותה המלאה( EQY-ל, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
; 15 –חשבונאות ; 13 -וגזברות כספים ; 4 –הנהלה : על פי החלוקה הבאה, )2013עובדים בשנת  168(

; 1 -  שיווק; 4 –מנהלה ; 8 –מחלקה משפטית ; 9 –מערכות מידע ; 3 –משאבי אנוש ; 21 - שכירות 
מחלקת ; 28 –הנהלת חשבונות נכסים ; 5 –מחלקת ניהול תיק נכסים ; 9 –מחלקת פיתוח ובנייה 

  .  36 –ול נכסים ניה

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

  .  להלן ותמפורטה התגמול בין היתר על פי תוכניות, EQYבניירות ערך של 

    EQY-ת תגמול בניירות ערך בוכניות .6.9.1.

   2000תוכנית תגמול בניירות ערך משנת  )א(

, ")2000תוכנית : "להלן, אשר תוקנה מעת לעת( 2000במסגרת תוכנית תגמול בניירות ערך משנת 
ושל חברות הבנות  EQYלדירקטורים ולנותני שירותים של , לעובדים, להקצות למנהלים EQYרשאית 

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

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

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

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

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

ואשר טרם (אשר הוקצו  EQYכתבי אופציה למניות  אלפי 1,208 - ישנם כ, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
מתוכם (ב למניה "דולר ארה 22.37במחיר מימוש ממוצע של , 2000על פי תוכנית ) מומשו או פקעו

). ולגבי היתרה טרם חלפו תקופות ההבשלה, האמורכתבי אופציה ניתנים למימוש במועד  אלפי 958
, 2000ת על פי תוכנית אלפי מניות שהוקצו כמניות חסומו 180נכון למועד האמור קיימות , כמו כן

בגין אותן  EQY-זכאי לדיבידנד המתקבל מ, כי כל מחזיק במניות חסומות, יצוין. ואשר טרם הבשילו
  . מניות חסומות גם טרם הבשלתן

  תוכנית רכישת מניות על ידי עובדים   )ב(

לרבות דירקטורים ( EQYזכאים עובדי , 2004אשר אומצה בחודש אוקטובר , על פי תוכנית זו
במחיר המשקף הטבה , תוך ניכוי תמורת המניות ממשכורתם, EQYלרכוש מניות ) המועסקים על ידה
פג תוקפה של התוכנית בהתאם לתנאיה  2014במרס  31ביום . צע בבורסהוביחס למחיר הממ

תוך , דיםתוכנית מתוקנת לרכישת מניות על ידי עוב EQYאימץ דירקטוריון , בהתאם לכך. המקוריים
 EQYאשר אושרה באסיפה השנתית של בעלי מניות , 2004עדכון תנאי התוכנית מחודש אוקטובר 

  .2014בחודש מאי 

 אשראי ומימון .6.10.

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

 2015ובחודש מרץ  2014בחודש ספטמבר  לציבור EQY מניות הנפקת בדבר לפרטים – יותמנ הנפקת .6.10.2.
  .לדוחות הכספיים' ה40-ו' ד9 יםרראו באו, ותוהשתתפות החברה בהנפק

 309 -היה כ, 2014בדצמבר  31המובטחות בשעבודים ליום  EQYסך ההלוואות של  -משכנתאות .6.10.3.
-כ(ב "מליון דולר ארה 434-היה כ, 2013בדצמבר  31ליום ; )ח"מיליון ש 1,202- כ(ב "מיליון דולר ארה

  ). ח"מיליון ש 1,657-כ(ב "מיליון דולר ארה 444- היה כ, 2012בדצמבר  31וליום  ;)ח"מליון ש 1,508

על ידי סינדיקציה של מספר  EQY-הועמד ל במהלך תקופת הדוח - מימון נוסף ממוסדות פיננסיים .6.10.4.
ב ובריבית השווה לריבית "מיליון דולר ארה 600בנקים קו אשראי מתחדש שאינו מובטח בסך של 

שיעור התוספת תלוי בדירוג אגרות החוב הבלתי ( 1.55%עד  0.875%הליבור בתוספת שיעור של 
יה להארכה בשנה עם אופצ, 2018תוקפו של קו האשראי הינו עד סוף שנת ). EQYמובטחות של 

 575קו האשראי האמור החליף את קו האשראי המתחדש בסך של . בכפוף לתנאים מסוימים, נוספת
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קווי אשראי  EQY - ל") למועד הדוח("כך שלמועד אישור הדוח , EQYב של "מיליוני דולר ארה
אם בהת .ב"מיליון דולר ארה 605מתחדשים שאינם מובטחים ממוסדות בנקאיים בהיקף כולל של 

מתוכם נכון ליום , במלואם םרשאית לנצל EQYהיתה  2014בדצמבר  31נכון ליום , לתנאי קווי האשראי
בסך ) letters of credit(וכן העניקה כתבי אשראי  ב"מיליון דולר ארה EQY  37ניצלה 2014בדצמבר  31

מיליון דולר  250של הלוואה לא מובטחת בסך  EQY - ל, כמו כן. ב"מיליון דולר ארה 2.2מצטבר של 
  . ב"ארה

בסך , אשר אינן מובטחות בשעבודים, אגרות חוב EQY -ל 2014בדצמבר  31נכון ליום  -  אגרות חוב .6.10.5.
אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע . אגרות חוב. נ.ב ע"מיליון דולר ארה 731 - של כ

 6.10.1ראו סעיף אגרות החוב ג דירול. 2022 עד 2015ותיפרענה בין השנים  6.25% -ל 3.75%בין 
   .לעיל

  סיכום יתרות .6.10.6.

של משכנתאות ואגרות חוב בסך  כולל חלויות שוטפות(להלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך 
לא כולל הלוואות של שותפויות (שהתקבלו למימון פעילותה  EQYשל ) ב"מיליון דולר ארה 133 - של כ

 :(*)2014בדצמבר  31ום נכון לי, )המוצגות בשיטת השווי המאזני
  

     

 
באלפי דולר (יתרה  

 )ב"ארה
שיעור ריבית 

 (**)משוקלל

תקופת פירעון 
ממוצעת 

 (***))שנים(

 
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית קבועה 

 4.4  6.03% 309,140  (****)מובטחות בשעבוד

 
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית משתנה 

 4.1  2.44% 287,000  (*****)שאינן מובטחות בשעבוד

 
אגרות חוב בריבית קבועה שאינן מובטחות 

 4.3  5.02% 727,328  (******)בשעבוד

 
 - - 1,323,468  כ"סה

 
 EQYהנתונים המוצגים בסעיף זה הינם נתונים כפי שמופיעים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ולא בדוחות  *

 .US GAAPהמדווחים לפי 

  .שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל ** 
.מחושב על פי מועדי הפירעון של קרן האשראי בלבד *** 

 . הלוואות המיועדות לשימוש ייחודי שניטלו למימון נכסי המקרקעין **** 
 .1.1%לבין  1.56%בין ב קיימת עסקה לקיבוע שיעור הריבית "מיליון דולר ארה 250בגין  ***** 
.הלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי ****** 

 
  מות מידה פיננסיות   א .6.10.7.

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

  .לדוחות הכספיים 2ד22המידה הפיננסיות כאמור ראה באור 

קיימות , וחברות בנות שלה במהלך העסקים הרגיל EQYבחלק מהמשכנתאות שמקבלות , כמו כן
  . ידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ביחס לנכס הספציפי בגינו הועמדה ההלוואההתחייבויות לעמ

והחברות הבנות שבבעלותה  EQYעומדות , וסמוך למועד אישור דוח זה, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
   .המלאה בכל אמות המידה שנקבעו
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  פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בקנדה , כישהר .7.

  כללי .7.1.

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

הממוקמים בעיקר , או בחנויות קמעונאיות אחרות/ושכונתיים ואזוריים המעוגנים בסופרמרקטים 
 ובאטווה במזרח קנדה בקוויבק, באונטריו, ועלת בעיקר במרכז קנדהפ FCR. באזורים אורבניים צומחים

מבנים  153בבעלותה , 2014בדצמבר  31נכון ליום ו, ובמערב קנדה באלברטה ובבריטיש קולומביה
  . מרכזים מסחריים בפיתוח וקרקעות להשקעה 5ר וכן "מיליון מ 2.2- מניבים בשטח בנוי כולל של כ

. )בדילול מלא 40.3%-כ( FCRמהון המניות של  44.0%-קה החברה בכמחזי, 2014בדצמבר  31ליום 
  .להלן 23.3. ראו סעיף , FCR-להסכם בעלי המניות בין החברה ובין אלוני חץ בקשר להחזקותיהן ב

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

ים בצע רכישות סלקטיביות של נכסהמשיך ולבכוונתה ל, FCRכחלק מיעדיה של . וקוויבק סיטי
ושל נכסים הסמוכים לנכסיה אורבאניים איכותיים בעלי מיקום אטרקטיבי בשווקי היעד שלה 

  .בפעילות הפיתוח שלהומכירות סלקטיביות של נכסים שאינם בליבת עסקיה כן להמשיך בו ,הקיימים

וכן , הכוללות הוצאות בגין מסי רכוש, נדרש תשלום הוצאות FCRבגין כל אחד מהנכסים שבבעלות 
  FCRבהסכמי השכירות מחייבת ). 'ביטוח וכו, תחזוקה, ניקיון(צאות בגין אחזקת הרכוש המשותף הו

  . את השוכרים לשאת בחלק מהעלויות האמורות

-אשר כ, שהינה רשת מזון ופארמה בקנדה,  Loblaw Companies Limited נמנית   FCR שוכריה של  בין 
 . הינן בגין התקשרויותיה עמה 2014נת מדמי שכירות בש  FCR מהכנסותיה של   10.2%

  

      תמצית תוצאות הפעילות.7.2.
2012 -ו 2013, 2014בדצמבר  31להלן תמצית תוצאות הפעילות בתחום הפעילות לשנים שנסתיימו ביום 

 )(*):ח ובאלפי דולר קנדי''באלפי ש(
        
 באלפי דולר קנדי ח "באלפי ש   
 ביוםלשנה שנסתיימה    
  31.12.201431.12.201331.12.201231.12.201431.12.201331.12.2012

 
כנסות הפעילות סך ה

 579,466  631,605  648,441  2,237,241  2,215,584  2,099,965  )מאוחד(

 
רווחים משערוכים 

 286,777  56,086  42,078  1,103,398  199,916  137,136  )מאוחד(

 
רווחי הפעילות 

 341,716  368,368  368,651  1,319,130  1,292,403  1,193,274  )(**)מאוחד(

 
NOI   מנכסים זהים

 -  298,717  308,401  -  1,048,018  998,787  )מאוחד(

 
NOI  חלק (מנכסים זהים

 -  135,453  138,011  -  475,221  446,961  )החברה

 
 369,347  398,010  406,909  1,426,309  1,302,865  1,318,205  )מאוחד( NOIכ "סה

 
חלק ( NOIכ "סה

 178,570  180,476  182,093  689,001  590,779  589,901  )החברה

.המוצגים בשיטת השווי המאזני FCRלא כולל מבנים מניבים בבעלות חלקית של  * 
 .בניטרול רווחי שערוך IFRSרווחי הפעילות מתייחסים לרווח התפעולי החשבונאי של הפעילות לפי תקני  ** 
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  נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים .7.3.
  :FCR בהם מתבצעת פעילותה שלביחס לאיזורים העיקריים  (*)להלן מאפיינים מאקרו כלכליים

  

  מערב קנדה  קוויבק -מזרח קנדה   אונטריו -מרכז קנדה    קנדה  

  בריטיש קולומביה  אלברטה     
  לשנה שנסתיימה ביום

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.201431.12.201331.12.201231.12.201431.12.201331.12.201231.12.201431.12.201331.12.201231.12.201431.12.201331.12.2012

תוצר מקומי גולמי 
(PPP)(***)  

1,579 
מיליארדי 

דולר 
  ב"ארה

1,518 
מיליארדי 

דולר 
  ב"ארה

 1,466 
 מיליארדי

דולר 
  ב"ארה

(**)  

695,705 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

 676,589 
 מיליוני
דולר 
   ב"ארה

(**)  

362,846 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

 358,976 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

(**)  

338,166 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

 312,871 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

(**)  

229,685 
מיליוני 
דולר 
  ב"ארה

 220,680 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

 (PPP)תוצר לנפש 
(***)  

44,519 
דולר 
  ב"ארה

43,253 
דולר 
  ב"ארה

 42,259 
דולר 
  ב"ארה

(**)  
51,123 
דולר 
  ב"ארה

  50,211 
דולר 
  ב"ארה

(**)  
44,331 
דולר 
  ב"ארה

 44,210 
דולר 
  ב"ארה

(**)  
83,018 
דולר 
  ב"ארה

 79,070 
דולר 
  ב"ארה

(**)  
49,859 
דולר 
  ב"ארה

 48,367 
דולר 
  ב"ארה

שיעור צמיחה 
בתוצר המקומי 

(PPP)  
3.98%  3.54%  3.54%  (**)  2.83%  4.81%  (**)  1.08%  3.80%  (**)  8.08%  5.96%  (**)  4.08%  1.35%  

שיעור צמיחה 
בתוצר לנפש 

(PPP)  
2.93%  2.35%  2.35%  (**)  1.82%  4.0%  (**)  0.27%  2%  (**)  4.99%  1.2%  (**)  3.09%  1.7%  

  1.1%  0.0%  1.0%  1.1%  2.7%  2.6%  2%  1.1%  1.4%  1.4%  1.6%  2.4%  0.94%  0.98%  2.17%  שיעור אינפלציה

התשואה  על חוב 
ממשלתי לטווח 

  (****) ארוך
2.33%  3.24%  2.26%  2.21%  3.23%  2.96%  2.15%  3.45%  2.96%  2.09%  3.05%  2.70%  2.05%  3.07%  2.81%  

דירוג חוב ממשלתי 
  AAA/Aaa  AAA/Aaa  AAA/Aaa  AA- AA- AA- A+  A+  A+  AAA  AAA  AAA  AAA  AAA  AAA(*****) לטווח ארוך

שער חליפין דולר 
ארהב לדולר קנדי 

 בדצמבר 31ליום 
(******)

0.860  0.935  1.003  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

אלברטה ובריטיש , קוויבק, לאונטריו ביחס; IMF( ,2014 October  ,World Economic Outlook Database( העולמית המטבע קרן - לקנדה ביחס: הבאים םפרסומיההנתונים בטבלה להלן הינם על פי , אלא אם יצויין להלן אחרת* 
   .2015 בינואר 23 ליום, אלו במחוזות האינפלציה לשיעור וביחס, 2014 בנובמבר 5על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקנדה ליום  –קולומביה 

 . פורסם טרם כאמור מידע, החברה ידיעת למיטב** 

  .PPPלמחוזות בקנדה הינם במונחי דולר אמריקאי ולא במונחי  יחסבהגולמי והתוצר לנפש  המקומינתוני התוצר *** 

 Canadian -על פי פרסום של ה – קולומביה ולבריטישלאלברטה , לאונטריו, בקיווהנתונים ביחד לק; 2013בדצמבר  31שנים ומעלה נכון ליום  10-בהתייחס לאגרות חוב ל,  Bank of Canada על פי  –ביחס לנתונים אודות קנדה ****  
Fixed Income  2015בפברואר  25ליום ) שנים 9( קולומביה ובריטיש) שנים 9( אלברטה, )שנים 10( קוויבק, )שנים 10( אונטריו של ממשלתיח "אג תשואת .  

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

  .)Oanda )www.oanda.com על פי נתוני****** 
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   נתונים מאקרו כלכליים נוספים  

על רקע הוודאות השוררת באווירה , כלכלת קנדה צומחת בקצב מתון, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
ארוך  תשואות אגרות החוב הממשלתיות לטווח 2014בשנת , כתוצאה מכך. הכלכלית הגלובלית
מתמקדת בשמירה על גישה  FCR, בסביבה כלכלית זו. תוך ירידה לאורך זמן, בקנדה היו תנודתיות

המשיכה לפעול למחזור  FCR, בפרט  .במחיר האפשרי הנמוך ביותר, לכל מקורות ההון לטווח הארוך
  .תוך הגדלת טווח הפירעון של אגרות החוב שהנפיקה, חוב

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

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

נוחות , התבגרות אוכלוסיית קנדה אשר צרכיה יתמקדו בעיקר בצורכי בריאות; הקמעונאות ברשת
  . שינויים בביקושים כתוצאה ממדיניות ההגירה של קנדה; ושירותים

חרותיות של מרכזיה הת ממשיכה להתמקד בשימור FCR, המתמשכים האמורים מהשינויים כתוצאה
להבטיח שמרכזיה המסחריים יישארו הינה להמשיך  FCRשל הנהלת  מטרת האסטרטגיה. המסחריים

 .וללקוחותיהם איכותיים לשוכרים אטרקטיביים

   נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות  .7.4.

   :  FCR להלן נתונים אודות נכסי המבנים המניבים של 

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

 
  

     שטחי מבנים מניבים.7.4.1.
2013 - ו 2014בדצמבר של השנים  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות שטחי המבנים המניבים של 

 ):ר''באלפי מ(
       
 אזור 

כ שטחי "סה
מבנים מניבים

31.12.2014 31.12.2013 

 
 

אחוז מסך 
שטחי המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך 

שטחי המבנים 
 המניבים

 784 במאוחד (*)מרכז קנדה 
35.9% 

 814 
36.8% 

 368  345 חלק החברה  

 751 במאוחד (**)מזרח קנדה 
34.4% 

 703 
31.8% 

 318  330 חלק החברה  

 647 במאוחד (***)מערב קנדה 
29.7% 

 692 
31.4% 

 313  284 חלק החברה  

 2,182 במאוחד  כ"סה 
100% 

 2,209 
100% 

 999  959 חלק החברה  
 ). למעט באוטווה(באונטריו  FCRכולל את נכסי " מרכז קנדה"ל 7.4ההתייחסות להלן בסעיף  * 
 . בקוויבק ובאוטווה  FCRכוללת בעיקר את נכסי " מזרח קנדה"ל 7.4ההתייחסות להלן בסעיף  ** 
 .בבריטיש קולומביה ובאלברטה  FCRכוללת את נכסי " מערב קנדה"ל 7.4ההתייחסות להלן בסעיף  *** 
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 פילוח שווי הוגן מבנים מניבים.7.4.2.
 2013 - ו 2014בדצמבר של השנים  31ליום  FCRהמניבים של להלן נתונים אודות שווי הוגן של המבנים 

 ):באלפי דולר קנדי(
       
 אזור 

שווי הוגן 
מבנים מניבים

31.12.2014 31.12.2013 

 
 

אחוז מסך 
שווי המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך 

שווי המבנים 
 המניבים

 
 דהמרכז קנ

 3,135,880  במאוחד 
42.8% 

 2,871,242 
42.2% 

 1,298,862  1,378,803  חלק החברה  

 
 מזרח קנדה

 1,684,346  במאוחד 
23.0% 

 1,461,235 
21.5% 

 661,018  740,584  חלק החברה  

 
 מערב קנדה

 2,511,877  במאוחד 
34.2% 

 2,473,400 
36.3% 

 1,118,890  1,104,438  חלק החברה  

 
 )ח"באלפי ש(כ "סה

 24,625,601  במאוחד 
100% 

 22,215,743 
100% 

 10,049,721  10,827,539  חלק החברה  

 
 

.7.4.3.NOI      
 ):באלפי דולר קנדי( 2012 -ו 2013, 2014לשנים  FCRשל  NOIלהלן נתונים אודות 

         
 אזור 

NOI 

2014 2013 2012 

 

 

אחוז 
NOIמסך 

של 
המבנים 
המניבים

 

אחוז 
NOIמסך 

של 
המבנים 
המניבים

 

אחוז 
NOIמסך 

של 
המבנים 
המניבים

 
 מרכז קנדה

 170,389  במאוחד 
41.9% 

 169,498 
42.6% 

 154,744 
41.9% 

 
חלק 

 74,819  76,859  76,250 החברה 

 
 מזרח קנדה

 97,560  במאוחד 
24.0% 

 95,706 
24.0% 

 88,797 
24.0% 

 
חלק 

 42,930  43,398  43,659 החברה 

 
 מערב קנדה

 138,960  במאוחד 
34.1% 

 132,806 
33.4% 

 125,816 
34.1% 

 
חלק 

 60,827  60,220  62,185 החברה 

 
 )ח"באלפי ש(כ "סה

1,318,205  במאוחד 
100% 

 1,302,865
100% 

 1,426,309
100% 

 
חלק 

 689,566  590,779  589,901 החברה 
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      רווחי  שערוך7.4.4

 ):דולר קנדיבאלפי ( 2012-2014לשנים  FCRלהלן נתונים אודות רווחי שערוך של 

         
 אזור 

שערוך  רווחי

201420132012 

 

 
אחוז מסך 

רווחי  
 שערוך

 
אחוז מסך 

רווחי  
 שערוך

 
אחוז מסך 

רווחי  
 שערוך

 
 מרכז קנדה

 61,932  במאוחד 
147.4% 

 28,533 
55.7% 

 122,652 
45.5% 

 59,297  12,938  27,715  חלק החברה  

 
 מזרח קנדה

 )26,834( במאוחד 
)63.9%( 

 9,722 
19.0% 

 31,978 
11.9% 

 15,460  4,408  )12,008( חלק החברה  

 
 מערב קנדה

 6,920  במאוחד 
16.5% 

 13,000 
25.3% 

 115,000 
42.6% 

 55,598  5,895  3,097  חלק החברה  

באלפי (כ "סה 
 )ח"ש

 136,940  במאוחד 
100% 

 182,696 
100% 

 1,037,424
100% 

 501,552  82,841  61,284 חלק החברה  

  
 ר"דמי שכירות ממוצעים למ7.4.5

בדולר( 2013 -ו 2014לשנים  FCRשל ר ''להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ
 ):קנדי

    
 :לשנה שנסתיימה ביום אזור 

   2014 2013 

 26.36 27.74 מרכז קנדה 

 18.87 19.38 מזרח קנדה 

 24.13 24.85 מערב קנדה 
 

 שיעורי תפוסה ממוצעים.7.4.6.
ושיעורי התפוסה הממוצעים 2014בדצמבר  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של 

 :2013-ו 2014בכל אחת מהשנים 
     
 (*) 2013לשנת  (*) 2014לשנת  ליום  אזור 

   31.12.2014   

 95.8% 96.7% 97.1% מרכז קנדה 

 94.9% 95.1% 94.8% מזרח קנדה 

 94.8% 95.3% 95.9% מערב קנדה 

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

  .הרלבנטית
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 מספר המבנים המניבים.7.4.7.
 :2013 - ו 2014בדצמבר לשנים  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות מספר המבנים המניבים של 

    
 ליום אזור 

   31.12.2014 31.12.2013 

 60 57 מרכז קנדה 

 53 51 מזרח קנדה 

 47 46 מערב קנדה 

 160 154 כ"סה 
 

 שיעורי תשואה ממוצעים.7.4.8.
 - ו 2014בדצמבר לשנים  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים בפועל של 

 ):לפי שווי הנכסים בסוף השנה( 2013
    
 ליום אזור 

   31.12.2014 31.12.2013 

 5.61% 5.39% מרכז קנדה 

 6.13% 6.22% מזרח קנדה 

 5.36% 5.43% מערב קנדה 
 

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

 

תקופת הכרה 
 בהכנסה

הכנסות מרכיבים 
באלפי (קבועים 
 )ח"ש

הכנסות מרכיבים 
) אומדן(משתנים 

 )(**)ח"באלפי ש(
מספר הסכמי 

שכירות מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

באלפי (המסתיימים 
 )ר"מ

 

שנת 
2015 

 52  200  184,750  347,625  1רבעון 

 53  159  182,755  343,696  2רבעון  

 45  155  178,318  334,940  3רבעון  

 61  235  174,966  328,609  4רבעון  

 206  550  656,136  1,232,694  2016שנת  

 272  580  584,645  1,097,590  2017שנת  

 276  585  503,061  943,820  2018שנת  

 
 2019שנת 

 1,204  1,795  2,017,279  3,773,535  ואילך

 2,169  4,259  4,481,910  8,402,509  כ"סה 

 

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

 .2014ת בשנת דמי השכירות המשתנים נאמדו על פי שיעורם מכלל ההכנסות מדמי שכירו ** 
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 נתונים מצרפיים אודות מבנים מניבים בהקמה בתחום הפעילות  .7.6.
אשר סווגו כמבנים מניבים בהקמה בדוחות הכספיים של  FCRלהלן נתונים מצרפיים אודות נכסים של 

 (*):  החברה

 לשנה שנסתיימה ביוםפרמטרים אזור 

 31.12.201431.12.201331.12.2012

 

 מזרח
 קנדה

 3  2  1  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 
באלפי (בתום התקופה ) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה
 39.9  42.0  2.0  )ר"מ

 
) מאוחד(כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה

 48,369  145,996  44,219  )באלפי דולר קנדי(

 
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 

 150,086  169,465  51,680  )באלפי דולר קנדי() במאוחד(

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

 45,579  11,934  11,630 )דולר קנדי

 

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

 )קנדי
 11,630  12,309  92,193 

 95% 97% 97.1% שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות  

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

 -  -  2,152  (**))קנדי

 

 מרכז
 קנדה

 3  2  2  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 
באלפי (בתום התקופה ) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה
 3.4  47.3  45.2  )ר"מ

 
) מאוחד(עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת  כ"סה

 59,095  122,410  60,898  )באלפי דולר קנדי(

 
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 

 251,697  150,658  64,261 )באלפי דולר קנדי) (במאוחד(

 
) מאוחד) (אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת 

 6,733  -  32,870  )באלפי דולר קנדי(

 

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

 )קנדי
 98,497  1,299  7,503 

 93% 98% 99.1% שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות  

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

 -  N/A  8,168 (**))קנדי

 

 מערב
 קנדה

 -  -  1  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

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

 
) מאוחד(כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה

 -  -  26,321  )באלפי דולר קנדי(

 
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 

 -  -  26,284  )דולר קנדיבאלפי ) (במאוחד(

 
) מאוחד) (אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת 

 -  -  50,831  )באלפי דולר קנדי(

 

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

 )קנדי
 53,684  -  - 

 -  -  N/A (**)שכירותשיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי  

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

 -  -  30  (**))קנדי

 
* 

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

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

 . או יותר מסך שטחיהם 50%ושנחתמו הסכמים להשכרת 
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 הפעילותנתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום .7.7.
ן "המסווגות בדוחות הכספיים של החברה כנדל( FCRלהלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות של 

 ): להשקעה

 ליום  אזור 

 31.12.201431.12.2013

 
 מזרח קנדה

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
 8,499  8,507  )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(התקופה 

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

 
באלפי (לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בנייה בקרקעות"סה
 15  15  (*))ר"מ

 
 מרכז קנדה

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
 119,376  7,402  )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(התקופה 

 192  58  )ר"מ באלפי(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה 

 
באלפי (לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בנייה בקרקעות"סה
 39  16  )ר"מ

 
 מערב קנדה

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
 38,168  19,553  )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(התקופה 

 273  215  )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה 

 
באלפי (לפי תוכניות מאושרות , זכויות בנייה בקרקעותכ "סה
 -  -  )ר"מ

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

 
 )מצרפי(רכישת ומכירת נכסים .7.8.

 (*): 2012 -ו 2013, 2014 בכל אחת מהשנים FCRלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

 
 אזור

 לשנה שנסתיימה ביום

 31.12.201431.12.201331.12.2012

 

 מזרח

נכסים

 2  6  4  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 
 14,035  93,144  31,800  )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(בתקופה 

 

שנמכרו
)מאוחד(בתקופה  שטח נכסים שנמכרו

 13  50  75  )ר"באלפי מ(

 

 NOI  מאוחד(של נכסים שנמכרו (
 1,144  5,597  1,850  )באלפי דולר קנדי(

 

שנרשם בגין מימוש ) הפסד(רווח 
 - -  -  )ח"באלפי ש) (מאוחד(הנכסים 

 
 קנדה

 נכסים
שנרכשו

 14  8  4  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 

בתקופה עלות נכסים שנרכשו 
 154,900  27,200  87,400  )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

 

NOI  מאוחד(של נכסים שנרכשו (
 8,618  4,177  5,420  )באלפי דולר קנדי(

 

שטח נכסים שנרכשו בתקופה 
 86.4  13  18  )ר"באלפי מ) (מאוחד(
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 אזור

 לשנה שנסתיימה ביום

 31.12.201431.12.201331.12.2012

 

 מרכז

נכסים

 5  6  7  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
 140,631  92,694  140,300  )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

 

שנמכרו
) מאוחד(שטח נכסים שנמכרו בתקופה 

 76  86  145  )ר"באלפי מ(

 
NOI  מאוחד(של נכסים שנמכרו (

 9,386  5,931  6,594  )באלפי דולר קנדי(

 

שנרשם בגין מימוש ) הפסד(רווח 
 - -  -  )ח"באלפי ש) (מאוחד(הנכסים 

 

 קנדה

 נכסים
 שנרכשו

 29  12  11  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 

) מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה 
 314,100  127,300  88,600  )באלפי דולר קנדי(

 
NOI  מאוחד(של נכסים שנרכשו (

 14,432  1,246  1,776  )באלפי דולר קנדי(

 

) מאוחד(שטח נכסים שנרכשו בתקופה 
 115.6  33  19  )ר"באלפי מ(

 

מערב 
 קנדה

 נכסים
 שנמכרו

 5  4  4  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
 100,021  56,355  73,600  )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

 

) מאוחד(שטח נכסים שנמכרו בתקופה 
 34.6  23  25  )ר"באלפי מ(

 
NOI  מאוחד(של נכסים שנמכרו (

 7,437  3,210  4,281  )באלפי דולר קנדי(

 

רווח שנרשם בגין מימוש הנכסים 
 -  -  -  )ח"באלפי ש) (מאוחד(

 

 נכסים
 שנרכשו

 13  4  9  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 

) מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה 
 329,800  70,200  50,900  )באלפי דולר קנדי(

 
NOI  מאוחד(של נכסים שנרכשו (

 15,006  2,624  2,511  )באלפי דולר קנדי(

 

) מאוחד(שטח נכסים שנרכשו בתקופה 
 97  28  22  )ר"באלפי מ(

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

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

 . המכירה
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  ון אנושי ה .7.9.

 במשרה מלאה עובדים 422) ולחברות בנות בבעלותה המלאה(  FCR - ל, 2014בדצמבר  31נכון ליום  .7.9.1.
, )וניהול בניה, ההשכר, פיתוח כולל(ניהול נכסים  העוסקים במחלקת, )2013בשנת  עובדים  416(

  .מערכות מידע וכח אדם, חשבות וכספים, אדמיניסטרציה, מחלקה משפטית

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

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

        FCR-וכניות תגמול בניירות ערך בת .7.9.2.

     Share Option Plan )א(

מסגרת   FCR -ל, 2014בדצמבר  31נכון ליום , )מעת לעתכפי שתוקנה , 2003משנת (על פי תוכנית זו 
המיועדים להקצאה   FCR מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של  15.2 - של עד כ 
, שנים עשרבדרך כלל בתקופת מימוש מקסימלית של ,  FCR -נושאי משרה ודירקטורים ב, לעובדים 

 חמשבדרך כלל (ופות הבשלה הנקבעות במועד ההקצאה מימוש כתבי האופציה כפוף לתק כאשר 
  FCR מניות  מיליון 5 -קיימים כתבי אופציה הניתנים למימוש לכ, 2014בדצמבר  31נכון ליום ). שנים

ולגבי היתרה , מיליון כתבי אופציה ניתנים למימוש במועד האמור 3 -מתוכם כ( שהוקצו וטרם מומשו
, למניה רגילה דולר קנדי  16.9והם ניתנים למימוש במחיר ממוצע של , )טרם חלפו תקופות ההבשלה

    .כתבי אופציה זמינים להקצאה עתידית מיליון 3.3 -וכן כ

      Restricted Share Unit Plan   )ב(

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

או שילוב (או את ערכה הכספי   FCR מקנה למחזיק בה את הזכות לקבל מניה רגילה אחת של  והיא 
אלפי יחידות מניה חסומות אשר  328קיימות , 2014בדצמבר  31נכון ליום .  FCR לפי החלטת  , )שלהם
   . וטרם הבשילו במועד האמור ו הוקצ

       Directors Deferred Share Unit Plan  )ג(

,  FCR - זכאים דירקטורים שאינם מועסקים ב, )כפי שתוקנה מעת לעת, 2003משנת (על פי תוכנית זו 
כל ").  Deferred Share Units ("לקבל את התגמול בגין כהונתם כדירקטורים ביחידות נדחות למניות  
או של מי מבין חברות   FCR הינה בת פדיון לאחר שהמחזיק בה חדל מלכהן כדירקטור של  יחידה 

, )או שילוב שלהם(שלה ומקנה למחזיק בה זכות לקבל מניה רגילה אחת או את ערכה הכספי  הבנות 
אלפי יחידות  452 - כהוקצו על פי התוכנית האמורה , 2014בדצמבר  31נכון ליום .  FCR החלטת  לפי 
    .נדחות אשר טרם הבשילו במועד האמור ניה מ

 אשראי ומימון .7.10.

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

תשלומי ריבית בגין אגרות חוב  חלף לציבור  FCRהנפקת מניות  בדברלפרטים  -  הנפקת מניות .7.10.2.
לציבור בחודש ספטמבר  FCRלפרטים בדבר הנפקת מניות  .לדוחות הכספיים 21ראו באור , המירות

לפרטים בדבר הנפקת מניות . לדוחות הכספיים' ה9ראו באור , והשתתפות החברה בהנפקה 2014
FCR  לדוחות הכספיים' ד40ראו באור , 2015לציבור בחודש פברואר. 

אשר אינן מובטחות , אגרות חוב המירות למניות  FCR  - ל 2014בדצמבר  31ליום  - אגרות חוב להמרה .7.10.3.
' ב21לפרטים נוספים ראו באור . אגרות חוב. נ.מיליון דולר קנדי ע 388 - בסך של כ, בשעבודים 

 .לדוחות הכספיים

- עמד על כ, 2014בדצמבר  31ליום  בשעבודהמובטחות   FCR סך ההתחייבויות של  -משכנתאות  .7.10.4.
מיליון דולר  1,367- עמד על כ 2013בדצמבר  31ליום ; )ח"מליוני ש 3,941-כ(מיליון דולר קנדי  1,173

 6,051-כ(מיליון דולר קנדי  1,614- עמד על כ 2012בדצמבר  31וליום ) ח"מליוני ש 4,461- כ(קנדי  
   ).ח"מיליוני ש 

הארכה ותמחור , הגדלה FCRבמהלך תקופת הדוח השלימה  – םמימון נוסף ממוסדות פיננסיי  .7.10.5.
במסגרתה קו האשראי שאינו מובטח , מחדש של קו אשראי מתחדש עם סינדיקציה של מספר בנקים

 2017וכן הוא הוארך עד  לחודש יוני ) מיליון דולר קנדי 600חלף (מיליון דולר קנדי  800- הוגדל ל
 BA+1.325%חלף ( 0.20%+או פריים BA+1.20%ועד דוח זה על ועומד למ, ושיעור הריבית בגינו קטן
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קו הארכה ותמחור מחדש של   FCRבמהלך תקופת הדוח השלימה , בנוסף). 0.325%+או פריים
מיליון דולר  75בהיקף של  ממוסד בנקאי  בהקמה פרויקטיםעל  בשעבודמובטח האשראי מתחדש 

ולמועד , ושיעור הריבית בגינו קטן, 2015שנת כך שתוקף קו האשראי הוארך בשנה עד לסוף , קנדי
 31נכון ליום . )0.25%+או פריים BA+1.25%חלף ( 0.125%+או פריים BA+1.125%הדוח עומד על 

מיליון  142 -כ(מיליון דולר קנדי  42.2 - אך ניתנו ערבויות בסך של כ, הקווים לא נוצלו  2014בדצמבר 
 . האמורים על חשבון קווי האשראי ) ח"ש

אשר אינן , )לא כולל אגרות חוב להמרה(אגרות חוב   FCR  - ל 2014בדצמבר  31ליום  -  אגרות חוב  .7.10.6.
מיליון דולר   510 - מתוכן כ(אגרות חוב . נ.מיליון דולר קנדי ע 2,160 -בסך של כ, מובטחות בשעבודים 
 4.71%ממוצע של אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי ). 2014הונפקו בשנת . נ.קנדי ע 

 .  לעיל 7.10.1אגרות החוב מדורגות כאמור בסעיף . 2025עד  2017ותיפרענה בין השנים 

  סיכום יתרות .7.10.7.

) מיליון דולר קנדי 254-כולל חלויות שוטפות בסך של כ(להלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך 
  :2014בדצמבר  31נכון ליום , שהתקבלו למימון פעילותה FCRשל 

  

 
באלפי דולר (יתרה  

 )קנדי
שיעור ריבית 
 משוקלל

תקופת פירעון 
)(*)שנים(ממוצעת 

 
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית קבועה 

 3.8  5.03% 1,165,625  (**)(***)מובטחות בשעבוד

 
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית 
 0.3  2.73% 7,785  משתנה מובטחות בשעבוד נכסים

 
קבועה שאינן מובטחות אגרות חוב בריבית 

 7.0  4.71% 2,149,174  (****) (*****) (***)בשעבוד

 
הלוואות מאחרים מובטחות בשעבוד לזמן 

 -  1.00% 3,572  קצר

 
   3,326,156  כ"סה

.מחושב לפי מועדי הפירעון של קרן האשראי בלבד * 
.4.70%שיעור הריבית האפקטיבית הינו  ** 
.FCRמיועדות לשימוש ייחודי בידי  הלוואות אשר אינן *** 
.FCRלא כולל אגרות חוב ההמירות למניות  **** 
.4.81%שיעור הריבית האפקטיבית הינו  ***** 

 
 אמות מידה פיננסיות .7.10.8.

וחברות בנות בבעלותה המלאה   FCR מההלוואות וקווי האשראי שמקבלות , מאגרות החובבחלק 
לפירוט אמות . התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרותקיימות , הרגיל במהלך העסקים 

  .לדוחות הכספיים 3ד22באור  ורא,  FCR המידה הפיננסיות של 

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

והחברות הבנות שבבעלותה   FCR ולמועד הסמוך לאישור דוח זה עומדות , 2014בדצמבר  31נכון ליום 
   .המלאה בכל אמות המידה שנקבעו 
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    פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בצפון אירופה, רכישה .8.

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

) Nasdaq OMX  .( CTY  מרכזים מסחריים אורבאניים מעוגני המנהלת של והמפתחת , הינה הבעלים
המובילות ובאסטוניה ובין  והינה מובילת שוק בתחום המרכזים המסחריים בפינלנדסופרמרקטים 

בליטא  ,באסטוניה ,בשבדיה, ספות בפינלנדנו בהלסינקי ובערים גדולות פועלת בעיקר   CTY . בשבדיה
מסחריים  מרכזים 35מתוכם (נכסים מניבים  59בבעלותה , 2014בדצמבר  31נכון ליום ו, בדנמרק ו

 מיליון 1.0 - בשטח בנוי כולל של כ ) משותפת הכולל נכס בשליט; והיתר נכסים קמעונאיים אחרים
   . וכן מרכז מסחרי בפיתוח ר"מ

מיליון  453 -כ(מיליון אירו  96.5-כבהיקף כולל של  CTY רכשה החברה מניותבמהלך תקופת הדוח 
 2014 יוליבחודש  CTYהושקעו במסגרת הנפקת זכויות שביצעה  םמיליון אירו מתוכ 87.6 - כ; ח"ש

 42.8%-מחזיקה במישרין בכ החברה, 2014בדצמבר  31וליום , )מיליון אירו 196.5בהיקף כולל של 
  . )בדילול מלא 42.4%- כ(ומזכויות ההצבעה בה   CTY פק של מהון המניות המונ

מהון המניות  15%אשר היוו (מיליון מניות  77.9- הנפקה פרטית של כ CTYהשלימה  2014ביוני  9ביום 
בד . CPPIBEH-ל) אירו למניה 2.65(מיליון אירו  206.4 -בתמורה כוללת של כ) לאחר ההנפקה CTYשל 

התקשרה החברה עם , האמורה בהסכם ההנפקה הפרטית CPPIBEH-ו CTYבבד עם התקשרותן של 
CPPIBEH בעלי מניות בהסכם )Governance Agreement( , להלן 23.6בסעיף כמפורט.    

בין . ובנקים) מקומיות ובינלאומיות(חנויות קמעונאיות , הם סופרמרקטים  CTY לקוחותיה העיקריים של 
 15.4%-אשר כ, ינה רשת סופרמרקטים מובילה בפינלנדשה,  Kesko נמנית   CTY שוכריה של  
הינן בגין התקשרויותיה עם רשתות שונות הנמצאות  2014מדמי שכירות בשנת   CTY מהכנסותיה של  
   ). 2013בשנת  Kesko  )16.1% בבעלות  

בדמי , בנוסף לדמי השכירות, מתחייבים השוכרים לשאת, לבין שוכריה  CTY בהסכמים בין , על פי רוב
  CTY - ל, כמו כן. לצורך תחזוקת הנכס  CTY ניהול המיועדים לכיסוי עלויות התפעול בהם נושאת  

שכירות על פיהם נקבעים דמי השכירות גם על פי שיעור מסוים ממחזור ההכנסות של השוכר  הסכמי 
הכנסותיה  אך מרכיב זה אינו מהווה חלק מהותי מכלל, תוך קביעת דמי שכירות מינימאליים , בנכס

  . מדמי שכירות   CTY של 

לרבות באמצעות מכירת נכסים שאינם בליבת , למחזור ההון שלה CTYבמהלך תקופת הדוח פעלה 
באיזור  Iso Omenaבמרכז המסחרי ) 40%(השקעה בפיתוח פרוייקטים ורכישת יתרת המניות , עסקיה
מכור נכסים שאינם בליבת עסקיה כי בכוונתה להמשיך ול  CTYהודיעה, כמו כן. פינלנד, הלסינקי

 ).סופרמרקטים וחנויות(
 

      תמצית תוצאות הפעילות.8.2.

 2012 - ו 2013, 2014בדצמבר  31להלן תמצית תוצאות הפעילות בתחום הפעילות לשנים שנסתיימו ביום 
 ):ח ובאלפי אירו''באלפי ש(

 באלפי אירו ח "באלפי ש   

 לשנה שהסתיימה ביום   
   31.12.201431.12.201331.12.201231.12.201431.12.201331.12.2012

 
סך הכנסות הפעילות 

 239,208  248,596  245,324  1,185,424  1,192,514  1,164,698  )מאוחד(

 23,582  26,080  15,650  117,331  125,820  74,816  )מאוחד(רווחים משערוכים  

 140,128  154,040  164,470  694,349  738,479  779,656  )(*)מאוחד( רווחי הפעילות 

 NOI  131,627  135,394  - 649,433  642,810  )מאוחד(מנכסים זהים - 

 
NOI  חלק (מנכסים זהים

 - 64,928  54,857  - 311,430  260,446  )החברה

 162,023  168,872  169,355  802,939  809,720  803,789  )מאוחד( NOIכ "סה 
 74,046  78,927  74,232  366,905 378,577 352,429 )חלק החברה( NOIכ "סה 
 .בניטרול רווחי שערוך IFRSרווחי הפעילות מתייחסים לרווח התפעולי החשבונאי של הפעילות לפי תקני  (*) 
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  נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים  .8.3.

  :  CTY ביחס לאיזורים העיקריים בהם מתבצעת פעילותה של  14כלכלייםלהלן מאפיינים מאקרו 
  

פרמטרים   
מאקרו 
  כלכליים

 שבדיה פינלנד

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2014  31.12.2013 31.12.2012 

תוצר מקומי   
  )PPP(גולמי 

222 
מיליארדי 

  ב"דולר ארה 

218 
מיליארדי 

  ב"דולר ארה 

 218 
מיליארדי 

  ב"דולר ארה 

מיליארדי  434
 ב"דולר ארה 

418  
מיליארדי 

 ב"דולר ארה 

 405 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה 

תוצר לנפש   
)PPP(  

דולר   40,455
 ב"ארה

דולר  40,045
 ב"ארה

דולר  40,120  
  ב"ארה 

דולר  44,695
 ב"ארה

דולר  43,407
 ב"ארה

   42,428 
 ב"ארה דולר 

שיעור צמיחה   
בתוצר המקומי 

)PPP(  
1.49% 0.27%  0.31%  3.82% 3.15%  2.74%  

שיעור צמיחה   
בתוצר לנפש 

)PPP(  
1.02%  -0.19% -0.16%  2.97% 2.31%  1.96%  

שיעור   
  אינפלציה

0.96% 1.93%  3.45%   0.50% 0.14%  -0.05%   

התשואה על   
ממשלתי  חוב 

  15לטווח ארוך
0.89% 2.03%  1.60%   1.01% 2.39%  1.51%   

דירוג חוב   
ממשלתי 

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

דד אמון מ  
  17הצרכנים 

4.4 7.2 3.5  99.0 104.8 88.5  

שיעור     
  18אבטלה

8.5% 8.0%  8.4%   8.0% 8.0%  7.5%   

שינוי בהיקף   
המכירות 

  19יותאהקמעונ 
-4.9% 0.9%  4.6%   3.4% 2.5%  0.9%   

שער חליפין   
מקומי  מטבע 
 31יום ללדולר 

  20בדצמבר 

אירו  –דולר 
1.216  

אירו  –דולר 
1.377  

אירו  –דולר 
  1.321   

כתר  –דולר 
0.128 

כתר  –דולר 
0.154 

כתר  –דולר 
  0.154   

                                                      
  .  IMF  , World Economic Outlook Database, October   2014 י פרסומי הנתונים בטבלה להלן הינם על פ, אלא אם אם יצויין להלן אחרת   14

     . 2014בדצמבר  31שנים נכון ליום  10- בהתייחס לאגרות חוב ל) Europian Central Bank ")ECB) ("www.ecb.int - ה פיעל    15

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

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

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

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

   .OandA (www.oanda.com)  על פי נתוני    20
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  נתונים מאקרו כלכליים נוספים  

  . בעוד שהכלכלה השבדית הראתה סימני התאוששות, המשיכה להיות מאתגרת בפינלנד 2014שנת 

כאשר  CTYמדד אמון הצרכנים נותר יציב יחסית בכל המדינות בהן פועלת , במהלך תקופת הדוח
  . ואילו באסטוניה הוא נותר מעט שלילי במדינות הנורדיות מדד אמון הצרכנים נותר חיובי

אשר הינו מדד בעל השפעה על , ר הצמיחה במכירות הקמעונאיותבמהלך תקופת הדוח שיעו
כמו . אך שלילי בפינלנד ובדנמרק, בשבדיה ובליטא, היה חיובי וגבוה באסטוניה, CTYפעילותה של 

מדד בעל השפעה גם הוא  אשר ( במדד המחירים לצרכןמה עלייה מתונה נרש התקופהבמהלך , כן
עומדות בפני אינפלציה  CTYבעוד שיתר המדינות בהן פועלת בפינלנד ובדנמרק  ) CTY על פעילות 
 ממוצע נרשם שיעור אבטלה, למעט בליטא, CTYבכל מדינות פעילותה של , כמו כן. מעט שלילית

    . ביחס לשיעור האבטלה הממוצע בגוש האירו נמוך 

  נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות .8.4.

   :  CTY להלן נתונים אודות הנכסים המניבים של 

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

אשר הינו המטבע המסחרי , להלן ביחס לשבדיה מוצגים בקרונות שבדיות 8.4הנתונים בסעיף 
 .בשבדיה

  

 שטחי מבנים מניבים.8.4.1.
באלפי ( 2013 - ו 2014בדצמבר בשנים  31ליום  CTYהמבנים המניבים של להלן נתונים אודות שטחי 

 ):ר''מ
       
 אזור 

כ שטחי "סה
מבנים מניבים

31.12.2014 31.12.2013 

 

  

 
אחוז מסך 

שטחי המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך 

שטחי המבנים 
 המניבים

 546  במאוחד  פינלנד 
58.5% 

 561 
59.0% 

 276  234  חלק החברה    

 259  במאוחד  שבדיה 
27.8% 

 255 
26.8% 

 125  111  חלק החברה  

 128  במאוחד  (*)אחר 
13.7% 

 135 
14.2% 

 67  55  חלק החברה  

 933  במאוחד  כ"סה 
100% 

 951 
100% 

 468  400  חלק החברה  

 .אסטוניה ודנמרק במאוחד, כוללת את ליטא" אחר"להלן ל  8.4ההתייחסות בסעיף  * 
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 פילוח שווי הוגן מבנים מניבים.8.4.2.
 :2013 - ו 2014בדצמבר בשנים  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שווי המבנים המניבים של 

       
 אזור 

שווי הוגן 
מבנים מניבים

31.12.2014 31.12.2013 

 

  
 

אחוז מסך שווי
המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך שווי

המבנים 
 המניבים

 
 )באלפי אירו(פינלנד 

 60.8% 1,646,564  60.9% 1,656,303  במאוחד 

  735,289   709,435  חלק החברה  

באלפי (שבדיה  
 )קרונות שבדיות

 26.6% 6,379,714  26.3% 6,717,270  במאוחד 

  3,145,484   2,877,170  חלק החברה  

 
)(*)באלפי אירו(אחר 

 12.6% 342,156  12.8% 349,371  במאוחד 

  168,698   149,644  חלק החברה  

 
 )ח"באלפי ש(כ "סה

 100% 12,953,455  100% 12,854,738  במאוחד 

  6,020,623   5,505,996  חלק החברה  

 

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

 . תקופה ביחס לנתונים תוצאתייםהממוצע בתקופה ביחס לנתונים מאזניים ולפי השער הידוע בתום ה
 

.8.4.3.NOI      
 :2012 -ו 2013, 2014לשנים  CTYשל  NOIלהלן נתונים אודות 

        
 אזור 

NOI 

2014 2013 2012 

 

 

 

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
 המניבים

 

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
 המניבים

 

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
 המניבים

באלפי (פינלנד  
 )אירו

 102,978  במאוחד 
60.8% 

 103,536 
61.3% 

 98,195 
60.6% 

 43,743  47,131  44,266  חלק החברה  

באלפי (שבדיה  
)קרונות שבדיות

 353,865  במאוחד 
23.0% 

 343,477 
23.5% 

 341,308 
24.2% 

 164,349  169,438  161,805  חלק החברה  

באלפי (אחר  
 )אירו

 27,495  במאוחד 
16.2% 

 25,634 
15.2% 

 24,621 
15.2% 

 11,856  12,645  12,572  חלק החברה  

באלפי (כ "סה 
 )ח"ש

803,789  במאוחד 
100% 

 809,720
100% 

 802,939
100% 

366,905 378,577 352,429  חלק החברה  
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      שערוך) הפסדי(רווחי 8.4.4
 :2012-2014לשנים  CTYשערוך של ) הפסדי(להלן נתונים אודות רווחי 

        
 אזור 

רווחי 
) הפסדי(

 שערוך

20142013 2012 

 

 

 

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
 שערוך

 
 )באלפי אירו(פינלנד 

 )15,762( במאוחד 
)100.7%(

 2,256 
8.7% 

)866( 
)3.7%( 

 )4,031( )1,744( )10,085( חלק החברה 

באלפי (שבדיה  
 )קרונות שבדיות

 121,274  במאוחד 
85.1% 

 69,678 
30.8% 

 78,461 
38.2% 

 37,781  34,372  55,453 חלק החברה  

 
 )באלפי אירו(אחר 

 18,087  במאוחד 
115.6% 

 15,770 
60.5% 

 15,435 
65.5% 

 7,432  7,779  8,270 חלק החברה  

 
 )ח"באלפי ש(כ "סה

 74,816  במאוחד 
100% 

 125,820
100% 

 117,331
100% 

 38,360  62,067  20,451 חלק החברה  
 

 ר"דמי שכירות ממוצעים למ8.4.5
 :2013 -ו 2014לשנים  CTYלהלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים  של 

    
 :לשנה שנסתיימה ביום אזור 

   2014 2013 

 22.4 22.6 )באירו(פינלנד  

 179.8 181.7 )בקרונות שבדיות(שבדיה  

 19.8 21.0 )באירו(אחר  
 

 שיעורי תפוסה ממוצעים.8.4.6.
ושיעורי התפוסה הממוצעים , 2014בדצמבר  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של 

 :2013 -ו 2014לשנים 
     
 (*) 2013לשנת  (*) 2014לשנת  ליום  אזור 

   31.12.2014   

 94.8% 95.0% 95.6% פינלנד 

 94.5% 95.1% 96.1% שבדיה 

 99.5% 99.3% 99.3% אחר 

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

 
 מספר המבנים המניבים.8.4.7.

 :2013 - ו 2014בדצמבר בשנים  31ליום  CTYמספר המבנים המניבים של להלן נתונים אודות 
    
 ליום אזור 
   31.12.2014 31.12.2013 
 54 43 פינלנד 
 11 11 שבדיה 
 5 4 אחר 
 70 58 כ"סה 
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 שיעורי תשואה ממוצעים.8.4.8.
 - ו 2014בדצמבר בשנים  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים בפועל של 

 ):לפי שווי הנכסים בסוף השנה( 2013
    
 ליום אזור 
   31.12.2014 31.12.2013 
 6.4% 6.2% פינלנד 
 5.6% 5.6% שבדיה 
 8.2% 8.2% אחר 

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

 תקופת הכרה בהכנסה 
הכנסות מרכיבים 

באלפי (קבועים 
 )ח"ש

הכנסות מרכיבים 
) אומדן(משתנים 

 )ח"באלפי ש(
מספר הסכמי 

שכירות מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
באלפי (המסתיימים 
 )ר"מ

 

 שנת
2015 

 98  953  2,074  101,921  1רבעון 

 63  314  1,514  74,379  2רבעון  

 31  153  798  39,195  3רבעון  

 52  254  1,351  66,403  4רבעון  

 129  473  3,479  170,957  2016שנת  

 115  465  3,147  154,653  2017שנת  

 90  229  2,140  105,179  2018שנת  

 276  317  6,394  314,218  ואילך 2019שנת  

 854  3,158  20,897  1,026,905  כ"סה 

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

 .הנתונים דלעיל הינם בהנחת אי מימוש תקופות אופציות שוכרים, אשר על כן. להארכת תקופת השכירות
 

 נתונים מצרפיים אודות מבנים מניבים בהקמה בתחום הפעילות.8.6.
אשר סווגו כמבנים מניבים בהקמה בדוחות הכספיים של  CTYלהלן נתונים מצרפיים אודות נכסים של 

 :  החברה
 לשנה שנסתיימה ביוםפרמטרים אזור 
    31.12.201431.12.201331.12.2012

 

 פינלנד

 - 1  1 מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

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

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

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום  
 - 26,909  55,482  )באלפי אירו) (במאוחד(התקופה 

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

 
כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת "סה

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

 15,275  38,000  - 

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

) מאוחד) (אומדן(הכנסה שנתית צפויה  
 - 787  2,836  )באלפי אירו(
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 מצרפיים אודות קרקעות להשקעה בתחום הפעילותנתונים .8.7.
למעט קרקע ,  קרקעות להשקעה CTYלא היו בבעלות , 2013-ו 2014בדצמבר בשנים  31נכון ליום 

 .2013אחת בהיקף זניח שנמכרה בשנת 
 )מצרפי(רכישת ומכירת נכסים .8.8.

 :2013- ו 2014מהשנים בכל אחת  CTYלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 
 לשנה שנסתיימה ביום   אזור 
    31.12.201431.12.201331.12.2012

 

 נדפינל

 נכסים
שנמכרו

 2  4  11  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה  
 1,375  40,116  17,400  )באלפי אירו) (מאוחד(

באלפי ) (מאוחד(שטח נכסים שנמכרו בתקופה  
 8.0  24.6  25.5  )ר"מ

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

שנרשם בגין מימוש הנכסים ) הפסד(רווח  
 )4,719( )980( 487 )ח"באלפי ש) (מאוחד(

 

 נכסים
שנרכשו

 1  - - מספר נכסים שנרכשו בתקופה

באלפי) (מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה  
 20,381  - - )אירו

 NOI  989  - -)באלפי אירו) (מאוחד(של נכסים שנרכשו 

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

 

שבדיה

נכסים
שנמכרו

 2  3  - מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה  
 135,148  170,039  - )באלפי קרונה שבדית) (מאוחד(

באלפי ) (מאוחד(שטח נכסים שנמכרו בתקופה  
 16  21  - )ר"מ

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

שנרשם בגין מימוש הנכסים ) הפסד(רווח  
 5,413  5,239  - )ח"באלפי ש) (מאוחד(

 

נכסים
שנרכשו

 -  - -מספר נכסים שנרכשו בתקופה

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

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

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

 

 אחר

 נכסים
שנרכשו

 1  - - מספר נכסים שנרכשו בתקופה

באלפי) (מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה  
 24,312  - - )אירו

 NOI  801  - -)באלפי אירו( )מאוחד(של נכסים שנרכשו 

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

 

נכסים
שנמכרו

 - - 1  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

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

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

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

שנרשם בגין מימוש הנכסים ) הפסד(רווח  
 - - 4,195  )ח"באלפי ש) (מאוחד(
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  ון אנושי ה .8.9.

עובדים  127(עובדים  151) המלאהולחברות בנות בבעלותה (  CTY -ל, 2014בדצמבר  31נכון ליום  .8.9.1.
אסטוניה (במדינות הבלטיות ; 47 –בשבדיה  ;92 –בפינלנד : על פי החלוקה הבאה, )2013בשנת  

   . בהולנדושלושה ; 9 –) וליטא

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

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

  CTY-וכניות תגמול בניירות ערך בת .8.9.2.

   2011תוכנית אופציות  )א(

וחברות בנות שלה   CTY תוכנית תגמול לעובדי מפתח של   CTY אישר דירקטוריון , 2011בחודש מאי 
. )CTYת מיליון מניו 9.75 -אשר לאחר ביצוע התאמות המירים לכ( מיליון אופציות 7.25בהיקף של עד  

 25%בגובה   CTY האמורים לרכוש מניות  כל אחד מהניצעים , בין היתר, מחייבת, 2011תוכנית אופציות 
ועליו להחזיקן , )במניות בשווי שכרו השנתי עד להחזקה (יווצרו להם ממימוש האופציות ימההכנסות ש

, 2014בדצמבר  31ום לי נכון. בתוקף   CTY במשך כל תקופת העסקתו או כל זמן שההסכם שלו עם 
    .מכוח התוכנית האמורה  CTY מניות  מיליוני 8.3 - קיימים כתבי אופציה הניתנים למימוש לכ

 Performance Share Plan 2015  )ב(

ושל חברות  CTYתוכנית תגמול לעובדי מפתח של  CTYאישר דירקטוריון , 2015בחודש פברואר 
אשר נועד לכסות את , כולל רכיב שישולם במזומן(מיליון מניות  3.6- הבנות שלה בהיקף של עד כ

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

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

  Restricted Share Plan 2015  )ג(

תוכנית תגמול נוספת לקבוצה מצומצמת של עובדי  CTYאישר דירקטוריון , 2015בחודש פברואר 
, כולל רכיב שישולם במזומן(אלפי מניות  500בהיקף של עד , ושל חברות הבנות שלה CTYשל מפתח 

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

  . והן יהיו בעלות תקופת הבשלה של שנתיים או שלוש, ומזומן CTYמניות  לשילוב של

   .לדוחות הכספיים 3'ו9 ראו באור  CTY - למידע נוסף בדבר תוכניות התגמול ב

 אשראי ומימון .8.10.

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

וכעת הן מדורגות בדירוג  ,CTYאגרות החוב של דירוג  עלהבמהלך תקופת הדוח  – דירוג אשראי .8.10.1.
 BBB )אופק יציב( לפי Poor’s  & Standard  ובדירוג Baa2   )לפי ) אופק יציב Moody's  . לפרטים אודות

  . ות הכספייםלדוח 'ד20באור  ורא ,העלאת הדירוג

 CPPIBEH -גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית ל CTY ביצעה 2014בחודש יוני  - יוסי הון מניותג .8.10.2.
לפרטים . לעיל 8.1כמפורט בסעיף , )אירו למניה 2.65לפי מחיר של ( מיליון אירו 206.4-בהיקף של כ

   .לדוחות הכספיים' ו9ראו באור , CPPIBEH - הפרטית לאודות ההנפקה נוספים 

גיוס הון בדרך של הנפקת זכויות  CTY יצעהב, בסמוך לאחר השלמת ההנפקה הפרטית האמורה
 מהון המניות של 14.3%-אשר היוו כ CTY במסגרתו הונפקו מניות, מיליון אירו 196.5-בהיקף של כ

CTY  ) אודות השתתפות החברה בהנפקהלפרטים  .למניהאירו  2.65מחיר של ב) ההנפקהלפני 
  . לדוחות הכספיים  4'ו9באור  ורא, מיליון אירו 87.6 - בהיקף של כ

וחברות בנות בבעלותה   CTY - ל, 2014בדצמבר  31נכון ליום  -  מימון נוסף ממוסדות פיננסיים  .8.10.3.
 944 -כ(מיליון אירו  199.9 - של כ) לרבות חלויות שוטפות(הלוואות לטווח ארוך בסך כולל , המלאה 

  ). ח"מיליון ש

קו  לפיו הועמד לההסכם עם סינדיקציה של מספר בנקים ב CTYהתקשרה במהלך תקופת הדוח 
קו האשראי . )ח"מיליארד ש 2.4 -כ( מיליון אירו 500בסך של , אשראי מתחדש שאינו מובטח
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אשר לפי כל אחת מהן תוכל החברה עם שתי אופציות , שנים הועמד לתקופה של חמשהמתחדש 
 100הלוואות בסך  פתקו האשראי האמור נועד להחל. בכפוף להסכמת הבנק, להאריכו בשנה נוספת

 -כ(מיליון אירו  380בסך של  ואינם מנוצלים מתחדשים שאינם מובטחיםהאשראי הקווי ו מיליון אירו
  .  )ח"ש מיליון  1,817

  . מיליון אירו 18-כבסך פות נוסמסגרות אשראי  CTY -ל, כמו כן 

 -בסך של כ, בשעבודים אשר אינן מובטחות , אגרות חוב  CTY  -ל 2014בדצמבר  31ליום  - אגרות חוב  .8.10.4.
אגרות החוב ). 2014  הונפקו בשנת . נ.מיליון אירו ע 350 - מתוכן כ(אגרות חוב . נ.מיליון אירו ע 988

עד  2017השנים  בין  לפירעון עומדותו 4.25% -ל 2.5%נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין 
לרבות ,  CTY לפרטים בדבר אגרות החוב של . לעיל 8.10.1לדירוג אגרות החוב ראה סעיף . 2024
    .לדוחות הכספיים 'ד20ראו באור , תקופת הדוח במהלך  שהונפקו חוב אגרות

  

  

 סיכום יתרות .8.10.6.

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

     :2014בדצמבר 
  

 
     

 
יתרה          

 )במיליוני אירו(
שיעור ריבית 

 (*)משוקלל
תקופת פירעון 

(**))שנים(ממוצעת 

 
 2.0  1.06% 17.5  אירו  –הלוואות בריבית משתנה 

 
 6.5  3.38% 977.7  אירו -אגרות חוב בריבית קבועה 

 
 5.0  1.11% 103.9  הלוואות בריבית משתנה קרונות שבדיות 

 
 0.8  4.25% 10.2  הלוואות בריבית קבועה קרונות שבדיות

 
   1,109.3  כ"סה

 .אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקללשיעור הריבית האפקטיבית  (*) 

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

    אמות מידה פיננסיות .8.10.7.

וחברות בנות   CTY וקווי האשראי הבלתי מובטחים שמקבלות  אגרות החוב, בחלק מההלוואות
. לעמידה באמות מידה פיננסיותקיימות התחייבויות , במהלך העסקים הרגיל בבעלותה המלאה 

  .לדוחות הכספיים' ד20ובאור  4'ד22באור  ורא, המידה הפיננסיות לפרטים בדבר אמות 

שבבעלותה  והחברות הבנות   CTY עומדות , ולמועד הסמוך לאישור דוח זה, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
    .המלאה בכל אמות המידה שנקבעו
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      ם מסחריים במרכז ובמזרח אירופהפיתוח וניהול של מרכזי, רכישה  .9.

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

, הינה הבעלים  ATR . הולנד, באמסטרדם NYSE Euronext  -ובבורסת ה )  VSE (אוסטריה , של וינה
במרכז ובמזרח , ם קמעונאים בגדלים שוניםשל מרכזים מסחריי המנהלת והמפתחת , המשכירה

 31נכון ליום ו, ולטביה, רומניה, וכן בהונגריה, סלובקיהרוסיה ו , כיה'צ, בפוליןבעיקר  –אירופה 
קרקעות ור "מיליון מ 1.4 - בנוי כולל של כ בשטח  מבנים מניבים 153בבעלותה  2014בדצמבר 
 .להשקעה

ומזכויות   ATR  מהון המניות המונפק של  41.2%-החברה כהחזיקה , 2014בדצמבר   31נכון ליום 
  . היתה חברה בשליטה משותפת ATR-ו )2013  בדצמבר  31ליום  39.8%( ההצבעה בה

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

תאחד החברה את , 2015והחל מדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת  ATR-החברה לשליטה ב
ראו , לרבות אודות ההפסד שנרשם כתוצאה מהרכישה, נוספים לפרטים( ATRדוחותיה הכספיים של 

 ).   לדוחות הכספיים' א40באור 

מעוגנים בסופרמרקטים ונכסים קמעונאיים המספקים את צרכיהם היומיומיים  ATRמרבית נכסיה של 
  .של הצרכנים

מרבית הסכמי . הינם עם רשתות קמעונאיות בינלאומיות,  ATR חלק מהותי מהסכמי השכירות של 
חלק מהסכמי השכירות כולל הוראות . צמודים למדדי מחירים שונים  ATR השכירות בהם מתקשרת  
   .בה דמי השכירות מתעדכן כלפי מעלה כתוצאה מעלייה בהכנסותיו של שוכר הנכסלפיהן גו 

לממש את האסטרטגיה שלה להפוך לשחקן דומיננטי בשווקי  ATRבמהלך תקופת הדוח המשיכה 
באמצעות רכישת מרכזים מסחריים מניבים משמעותיים ומכירת , כיה וסלובקיה'צ, הליבה שלה בפולין

לצורך המשך שיפור תיק ) בעיקר מרכזים מסחריים קטנים(סקים שלה נכסים שאינם בליבת הע
 72מכירה של תיק נכסים הכולל  ATRהשלימה  2015בחודש ינואר , במסגרת זאת. הנכסים שלה 

בתמורה כוללת , ר"אלפי מ 177- בשטח כולל של כ, כיה'נכסים קמעונאיים קטנים הפזורים ברחבי צ
 . מיליון אירו 68.5-של כ

  

      תמצית תוצאות הפעילות.9.2.

- ו 2013, 2014בדצמבר  31להלן תמצית תוצאות הפעילות של תחום הפעילות לשנים שנסתיימו ביום 
 ): ח ובאלפי אירו"באלפי ש( 2012

 

 ATRמתוצאותיה של  39.76%- מוצגים ביחס ל 2014הנתונים התוצאתיים לשנת 
(*))ATRמתוצאותיה של  2012בשנת  33.75% - ו 2013בשנת  36.15%( 2014לשנת 

 לשנה שנסתיימה ביום  לשנה שנסתיימה ביום  לשנה שנסתיימה ביום 
 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 באלפי אירוח "באלפי שבאלפי אירוח "באלפי שבאלפי אירוח"באלפי ש 

 
הכנסות  סך

 90,189  446,895  101,382  486,289  114,893  545,524 )מאוחד(הפעילות 

 
) הפסדים(רווחים 

 )1,674( )9,177( )7,694( )36,907( )66,829( )319,343()מאוחד(משערוכים 

 
רווחי הפעילות 

 48,905  242,328  55,979  268,510  63,304  300,492  (**))מאוחד(

 

NOI  זהים מנכסים
מאוחד וחלק (

 )החברה
 338,994  71,402  313,804  65,422 - - 

 61,179  303,149  68,977  330,853  81,126  385,178  )מאוחד( NOIכ "סה 

 . במהלך כל אחת מהשנים להלן ATRשיעורים אלו מהווים את שיעור ההחזקה הממוצע של החברה בהון המניות של  * 

 .בנטרול רווחי שערוך IFRSמתייחסים לרווח התפעולי החשבונאי של הפעילות לפי תקני רווחי הפעילות  ** 
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  נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים  .9.3.

     :  ATR ביחס לאיזורים העיקריים בהם מתבצעת פעילותה של   (*)להלן מאפיינים מאקרו כלכליים

  
פרמטרים 

מאקרו 
  כלכליים

  רוסיה  כיה'צ  פולין

  שנסתיימה ביוםלשנה   

  31.12.2014  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2014  31.12.2013  31.12.2012 31.12.2014  31.12.2013  31.12.2012 

תוצר מקומי   
   ) PPP (  גולמי  

941 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

897 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

 870 
מיליארדי  

  ב"דולר ארה 

300 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

288 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

 286  
מיליארדי  

  ב"דולר ארה 

3,559 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה 

3,492 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה 

  3,396  
מיליארדי  

 ב"דולר ארה 

תוצר לנפש   
  ) PPP (   

דולר  24,429
 ב"ארה

דולר  23,273
 ב"ארה

  22,578 
  ב"דולר ארה 

דולר  28,446
 ב"ארה

דולר  27,347
 ב"ארה

 27,227      
  ב"דולר ארה 

דולר   24,764
 ב"ארה

דולר  24,298
 23,700   ב"ארה

 ב"דולר ארה 

  

שיעור 
צמיחה  
בתוצר  
המקומי  

  ) PPP (   

4.98% 3.07%  3.82%   4.21% 0.54%  0.76%   1.92% 2.81%  5.26%   

  

שיעור 
צמיחה  
בתוצר  

  ) PPP (  לנפש  

4.97% 3.08%  3.80%   4.02% 0.44%  0.58%   1.92% 2.52%  5.04%   

שיעור   
  אינפלציה 

0.00% 0.70%  2.40%   1.40% 1.40%  2.37%   8.30% 6.47% 6.57%  

  

התשואה על 
חוב  

ממשלתי  
לטווח  

  **ארוך

2.55% 4.42%  3.88%   0.67% 2.20%  2.12%   14.09% 7.71%  6.85%   

  

דירוג חוב 
ממשלתי  

לטווח  
 ***   ארוך

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

  

שער חליפין 
ב "דולר ארה 

למטבע  
מקומי ליום  
 בדצמבר  31  

   **** 

לדולר  -זלוטי
 ב"ארה

0.283 

לדולר  -זלוטי
 ב"ארה

 0.332 

לדולר  -זלוטי
 ב"ארה

0.324  

 –קרונה
לדולר 
  ב"ארה

0.044 

 –קרונה
לדולר 
  ב"ארה

0.050 

  
 –קרונה

לדולר 
  ב "ארה

0.052 

  

 – רובל
לדולר 
ב "ארה

0.018  

 – רובל
לדולר 
ב "ארה

0.030  

 –רובל
לדולר 
 ב"ארה

0.032 

 IMF ,2014 October ,World Economic Outlookהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי , אלא אם יצוין להלן אחרת (*)
Database.  

ביחס לרוסיה ; 2014בדצמבר  31שנים נכון ליום  10- בהתייחס לאגרות חוב ל,  ECB -על פי פרסומי ה - כיה'ביחס לפולין ולצ(**) 
   . 2014שנים נכון לחודש דצמבר  10- בהתייחס לאגרות חוב ל  Investing.com - על פי ה  -

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

  )OandA )www.oanda.comפי נתוני על (****) 

  

  נוספים כלכליים מאפיינים

כיה וסלובקיה המשיכו ליהנות משיפור בביקושים 'צ, בפולין ATRשווקי הליבה של , 2014במהלך שנת 
נראה כי השיפור בשוק העבודה . אשר בא לידי ביטוי בצמיחה מתונה במכירות הקמעונאיות, מקומיים

שממשיך לקזז את הביקוש החלש , וצמיחה גוברת של השכר הריאלי מחזקים את הביקוש המקומי
לא ניתן , תוך מבט לעתיד 2014במסגרת בחינת שנת , עם זאת. מצד שותפי הסחר בגוש האירו

כלכלת רוסיה . פוליטיים ומצב כלכלי מחמיר-המתבטא במתחים גיאו, להתעלם מהמצב ברוסיה
וכן עם הירידה החדה במחירי הנפט במחצית השנייה של שנת , מתמודדת עם סנקציות מערביות

בה באיזורי הפעילות העיקריים של הביאה עמה צמיחה יצי 2014בעוד ששנת , כתוצאה מכך. 2014
ATR ,פוליטיים-עבור כלכלת רוסיה הייתה זו שנה מאתגרת אשר התאפיינה במתחים גיאו.   
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  נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות  .9.4.

   :   ATR להלן נתונים אודות המבנים המניבים של 

הכלולים בסעיף זה להלן הנתונים . בדוחותיה בשיטת השווי המאזני  ATR החברה מציגה את , כאמור
 - 2014 בדצמבר 31ליום (  ATR  - המחושבים לפי שיעור אחזקת החברה ב,  ATR כוללים את נתוני  
 – 2012לשנת ; 36.15% - 2013ולשנת  39.8% - 2013 בדצמבר 31ליום ; 39.76% - 2014ולשנת  41.2%  

ההחזקה האפקטיבי  לשיעור המחושבים בהתאם ,  ATR וכן את חלק החברה בנתוני ) 33.75%
ונתוני השטח בגינם  בכל הנוגע למספר הנכסים המניבים , עם זאת. של החברה בנכס) בשרשור(

, מהם 39.8% או  41.2%ולא בשיעור של (בנכסים   ATR יובאו הנתונים על בסיס הבעלות של 
  ).   בהתאמה

  

 שטחי המבנים המניבים.9.4.1.
באלפי ( 2013 - ו 2014בדצמבר בשנים  31ליום  ATRבנים המניבים של להלן נתונים אודות שטחי המ

 ):בהנחת איחוד מלא) (ר"מ

כ שטחי המבנים "סה  אזור 
 המניבים

31.12.2014 31.12.2013 

 
אחוז מסך שטח    

אחוז מסך שטח  המבנים המניבים
המבנים המניבים

 ATR  519השטח הכולל בבעלות  פולין 
38.0% 

 423 
33.5% 

 168  214  חלק החברה  
 ATR  365השטח הכולל בבעלות  כיה'צ 

26.7% 
 356 

28.2% 
 142  150  חלק החברה  
 ATR  241השטח הכולל בבעלות  רוסיה 

17.6% 
 241 

19.1% 
 96  99  חלק החברה  
 ATR  241השטח הכולל בבעלות  (*)אחר 

17.7% 
 241 

19.2% 
 96  99  חלק החברה  
 1,366 השטח הכולל בבעלות  כ"סה 

100% 
 1,261 

100% 
 502  562  חלק החברה  
 .רומניה ולטביה, בהונגריה, בסלובקיה ATRכוללת את נכסי , "אחר"ל 9.4ההתייחסות להלן בסעיף  * 

 פילוח שווי הוגן מבנים מניבים.9.4.2.
 :  2013 - ו 2014בדצמבר בשנים  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות שווי המבנים המניבים של 

שווי הוגן  אזור 
מבנים 
 מניבים

31.12.2014 31.12.2013 

 
 

אחוז מסך 
שווי המבנים 
 המניבים

 
אחוז מסך 

שווי המבנים 
 המניבים

 )באלפי אירו(פולין  
 606,789  מאוחד 

56.9% 
 488,389 

51.6% 
 488,389  606,789 חלק החברה  
) כיות'באלפי קרונות צ(כיה 'צ 

(*) 
5,601,800  מאוחד 

18.9% 
 4,495,199

17.3% 
4,495,199 5,601,800 חלק החברה  
 )באלפי אירו(רוסיה  

 152,075  מאוחד 
14.3% 

 176,619 
18.7% 

 176,619  152,075 חלק החברה  
 ) (**)באלפי אירו(אחר  

 120,932  מאוחד 
9.9% 

 117,317 
12.4% 

 117,317  120,932 חלק החברה  
 )ח"באלפי ש(כ "סה 

5,041,188 מאוחד 
100% 

4,524,470
100% 

5,041,1884,524,470חלק החברה  

 

אשר הינו המטבע המסחרי ביחס למרבית הנכסים באזור, כית'כיה מוצגים בקרונה צ'להלן ביחס לצ 9.4הנתונים בסעיף  *
כית לפי'אלו כוללים גם נכסים באזור זה אשר המטבע המסחרי העיקרי בהם הינו אירו אשר הומרו לקרונה צנתונים . זה

 .השער הממוצע בתקופה

 

.אשר הינו המטבע המסחרי ביחס למרבית הנכסים באזור זה, מוצגים באירו" אחר"להלן ביחס ל 9.4הנתונים בסעיף  **
אשר הומרו לאירו לפי השער, אשר המטבע המסחרי העיקרי בהם הינו אחרנתונים אלו כוללים גם נכסים באזור זה 

 .הממוצע בתקופה
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.9.4.3.NOI      
 : 2012 -ו 2013, 2014לשנים  ATRשל  NOIלהלן נתונים אודות 

        
 NOI 20142013 2012 אזור 

 
   

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים
 

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים
 

אחוז מסך 
NOI  של

 הנכסים

פולין  
באלפי (

 )אירו

 36,386  מאוחד 
44.9% 

 28,610 
41.5% 

 24,831 
40.6% 

 24,831  28,610  36,386  חלק החברה  

 
כיה 'צ
באלפי (

קרונות 
)כיות'צ

 356,093  מאוחד 
15.9% 

 320,544 
17.9% 

 297,206 
19.3% 

 297,206  320,544  356,093  חלק החברה  

רוסיה  
באלפי (

 )אירו

 22,006  מאוחד 
27.1% 

 19,149 
27.8% 

 16,094 
26.3% 

 16,094  19,149  22,006  חלק החברה  

אחר  
באלפי (

 )אירו

 9,802  מאוחד 
12.1% 

 8,880 
12.8% 

 8,436 
13.8% 

 8,436  8,880  9,802  חלק החברה  

כ "סה 
באלפי (
 )ח"ש

 385,178  מאוחד 
100% 

 330,853 
100% 

 303,149 
100% 

 303,149  330,853  385,178  חלק החברה  
 

      שערוך) הפסדי(רווחי 9.4.4
 :2012-2014לשנים  ATRשערוך של ) הפסדי(להלן נתונים אודות רווחי 

        
 201420132012  אזור 

 

 
רווחי 

) הפסדי(
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
 שערוך

 

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
 שערוך

באלפי (פולין  
 )אירו

 )4,673( מאוחד 
12.5% 

 5,874 
110.5% 

 8,667 
43.9% 

 8,667  5,874  )4,673( חלק החברה  

באלפי (כיה 'צ 
)כיות'קרונות צ

 614  מאוחד 
)0.6%( 

)142,691(
)97.8%( 

 501 
0.1% 

 501 )142,691( 614  חלק החברה  

באלפי (רוסיה  
 )אירו

 )30,710( מאוחד 
82.1% 

 13,442 
252.8% 

 12,664 
64.1% 

 12,664  13,442  )30,710( חלק החברה  

באלפי (אחר  
 )אירו

 )2,255( מאוחד 
6.0% 

)8,797( 
)165.5%( 

)1,596( 
)8.1%( 

 )1,596( )8,797( )2,255( חלק החברה  

באלפי (כ "סה 
 )ח"ש

 )177,569( מאוחד 
100% 

 25,505 
100% 

 97,885 
100% 

 97,885  25,505  )177,569(חלק החברה  
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 ר"דמי שכירות ממוצעים למ9.4.5
 31לשנים שנסתיימו ביום  ATRר של "להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ

 :2013 - ו 2014בדצמבר 
    
 :לשנה שנסתיימה ביום אזור 
   31.12.2014 31.12.2013 
 23.0 21.3 )באירו(פולין   
 284.4 289.7 )כית'בקרונה צ(כיה 'צ 
 28.7 28.2 )באירו(רוסיה  
 13.7 13.3 )באירו(אחר  
.בנכסים ולא חלק החברה בדמי השכירות ATRהנתונים הכלולים בסעיף זה הינם ביחס למלוא חלקה של  * 

 
 שיעורי תפוסה ממוצעים.9.4.6.

הממוצעים בכל ושיעורי התפוסה  2014בדצמבר  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות שיעור התפוסה של 
 :2013 - ו 2014אחת מהשנים 

 (*)2013לשנת  (*)2014לשנת  ליום אזור 
   31.12.2014   
 97.0% 96.7% 97.1% פולין 
 96.5% 95.8% 95.6% כיה'צ 
 99.4% 99.1% 98.3% רוסיה 
 97.7% 98.0% 98.0% אחר 

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

 
 מספר המבנים המניבים.9.4.7.

בהנחת ( 2013 - ו 2014בדצמבר בשנים  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות מספר המבנים המניבים של 
 ): איחוד מלא

    
 ליום אזור 
   31.12.2014 31.12.2013 
 22 24 פולין 
 95 94 כיה'צ 
 7 7 רוסיה 
 29 28 אחר 
 153 153 כ"סה 

 
 שיעורי תשואה ממוצעים.9.4.8.

 2013 - ו 2014בדצמבר בשנים  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים בפועל של 
 ):לפי שווי הנכסים בסוף השנה(
    
 ליום אזור 
   31.12.2014 31.12.2013 
 6.7% 6.7% פולין 
 7.6% 7.5% כיה'צ 
 12.3% 12.5% רוסיה 
 8.1% 8.1% אחר 
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 (*) (**)הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .9.5.

תקופת הכרה בהכנסה 
הכנסות מרכיבים 

באלפי (קבועים 
 )ח"ש

הכנסות מרכיבים 
) אומדן(משתנים 

 )ח"באלפי ש(
מספר הסכמי שכירות 

 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

המסתיימים 
 )ר"באלפי מ(

 

שנת 
2015 

 35  233  8,978  226,598  1רבעון 

 35  151  8,774  222,458  2רבעון  

 32  180  8,589  220,167  3רבעון  

 45  222  8,316  217,245  4רבעון  

 93  464  32,349  823,166  2016שנת  

 175  514  30,321  763,876  2017שנת  

 200  628  28,501  672,121  2018שנת  

2019שנת  
 710  1,265  49,913  1,158,207  ואילך

 1,325  3,657  175,741  4,303,838  כ"סה 

 

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

 
 .ולא חלק החברה בהכנסות הצפויות האמורות ATRהנתונים הכלולים בסעיף זה הינם ביחס להכנסותיה הצפויות של  **

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

 שנסתיימה ביום לשנה פרמטרים  אזור 
    31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 

 פולין

 1  1  -  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

בתום התקופה ) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה 
 75  55  -  )ר"באלפי מ(

כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה 
 6,845  42,405  -  )באלפי אירו) (מאוחד(

מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה הסכום בו  
 41,650  90,388  -  )באלפי אירו) (במאוחד(

) מאוחד) (אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת  
 57,607  24,637  -  )באלפי אירו(

 
כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת "סה

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

 -  24,637  57,607 

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי  
 87% 96% - שכירות 

 

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו 
בתקופה העוקבת ושנחתמו בהם חוזים לגבי 

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

 -  8,822  9,321 

נכסים . בנכסים ולא חלק החברה בנכסים האמורים ATRלמלוא חלקה של  הנתונים הכלולים בסעיף זה הינם ביחס * 
 .או הרחבה/בהקמה אינם כוללים נכסים בפיתוח מחדש ו

הנתון מתייחס לאומדן ההכנסה השנתי הכולל המייצג הצפוי מפרויקטים אשר הקמתם צפויה להסתיים בשנה העוקבת  **
 . םאו יותר מסך שטחיה 50%ושנחתמו הסכמים להשכרת 
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 נתונים מצרפיים אודות קרקעות להשקעה בתחום הפעילות.9.7.
 :(*) 2013 - ו 2014בדצמבר  31לימים  ATRלהלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות להשקעה של 

 ליום פרמטרים אזור 

   31.12.2014 31.12.2013 

 
 פולין

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
 108,291  100,459  )באלפי אירו) (מאוחד(התקופה 

 480  459  )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה 

 
לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

 241  241  (**)) ר"באלפי מ(

 
 כיה'צ

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
 109,854  108,923  )כיות'צבאלפי קרונות ) (מאוחד(התקופה 

 20  17  )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה 

 
לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

 -  -  ) ר"באלפי מ(

 
 רוסיה

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
 128,374  100,096  )באלפי אירו) (מאוחד(התקופה 

 1,410  1,342  )ר"באלפי מ(הקרקעות בתום התקופה כ שטח "סה 

 
לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

 -  -  ) ר"באלפי מ(

 
 אחר

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
 233,132  124,677  )באלפי אירו) (מאוחד(התקופה 

 950  493  )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה 

 
לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

 -  -  ) ר"באלפי מ(

 .בנכסים ולא חלק החברה בנכסים האמורים ATRהנתונים הכלולים בסעיף זה הינם ביחס למלוא חלקה של  * 

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

 .ATRזכויות אלו במדינות בהן פועלת 
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 רכישת ומכירת נכסים.9.8.
לא  2012בשנת ( 2013ובשנת  2014בשנת  ATRלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

 :(*) )ATRנמכרו או נרכשו נכסים מניבים על ידי 

לשנה    אזור 
שנסתיימה ביום

לשנה שנסתיימה 
 ביום

     31.12.2014 31.12.2013 

 

נכסים פולין
שנרכשו

 1  1  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

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

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

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

 

 כיה'צ

נכסים
שנרכשו

 -  1  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

באלפי ) (מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה  
 -  2,239,574  )כיות'קרונות צ

 NOI  באלפי קרונות ) (מאוחד(של נכסים שנרכשו
 -  145,113  )כיות'צ

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

 

נכסים
שנמכרו

 3  -  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

) מאוחד(תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה  
 107,019  -  )כיות'באלפי קרונות צ(

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

 NOI  באלפי קרונות ) (מאוחד(של נכסים שנמכרו
 7,865  -  )כיות'צ

) מאוחד(שנרשם בגין מימוש הנכסים ) הפסד(רווח  
 )271( -  )ח"באלפי ש(

 

נכסים אחר
שנמכרו

 1  5  מספר נכסים שנמכרו בתקופה

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

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

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

) מאוחד(שנרשם בגין מימוש הנכסים ) הפסד(רווח  
 )120( )13,773( )ח"באלפי ש(

 .בנכסים האמוריםבנכסים ולא חלק החברה  ATRהנתונים הכלולים בסעיף זה הינם ביחס למלוא חלקה של  * 
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  ון אנושי ה .9.9.

עובדים  358(עובדים  348) ולחברות בנות בבעלותה המלאה(  ATR - ל, 2014בדצמבר  31נכון ליום  .9.9.1.
; 23 –מחלקת פיתוח ; 167 –מחלקת תפעול ; 9 –הנהלה : על פי החלוקה הבאה, )2013בשנת  
   . 26 –אחר ; 19 –מחלקה משפטית ; 7 –מחלקת מערכות מידע  ;97 –מחלקת כספים ומנהלה  

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

   . כמפורט להלן  ATR בניירות ערך של 

  ATR-וכניות תגמול בניירות ערך בת .9.9.2.

 ESOP Plan 2013  )א(

 ATRמכוחה רשאית , עובדי מפתח ויועצים, תוכנית אופציות למנהלים ATRאימצה  2013בחודש מאי 
כתבי האופציה שיוקצו , ככלל. ATRלהקצות כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד חמש מיליון מניות 

במחיר , נקתןעד לחלוף עשר שנים ממועד הע, מכוח התוכנית יבשילו בארבע מנות שנתיות שוות
, 2014בדצמבר  31נכון ליום . במועד הענקתן ATRמימוש שיקבע על פי המחיר הממוצע של מנית 

יתנים למימוש במחיר ממוצע הנ, מיליון כתבי אופציה מכוח התוכנית האמורה 2.43   -כ הקצתה החברה
  .אירו למניה 4.35 של

       ESOP Plan 2009  )ב(

על פיה , )2010כפי שהורחבה בשנת (ציות לעובדים ומנהלים תוכנית אופ ATRאימצה  2009בשנת 
,  ATR לעובדי מפתח של    ATR מיליון כתבי אופציה לרכישת מניות  8.5עד רשאית להקצות  ATRהיתה 
מימוש כתבי האופציה כפוף לתקופות  כאשר , שנים חמשלית של אבתקופת מימוש מקסימ, לרוב

כתבי אופציה שהוקצו  מיליון 2.53 - כקיימים , 2014בדצמבר  31נכון ליום . שנים    שלושהבשלה של 
אירו  3.45והם ניתנים למימוש במחיר ממוצע של , וטרם מומשומכוח התוכנית האמורה לעובדי מפתח 

  .לא יבוצעו הענקות נוספות מכוח תוכנית זאת ESOP 2013עם אימוץ תוכנית   .למניה

        Restricted Share Plan   )ג(

לדירקטורים  המאפשרת ,  Restricted Share Plan תוכנית מסוג   ATR אימץ דירקטוריון  2011בחודש מאי 
לשווי הגמול  חלף גמול הדירקטורים לו הם זכאים עד   ATR לבחור לקבל מניות רגילות של   ATR - ב

המניות יוקצו על  . המניות הזכות לסרב להענקת  ATR -כאשר בנסיבות מסוימות ל, השנתי לו הם זכאים
   . ימי המסחר האחרונים 30-פי מחיר למניה המחושב על בסיס שווי המניה ב

  21אשראי ומימון .9.10.

 . Fitchועל ידי  S&Pעל ידי ) אופק יציב( -BBBואגרות החוב שלה מדורגות בדירוג  ATR – דירוג אשראי  .9.10.1.

. נ.מיליון אירו ע 39.4סך של  ATRבמהלך תקופת הדוח רכשה  – חוב אגרות של עצמית רכישה .9.10.2.
 . 2015אשר מועד פירעונן חל בשנת , 2005אגרות חוב שהנפיקה בשנת 

 -עמד על כ, 2014בדצמבר  31ליום   ATR סך ההתחייבויות המובטחות בשעבודים של  - משכנתאות .9.10.3.
 .מיליון אירו 457 - כ 2013בדצמבר  31מיליון אירו וליום  374

הלוואות לטווח ארוך בסך   ATR -ל, 2014בדצמבר  31נכון ליום  - יםמימון נוסף ממוסדות פיננסי  .9.10.4.
  ).ח"מיליון ש 1,228 - כ(מיליון אירו  260 -של כ) לרבות חלויות שוטפות(כולל 

מיליון  41- בסך כולל של כ, בפירעון מוקדם שתי הלוואות בנקאיות ATRבמהלך תקופת הדוח פרעה 
מיליון  50שני קווי אשראי מתחדשים בסך של  ATR - הועמדו ל 2014בחודש אוקטובר , בנוסף .אירו
  .לחמש שנים כל אחד, אירו

, מובטחות בשעבודים אשר מרביתן אינן , אגרות חוב  ATR - ל 2014בדצמבר  31ליום  - אגרות חוב .9.10.5.
ות אגר). 2014הונפקו בשנת . נ.מיליון אירו ע 350, מתוכן(אגרות חוב . נ.מיליון אירו ע 815 - בסך של כ

ותיפרענה בין השנים  4.4% -ל 3.625%החוב נושאות ריבית קבועה ומשתנה בשיעור שנתי הנע בין 
לפרטים אודות הנפקת אגרות .  לעיל 9.10.1אגרות החוב מדורגות כאמור בסעיף . 2022עד  2015

  .לדוחות הכספיים' ג9החוב ראו באור  

                                                      
  .באשראי והמימון ולא חלק החברה באשראי והמימון כאמור ATRהנתונים הכלולים בסעיף זה הינם ביחס למלוא חלקה של  21
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 31נכון ליום , קבלו למימון פעילותהשהת  ATR להלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך של  .9.10.6.
              :2014בדצמבר  

  

     

 
שיעור ריבית )באלפי אירו(יתרה  

 (*)משוקלל
תקופת פירעון 

(**))שנים(ממוצעת 

 
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית קבועה 

 3.0  3.10% 48,318  מובטחות בשעבוד

 
 4.2  4.37% 211,827 הלוואות בריבית משתנה מובטחות בשעבוד 

 
אגרות חוב בריבית משתנה מובטחות 

 2.1  3.44% 108,871  בשעבוד

 
אגרות חוב בריבית קבועה מובטחות 

 0.6  4.35% 5,369  בשעבוד

 
אגרות חוב בריבית קבועה שאינן מובטחות 

 6.7  3.80% 693,691  (***)בשעבוד 

 
   1,068,076  כ"סה

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

 .הונפקו בתקופת הדוח. נ.מיליון אירו ע 350, מתוך סכום זה *** 

      אמות מידה פיננסיות .9.10.7.

וחברות בנות שלה במהלך העסקים   ATR המשכנתאות שמקבלות ו האשראי קווי, אגרות החובבחלק מ
 2014בדצמבר  31נכון ליום . לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות קיימות התחייבויות , הרגיל

       .שנקבעו בכל אמות המידה   ATR עומדת , ולמועד הסמוך לאישור דוח זה

  מיסוי      .9.10.8.
למעט ביחס לתחומי פעילות ספציפיים עליהם מוטל ( 0%רזי הינו 'שיעור מס החברות באיי ג, ככלל

כיה 'פולין וצ, ATRשיעור מס החברות באזורי פעילותה העיקריים של ). 20%או  10%מס בשיעור של 
ין ע בנ) והאזורי הפדראלי(האפקטיבי שיעור מס החברות וברוסיה  22%בסלובקיה הינו , 19%הינו 

15.5%-20%.   
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  ייזום וביצוע של פרויקטים בתחום המגורים    .10.

  כללי .10.1.
בפעילות ") קבוצת דורי: "להלן(על ידה  המוחזקותהקבוצה פועלת באמצעות חברת דורי והחברות 

עבודות וכן בפעילות ביצוע בישראל ובמרכז ומזרח אירופה של פרויקטים למגורים ביצוע ייזום ו
דוראד  המונפק של מניותהון המ 11.25%-בעקיפין בכ דורי החזקה  חברתל ,כמו כן. בישראל קבלניות

 המוסקת, תחנת כוח פרטית לייצור חשמל באזור אשקלון העוסקת בהפעלת, ")דוראד("מ "אנרגיה בע
   . ובדלק חליפי כגיבוי בגז טבעי

אשר (פיתוח של גזית  חברת דורי מוחזקת באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה , נכון למועד דוח זה
מהון המניות  84.9%- מחזיקה בכה ,)מהון מניותיה ומזכויות ההצבעה בה 84.7% - החברה מחזיקה ב

 מבוצעתשל קבוצת דורי ביצוע של פרויקטים קבלניים הפעילות  . דורי וזכויות ההצבעה של חברת 
אשר ניירות הערך שלה רשומים   חברה ציבורית ,")דורי בניה("מ "דורי בניה בע.באמצעות א בעיקר

 מהון המניות 59.7% - מחזיקה חברת דורי בכ, למועד הדוח ואשר סמוך , אביב-למסחר בבורסה בתל
 דיםצד הינןחברת דורי ודורי בניה . והינה בעלת שליטה בה )בדילול מלא 59.55%( שלה המונפק

בת של גזית החברת דורי וחברת , כמו כן .ביניהן להסכם להסדרת תיחום פעילות הייזום והבנייה 
    .פיתוח המחזיקה במניותיה של חברת דורי הינן צדדים להסכם תיחום פעילות נוסף

ביצעה דורי בניה , 2014כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת 
כתוצאה מהבדיקה  .בדיקה כוללת של אומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים שלה

נמצא כי קיימת סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים שונים של דורי 
לעומת האומדנים שהיו קיימים בידה , ח"מיליארד ש 5-אשר היקפם הכולל הסתכם לסך של כ, בניה

ועדה מיוחדת של במסגרת בדיקה שנערכה על ידי . ח"מיליון ש 441בסכום נטו של , עד אותו מועד
הדירקטוריון של דורי בניה שמונתה לשם פיקוח על הליך הבדיקה והאימות של אומדני העלויות 

נמצא כי חלק מסכום הסטייה היה צריך לקבל ביטוי , וההכנסות הצפויות של פרויקטים של דורי בניה
המוקדמת ביותר ש, באומדנים אשר שימשו לדוחות הכספיים של דורי בניה לתקופות דיווח קודמות

חברת דורי ודורי בניה הציגו מחדש , החברה, לאור האמור. 2012מהן הייתה הרבעון הרביעי של שנת 
)Restatement (וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את , את דוחותיהן הכספיים לתקופות דיווח קודמות

וח הנגזר מהם השפעת תיקון הטעות באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של דורי בניה והרו
  .בפרויקטים של דורי בניה

את דוחותיה ) Restatement(חברת דורי תיאמה בדרך של הצגה מחדש  2014כי בחודש מאי , יצוין
וזאת בעקבות תיקון טעות באומדן העלויות הצפויות והרווח הנגזר מהן במספר  2013הכספיים לשנת 

ואשר היו  2014לו בדורי בניה במהלך שנת פרויקטים בביצוע של דורי בניה בקשר עם סכומים שהתג
  . צריכים לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו לדוחות הכספיים השנתיים של דורי בניה

לרבות השתתפות , בקבוצת דורי, באמצעות גזית פיתוח, לפרטים אודות מתווה השקעה של החברה
  . לדוחות הכספיים' ז9ראו באור  ,בהנפקת הון של חברת דורי והעמדת קווי אשראי והלוואה לדורי בניה

             מאפייני השוק והסביבה המאקרו כלכלית   .10.2.

בהן מתבצעת עיקר פעילותה של , לפרטים אודות פרמטרים מאקרו כלכליים ביחס לישראל ולפולין
    .לעיל 9.3. להלן וסעיף  11.1.2. ראו סעיף , קבוצת דורי 

         תחומי פעילותה של קבוצת דורי  .10.3.

          :לן תיאור תחומי פעילותה של קבוצת דורילה

   קבלן מבצע תחום  .10.3.1.

, וחברות בנות שלהבניה בעיקר באמצעות דורי , פועלת קבוצת דורי, במסגרת תחום פעילותה זה
דיור , מבני ציבור, כחברה קבלנית העוסקת בביצוע של פרויקטים קבלניים מורכבים בתחום המגורים

גמר במבנים ותפעול מערכות  מבני תעשייה וכן בביצוע עבודות , מסחרייםמרכזים , משרדים, מוגן
   . שונות התומכות בפעילות הבניה

מובילות  חברות עסקיות, קבוצות רכישה, גופים עסקיים, ן"לקוחותיה העיקריים הינם חברות נדל
לקוחות פרטיים עמותות ו, ממשלתייםבנקאיים ו תאגידים , המסחר והתעשייה, טק-בתחומי ההיי

הפרויקטים נקבעת התמורה על פי מדידת  בחלקם הארי של . העוסקים בייזום ובפיתוח מקרקעין
ובמקרים מעטים , )להשלמת הפרוייקט שהוגדר תמורה כוללת עד  –קרי (כמויות או בשיטת פאושל 
  .+Cost נקבעת התמורה בדרך של 
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בבניית  דורי בניה מתמחה . ה הקונבנציונאליתשירותי הבנייה מבוצעים הן בשיטה המתועשת והן בשיט
כן ו, מתקדמות פרויקטים מורכבים וכן בהקמת מגדלים למגורים או למשרדים תוך שימוש בתבניות 

הרוב המוחלט של הפרויקטים המבוצעים על ידי דורי בניה ואשר כוללים בתוכם . בביצוע עבודות גמר
, פועלת הן כקבלן ראשי והן כקבלן משנה יהדורי בנ. כוללים גם עבודות גמר, עבודות שלד

זמינותם של מרבית חומרי הגלם . עבודות שונות ומתקשרת עם ספקים וקבלני משנה לביצוע 
  .העיקריים המשמשים בתחום הפעילות גבוהה ומקורם בישראל

של קבוצת דורי ) הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים –קרי (צבר ההזמנות 
   .ח"ש מיליוני 1,535-וסמוך למועד פרסום הדוח הינו כ 2014בדצמבר  31בתחום פעילות זה ליום 

מיליון  447.2- הסתכם בכ, 2014בשנת של דורי בניה היקף אשראי הספקים הממוצע בתחום הפעילות 
היקף אשראי הלקוחות הממוצע בתחום פעילות זה . ימים 99וממוצע ימי אשראי הספקים היה  , ח"ש

    .ימים 124היה  2014בשנת הלקוחות ח וממוצע ימי אשראי "מיליון ש 463.3- הסתכם בכ, 2014בשנת  

מבעלי השליטה בה , בנקאיים מתאגידים אשראי באמצעות בעיקר פעילותה את מממנת בניה דורי
 כספי אשראי הכוללות, בנקאיים מתאגידים אשראי מסגרות בניה לדורי. ירות ערךמהנפקת ניו

מתוכם נוצלו ( ח"ש מיליוני 547.8 - כ של סך על עמדו 2014 בדצמבר 31 ליום נכון אשר, וערבויות
מיליוני  403.1מתוכם נוצלו , הדוח פרסום למועד סמוךח "ש מיליוני 525.4 - כ( )ח"מיליוני ש 418.8

 250 עד של בסכוםאשראי  תומסגרהעמידה גזית פיתוח לדורי בניה  בשנת הדוח, כן כמו). ח"ש
 בהיקףסחירות  חוב אגרות בניה לדורי, בנוסף .)לדוחות הכספיים' ז9לפרטים ראו באור (ח "ש מיליוני
על ידי  Baa3בדירוג  ,נכון למועד הדוח, ומדורגות 2013 שנתאשר הונפקו ב, .נ.ח ע"ש מיליוני 79- כ של

   .עם השלכות שליליות )Credit Review(והדירוג הינו תחת בחינה , מידרוג

    היזמות חוםת .10.3.2.

שיווק ומכירה של , הקמה, פיתוח, ייזום, במסגרת תחום פעילותה זה עוסקת קבוצת דורי באיתור
  . בסלובקיה פרויקט למגוריםוביצוע וכן בייזום , בישראל ,בעיקר למגורים, ן"הנדל פרויקטים בתחום 

, בדרך של רכישה ישירה, כחלק מפרויקטים יזמיים, קבוצת דורי רוכשת מעת לעת זכויות במקרקעין 
לעיתים קבוצת דורי  . רכישה במסגרת הסכם קומבינציה או חכירה מול מנהל מקרקעי ישראל

  . בהסכם רכישה משותפת של מקרקעין ופיתוחם, אחד או יותר, מתקשרת עם גוף חיצוני

דיור יחידות  776-בהקמה ובמכירה של כ, עוסקת קבוצת דורי בתכנון, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
  ). בסלובקיהיחידות  195מתוכן (

 2014בדצמבר  31ליום ) חוזים חתומים אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים(צבר ההזמנות 
  . ח"אלפי ש 29,034-ובסלובקיה בסך של כ, ח"ש אלפי 468,478- כסך של מסתכם בבישראל 

קבוצת דורי אינה . תיהיה בהיקף לא מהו 2014אשראי הספקים הממוצע בתחום הפעילות בשנת 
עם  ,לרוב. ם המכרמוסדר בהסכמעבר ללוח התשלומים אשר , היחידותלרוכשי  נוהגת לתת אשראי 

. מערך ההסכם 15% -  7%-תמורה בשיעור של כ מרוכש היחידה חתימת הסכם הרכישה מתקבלת 
נמסרת  בנכס והחזקה  ,פי תנאי הסכם המכר- על דורי בתשלומים קבוצת משולמת ליתרת התמורה 

     .לרוכש רק לאחר קבלת התמורה במלואה

ובשנים האחרונות גם , ופרטיות ן ציבוריות "בהם חברות נדל, תחום פעילות זה מתאפיין בריבוי מתחרים
עיקר התחרות הינה בין פרויקטים בעלי סמיכות . וכן היצע הדירות יד שניה, קבוצות רכישה

שמירה , באמצעות דרכי שיווק הפרויקטים, בין היתר, זו קבוצת דורי מתמודדת עם תחרות. גיאוגרפית 
  .על סטנדרט תכנון ובניה איכותי ובאמצעות המוניטין אשר רכשה במהלך השנים

  רונסון תחום .10.3.3.

הקמה ומכירה של פרויקטים למגורים בארבע , ייזוםעוסקת קבוצת דורי ב, במסגרת תחום פעילותה זה
של חברת דורי באמצעות החזקותיה פעילות מתבצעת ה. בוורשה ובראשן, ערים מרכזיות בפולין

דורי שליטה  חברתל( Ronson Europe N.V -מההון המונפק ומזכויות ההצבעה ב 39.8%   -בכ) בעקיפין(
 יםרשומ ניירות הערך שלהחברה המאוגדת בהולנד אשר , )22משותפת ברונסון אירופה עם צד שלישי 

 חברת של הרבעוני לדוח עד כי, יצוין"). רונסון) (" WSE (ין פול, בוורשה בבורסה לניירות ערך למסחר 

                                                      
בעקבות השלמת עסקה לרכישת , 39.8%לשיעור של  32.1%הגדילה חברת דורי את החזקותיה ברונסון משיעור של  2013בחודש נובמבר  22

במסגרתה גם נחתם הסכם בעלי מניות נוסף עם השותף האמור המסדיר את יחסיהם , מניות בינה והשותף ברונסון לבין צד שלישי נוסף
 . גם ביחס למניות הנוספות שנרכשו כאמור לעיל ומעניק להם שליטה משותפת בהכבעלי מניות בעקיפין ברונסון 
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, דורי חברת של היזמית הפעילות מגזר במסגרת זו פעילות נכללה 2014 שנת של השני לרבעון דורי
  . נפרד למגזר זו פעילות הופרדה האמור הרבעוני מהדוח והחל

בוחנים , היא שותפה ברונסוןהודיעה חברת דורי כי היא והצד שלישי עמו  2014בחודש דצמבר 
למועד דוח . ברונסון, כולן או חלקן, אפשרות לביצוע עסקה למכירת החזקותיהם או החזקות מי מהם

  .או בדבר תנאיה/אין וודאות בדבר ביצוע עסקה כלשהי כאמור ו, זה

בבעלותה המלאה של , פעילותה של רונסון מבוצעת באמצעות חברות פרטיות שהתאגדו בפולין
  "). קבוצת רונסון("ון או בשליטה משותפת של רונסון עם צדדים שלישיים רונס

יחידות דיור במסגרת  747מתוכן , יחידות דיור 854לקבוצת רונסון , 2014בדצמבר  31נכון ליום 
, בנוסף. יחידות דיור במסגרת פרויקטים שהקמתם הושלמה למועד האמור 107-פרויקטים בהקמה ו

  .יחידות דיור 4,400-המייצגים כ, טים נוספים בשלבים שונים של תכנוןפרויק 19לרונסון ישנם 

ן בפולין מגביר את התחרות בין יזמי "החוסן של הכלכלה בפולין ושיפור התנאים של שוק הנדל
להעלאת הדרישות של רוכשי דירות בכל הנוגע לאיכות ולבניה , בין היתר, תחרות זו הובילה. ן"הנדל

קבוצת רונסון מקפידה לנהל את הפרויקטים החדשים , על כן. ם נמוכיםמתקדמת לדירות במחירי
לקבוצת רונסון יתרונות תחרותיים , כמו כן. שלה תוך התאמתם באופן מיטבי לדרישות הלקוחות

ובכלל זה חוסנה הפיננסי המקנה לה את היכולת להתחיל בהקמה ובמימון פרויקטים , נוספים
והיותה , גמישות בהיקף הפרויקטים ומקצועיות, אטרקטיביים קיומם של פרויקטים באתרים, חדשים

  .מותג מוכר בוורשה ומותג צומח בערים אחרות בפולין

מימון פעילותה של קבוצת רונסון נעשה בעיקר בדרך של הנפקת אגרות חוב לציבור על ידי רונסון 
 160- הינה כ 2014 בדצמבר 31אשר יתרתן ליום , וכן באמצעות נטילת הלוואות מתאגידים בנקאיים

לקבוצת , בנוסף). בהתאמה, ח"מיליוני ש 82-וכ 176- כ(בהתאמה , מיליון זלוטי 74- מיליון זלוטי וכ
רונסון מסגרות אשראי בלתי מנוצלות במסגרת הסכמי מימון לליווי פרויקטים שהועמדו לה על ידי 

  ).  ח"מיליוני ש 161- כ(זלוטי  מיליון 146-הינה כ 2014בדצמבר  31אשר יתרתן ליום , תאגידים בנקאיים

האשראי אשר ניתן . היה בהיקף לא מהותי 2014בשנת  של קבוצת רונסוןאשראי הספקים הממוצע 
כאשר לרוב תמורת הדירות , מוסדר בהסכמים השונים יחידות הדיור לרוכשי על ידי קבוצת רונסון 
בנכס  החזקה . התלויים בקצב התקדמות הבנייה, פי תנאי הסכם המכר- על משולמת בתשלומים 

   .רק לאחר קבלת התמורה במלואה יםנמסרת לרוכש

  דוראד אנרגיהתחום  .10.3.4.

מהון   60%דורי מחזיקה ב  חברתאשר (מ "דורי תשתיות אנרגיה בע. קבוצת דורי שותפה באמצעות א
תחנת כוח פרטית לייצור חשמל  העוסקת בהפעלת, בדוראד") דורי אנרגיה"; המניות המונפק שלה

החלה  2014בחודש מאי  . בגז טבעי כדלק עיקרי המוסקת, מגאווט באזור אשקלון 860- כ בהספק של 
  .ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח

, מוחזקות על ידי חברה פרטית בבעלות צד שלישי) בעקיפין) (40%(יתרת מניותיה של דורי אנרגיה 
 המחזיקה באופציה, ")אלומיי("מ "בע ות מוגבלת בשליטת אלומיי קפיטלשותפ, נקייהאלומיי אנרגיה  

, כמו כן. )בדילול מלא( מהון מניותיה 50%בדורי אנרגיה לעד  החזקותיה  שיעורלהגדיל את  callמסוג 
מניות המסדיר את יחסיהן כבעלי המניות בדורי אנרגיה  חברת דורי ואלומיי הינן צד להסכם בעלי 

  .השליטה המשותפת בדורי אנרגיהוהמקנה להן את 

יתר מניות דוראד   .של דוראדהמונפק מהון המניות  18.75% -נכון למועד הדוח מחזיקה דורי אנרגיה ב 
, שונים המסדיר נושאים  ,הסכם בעלי מניותבמוחזקות על ידי צדדים שלישיים הקשורים ביניהם 

וניהול  נהמימו, דבדורא השקעותיהם , לרבות בקשר עם החזקותיהם של בעלי המניות במניות דוראד
  .פעילותה

שנים ממועד קבלת  20קיבלה דוראד מרשות החשמל אישור תעריפי התקף למשך  2011בחודש ינואר 
חנת הכוח לרשת ההולכה הארצית הושלמה עבודת החיבור של ת 2013בחודש יולי . הרישיון הקבוע

  .חוברה התחנה לצינור הגז הטבעי 2013ובחודש נובמבר , מ"של חברת החשמל לישראל בע

וכן רישיון הספקת , שנים 20הוענק לדוראד רישיון לייצור חשמל לתקופה של  2014בחודש מאי 
ההספקה הגישה דוראד בקשה להארכת רישיון  2014בחודש אוגוסט . חשמל לתקופה של שנה

  .שנים נוספות 19לתקופה של 

כתנאי לקבלת הרישיונות העמידה דוראד ערבויות להבטחת קיום תנאי הרישיונות וכן לפיצוי ושיפוי 
, המדינה על נזקים שייגרמו לה כתוצאה מאי מילוי תנאים אלה או כתוצאה מביטול הרישיונות
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העצמי של דוראד לא יפחת מאחוז  נדרש כי הונה, עוד במסגרת הרישיונות. הגבלתם או התלייתם
  .מסוים מעלות תחנת הכוח

ובכללם הסכם לרכישת גז טבעי עם שותפות , התקשרה דוראד במערכת הסכמים, לצורך פעילותה
הסכמים ; הסכם חכירה ביחס למקרקעין עליו הוקמה התחנה; הגז תמר והסכם להולכת גז טבעי

הסכם למתן שירותי תשתית  ;לתחנת הכוח הסכם שירותי תפעול ותחזוקה; הכוח להקמת תחנת 
  . ואנרגיה עם חברת חשמל לישראל ועוד

גופים מוסדיים לצורך העמדת  התקשרה דוראד בהסכמי מימון עם תאגידים בנקאיים ועם , כמו כן
כאשר , מסך עלות הפרויקט 80%עד  אשראי ואמצעים פיננסיים להקמת תחנת הכוח בשיעור של 

במסגרת . היחסי בהון דוראד בהתאם לחלקם , עלי המניות של דוראדידי ב-על ממומנתהיתרה 
וכן כל הזכויות בקשר עם תחנת הכוח שועבדו  הסכמי המימון כל הון המניות המונפק של דוראד 

חלקה של  להעמיד את , ביחד ולחוד עם דורי אנרגיה ,דורי התחייבה חברת. לטובת הגופים המממנים
חברת דורי בדורי אנרגיה הינו סך ההשקעה של  2014בדצמבר  31ון ליום נכ. דורי אנרגיה בהון העצמי

   .ח"אלפי ש 164,258 - כ

ידי הגופים המממנים לדוראד הינו בסך של - סך המימון אשר הועמד על, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
   . ח"ש מיליארד 4.4  

ועסקיים  ם ממשלתיים הסכמים למכירת חשמל עם מספר גופיב התקשרהדוראד , נכון למועד הדוח
מכושר הייצור של תחנת הכוח   95% - לאספקת כ, )גזית פיתוח –לרבות עם בעלת השליטה בה (

שנים וניתנים  עשרלתקופות של רובם , לעומת התעריף לצרכני חשמל במשק בתעריף מופחת 
    .להארכה לתקופה נוספת של חמש שנים

לרבות גיבוש רגולציה להכנת שוק , החשמל בשנים האחרונות פועלת רשות החשמל להסדרת משק
פרסמה רשות החשמל  2014בחודש אוגוסט . סיבית של יצרני חשמל פרטייםאהחשמל לכניסה מ

הצעת החלטה לשימוע בעניין קביעת תעריפים שיצרני החשמל הפרטיים יהיו חייבים בתשלומם בגין 
שות החשמל נושאת עד כה ושבהן לעמדת ר, עלויות הכרוכות בניהול מערכת החשמל הארצית

כאשר ביחס (התעריפים יחולו למפרע , בהתאם להצעת ההחלטה. חברת החשמל לישראל לבדה
חלו  2014בדצמבר  31אך עד ליום , )התחולה תהיה רק החל ממועד ההפעלה המסחרית, לדוראד

עלויות קיים חוסר וודאות לגבי ה, נכון למועד הדוח. בלבד 60%תעריפים אלה למפרע בשיעור של 
לאור כוונת רשות החשמל לפרסם , 2014בחודש יולי . במסגרת אותם תעריפים, ככל שיוכרו, שיוכרו

העתירה נקבעה . צ כנגד ההחלטה הצפויה"עתרה דוראד לבג, ועוד בטרם פורסם, שימוע בנושא זה
  .2015לדיון בחודש אוקטובר 

, יושתו על יצרני חשמל פרטייםאם וככל ש, להשתת התעריפים האמורים וגובהם, להערכת דוראד
, כן- כמו. עלולה להיות השפעה מהותית על הרווחיות של דוראד ועל איתנותה, ובכלל זה על דוראד

השתת התעריפים האמורים עלולה לגרום לאי עמידה של דוראד בתנאי הסכמי המימון של דוראד 
אד כאמור הינה מידע צופה הערכת דור. ולפגיעה ביכולתה לחלק דיבידנדים בעתיד לבעלי מניותיה

דוראד אינה יכולה להעריך האם ובאיזה היקף . 1968ח "התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערךפני עתיד 
יושתו תעריפים מערכתיים על יצרני חשמל פרטיים ומה תהיה מידת ההשפעה של האמור על שוק 

  .החשמל בישראל ועל תוצאות פעילותה של דוראד

פרסמה שימוע נוסף להסדרת תעריפים ליצרני חשמל פרטיים במתכונת  רשות החשמל, נוסף על כך
הסדרת התעריפים המוצעת תחול על כלל בעלי , לפי ההצעה. השונה מהמתכונת הקיימת כיום

לעומת . אשר לא יהיה בידם אישור תעריפי בתוקף במועד הרלוונטי, 23רישיונות הייצור הקונבנציונלי
נציונלי שהינם בעלי אישור תעריפי בתוקף במועד קבלת ההחלטה בעלי רישיונות ייצור קונב, זאת

להחליט להשתלב בהסדרים התעריפיים , לפי שיקול דעתם, יהיו רשאים - ביניהם דוראד  -בעניין זה 
, )בכפוף לכך שמלוא ההספק במתקניהם יפעל במסגרת ההסדר התעריפי בו יבחרו(המוצעים 
דוראד לא , נכון למועד הדוח. שור התעריפי שיש בידםלהמשיך ולפעול במתכונת האי, ולחילופין

והיא פועלת בהתאם , קיבלה החלטה לבחור במסלול הסדרת התעריפים המוצע במסגרת השימוע
  .לאישור התעריפי שבידה

עבודות הנדסה אזרחית להקמת  התקשרו חברת דורי ודורי בניה בהסכם לביצוע  2011בחודש יוני 
פנו חברת דורי  2013בשנת   .דורי דורי בניה כקבלן משנה של חברת על פיו משמשת , תחנת הכוח

                                                      
, פחם או טבעי גז, נפט של זיקוק תוצרי כגון, מאובנים דלקידי -על המופעלות מכניות אלקטרו כוח תחנות באמצעות חשמל יצרניות, היינו 23

  ).'וכו רוח טורבינות, סולארית אנרגיהכגון ( מתחדשות נרגיותא באמצעות למשל, אחרות בדרכים חשמל המייצרות מיצרניות בשונה וזאת
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בקשר עם דרישת חוב  ודורי בניה לערכאות משפטיות בתביעות כנגד קבלני ההקמה של התחנה
מיליון  13.8 -ולא התקבלה תמורה בגינן בסך כמטעם חברת דורי ודורי בניה בגין עבודות שביצעו 

בקשה לפתיחת הליך בוררות קבלני ההקמה  הגישו, במקביל. ")התביעה הראשונה("ב "דולר ארה
במוסד לבוררות בלונדון כנגד חברת דורי ודורי בניה לבירור תביעה כספית של קבלן ההקמה בסך 

על ביטול ההסכם הראשי ועל כוונתם לחלט את והודיעו  ")הליך הבוררות("ב "מיליון דולר ארה 12.3
נכון למועד הדוח הוצא צו מניעה ארעי לחילוט ערבות . מכוחוהביצוע שהעמידה חברת דורי ערבות 
  . הביצוע

חברת דורי ודורי בניה תביעה כספית נוספת נגד קבלן ההקמה הגישו  2014בחודש אפריל , כמו כן
בגין  וזאת, )במעמד צד אחד(בצירוף בקשה להטלת עיקול זמני , ב"מיליון דולר ארה  42- כבסכום של 

בגין השבת כספי העכבון המוחזקים אצל קבלן ההקמה , עו ללא קבלת תמורהעבודות נוספות שביצ
באותו חודש התקבלה החלטת בית המשפט לפיה ניתן . ")התביעה השניה("ואשר טרם הושבו לידיהן 

לאחר הגשת עמדות הצדדים ודיון , 2014בחודש אוגוסט . צו עיקול זמני עד לגובה סכום התביעה
נתן בית המשפט החלטה במסגרתה הותיר , ההקמה לביטול צו העיקולבעניין בקשה שהגיש קבלן 

 . ח"מיליון ש 55על כנו את צו העיקול תוך צמצום הסכום המעוקל במסגרת תביעה זו לסך של 

קיבל בית המשפט החלטה לעכב את ההליכים המתנהלים בישראל בקשר עם  2014בחודש יוני 
לפיה לדעת בית , ת בהסכם עם קבלן ההקמההתביעה הראשונה עקב קיומה של תניית בוררו

אשר בפניו כבר מתנהלים , המשפט יש לברר את המחלוקת בין הצדדים במסגרת הבוררות בלונדון
החליט בית המשפט על עיכוב , בהסכמת הצדדים, 2015בחודש פברואר . הליכים בין הצדדים

  .ההליכים גם בתביעה השניה עקב תניית הבוררות כאמור

 35- עדכן קבלן ההקמה את סכום תביעתו במסגרת הליך הבוררות לסך של כ, 2014 בחודש יולי
וכן , בגין טענותיו האמורות להפרת ההסכם שבינו לבין חברת דורי ודורי בניה, ב"מיליון דולר ארה

  ).כולל ריבית(נזקים והוצאות , דרישה לתשלום הפסדים

ה לפתיחת הליך בוררות במוסד לבוררות הגישו חברת דורי ודורי בניה בקש 2014בחודש אוגוסט 
, ב"מיליון דולר ארה 55.8 -במסגרתו ביקשו לתבוע פיצוי כספי בסך של כ, בלונדון נגד קבלן ההקמה

וכן מספר סעדים הצהרתיים בקשר עם ביטול הסכם ההתקשרות עם קבלן ההקמה בידי קבלן 
שה האמורה התבקש גם במסגרת הבק. ההקמה ודרישתו לחלט את הערבות הבנקאית שהעמידו

מוסד  כי לחברת דורי ולדורי בניה נמסר 2014בחודש נובמבר . איחוד הדיון בשני הליכי הבוררות
הליך הבוררות מצוי , נכון למועד הדוח. בלונדון החליט לאחד את שתי הבוררויות כאמור הבוררות

  .בשלביו המקדמיים

כספיות נוספות על ידי קבלני משנה בפרוייקט כנגד חברת דורי ודורי בניה הוגשו תביעות , כמו כן
  .ח"מיליון ש 8.4 -דוראד בסכום כולל של כ

הפעילות של קבוצת דורי  יה להיות השפעה מהותית על תוצאות עשולהשקעת חברת דורי בדוראד 
לרבות בהיבט עלויות ההקמה של  , וביעדיה נותבכפוף לעמידת דוראד בתנאי הרישיו, ומצבה הכספי

   .התפעול והמכירות, חתחנת הכו

      הון אנושי  .10.4.

עובדים של דורי בניה  505כולל (עובדים  617העסיקה קבוצת דורי , 2014בדצמבר  31נכון ליום 
מעסיקה דורי , מעבר לעובדיה הקבועים). עובדים של קבוצת רונסון 73- ו, וחברות בנות וקשורות שלה

, כמו כן. המשתנים בסיס ארעי בהתאם לצרכיה על  נוספים עובדים, באמצעות חברות כוח אדם, בניה
   .  עובדים זרים משתמשת דורי בניה על בסיס ארעי בשירותיהם של תאגידי כוח אדם המעסיקים 

פועלת בהתאם בניה  דורי . מרבית עובדי קבוצת דורי חתומים על מסמך המסדיר את תנאי העסקתם
, עבודות ציבוריות ושיפוצים, ה"צמ, יותהתשת, הסכם קיבוצי כללי בענף הבנייה להוראותיו של

למיטב  .אף שתוקפו הסתיים, ומעדכן את תנאי העסקתם של העובדים בענפים האמורים המסדיר 
    .הצדדים להסכם האמור פועלים לחתימה על הסכם קיבוצי חדש, ידיעתה של דורי בניה

ביעדי  לרבות בהתאם לעמידה  ,מעת לעת, נוהגות לתמרץ ולתגמל את עובדיהן, חברת דורי ודורי בניה
העסקתם  בעלי תפקידים שונים בחברת דורי ובדורי בניה זכאים למענקים בהתאם לתנאי . הצלחה
אשר נכון , והקשורות שלה לדורי בניה תוכנית אופציות לעובדיה ולעובדי החברות הבנות . האישיים
  .בתוקף דייןעשהוענקו מכוחה  כתבי אופציות אלפי 85ח ד הדולמוע

. אשר מבוססת על הביצועים הפיננסיים של רונסון, לרונסון תוכנית תמריצים המיועדת לעובדי מפתח
המיועדת למספר עובדי מפתח בקבוצת רונסון ומבוססת , לרונסון תוכנית אופציות פאנטום, כמו כן
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 1%-לכניתן להקצות מספר אופציות בשיעור השווה , בהתאם לתנאי התוכנית. על שערי מניית רונסון
הניתנות למימוש לפי מנגנון ההבשלה הקבוע בתוכנית ובאופן , מהון המניות המונפק של רונסון

למועד ). ללא הקצאת מניות חדשות, היינו(שרונסון תשלם את הפער בין מחיר המימוש למחיר המניה 
  . אך הן טרם מומשו, הוקצו כל האופציות תחת התוכנית, הדוח

ל זמני של חברת דורי עד למינוי "כמנכ, ל החברה"מנכ, ר אהרון סופרמונה מ 2014נובמבר  בחודש
 חברתל "אשר כיהן עד אותו מועד כמנכ, וזאת בהמשך להתפטרותו של מר רונן אשכנזי, ל קבוע"מנכ
. דורי אינה נושאת בתשלום בגין כהונתו בה חברתדורי וכי  חברתכי מר סופר אינו מועסק ב, יצוין. דורי

 חברתבא לסיומו תוקפו של הסכם הניהול שבין , דורי חברתל "של מר אשכנזי כמנכ עם סיום כהונתו
  .דורי חברתל "בעניין העמדת שירותיו של מר אשכנזי כמנכ, דורי לבין גזית פיתוח

   אשראי ומימון .10.5.

         כללי .10.5.1.

 מגופים מוסדיים ,דורי מממנת את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעות הלוואות מבנקים חברת
, יצוין. באמצעות הנפקת ניירות ערךוכן  ,מתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת, ומבעלת השליטה בה
הודיעה רשות ניירות ערך לחברת דורי על ביטול ההיתר שניתן לתשקיף  2014כי בחודש אוקטובר 

מתקשרת קבוצת דורי עם בנקים בהסכמי  בפרויקטים בהם משמשת קבוצת דורי כיזם . המדף שלה
המבטיח את מכלול , מסגרות של אשראי מגשר דורי  קבוצתבמסגרתם מקבלת , וי בנקאיליו

הסכמי . כשי הדירותולרבות הוצאת ערבויות לר, טקיהשירותים הפיננסיים הנצרכים במהלך חיי הפרוי
זכויותיה במקרקעי הפרוייקט וכן את  הליווי האמורים מחייבים את קבוצת דורי לשעבד לבנקים את כל 

, כאשר תזרים המזומנים בפרוייקט מנוהל כולו בשליטת הבנק וכן, ותיה כלפי רוכשי הדירות בוזכוי
מתייחסות  מגבלות האשראי המוטלות על קבוצת דורי . הוא כולל פיקוח צמוד על התקדמות הפרויקט

ם הפרויקטי לפרויקטים מסויימים והינן מגבלות שהקבוצה נוטלת מכוח הסכמי הליווי הבנקאי לאותם 
   .כמקובל

  מסגרות אשראי      .10.5.2.

) כולל אשראי כספי וערבויות(סך מסגרות האשראי , וסמוך למועד הדוח, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
וערבויות  ח "ש נימיליו 155   -כ  מזה אשראי כספי בסך(ח "מיליוני ש 1,975 –של קבוצת דורי עמד על כ 

ח "ש נימיליו 1,100הינו , 2014 בדצמבר 31וצל ליום סך האשראי המנ.   )ח"ש נימילי 1,820 -בסך של כ
   ).  ח בגין ערבויות"ש נימיליו 997 -ח אשראי כספי וכ"ש נימיליו 103 - מתוכם כ(

התחייבה קבוצת דורי , אשראי ושירותים בנקאיים נוספים הניתנים לקבוצת דורי , בגין אגרות החוב
ליצור שעבוד שוטף על נכסים של חלק מחברות פיננסיות וכן התחייבה שלא  לעמוד באמות מידה 

יצוין . לדוחות הכספיים' ה20ובאור  7ד22באור  ורא, אמות המידה הפיננסיות לפרטים בדבר . הקבוצה
דורי בניה אינה עומדת בחלק מאמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטר , נכון למועד הדוח, כי

של חברת דורי ודורי בניה  ןעמידתאודות  לפרטים .שהנפיקה) 'סדרה א(הנאמנות לאגרות החוב 
   .לדוחות הכספיים 6'ד22ראו באור , באמות המידה הפיננסיות

      ערבויות .10.5.3.

במהלך העסקים הרגיל מוצאות לבקשת קבוצת דורי על ידי בנקים וחברות ביטוח ערבויות ביצוע וטיב   
  .להסכמי מכר מסויימים רבקשר להתחייבויותיה להיתרי בניה ובקש

       ם יתרותסיכו .10.5.4.

 60של לזמן קצר בריבית משתנה עמדה על סך  של חברת דורי יתרת האשראי 2014בדצמבר  31ליום 
יתרת האשראי לזמן  2014בדצמבר  31ליום . 5.25%-2.45%והוא נשא ריבית בשיעור של , ח"ש מיליוני 

    .4.3%%-3.6%והוא נשא ריבית בשיעור של , ח"י שמיליונ 16 ארוך בריבית משתנה עמדה על סך 

, ח"ש מיליון  399- ל חברת דורי עומדת על סך של כיתרת אגרות חוב ש, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
, 6.8%לבין  2.9%בשיעור שנתי הנע בין צמודות מדד נושאות ריבית קבועה  ח"מיליון ש 333 - מתוכן כ

 A  )Credit 2והן מדורגות בדירוג , 2021עד  2015  בין השנים  תיפרענה אשר, והיתרה בריבית משתנה
Review (2014יולי מ בהתאם לדוח דירוג מחודש "על ידי מידרוג בע .   

       גורמי סיכון עיקריים    .10.6.

הינם בעיקר שינויים כלליים במשק לגבי תשומות , גורמי הסיכון העשויים להשפיע על קבוצת דורי
-הגיאו או החמרה במצב /שינויים ו; וזמינות הקרקעות והביקוש לדירות ומחיריהןהיצע , הבניה למגורים 

ובכלל זה , ן בפרט"פוליטי והביטחוני אשר עלולים לתת את אותותיהם על המשק בכלל וענף הנדל
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לרבות בעניין שיווק , מדיניות הממשלה; לירידה בביקוש לדירות ולהתייקרות תשומות הבנייה לגרום 
לות מינהל מקרקעי ישראל והיקף ההטבות לרוכשי הדירות וכן בעניינים הקשורים קרקעות בבע 
שינויים במדיניות המערכת ; ן"בנייה והליכי רישוי ותכנון של נדל, מיסוי, לזמינות עובדים זרים 

לרבות בנוגע לפיקוח על שיעורי נזילות והלימות ההון של בנקים ומגבלות על האשראי , הבנקאית
תנודות בשיעורי ריבית ועלייה  ; גידול בהוצאות מימון; ושינויים ביכולת גיוס ההון, םהניתן על יד

עליה במחירי חומרי הגלם ; עליה בתשומות שכר העבודה; משמעותית במדד המחירים לצרכן
; התאגידים הבנקאיים והגברת אי הוודאות בשוק ההון קשיי מימון בשל שינויים בדרישות ; וזמינותם

, אשראי, סיכון נזילות כגוןסיכונים פיננסיים ; הזרמת כספים מבעלות השליטה בקבוצה הישענות על
נזקי רעידת אדמה ; מטבע חוץ וסיכון בקשר לנגזרים וגידור, מדד מחירי תשומה בבניה למגורים, ריבית

ק סיכוני שו; גילוי עתיקות במקרקעי קבוצת דורי; אשר קבוצת דורי מחויבת בהשתתפות עצמית בגינם 
, ובעיקר שינויים בשערי החליפין, קבוצת דורי במרכז ומזרח אירופה בינלאומיים עקב פעילותה של 

למחירי התשומות וכן סיכונים הנובעים ממצב פוליטי וכלכלי  ן "התאמה חלקית של מחירי הנדל
שקעה ה; הקבלני של דורי בניה בסיווג הקבלני של קבוצת דורי תלות של סיווגה ; במדינות הפעילות

, בפרויקט הקמת תחנת הכוח באמצעות דוראד הכרוכה באי וודאות ובסיכון באשר להחזר ההשקעה 
, בין היתר, הכוללים, וכן סיכונים הכרוכים בפעילותה של דוראד; לרווחי הפרויקט ולתשואה לקבוצה 

  .ועוד השלכות חוק הריכוזיות, איכות הסביבה, מחסור באספקת גז טבעי, שינוי בתעריפי החשמל
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     פעילויות נוספות של החברה אשר בנפרד אינן עולות לכדי מגזר .11.

 גזית פיתוח  .11.1.

 המוחזקת, באמצעות חברת הבת גזית פיתוח, המרכזים המסחרייםהחברה פועלת בישראל בתחום  .11.1.1.
בבעלותה של , 2014בדצמבר  31נכון ליום . 24)בדילול מלא 75%( 84.7%שיעור של ב החברה על ידי 

לגזית , כמו כן. 25בהקמה ומספר קרקעות להשקעה בישראל מבנים שני, מניבים מבנים  10גזית פיתוח 
גזית : "שייקראו להלן(  26בבולגריה ומספר קרקעות להשקעה בבולגריה ובמקדוניה פיתוח מבנה מניב 

 )").בולגריה(  פיתוח 

כויות ההצבעה של מהון המניות ומז  84.9% -מחזיקה גזית פיתוח בכ, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
וכן בשטר הון צמית  )עילל 10  בוצת דורי ראו סעיף לפרטים אודות פעילותה של ק(חברת דורי 

לפרטים אודות קווי אשראי  ).לדוחות הכספיים' ז9לפרטים נוספים אודות שטר ההון ראו באור (
 11.1.9סעיף  ראו, לצורך מתווה להשקעה בקבוצת דורי, בין היתר, שהעמידה החברה לגזית פיתוח

  .להלן

דורי המובאים  זה אינם כוללים את פעילותה של חברת  11.1 מובהר כי הנתונים המובאים בסעיף 
   .בנפרד לעיל 10 כאמור בסעיף 

  . להלן 23.5לפרטים אודות הסכם בעלי המניות בקשר עם גזית פיתוח ראו סעיף 

  כלכליים בדבר איזורים גיאוגרפייםנתונים  .11.1.2.

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

  ישראל  פרמטרים מאקרו כלכליים

 31.12.2014    31.12.2013   31.12.2012  

   ) PPP (תוצר מקומי גולמי 
מיליארדי דולר  268

  ב"ארה
מיליארדי דולר  258

  ב"ארה
מיליארדי דולר  246 

  ב"ארה 

 ב"דולר ארה 31,909  ב"דולר ארה 32,717 ב"דולר ארה PPP (   33,352 (תוצר לנפש 

שיעור צמיחה בתוצר המקומי 
) PPP (   

4.18% 4.79%  4.85%   

שיעור צמיחה בתוצר לנפש 
) PPP (   

1.94% 2.53%  2.59%   

   1.6%  1.8% 0.2%-  (**)שיעור אינפלציה

התשואה על חוב ממשלתי לטווח 
  (***)  ארוך

1.48% 2.60%  2.90%   

דירוג חוב ממשלתי לטווח 
  (****)   ארוך

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

שער חליפין מטבע מקומי ביחס 
 31ב ליום "לדולר ארה

  (*****)   בדצמבר 

 ב"דולר ארה –ח "ש
0.257 

 0.288 ב"דולר ארה –ח "ש
ב "דולר ארה –ח "ש

  0.269   

  .IMF World Economic Outlook Database, October 2014-להלן הינם על פי ההנתונים בטבלה , אם יצוין אחרת להלן*          

  .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסומי פי על**        

  ).www.bankisrael.gov.il( טווח ארוכות ממשלתיות חוב לאגרות בהתייחסעל פי נתוני בנק ישראל ***    

  ).Moody's  )www.moodys.com /www.standardandpoors.comאו    S&Pבהתאם לדירוג ****    

 .על פי נתוני בנק ישראל*****  
  

                                                      
 Citigroupבעלת המניות הנוספת בגזית פיתוח בהסכם עם , מ"התקשרו החברה וחברת רונן אשכנזי החזקות בע, 2015במרס  חודשכי ביצוין  24

Global Markets Limited  לצורך בחינת חלופות אסטרטגיות שונות לגבי פעילות הנכסים המניבים והמקרקעין לפיתוח של גזית פיתוח או
  .או בדבר תנאיה/אין וודאות בדבר ביצוע עסקה כלשהי כאמור ו הדוחמובהר כי נכון למועד . החזקותיהן בה

  .מנכס מניב בישראל 26% -מחזיקה גזית פיתוח ב, בנוסף 25
נכסים המוחזקים על ידי גזית  שנילמעט (גזית פיתוח בבולגריה ובמקדוניה מוחזקים באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה נכסיה של  26

   ).והיתרה בידי צדדים שלישיים, 50%והאחר בשיעור של  75%פיתוח האחד בשיעור של 
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  נתונים מצרפיים עיקריים אודות נכסי גזית פיתוח  .11.1.3. 
  : המניבים של גזית פיתוח להלן נתונים עיקריים אודות המבנים

    

 
 ליום

 31.12.2014 31.12.2013 

 133  131  )ר"באלפי מ) (במאוחד(ן מניב "כ שטחי נדל"סה 

 110  111  )ר"באלפי מ) (חלק החברה(ן מניב "כ שטחי נדל"סה 

 2,386,107  2,462,577  )ח"באלפי ש) (במאוחד(ן מניב "שווי הוגן נדל 

 1,968,538  2,084,571  )ח"באלפי ש) (חלק החברה(ן מניב "נדלשווי הוגן  

 NOI  158,788  161,784  )(*)ח"באלפי ש, לשנה) (במאוחד(של נכסי תחום הפעילות 

 NOI  באלפי , לשנה) (חלק החברה(של נכסי תחום הפעילות
 122,068  134,341  )(*)ח"ש

 27,897  77,330  )במאוחד(רווחי  שערוך  

 21,663  65,460  )חלק החברה(רווחי שערוך  

 101.5  101.3  )ח"בש(ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ 

 :2014לשנת  (**)שיעור תפוסה ממוצע בפועל 
 97.5% 

 :2013לשנת 
 98.2% 

בדצמבר   31ליום   
2014 :97.5% 

בדצמבר   31ליום 
2013 :97.1% 

 11  11  מספר מבנים מניבים 

 6.9% 6.9% תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה בפועל שיעורי 

ח "אלפי ש  133,537- ו) במאוחד(ח "אלפי ש 151,383של נכסי תחום הפעילות הסתכמו לסך של   NOI  -ה 2012בשנת  * 
 ). חלק החברה(

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

 
 (*)הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .11.1.4.

הכנסות מרכיבים  תקופת הכרה בהכנסה 
)ח"באלפי ש(קבועים 

מספר הסכמי שכירות 
 מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
באלפי (המסתיימים 
 )ר"מ

 5  80  163,220  2015שנת  

 4  58  158,935  2016שנת  

 4  53  153,784  2017שנת  

 5  68  146,304  2018שנת  

 112  428  1,525,818  ואילך 2019שנת  

 130  687  2,148,061  כ"סה 
 .בהנחת מימוש אופציות להארכת הסכמי השכירות שבידי השוכרים * 
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 נתונים מצרפיים אודות נכסים מניבים בהקמה של גזית פיתוח .11.1.5.
ן להשקעה של גזית פיתוח בישראל אשר סווגו כנכסים מניבים "נתונים מצרפיים אודות נכסי נדללהלן 

  : בהקמה בדוחות הכספיים של החברה 

  
 לשנה שנסתיימה ביום

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 
 1  2  2  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 
באלפי (התקופה  בתום) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה
 4  12  13  )ר"מ

 
) מאוחד(כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה

 -  51,603  33,416  )ח"באלפי ש(

 
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 

 29,000  75,511  125,396  )ח"באלפי ש) (במאוחד(

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

 8,000  50,000  64,930  )ח"ש

 

כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות "סה
 -  108,550  64,930  )ח"אלפי ש) (מאוחד) (אומדן לתום התקופה(ההקמה 

 
 0% 24% 45% שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות 

 
באלפי ) (מאוחד) (אומדן(הכנסה שנתית צפויה 

 -  -  -  ) (*)ח"ש

בשנה העוקבת  הנתון מתייחס לאומדן ההכנסה השנתי הכולל המייצג הצפוי מפרויקטים אשר הקמתם צפויה להסתיים   *
  .  או יותר מסך שטחיהם 50%ושנחתמו הסכמים להשכרת 

 
 נתונים מצרפיים אודות קרקעות להשקעה של גזית פיתוח .11.1.6.

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

 
 

 לשנה שנסתיימה ביום
 31.12.2014 31.12.2013 
 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים 
 )ח"באלפי ש) (מאוחד(בתום התקופה 

 163,554  -ישראל 201,808  -ישראל

 234,700  -ומקדוניהבולגריה  231,062  -בולגריה ומקדוניה 

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

 35  -ישראל 35  -ישראל

 227  -בולגריה ומקדוניה 227  -בולגריה ומקדוניה 

 
לפי תוכניות , כ זכויות בנייה בקרקעות"סה

 )ר"באלפי מ(מאושרות 

 41  -ישראל 41  -ישראל

 382  -ומקדוניהבולגריה  382  -בולגריה ומקדוניה 

 רכישת ומכירת נכסים .11.1.7.

 .פיתוח גזית ידי על נכסים ונרכשו נמכרו לא 2012-2014 בשנים  

    הון אנושי .11.1.8.

עובדים במשרה  69) ולחברות בנות בבעלותה המלאה(לגזית פיתוח , 2014בדצמבר  31נכון ליום 
  .20 –תפעול ; 20 –ניהול נכסים ; 29 –מטה     :על פי החלוקה הבאה, )2013עובדים בשנת  66(מלאה  
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תנאים סוציאליים , לשכר בסיס, על פי רוב, ל מועסקים על בסיס חוזים אישיים וזכאים"העובדים הנ
   . הכפופים לשיקול דעת ההנהלה, מקובלים ומענקים 

 אשראי ומימון .11.1.9.

לרבות (  החברה גזית פיתוח מממנת את השקעותיה בנכסים באמצעות מימון המועמד לה על ידי 
; להלן 23.5. האמור בסעיף  בהתאם להתחייבויותיה של החברה על פי ההסכם לייסוד גזית פיתוח 

  .ממוסדות פיננסייםוכן , )"ייסדיםהסכם המ"

, לפרטים בדבר הנפקת כתבי אופציה המירים למניות בדרך של הנפקת זכויות – הון הנפקת )א(
ראו , ומימוש חלק מכתבי האופציה האמורים 2014שביצעה גזית פיתוח בחודשים אוגוסט ונובמבר 

  . לדוחות הכספיים' ח9באור 

בנוסף להשקעתה של החברה בגזית פיתוח בדרך של הלוואת בעלים בהיקף  -  םהלוואות בעלי )ב(
במסגרת הסכם המייסדים נקבע , )אשר נכון למועד הדוח מרביתה נפרעה( ב"ארה מיליון דולר  85ל ש

חלף , לחברה זכות להעמיד לגזית פיתוח מימון , כי ככל שגזית פיתוח תידרש למימון לפרויקטים שלה
בנטי אותם תוכל גזית פיתוח להשיג במועד הרל בתנאים דומים לתנאי מימון בנקאי , מימון בנקאי

להלן ותנאיה  23.5. בהסכם המייסדים האמור בסעיף  זכות זו הוסדרה לראשונה . להעמדת ההלוואה
 . 2007בדצמבר  31לבין גזית פיתוח מיום  הקונקרטיים נקבעו מחדש בהסכם בין החברה 

החברה  על פי הסכם להקצאת אגרת חוב בו התקשרו אשראי  פיתוחלגזית החברה העמידה   , בנוסף
. ח"מיליוני ש 856 -יתרתו הינה כ 2014בדצמבר  31ליום אשר נכון , 2009ת פיתוח בחודש אוגוסט גזיו

גזית פיתוח אשראי בגובה כל הסכומים אותם גייסה במסגרת להחברה  העמידה , על פי ההסכם
אשר , ")אגרות החוב(") כפי שהורחבה( 2009לציבור בחודש פברואר ) 'סדרה י(אגרות חוב  הנפקת 

על פי . שהועמדו לטובת מחזיקי אגרות החוב על ידי חברות מקבוצת גזית פיתוח טחו בבטוחות הוב
גזית פיתוח אשראי נוסף בגובה כל הסכומים אותם תגייס במסגרת לתעמיד החברה  , תנאי ההסכם

 back (  והכל בתנאי אשראי שיהיו תנאים זהים , אם וככל שתיעשה, כל הרחבה שתיעשה לאגרות החוב 
to back  (ביחס  למעט , כפי שאלו יהיו, לתנאי האשראי שיועמד לחברה בהתאם לתנאי אגרות החוב

   . לשיעור הריבית

 375העמידה החברה לגזית פיתוח קווי אשראי בהיקף כספי של , 2014בדצמבר  31נכון ליום , בנוסף
למועד (ח מתוכם "וני שמילי 350ניצלה גזית פיתוח  2014בדצמבר  31אשר נכון ליום , ח"מיליוני ש

קווי האשראי האמורים שימשו בעיקר ). ח נוספים מתוכם"מיליוני ש 25הדוח ניצלה גזית פיתוח 
לדוחות ' ז9ראו באור , לפרטים נוספים אודות מתווה ההשקעה. למתווה השקעה בחברת דורי

  . הכספיים

 1.7-לגזית פיתוח בכהחברה שהעמידה  הלוואות ההסתכמה יתרת , 2014בדצמבר  31נכון ליום 
, 2012-ו 2013בדצמבר  31 לימיםח נכון "מיליארד ש 1.9 - ח וכ"מיליארד ש 1.7-כ(ח "מיליארד ש 

  ). בהתאמה

אשר , ח"מיליוני ש 90העמידה החברה לגזית פיתוח קווי אשראי נוספים בהיקף של  2015במהלך שנת 
  .ישמשו בעיקר למתווה ההשקעה בחברת דורי

לא כולל ההתחייבות בגין (עבודים תחייבויות של גזית פיתוח המובטחות בשסך הה - משכנתאות )ג(
 2013בדצמבר  31ליום (ח "מיליון ש 712- עמד על כ, 2014בדצמבר  31ליום ) 'אגרות החוב סדרה י

ח הינו בריבית קבועה "מיליון ש 657 - כסך של , מתוך החוב המשועבד. )ח"מיליון ש 388-היה כ 
ח "ש מיליון 55 -כ של בסך והיתרה, שנים 5.4ותקופת פירעון ממוצעת של  2.6%בשיעור משוקלל של 

   .שנה של ממוצעת פירעון ותקופת 3.25% של משוקלל בשיעור משתנה בריבית הינה

לגזית פיתוח קו אשראי מתחדש לא מובטח בשעבוד ממוסד בנקאי בהיקף  -מסגרת אשראי   )ד(
ניצלה , 2014בדצמבר  31נכון ליום , מתוכו, 2015מרס  חודשבתוקף עד ל, ח"מיליון ש 125  כולל של 

 . גזית פיתוח פועלת להארכת קו האשראי האמור בשנה נוספת. ח"ש מיליון  107-גזית פיתוח כ

 אמות מידה פיננסיות )ה(

באמות  קיימות התחייבויות לעמידה , בחלק מההלוואות שמקבלת גזית פיתוח במהלך העסקים הרגיל
   . הכספיים דוחות ל) 5(ד21באור  ורא, לפרטים בדבר אמות המידה הפיננסיות. ואחרותמידה פיננסיות 

, במהלך העסקים הרגיל בחלק מהמשכנתאות שמקבלות גזית פיתוח וחברות בנות שלה, כמו כן
קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ביחס לנכס הספציפי בגינו הועמדה  
   . ההלוואה 
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עומדת גזית פיתוח בכל אמות המידה , ולמועד הסמוך לאישור דוח זה 2014בדצמבר  31ליום  נכון
   . שנקבעו 

 
  גזית גרמניה .11.2.

, לצורכי נוחות, המכונות בדוח זה, באמצעות חברות בנות 2006בגרמניה פועלת החברה החל משנת  .11.2.1.
מרכזים  3(מניבים בגרמניה מבנים  4לגזית גרמניה  2014בדצמבר  31נכון ליום ". גזית גרמניה"בשם 

 ).נוסףמסחריים ונכס 

 92 -כ לשבתמורה ברוטו לצדדים שלישיים  יםמניב יםנכסשלושה מכרה גזית גרמניה  2014 שנתב
  ). ח"מליון ש 437 -כ(מליון אירו 

שירותי הניהול . מתבצע לרוב על ידי נותני שירותים חיצונייםגזית גרמניה הניהול השוטף של נכסי 
גובה . בהתאם להסכמי השכירות עמם, והעלויות בגינן מוטלות על השוכרים, שירותי תחזוקהכוללים 

נדרשים , כמו כן. דמי הניהול נגזר מגובה דמי השכירות המשולם על ידי השוכר ומגודל המושכר
ביטוחים , הכולל את השתתפות השוכר במסים(השוכרים לשאת בשיעור יחסי מהוצאות הניהול 

 .השיעור בו נושא כל שוכר מההוצאות האמורות משתנה משוכר לשוכר). הנכסיםועלות תחזוקת 

 

  נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים  .11.2.2.

  :(*)בה מתבצעת פעילותה של גזית גרמניה, להלן מאפיינים מאקרו כלכליים ביחס לגרמניה

 World Economic Outlook Database, IMF, October הנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי, אלא אם יצוין להלן אחרת (*)
2014 .  

  .)2014בדצמבר  31שנים נכון דצמבר ליום  10-ובהתייחס לאגרות חוב ל, ECB )www.ecb.int -על פי פרסומי ה(**) 
  .)Moody's  )www.moodys.com  / www.standardandpoors.com או  S&Pבהתאם לדירוג  (***) 

  .OandA (www.oanda.com) על פי נתוני(****) 

 
 

 –פרמטרים מאקרו כלכליים   
  גרמניה

  לשנה שנסתיימה ביום

  31.12.2014  31.12.2013  31.12.2012  

  
      (PPP)תוצר מקומי גולמי 

מיליארדי דולר   3,621
  ב"ארה

מיליארדי דולר  3,513
  ב"ארה

מיליארדי דולר   3,443
  ב"ארה

  ב"דולר ארה 42,756  ב"דולר ארה 43,475  ב"דולר ארה  44,741    (PPP)תוצר לנפש   

  3.09%  2.03%  2.71%(PPP)שיעור צמיחה בתוצר המקומי   

  2.91%  1.68%  2.46%   (PPP)שיעור צמיחה בתוצר לנפש   

  2.05%  1.22%  0.90%  שיעור אינפלציה  

התשואה על חוב ממשלתי לטווח   
   (**) ארוך

0.59%  1.80%  1.30%  

 דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך  
(***)   

AAA/Aaa  AAA/Aaa  AAA/Aaa  

  ב"שער חליפין אירו לדולר ארה  
(****)                בדצמבר 31ליום 

1.216  1.377  1.321  
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 מצרפיים עיקריים אודות נכסי גזית גרמניה נתונים .11.2.3. 
אחת  בדצמבר של כל  31להלן נתונים עיקריים אודות נכסי הנדלן להשקעה של גזית גרמניה ליום 

 (*):2013- ו 2014מהשנים 

    
 ליום 

 31.12.2014 31.12.2013 

 101  49  )ר"באלפי מ(ן מניב "כ שטחי נדל"סה 

 180,969  94,498  )באלפי אירו(ן מניב "שווי הוגן נדל 

 NOI  באלפי אירו, לשנה(של נכסי תחום הפעילות(**)( 
 9,914  11,136 

 )9,411( 5,598  )באלפי אירו(שערוך ) הפסדי(רווחי  

 )באירו(ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ 
 14.1  12.5 

 
 :2014לשנת  שיעור תפוסה ממוצע בפועל

 88.2% 
 :2013לשנת 

 90.3% 

  
בדצמבר   31ליום 

2014 :84.7% 
בדצמבר   31ליום 

2013 :88.0% 

 7  4  מספר מבנים מניבים 

 6.37% 6.10% שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה בפועל 

 

ביחס לחלק נתוני גזית גרמניה במאוחד והן נתונים , מהון המניות של גזית גרמניה 100% -מאחר והחברה מחזיקה ב *
    .החברה בגזית גרמניה הינם זהים

  . אלפי אירו 11,211עמד על  2012בשנת      של נכסי תחום הפעילות  NOI  - סך ה ** 
 

 
 נתונים מצרפיים אודות קרקעות להשקעה של גזית גרמניה .11.2.4.

 .להשקעה לא היו לגזית גרמניה קרקעות 2013 - ו 2014בדצמבר לכל אחת מהשנים  31נכון ליום 

  הון אנושי   .11.2.5.

עובדים בשנת  10( בתחום מנהלה וכספים עובדים 7לגזית גרמניה , 2014בדצמבר  31נכון ליום 
2013(.  

 אשראי ומימון  .11.2.6.

  .פרעה גזית גרמניה את כל המשכנתאות שהועמדו לה 2014במהלך שנת 
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.11.3. ProMed  

 -  2014בדצמבר  31ליום ( ב"מבני משרדים רפואיים בארה שני ProMedנכון למועד הדוח בבעלות  .11.3.1.
לצד ) Medical Office Buildings(מבני משרדים רפואיים  ProMed 12בתקופת הדוח מכרה  ).ארבעה

 ProMedמכרה  2015ובמהלך שנת ) ח"מיליארד ש 1.4 -כ(ב "מליון דולר ארה 405 -שלישי תמורת כ
  ).ח"מיליון ש 111 - כ(ב "מיליון דולר ארה 28.5- שני נכסים נוספים לצד שלישי תמורת כ

 
 

 ProMedנתונים מצרפיים עיקריים אודות נכסי  .11.3.2. 
מהשנים  בדצמבר של כל אחת  31ליום   ProMed להלן נתונים עיקריים אודות הנכסים המניבים של 

 (*):אשר כאמור משמשים כמבני משרדים רפואיים, 2013- ו 2014
    

 
 ליום

 31.12.2014 31.12.2013 

 136  38  )ר"באלפי מ(ן מניב "כ שטחי נדל"סה 

 557,189  177,045  )ב"באלפי דולר ארה(ן מניב "שווי הוגן נדל 

 NOI  40,731  26,578  )(**)ב"באלפי דולר ארה, לשנה(של נכסי תחום הפעילות 

 )1,300( 17,246  )ב"באלפי דולר ארה(שערוך ) הפסדי(רווחי  

 30.5  35.0  )ב"בדולר ארה(ר "ממוצעים למדמי שכירות חודשיים  

 
 :2014לשנת  שיעור תפוסה ממוצע בפועל

 94.0% 
 :2013לשנת 

 96.5% 

 
בדצמבר   31ליום  

2014 :92.7% 
בדצמבר   31ליום 

2013 :96.0% 

 16  4  מספר מבנים מניבים 

 6.9% 6.8% שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה בפועל 

 -לחלק החברה ב במאוחד והנתונים ביחס     ProMed נתוני ,  ProMed  מהון המניות של 100% -והחברה מחזיקה במאחר  * 
 ProMed   הינם זהים. 

  .ב"אלפי דולר ארה 35,276עמד על  2012של נכסי תחום הפעילות בשנת   NOI  - סך ה ** 

 
 
  אשראי ומימון .11.3.3.

מיליון  67-על כ 2014בדצמבר  31המובטחות בשעבודים עמד ליום  ProMedסך ההלוואות של  )א(
, 7%- נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי ממוצע משוקלל של כ, )ח"מיליון ש 260-כ(ב "דולר ארה

 2012בדצמבר  31וליום ) ח"מיליון ש 1,012- כ(ב "מיליון דולר ארה 292-היה כ 2013בדצמבר  31ליום 
תקופת הפירעון הממוצעת של סך ההלוואות ). ח"מיליון ש 1,110-כ(ב "מיליון דולר ארה 297.4- היה כ

   .שנים 10.6 -כאמור הינה כ

  אמות מידה פיננסיות    )ב(

במהלך העסקים הרגיל , וחברות בנות בבעלותה המלאה ProMedבחלק מההלוואות שמקבלות 
בסיס פרטני ביחס לנתונים הספציפיים  קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות על

  .הנוגעים לנכס הספציפי

והחברות הבנות  ProMedעומדות , ולמועד הסמוך לאישור דוח זה 2014בדצמבר  31נכון ליום 
   .שבבעלותה המלאה בכל אמות המידה שנקבעו
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  גזית ברזיל .11.4.

) 100%(הבת  בתחום המרכזים המסחריים בברזיל באמצעות חברת פועלת החברה 2007שנת החל מ
. ונכס נוסף בפיתוח מניבים מרכזים מסחריים 5לגזית ברזיל , 2014בדצמבר  31ליום נכון  .גזית ברזיל

 52.5%- שטח אדמה בצמוד לנכס בפיתוח ו, בעיר סאו פאולו נכס נוסףבשנת הדוח רכשה גזית ברזיל 
  . ולאחר תאריך הדוח רכשה גזית ברזיל נכס נוסף נוספים מנכס קיים

  

      :*ינים מאקרו כלכלייםמאפי .11.4.1.

  לשנה שנסתיימה ביום  ברזיל –פרמטרים מאקרו כלכליים   

  31.12.2014  31.12.2013  31.12.2012  

מיליארדי דולר  3,073     (PPP)תוצר מקומי גולמי   
  ב"ארה

מיליארדי דולר  3,013
  ב"ארה

מיליארדי דולר  2,896
  ב"ארה

  ב"דולר ארה 14,537  ב"דולר ארה 14,987  ב"דולר ארה 15,153    (PPP)תוצר לנפש   

  1.98% 4.02% 2.85%    (PPP)שיעור צמיחה בתוצר המקומי   

  1.11% 3.09% 1.89%    (PPP)שיעור צמיחה בתוצר לנפש   

  5.84% 5.91% 6.25%    שיעור אינפלציה  

התשואה על חוב ממשלתי לטווח   
  **   ארוך

11.32% 13.05% 9.17%  

  BBB-/Baa2 BBB/Baa2 BBB/Baa2    ***לטווח ארוך דירוג חוב ממשלתי  

ב "דולר ארה- שער חליפין ריאל ברזילאי  
  ****         בדצמבר 31ליום 

0.373 0.423 0.488  

, IMF  ,World Economic Outlook Databaseהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי  , אלא אם יצוין אחרת להלן       (*)
2014  October.  

  .2014שנים נכון לדצמבר  10- בהתייחס לאגרות חוב ל, Market Watchעל פי (**)     

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

  ).OandA )www.oanda.comעל פי נתוני (****) 
 

 ברזילנתונים מצרפיים עיקריים אודות נכסי גזית  .11.4.2. 
  :(*)להלן נתונים עיקריים אודות הנכסים המניבים של גזית ברזיל 

    

 
 ליום

 31.12.2014 31.12.2013 
 32.4  46.9  )ר"באלפי מ(ן מניב "כ שטחי נדל"סה 

 224,801  453,490  )באלפי ריאל ברזילאי(ן מניב "שווי הוגן נדל 

 NOI  10,948  19,782  (**))ריאל ברזילאי באלפי, לשנה(של נכסי תחום הפעילות 

 )25,700( )4,633( )באלפי ריאל ברזילאי(שערוך ) הפסדי(רווחי  

 40.7  54.7  )ריאל ברזילאי(ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ 

 :2014לשנת  (***)שיעור תפוסה ממוצע בפועל 
 88.4% 

 :2013לשנת 
 90.3% 

בדצמבר   31ליום   
2014 :89.3% 

בדצמבר   31ליום 
2013 :92.4%  

 4  5  מספר מבנים מניבים 

 6.0% 6.4% שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה 

 
נתוני גזית ברזיל במאוחד ונתונים ביחס לחלק, מהון המניות של גזית ברזיל 100% -מאחר והחברה מחזיקה ב *

 .החברה בגזית ברזיל הינם זהים 
  .אלפי ריאל ברזילאי 8,111 -עמד על כ 2012נכסי תחום הפעילות בשנת של  NOI - סך ה ** 

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

 . הרלבנטית 
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 הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים.11.4.3.

 
מרכיבים הכנסות  תקופת הכרה בהכנסה

)ח"באלפי ש(קבועים 
מספר הסכמי שכירות 

 מסתיימים
שטח נשוא ההסכמים 

באלפי (המסתיימים 
 )ר"מ

 11  166  40,066  2015שנת  

 2  32  30,413  2016שנת  

 1  29  27,824  2017שנת  

 5  34  25,700  2018שנת  

 23  43  26,845  ואילך 2019שנת  

 42  304  150,847  כ"סה 
 

 נתונים מצרפיים אודות מבנים מניבים בהקמה בתחום הפעילות.11.4.4.
לא היו לגזית ברזיל נכסים מניבים אשר סווגו כמבנים מניבים בהקמה בדוחות 2012-2013בין השנים 

לגזית ברזיל נכס, 2014בדצמבר  31ליום .). 11.4.3למעט הנכס האמור בסעיף (הכספיים של החברה 
123 -ר שעלותו בספרים מסתכמת בכ"אלפי מ 29-מרכז מסחרי בשטח בנוי של כ -אחד בהקמה  

 . מיליוני ריאל ברזילאי 197-יתרת העלות להשלמת הקמת הנכס מסתכמת בכ. מיליוני ריאל ברזילאי

 )מצרפי(רכישת ומכירת נכסים .11.4.5.
  : 2012- ו 2013, 2014להלן נתונים אודות נכסים שנרכשו על ידי גזית ברזיל בכל אחת מהשנים 

 
 

 לשנה שנסתיימה ביום
 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 
 נכסים
 -  2  3  מספר נכסים שנרכשו בתקופה (*)שנרכשו

באלפי (עלות נכסים שנרכשו בתקופה  
 -  53,279  249,842  )ריאל ברזילאי

 NOI  באלפי ריאל (של נכסים שנרכשו
 -  4,598  15,884  )ברזילאי

באלפי (שטח נכסים שנרכשו בתקופה  
 -  11  16  )ר"מ

.כולל זכויות נוספות שנרכשו בנכס קיים * 
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  הון אנושי   .11.4.6.

: על פי החלוקה הבאה, )2013עובדים בשנת  17(עובדים  17לגזית ברזיל , 2014בדצמבר  31נכון ליום 
  . 6 –ונכסים פיתוח, מחלקת תפעול; 6 – חשבותמחלקת ; 5 -הנהלה ואדמיניסטרציה 

הטבות , וזכאים על פיהם לשכר בסיס, ברזיל על בסיס חוזים אישייםל מועסקים בגזית "העובדים הנ
  .הכפופים לשיקול דעת ההנהלה, שונות ומענקים

 מימון .11.4.7.

  .עצמאיים ממקורות בברזיל פעילותה את מממנת החברה

 
  ן הפועלת בהודו  "השקעה בקרן להשקעות בנדל .11.5.

 HIREF-בהסכם להשקעה בהתקשרה חברת בת בבעלותה המלאה של החברה  2007בחודש אוגוסט 
INTERNATIONAL LLC ,הקרן "). הקרן("ן בהודו הרשומה במאוריציוס "שהינה קרן השקעות בנדל

על פי מסמכי . שהינה אחד מהגופים הכלכליים הגדולים בהודו HDFCהוקמה ביוזמת ובחסות קבוצת 
ן הפועלות "בחברות נדל, במישרין ובעקיפין, תשקיע הקרן, ההקמה של הקרן והסכם ההשקעה

פארקים , )SEZ(לרבות באזורי כלכלה וסחר מיוחדים , בתחום הפיתוח והבנייה ובתחומים משיקים
ומבנים בענף האירוח והפנאי כדוגמת , פארקים תעשייתיים, מתחמים עירוניים משולבים, טכנולוגיים
   .בתי דירות ומרכזי מסחר ובילוי, בתי מלון

 31נכון ליום  יתרת התחייבויות ההשקעה ויתרות ההשקעה בהלרבות , לפרטים נוספים אודות הקרן
  .לדוחות הכספיים) 1(11ראו באור  ,2014בדצמבר 

  החזקה בתיק ניירות ערך ובקרנות השקעה .11.6.

אירופה , קנדה, ב"בניירות ערך של חברות הנסחרות בבורסות בארה, מעת לעת, החברה מחזיקה
  .  בהיקף שאינו מהותי לחברה, יו רחבתוך פיזור השקעותיה על פני פורטפול, ובישראל

לחברות בנות בבעלותה המלאה של החברה השקעה במספר קרנות השקעה בהיקף שאינו , כמו כן
 .מהותי לחברה

  



  מ"בע גלוב גזית
  החברה עסקי תיאור

 

71  

 התאמות הנדרשות ברמת החברה.12.
 התאמה לדוח על המצב הכספי

 
 

 :ליום
 )ח"באלפי ש) (מאוחד( 
 31.12.2014 31.12.2013 

 
הצגה בדוח 
תיאור עסקי 

 התאגיד

ן להשקעה שהקמתם "כ שווי נכסי נדל"סה
 13,156,186 15,847,174 )מאוחד(ב "נסתיימה בארה

ן להשקעה שהקמתם "כ שווי נכסי נדל"סה 
 22,215,743 24,625,598 )מאוחד(נסתיימה בקנדה 

ן להשקעה שהקמתם "כ שווי נכסי נדל"סה 
 12,953,455 12,854,910 )מאוחד(נסתיימה בצפון אירופה 

ן להשקעה בגזית גרמניה "כ שווי נכסי נדל"סה 
 865,376 446,465 )מאוחד(

ן להשקעה בפרומד "כ שווי נכסי נדל"סה 
 1,934,003 688,528 )מאוחד(

ן להשקעה בגזית ברזיל "כ שווי נכסי נדל"סה 
 333,806 661,280 )מאוחד(

שהקמתם ן להשקעה "כ שווי נכסי נדל"סה 
 2,386,107 2,462,491 )מאוחד(נסתיימה בגזית פיתוח 

ב "ן להשקעה בהקמה בארה"כ נכסי נדל"סה 
 121,079 - )מאוחד(

ן להשקעה בהקמה בקנדה "כ נכסי נדל"סה 
 1,044,945 477,679 )מאוחד(

ן להשקעה בהקמה בצפון "כ נכסי נדל"סה 
 128,676 262,130 )מאוחד(אירופה 

ן להשקעה בהקמה בגזית "נכסי נדלכ "סה 
 75,511 125,396 )מאוחד(פיתוח 

ן להשקעה "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה 
 88,511 91,528 )מאוחד(ב "בארה

ן להשקעה בקנדה "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה 
 481,460 57,124 )מאוחד(

ן להשקעה בהקמה בגזית ברזיל"כ נכסי נדל"סה 
 140776 197,860 )מאוחד(

כ קרקעות שסווגו כנכס מוחזק למכירה "סה 
 60538 61,980 )מאוחד(בקנדה 

ן להשקעה בגזית "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה 
 398,254 432,870 )מאוחד(פיתוח 

 14,890 40,054 התאמות אחרות 
 56,399,316 59,333,067 )מאוחד(כ "סה 

ן להשקעה בדוח על המצב הכספי "סעיף נדל 
 53,920,105 57,593,833 )מאוחד) (נכסים המוחזקים למכירהלרבות (

ן להשקעה בהקמה בדוח על המצב "סעיף נדל 
 1,510,987 1,063,067 )מאוחד(הכספי 
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 :ליום
 )ח"באלפי ש) (מאוחד( 
 31.12.2014 31.12.2013 
הצגה בדוח  

על המצב 
 הכספי

 968,224 578,583 קרקעות

 - 97,584 מוחזקים למכירה קרקעות שסווגו כנכסים 

 56,399,316 59,333,067 כ"סה 

 
ATR ) חלק

 5,969,197 5,754,092  )החברה

   
 FFOהתאמה לרווחי  

 
לדוח . 2.2ראו סעיף  2014עד  2012בדצמבר  31לשנים שנסתיימו ביום  FFOלפרטים אודות 
 .הדירקטוריון

 
     27הקבוצהנושאים הרלבנטיים לכל תחומי הפעילות של     .ד

  

  שיווק והפצה .13.

כמקובל בענפים , הקבוצה משתמשת מעת לעת במספר ערוצי שיווק להשכרת שטחים בנכסיה
פעילות ; פרסום באתר בו ממוקם הנכס: אשר העיקריים שבהם הינם, ובאזורים בהם היא פועלת
סים השתתפות בתערוכות וכנ; פרסום המתמקד בעיקר במדיה מקומית; שוטפת מול משרדי תיווך

העסקת עובדים אשר תפקידם העיקרי הינו שיווק ; עדכון אתרי האינטרנט בהיצע הנכסים; בתחום
. פועלים לשיווק הנכס שבניהולם, אשר כחלק שוטף מתפקידם, והשכרה של נכסיה וכן מנהלי אתרים

לרבות עריכת פעילויות , הקבוצה נוקטת בפעולות לפרסום פעילויות השוכרים במתחמיה, כמו כן
  .  מתוך מטרה לשמור ולקדם את המתחם כמוקד משיכה לצרכנים באזור, הילתיות ומסחריותק

  

  תחרות .14.

להערכת החברה תחומי פעילותה מאופיינים ברמת תחרותיות גבוהה ביותר בשל מספרם הרב של  .14.1.
חברות , ן מסחריים"הקבוצה חשופה לתחרות מצד בעלי ומפתחי נדל. הגופים הפועלים בתחומים אלו

, ן"יזמים בתחום הנדל, סייםקרנות פנסיה וגופים פיננ, )ב"בארה REITעליהן נמנות גם חברות (ן "נדל
ן מסחרי באזורים בהם "כן בעלים ומפתחים אחרים של נדל, )Walmartכגון רשת (קמעונאיות  רשתות

 ,Federal Realty Kimco Realty: חברות מובילות כגון, בין אלה נכללים למשל. ממוקמים נכסי הקבוצה
Regency Centers, Weingarten Realty, Center Corp המתחרות ב - EQY Allied Properties, RioCan, 

Primaris, Calloway ,המתחרות ב- FCR  Sponda, Unibail-Rodamco, Steen & Strøm ,Wereldhave ,
Atrium Ljungberg ,המתחרות ב - CTY ;ו- Unibail-Rodamco, Klepierre, ECE Projektmanagement ,

 Online retailersברת מצד בשנים האחרונות חשופה הקבוצה לתחרות גו, בנוסף. ATR -המתחרות ב
אשר קצב המכירות שלהם צפוי להמשיך ולגדול , )קמעונאים אשר מנהלים את עסקיהם באינטרנט(

עומדים משאבים הגדולים , לרשות חלק מהמתחרים כאמור. ולפגוע בעסקיהם של שוכריהבעתיד 
ות מתחרים היתרון התחרותי העומד לרש. באופן משמעותי מהמשאבים העומדים לרשות הקבוצה

לגידול במספר . מקטין את כוח המיקוח של הקבוצה ועלול להוביל לפגיעה ברווחיות הקבוצה, אלו
הנכסים הקמעונאים באזור נתון בו מצוי נכס של הקבוצה עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על 

נכסים  .יכולתה של הקבוצה להשכיר שטחים פנויים ולשמור על גובה דמי השכירות הנגבים בנכסיה
המכילים בתוכם תמהיל קמעונאי זהה או , מסוימים של הקבוצה חשופים לתחרות מצד נכסים סמוכים

באמצעות השכרה לאותן רשתות המהוות שוכרי עוגן של , בין היתר, לרבות, דומה לזה של הקבוצה
  . הקבוצה

, ם מתחריהאשר לדעתה מסייעים לה להתמודד ע, הקבוצה רואה לעצמה מספר יתרונות תחרותיים .14.2.
מיקום נכסים : ובהם, מהווים גורמי הצלחה קריטיים בתחומי פעילותה, לדעת החברה, ואשר

; והמאופיינים בחסמי כניסה, אטרקטיבי באזורים בעלי שיעור גידול אוכלוסייה ושיעורי צפיפות גבוהים
-פרו ניהול; בפריסה רחבה, יכולת להציע לקמעונאים מספר רב של נכסים מותאמים לצורכיהם

                                                      
  .אם צויין מפורשות אחרתלמעט , של הדוח אינם מתייחסים לקבוצת דורי' הנתונים המופיעים להלן בחלק ד 27
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הנהלה בכירה ; אקטיבי של הנכסים תוך הקפדה על רמת תחזוקה גבוהה של הנכסים לאורך זמן
ידע והכרה עם תחום הפעילות של , הנהלה מקומית בעלת נסיון; בעלת ניסיון והישגים מוכחים

מיקוד פעילות הקבוצה במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ; החברה בכל אזורי הפעילות השונים
ניכרת תנועת קונים , מעצם טיבן, ברשתות אלו. רשתות קמעונאיות אחרות בעלות נחיצות גבוההאו 

קיומה ושמירתה של מערכת ; תמהיל מגוון של שוכרים; ערה והן עמידות יותר לתנודות בכלכלה
, אלף הסכמי שכירות 14מעל למועד הדוח לקבוצה (ופיזור שוכרים רחב , יחסים איתנה עם השוכרים

 -כ( בשנת הדוח מהשכרהמסך הכנסות  4.4% -דמי השכירות מהשוכר הגדול ביותר מהווים ככאשר 
פריסה ; הכרות מעמיקה עם הענף וביצועים מוכחים, ניסיון עשיר, מוניטין חזק; ))2013בשנת  3.7%

דומיננטיות אזורית , )מדינות נכון למועד הדוח 20 - למעלה מ(גאוגרפית על פני מדינות רבות 
ת מגוון הזדמנויות השקעה ושיפור היכולת להתמודד עם השינויים המחזוריים בתנאים המאפשר

הכוללת דירוג , יכולות פיננסיות משמעותיות וגישה לשווקי הון שונים; הכלכליים בשווקים השונים
, שימור מלאי קרקעות בסמיכות לחלק מנכסי הקבוצה; )אירופה וישראל, קנדה, ב"ארה( אשראי גבוה

      . פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים, בהשבחה וניסיון

  

  רכוש קבוע  .15.

הכולל מבני משרדים המשמשים כמשרדי חברות , לפרטים בדבר הרכוש הקבוע של הקבוצה
  .  לדוחות הכספיים 14ראו באור  ,הקבוצה וכן ציוד הנדסי של קבוצת דורי

  

  נכסים לא מוחשיים  .16.

 G, )בשחור לבן, מעוצב( G ,גלוב- גזית: ישראלהחברה הינה הבעלים של סימני שירות רשומים ב
סימני , )מילולי ומעוצב( GAZIT-GLOBE  ,AAA ,LOCATION LOCATION LOCATION ,)בצבע, מעוצב(

וסימני שירות , )בצבע, מעוצב( G - ו, )בשחור לבן, מעוצב(  GAZIT-GLOBE ,Gב "שירות רשומים בארה
  ).מעוצב( LOCATION LOCATION LOCATION: ברוסיה ובברזיל, רשומים באיחוד האירופי

  .נכסים בלתי מוחשיים לא הוכרו כנכס בדוחות הכספיים של החברה מועד הדוחנכון ל

  

  ון אנושי  ה .17.

שאינן מתוארות בנפרד בדוח (ולחברות בנות בבעלותה המלאה לחברה , 2014בדצמבר  31נכון ליום  .17.1.
 34(עובדים המועסקים בישראל  28: העל פי החלוקה הבא, עובדים קבועים במשרה מלאה 47) זה

  ).  2013עובדים בשנת  25(ב "עובדים המועסקים בארה 19; )2013עובדים בשנת 

תנאים סוציאליים , לשכר בסיס, על פי רוב, ל מועסקים על בסיס חוזים אישיים וזכאים"העובדים הנ
מהעובדים כאמור  חלק. הכפופים לשיקול הדעת של הנהלת המעסיק הספציפי, מקובלים ומענקים

ובנוסף מתוגמלים באמצעות תגמול ארוך טווח , זכאים להטבות שונות בהתאם לבכירות המשרה
  .במנגנונים המבוססים על ניירות ערך של החברה

לאחר קבלת אישור , אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 2013בחודש ספטמבר  .17.2.
בהתאם , וץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברהאימ, דירקטוריון החברה וועדת התגמול שלה

מדיניות התגמול חלה "). מדיניות התגמול(" 1999 - ט "התשנ, לחוק החברות 20' להוראות תיקון מס
לרבות אלו הממלאים בה , לים וכן על דירקטורים בחברה"המשנים לו והסמנכ, ל החברה"על מנכ

חבילת התגמול לנושאי , יניות התגמולעל פי מד). למעט בעלי השליטה בחברה(תפקיד נוסף 
מענקים ) ב(; שכר שוטף ורכיבים נלווים לו) א: (המשרה בחברה תכלול שלושה רכיבים עיקריים

 :כמפורט להלן, תוך קביעת היחס ביניהם, תגמול הוני ארוך טווח) ג( - ו; שנתיים

  י משרה התגמול הקבוע ייקבע בהתאם למקובל אצל נושא - שכר שוטף ורכיבים נלווים
והוא יכלול זכויות סוציאליות ותנאים נלווים , בתפקידים דומים בחברות ברות השוואה

וכן ביחס , החברה תוכל להעניק גילום מס בגין שווי שימוש ברכב ובטלפון, כמו כן. מקובלים
החברה תוכל להצמיד את השכר , להסכמי העסקה שהינם לתקופה של שנתיים ומעלה

 .צרכןהשוטף למדד המחירים ל

  המענק השנתי יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו  - מענק שנתי תלוי ביצועים
, יחס מינוף בסולו ובמאוחד, )NAV(שווי נכסי נקי למניה , למניה FFO: הכוללים, לחברה

וכן על פי שיקול דעת ועדת התגמול , יעד הוצאות הנהלה וכלליות, ביצועי המניה
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ביחס . מסך המענק השנתי שישולם לנושא משרה 20%לה על אשר לא יע, והדירקטוריון
מסך המענק יחושב על פי  50%או דירקטור בחברה יכול שעד /ל ו"לנושאי משרה שאינם מנכ

להבדיל מיעדים שנקבעו (לאותו נושא משרה עמידה ביעדים מדידים ואיכותיים שייקבעו 
, משכורות חודשיות 12 -ל 7סכומי המענק השנתי מוגבלים בתקרה הנעה בין . )לחברה

גובה המענק המבוסס על עמידה ביעדי החברה ייקבע באופן . בהתאם לדרג נושא המשרה
בטווח שבין ערך המינימום וערך המקסימום או ערך המטרה שנקבעו ביחס לכל , לינארי
. 80% בכפוף לכך שהציון המשוקלל של החברה בגין העמידה ביעדים הינו לפחות, פרמטר

 מהפרמטרים אחד כל של המינימום ערך וכן 2014 שנת בגין שנקבעו הספציפיים הפרמטרים
  :להלן כמפורט הינם 2014 שנת בגין השנתי המענק חישוב לצורך ששימשו

משקל בנוסחת  הפרמטר  
המענק לשנת 

2014 

ערך המינימום 
 2014לשנת 

 FFO  3.44 10% *)ח"בש(למניה 

 45.7 10% *)ח"בש(למניה  28)NAV( נקי נכסי שווי  

 54.6% 7.5% במאוחד מינוף יחס  

 61.1% 15% סולו מינוף יחס  

 0% 17.5% 29רלבנטיים מדדים מול אל החברה מניית ביצועי  

 מורחב סולו, וכלליות הנהלה הוצאות יעד  
 )ח"שבמיליוני (

20% 157 

 - 20% דירקטוריון דעת שיקול  

 .לקביעתםשימשו  אשרייעשה שימוש באותם שערי מטבעות  אלו ביעדים העמידה בחינת לצורך*

  התגמול ההוני יכלול הקצאת ניירות ערך או מנגנונים המחקים את  -תגמול הוני ארוך טווח
פעולתם בשווי כלכלי שנתי במועד הענקה אשר לא יעלה על התקרה שנקבעה במדיניות 

מחצית מהתגמול ההוני תוענק באמצעות יחידות . התגמול ביחס לדרג של כל נושא משרה
תיעשה באופן אוטומטי על פני תקופה שלא מחציתן כאשר הבשלה של , מניה חסומות

תהא מותנית בתשואה ארוכת טווח ה יתפחת משלוש שנים ואילו ההבשלה של המחצית השני
תקופת ההבשלה של ניירות הערך תעמוד על לא פחות משלוש שנים . של מניית החברה

 .ומחיר המימוש בגינן לא יפחת מהמחיר הממוצע של מנית החברה בבורסה

במסגרת מדיניות התגמול נקבעו הוראות ביחס לתקופות ההסכם עם נושאי המשרה , מו כןכ  
תקופת הודעה , בין היתר, הכוללות, והוראות ביחס לזכויות נושאי המשרה בעת פרישה

וכן אפשרות , האצת ההבשלה של מרכיבי התגמול ההוני, תקופת הסתגלות, מוקדמת
במקרה של נושא (משכורות חודשיות  12 להענקת מענק פרישה בסכום שלא יעלה על
  ).משרה שהיה מועסק בחברה מעל לחמש שנים

יהיו אלו זכאים לגמול שייקבע , ביחס לדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה
 .  לדירקטורים החיצוניים בחברה

 לדוח' א לחלק ד29לפרטים ראו תקנה (שיפוי ופטור , נושאי המשרה ייהנו מביטוח, בנוסף
  ).התקופתי

, מר חיים כצמן, ר הדירקטוריון שלה ובעל שליטה בה"בהמשך פעילותם של יו לחברה תלות מסוימת .17.3.
 עשרל החברה במשך כ"אשר כיהן כמנכ, מבעלי השליטה בחברה, מר דורי סגל, ושל סגנו הפעיל

רה ל החב"עם סיום כהונתו של מר דורי סגל כמנכ, להערכת החברה. 2008שנים עד לתחילת שנת 
החברה אינה יכולה להעריך . פחתה התלות בשני נושאי המשרה האמורים, ל תחתיו"ומינויו של מנכ

  . לסיום פעילותו של מי מהם, אם בכלל, איזו השפעה תהיה

                                                      
 .להשקעהן "נדל משערוך, היתר בין, מושפע זה פרמטר 28
  . )15%( EPEUמדד ; )15%( EPRA Globalמדד ; )15%( RMZמדד ; )55%( 15ן "נדל-א"מדד ת: בוצעה מול סל של מדדים הכולל את ההשוואה 29
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ובין החברה ובין מר  30הסתיימו הסכמי העסקה בין החברה ובין מר חיים כצמן 2011בנובמבר  15ביום 
ר פעיל "ממשיכים מר כצמן ומר סגל בתפקידיהם כיו, ההעסקה עמם על אף סיום הסכמי. 31דורי סגל

, אולם, ללא גמול מהחברה, בהתאמה, ר דירקטוריון החברה"של דירקטוריון החברה וכסגן פעיל ליו
ה כצמן וסגל להמשיך ולהשתמש באמצעים העומדים לרשות "זכאים ה, במסגרת מילוי תפקידם

   .הנהלת החברה לצורך מילוי תפקידם

, ר הדירקטוריון"ממלא מקום פעיל ליו, ההעסקה של מר אריה מינטקביץ הסכמילפירוט בדבר תנאי  .17.4.
 .  ח התקופתי"לדו' בחלק ד 21ראו תקנה  ,ל החברה"מנכ, מר אהרון סופרו

מר דורי סגל , מר חיים כצמן: למעט דירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה(הדירקטורים בחברה  .17.5.
כללים (לתקנות החברות ' א8כאמור בתקנה , שנתי וגמול ישיבהלגמול כאים ז) ומר אריה מינטקביץ

לדוח ' לחלק ד 21לפרטים ראו תקנה  .2010–ס"התש) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני
  .התקופתי

  תגמול בניירות ערך בחברה  .17.6.

שלה  מעת לעת מקצה החברה מניות וניירות ערך המירים למניות לנושאי משרה בחברה ולעובדים
  .ושל חברות בנות בבעלותה המלאה

   2011תוכנית  )א(

על פיה תהא החברה רשאית , אימצה החברה תוכנית תגמול בניירות ערך, 2011בחודש דצמבר 
יועצים ולנותני שירותים של החברה ושל חברות קשורות , לדירקטורים, לעובדים, להקצות למנהלים

התוכנית מותאמת להקצאה גם . למניות החברה מיליון מניות או ניירות ערך המירים 4.5לה עד 
תגמול אשר תקבע את תנאי ניירות הערך שיוקצו ההתוכנית מנוהלת בידי ועדת . לעובדים אמריקאיים

 Restricted(מניות חסומות , ניתן להקצות לזכאים כתבי אופציה, על פי התוכנית. מכוח התוכנית
Shares( , יחידות חסומות למניות)Restricted Share Units ( או כל תגמול אחר המבוסס על שווי מניות
כתבי האופציה אשר יוענקו . בהתאם לשיקול דעתם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, החברה

לרבות בדרך של מימוש , כפי שתקבע הוועדה, יהיו ניתנים למימוש בדרכים שונות 2011מכוח תוכנית 
ת שווי ההטבה הכספית הגלומה בכתבי האופציה דהיינו קבלת כמות מניות המשקפת א, נטו

)Cashless Exercise .( יהיו כפופים להתאמות שונות 2011ניירות הערך אשר יוקצו תחת תוכנית 
כן נקבעו הוראות למקרים שונים של סיום העסקתו של הניצע בחברה כאשר לגבי חלק . כמקובל

לה של המכשירים שיוענקו להם מכוח מנושאי המשרה בחברה קיים מנגנון של האצת תקופת ההבש
שלא בנסיבות בהן הם לא יהיו זכאים , התכנית במקרה בו תחליט החברה לסיים את העסקתם

לפרטים אודות הקצאת ניירות ערך לנושאי משרה ועובדים בחברה מכח תוכנית . לפיצויי פיטורין
  .'בפרק ד 21לדוחות הכספיים ותקנה  28ראו באור , 2011

  )פאנטום(אופציה בהטבה כספית הקצאת כתבי  )ב(

נושאי משרה בהסכמי תגמול עם של החברה חברות בנות בבעלותה המלאה מתקשרות , מעת לעת
אשר מחקים הקצאת כתבי אופציה בהטבה , )אשר אינם נושאי משרה של החברה( שלהם עובדיםו

 גלוב של המניה במחיר לעלייה מתייחסים חלקםאשר , )הסכם פאנטום( או מניות חסומות כספית
כתבי לפרטים אודות הקצאת  . הרלבנטית הבת החברה של הנכסים בשווי לעלייה מתייחסים וחלקם

  .לדוחות הכספיים 'א28ראו באור , אופציה בהטבה כספית
  

  ון חוזר  ה .18.

בדרך של קבלת , בין היתר, החברה וחברות הבנות הפרטיות בשליטתה נוהגות לממן את פעילותן
קיבלה החברה וחברות הבנות הפרטיות בשליטתה  2014בשנת . מוחזקות שלהדיבידנדים מהחברות 

. ATR-ו EQY, FCR, CTYח מהחברות המוחזקות שלה "מיליון ש 764-תשלומי דיבידנד בסך של כ
ים אודות מדיניות החברה ביחס להון החוזר וכן יתרות הרכוש השוטף וההתחייבויות לפרטים נוספ

לפרטים אודות מדיניות האשראי של . לדוח הדירקטוריון 3.4השוטפות של הקבוצה ראה סעיף 
  .לדוח הדירקטוריון 3.6הקבוצה ראו סעיף 

                                                      
התקשרויות של  ביחס לאישור , 2011 –א "התשע, )16' קון מסתי(הסכם העסקה פקע לאור הוראות המעבר שנקבעו במסגרת חוק החברות  30

  .חברות ציבוריות עם בעל השליטה בנוגע לתנאי כהונתו והעסקתו

בו  ולאחר שמר סגל הסכים לדחות את המועד האחרון , 2011בספטמבר  30ההסכם הסתיים עקב סיום תקופת ההסכם המקורית ביום  31
  .2011בנובמבר  15תקופת ההסכם עד ליום  רשאית החברה להודיע לו על אי חידוש
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הקבוצה מורכב בצד ההון החוזר של  2014בדצמבר  31נכון ליום  –תמצית הרכב ההון החוזר  )א(
 1.3 - כולל בטוחות סחירות בסך של כ, השקעות לזמן קצר, הנכסים בעיקר ממזומנים ושווי מזומנים

 0.6 - מלאי בניינים למכירה בסך של כ, ח"שמיליארד  0.8- לקוחות וחייבים בסך של כ, ח"מיליארד ש
ההתחייבויות כולל הון  בצד. ח"מיליארד ש 1.0 - ח ונכסים מוחזקים למכירה בסך של כ"מיליארד ש

מיליארד  3.3 - החוזר של הקבוצה אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות בסך כולל של כ
 0.3 - מקדמות ממזמיני עבודות בסך של כ ,ח"יליארד שמ 2.2 - ספקים וזכאים בסך של כ, ח"ש

 .ח"מיליארד ש 0.1 -כ לוהתחייבויות המיוחסות לנכסים המוחזקים למכירה בסך ש, ח"מיליארד ש
  

ההון החוזר לתקופה של שנים עשר חודשים שונה מההון החוזר של  2014בדצמבר  31ליום ) ב( 
  :הבדלים כאמור להלן פירוט אודות . החברה

     

 
 

 הסכום שנכלל
 בדוחות הכספיים

  )ח"אלפי ש(  
של  לתקופה (התאמות 

 סך הכל(*) )חודשים שנים עשר 

 
 3,691  )203( 3,894  נכסים שוטפים

 
 )5,944( 29  )5,973( התחייבויות שוטפות

 
הנכסים השוטפים על ) גירעון(    עודף

 )2,253( )174( )2,079( התחייבויות שוטפות

 
ח בנטרול מלאי בניינים למכירה שמועד מימושו החזוי "מיליון ש 2,079 -הון חוזר חשבונאי שלילי בסך של כ *

 .ח"מיליון ש 174 - של כ בסך נטו, ארוך משנה
 
  מימון  .19.

אשר הובאו , בתחומי הפעילות השונים, בנוסף לנתונים בדבר פעילות המימון של חברות הקבוצה
להלן נתונים מסכמים , לעיל 11.3.6 - ו, 11.1.10, 11.2.8.  , 10.7.3. , 9.10. , 8.13. , 7.11. , 6.12. בסעיפים 

וכן נתונים ) תפתלמעט אודות חברות בשליטה משו(אודות פעילות המימון ברמת הקבוצה בכללותה 
  .לגבי החברה וחברות בנות פרטיות בבעלותה המלאה

  סיכום מצבת התחייבויות וקווי אשראי של הקבוצה בכללותה .19.1.

הסתכמה מצבת ההתחייבויות נושאות הריבית של הקבוצה לתאגידים  2014בדצמבר  31נכון ליום 
בדצמבר  31ליום (ח "מיליארד ש 37.6בסך של ) FCRלרבות אגרות חוב להמרה של (בנקאיים ואחרים 

  ). ח"מיליארד ש 42.0- כ, 2012בדצמבר  31ליום ; ח"מיליארד ש 39.4 - כ 2013

מתוכם , ח"מיליארד ש 11.9-לקבוצה קווי אשראי מתחדשים בסך של כ 2014בדצמבר  31נכון ליום 
  . ח"ש מיליארד 1.7-ניצלה הקבוצה למועד האמור סך של כ

  : רות בנות בבעלותה המלאהקווי אשראי של החברה וחב .19.2.

לחברה ולחברות בנות בבעלותה המלאה קווי אשראי מתחדשים ממספר , 2014בדצמבר  31נכון ליום 
מתוכם סך , )המפורטים להלןהמהותיים כולל קווי האשראי (ח "מיליארד ש 4.0- בסך של כ, בנקים
קווי האשראי מובטחים  2014בדצמבר  31נכון ליום . ח נוצל למועד האמור"יליארד שמ 0.8-של כ

שנים  חמשעד  שלושלתקופות של  נחתמובאמצעות עיקר החזקותיה של החברה בחברות הקבוצה ו
קווי האשראי נושאים ריבית שנתית משתנה בשיעור ממוצע משוקלל . 2015-2020שנים בומסתיימים 

  . 2.7%- של כ 2014בדצמבר  31ליום 

  .לדוחות הכספיים 22לפרטים נוספים ראו באור 

שווי מנגנון  נשענים עלהחברה עם המוסדות הבנקאיים העיקריים המממנים אותה  הסכמי המימון של
  .כמפורט להלן, )IFRSלפי (לפי ספרי החברה המאוחדת ) NAV( בטוחות לקווים אלוה נכסי נקי של

 :המלאההמהותיים של החברה וחברות בנות בבעלותה הסכמי המימון להלן פרטים אודות 
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הפועלים עם סינדיקציה של בנקים ישראליים בראשות בנק ומסגרת אשראי הסכם הלוואה  .19.2.1.
       ATRבמניות  יםהמובטחמ "בע

ובהשתתפות , חברה הסכם הלוואה ומסגרת אשראי עם קונסורציום בנקים בראשות בנק הפועליםל
ל ידי החברה ועל ידי חברות בשעבודים ע יםהמובטח, מ"מ ובנק איגוד בע"בנק דיסקונט לישראל בע
 194בסך של  העמיד הקונסורציום לחברה הלוואה 2013עד לחודש דצמבר  .בנות בבעלותה המלאה

 מיליון אירו 100סך של בהלוואה פוצל המימון האמור ל 2013והחל מחודש דצמבר , מיליון אירו
 - ו" האשראי: "ביחד 19.2.1להלן בסעיף (מיליון אירו נוספים  94ולמסגרת אשראי מתחדש בסך של 

מיליון  105 - מובטח בשעבוד על סך של כהאשראי . 2019חודש ינואר ל בתוקף עד, ")הסכם האשראי"
וכן על זכויות חוזיות שהוענקו לחברה במועד ) ATRמהון המניות של  28% - המהוות כ( ATRמניות 

נושא ריבית בגובה ריבית הבסיס הנהוגה בבנק לגבי אשראי  האשראי. ATR-השקעתה לראשונה ב
  .שמאפייניו דומים לאשראי הרלוונטי בתוספת מרווח שנקבע

אשר עקרונותיהן מפורטים להלן ואשר , כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות האשראיהסכם 
בדצמבר  31ליום  הן ,בכולן עומדת החברה( האשראירעון מיידי של יאי עמידה בהן תהווה עילה לפ

2014 :(  

) בממוצע של מספר ימי מסחר, על פי מחירן בבורסה(יחס החוב על פי ההסכם לשווי בטחונות  )1(
 31ליום . ATR -בכפוף להפחתתו במקרה של שינוי בהחזקות החברה ב, 65%לא יעלה על 

  ;24%-כהיחס האמור עמד על  2014בדצמבר 

- גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, מירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניותש )2(
  ;ח"מיליארד ש 8.0 -עמד ההון האמור על כ 2014בדצמבר  31ליום . ח"מיליארד ש 3.75

החברה וחברות " (סולו מורחב"נטו על בסיס , החברהנושאות ריבית של התחייבויות היחס  )3(
בדצמבר  31ליום . 77.5%לא יעלה על ) לפי שווי מאזני(לשווי החזקותיה ) פרטיות בבעלותה

  ; 59.9%-כעמד היחס האמור על  2014

נטו לשווי המאזני של הנכסים על בסיס דוחות , החברהנושאות ריבית של תחייבויות היחס ה )4(
  ; 51%-כהיחס האמור עמד על  2014בדצמבר  31ליום . 75%מאוחדים לא יעלה על 

נכון . 45%וחד שלה לא יעלה על לסך המאזן המא ATRיחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של  )5(
 ;21%-עמד היחס האמור על כ 2014בדצמבר  31ליום 

בדצמבר  31ליום . מיליארד אירו 1.5-לא יפחת מ ATRההון העצמי המיוחס לבעלי מניות של  )6(
 ;מיליארד אירו 2.1 - ההון האמור עמד על כ 2014

לרבות ביחס (להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי  ותנוספ ותמקובל עילותההסכם כולל , כמו כן
לרבות (הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , ATR - שינוי שליטה בחברה וב: ובהם, )ATR - ל

הפסקת , הפסקת פעילות, )כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל, בהקשר של פירוק
כן כולל ההסכם . ועוד, אים מסוימיםברפים ותנ Cross Default, מסחר בניירות הערך המשועבדים

לית אלרבות התחייבות להחזיק בכמות מינימ, ATR -התחייבויות החברה בקשר עם החזקתה ב
   .ATRשל מניות 

      CTYקו אשראי המובטח בשעבוד מניות  –מ "הסכם מסגרת אשראי עם בנק דיסקונט בע .19.2.2.

מסגרת . עם בנק דיסקונט ב"ארהמיליון דולר  200חברה הסכם לקבלת מסגרת אשראי בהיקף של ל
החברה רשאית למשוך סכומים על חשבון המסגרת . 2020ביולי  15יום ל האשראי בתוקף עד

האשראי נושא ריבית משתנה בגובה ריבית הבסיס הנהוגה בבנק לגבי אשראי . במטבעות שונים
ובטחת בשעבוד מסגרת האשראי מ. שמאפייניו דומים לאשראי הרלוונטי בתוספת מרווח קבוע שנקבע

- לא יפחתו מ CTY-החזקותיה בכאשר החברה התחייבה כי , אשר בבעלות החברה CTYחלק ממניות 
מהון המניות  20%-כמות המניות המשועבדות לבנק לא תפחת מכי , CTYמהון המניות של  30%

 שאינו מנהל כספים של אחרים או עבור(וכן כי במקרה בו גוף פיננסי CTY המונפק והנפרע של 
תשעבד החברה לטובת הבנק מניות , 15%בשיעור העולה על  CTYיחזיק עבור עצמו מניות ) אחרים

CTY  נוספות כך ששיעור המניות המשועבדות מתוך ההון המונפק והנפרע שלCTY 5%-יהיה גבוה ב 
 30.1%-אך לא יותר מ, CTYלפחות משיעור ההחזקות של אותו גוף פיננסי בהון המופנק והנפרע של 

כמות המניות המשועבדות לבנק  2014בדצמבר  31ליום ; CTYון המניות המונפק והנפרע של מה
  .  CTYמהון המניות של  21.9%עמדה על 
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הסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים 
ליום  הן, ולן עומדת החברהבכ(ואשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי , להלן

  ): 2014בדצמבר  31

עד  19.2.2 להלן בסעיפים (המחושב בהתאם לניצול האשראי בפועל בכל עת (יחס החוב  )1(
אשר שוויין יקבע על בסיס ממוצע , המשועבדות CTYמניות (לבטוחה , )")החוב בניצול: "19.2.4

לא יעלה על ) CTYי של מניות לבין השווי החשבונאי הנק CTYבין השווי הבורסאי של מניות 
  ;2.3%-עמד יחס זה על כ 2014בדצמבר  31ליום . 70%

לחוב בניצול על ) בממוצע של מספר ימי מסחר, על פי מחירה בבורסה(יחס שווי שוק הבטוחה  )2(
  ; 34.5עמד יחס זה על  2014בדצמבר  31ליום . 1.1 - פי ההסכם לא יפחת מ

 3.5 - גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, תשמירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניו )3(
) 2(19.2.1. ראו סעיף  2014בדצמבר  31לפירוט בדבר ההון העצמי כאמור ליום . ח"מיליארד ש

  ;לעיל

הרבעוני הממוצע של החברה בשני ) EPRA -כפי שמחושב על פי כללי ה, FFO( ERPA Earnings-ה )4(
 ERPA Earnings- ה 2014בדצמבר  31ליום . ח"מיליוני ש 60 - רבעונים רצופים כלשהם לא יפחת מ

  ;ח"ליוני שימ 143-הינו כשני הרבעונים האחרונים של הרבעוני הממוצע 

נטו של החברה לשווי המאזני של הנכסים על בסיס דוחות נושאות ריבית יחס התחייבויות  )5(
 31ליום מור לפרטים אודות עמידת החברה ביחס הא .75%מאוחדים של החברה לא יעלה על 

  ;  לעיל) 4(19.2.1ראו סעיף  2014בדצמבר 

לפי (לשווי החזקותיה ") סולו מורחב"על בסיס (נטו של החברה נושאות ריבית יחס התחייבויות  )6(
בדצמבר  31ליום לפרטים אודות עמידת החברה ביחס האמור  .77.5%לא יעלה על ) שווי מאזני

  ;  לעיל) 3(19.2.1ראו סעיף  2014

ללא זכויות מיעוט בניכוי השווי ההוגן של , לרבות הלוואות הוניות( CTYהעצמי של  יחס ההון )7(
לסך ) נגזרים הכלולים בהון בניכוי השפעת המס בגינם בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים

  ;54.8%- כ עמד עלהיחס האמור , 2014בדצמבר  31ליום . 30%-לא יפחת מ CTYהמאזן של 

, 2014בדצמבר  31ליום . 1.6-לא יפחת מ CTYות מימון נטו של להוצא CTYשל  EBITDA -יחס ה )8(
  ;3.1- כ עמד עלהיחס האמור 

 -לרבות ביחס ל(להעמדת האשראי לפירעון מיידי  ותנוספ ותמקובל עילותההסכם כולל , כמו כן
CTY( ,שינוי שליטה בחברה וב: ובהם - CTY ,הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , שינוי מבנה) לרבות
הפסקת , הפסקת פעילות, )כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל, שר של פירוקבהק

מימוש מסגרת . ועוד, ברפים ותנאים מסוימים CTY ,Cross Defaultמסחר במניות החברה או במניות 
האשראי על ידי החברה כפוף לכך שהיחס בין החוב לבנק לבין שווי הממוצע של הבטוחות כאמור 

  .0.6לעיל לא יעלה על  )1(19.2.2בסעיף 

      FCRקו אשראי המובטח בשעבוד מניות  –מ "הסכם מסגרת אשראי עם בנק הפועלים בע .19.2.3.

חברת בת בבעלותה המלאה הסכם לקבלת מסגרות אשראי עם בנק הפועלים בהיקף לחברה ול
החברה רשאית . 2018חודש ינואר מסגרות האשראי בתוקף עד ל .מיליון דולר קנדי 330כולל של 

ת ריבית בגובה ריבית ות האשראי נושאומסגר. למשוך סכומים על חשבון המסגרות במטבעות שונים
בתוספת מרווח שנקבע , הבסיס הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים לאשראי הרלוונטי

ת וחת האשראי מובטומסגר). בכפוף לעלייה במחיר האשראי עקב ירידת דירוג האשראי של החברה(
ושיעור המניות  FCRמהון המניות של  34% -לא יפחתו מ FCR -בהתחייבות החברה כי החזקותיה ב

בדילול מלא על פי קריטריונים  20%-ו FCRמהון המניות של  26%-המשועבדות לבנק לא יפחת מ
מהון  28.6%- כ שיעור המניות המשועבדות לבנק עמד על 2014בדצמבר  31ליום ; שנקבעו בהסכם

ההסכם קובע כי , כמו כן. )כהגדרתו בהסכם, מהון המניות המדולל 27.9% -וכ FCRות של המני
תשעבד החברה לבנק מניות באופן , 19.99% -בשיעור הגבוה מ FCRבמידה ויהיה מחזיק אחר במניות 

  . על שיעור החזקותיו של המחזיק האחר 10% - ששיעורן יעלה ב

הפיננסיות העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים הסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה 
 הן, אשר בכולן עומדת החברה(ואשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי , להלן
  ): 2014בדצמבר  31ליום 
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, על פי מחירן בבורסה(יחס החוב בניצול על פי ההסכם לשווי שוק של המניות המשועבדות  )1(
בהתאם לגובה ההון העצמי כאמור  80%או ( 85%א יעלה על ל) בממוצע של מספר ימי מסחר

  ; 3%- כהיחס האמור עמד על , 2014בדצמבר  31ליום ). )9(19.2.3 - ו )8(19.2.3בסעיפים 

לפירוט . 75%יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה לא יעלה על  )2(
  ;לעיל )4(19.2.1ף ראו סעי 2014בדצמבר  31ליום אודות היחס האמור 

לפי (לשווי החזקותיה " סולו מורחב"יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של החברה על בסיס  )3(
ראו סעיף  2014בדצמבר  31ליום לפירוט אודות היחס האמור . 80%לא יעלה על ) שווי מאזני

  ; לעיל) 3(19.2.1

בפועל  הרבעוני לתשלום הריביתהמשועבדות  FCRהמשולמים ממניות הרבעוני יחס הדיבידנדים  )4(
. 1.5 -כנגד החוב המנוצל על פי מסגרת האשראי במשך שלושה רבעונים רצופים לא יפחת מ

  ;39-היחס האמור עמד על כ 2014בדצמבר  31ליום 

 1.75 - מבכל רבעון או  1.55 - מלא יפחת  FCRלהוצאות המימון של  FCRשל  EBITDA-יחס ה )5(
  ;2.3-כהיחס האמור עמד על , 2014בדצמבר  31ליום . במהלך שלושה רבעונים רצופים

בתוספת המינוף המשתקף בסך האשראי הבנקאי המנוצל מתוך , FCRיחס החוב הפיננסי נטו של  )6(
במשך שלושה  13.5וכן לא יעלה על , 14.2לא יעלה על  FCRשל  EBITDA -ל) מסגרת האשראי
  ;8.4- כמד על היחס האמור ע, 2014בדצמבר  31ליום . רבעונים רצופים

 FCRהמחושב על פי שיעור מניות ( FCRהיחס בין החלק היחסי של החוב הפיננסי נטו של  )7(
המחושב גם ( FCRן של "לחלק היחסי של שווי הנדל, בתוספת החוב בניצול, )המשועבדות לבנק

במשך  80%וכן לא יעלה על  82%לא יעלה על , )המשועבדות לבנק FCRכן על פי שיעור מניות 
  ;44.9%-כ עמד עלהיחס האמור , 2014בדצמבר  31ליום . ה רבעונים רצופיםשלוש

 3.2 - גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, שמירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניות )8(
  .לעיל )2(19.2.1ראו סעיף  2014בדצמבר  31לפירוט בדבר ההון כאמור ליום . ח"מיליארד ש

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בהתאם לדוחותיהם ) א: (בהתקיים אחד מהאירועים הבאים )9(
היחס בין ההתחייבויות הנושאות ) ב(או ; ח"מיליארד ש 5.5 -המאוחדים של החברה יפחת מ

אזי יחס הדיבידנדים המשולמים ; 62.5%ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה יעלה על 
רבעונים  שלושה החוב בניצול במשך המשועבדות לתשלום הריבית בפועל כנגד FCRממניות 
ס החוב המנוצל על פי ההסכם לשווי וכן יח, 1.75 -ל 1.5 - יעלה מ, )לעיל 4ק "בסכאמור (רצופים 

ק "כמפורט בס) (בממוצע של מספר ימי מסחר, על פי מחירן בבורסה(שוק המניות המשועבדות 
  . 80% -ל 85% -יפחת מ") Stop Loss) ("לעיל )1(

המשועבדות לבין שיעור ההחזקות של בעל מניות  FCRין השיעור שמהוות מניות ככל שההפרש ב )10(
אזי יחס החוב בניצול על פי ההסכם לשווי שוק המניות , 10% -יהא נמוך מ FCR -אחר ב

  .  70% - ל 85% -יפחת מ") Stop Loss) ("לעיל )1(ק "בסכמפורט (המשועבדות 

לרבות ביחס ל (העמדת האשראי לפירעון מיידי ל ותנוספ ותמקובל עילותההסכם כולל , כמו כן
FCR( ,שינוי שליטה בחברה או ב: ובהם- FCR )לרבות ביחס להחזקות בעלי מניות אחרים ב - FCR 

ר הדירקטוריון או כמנהל הכללי של "ה חיים כצמן או דורי סגל יכהנו כיו"ולרבות בהתייחס לכך שה
FCR( ,הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , שינוי מבנה או מיזוג)כינוס , לרבות בהקשר של פירוק

הפסקת מסחר בניירות הערך , הפסקת פעילות, )נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל
, ברפים ותנאים מסוימים Cross Default, של החברהבניירות הערך המשועבדים להבטחת האשראי או 

  . ועוד

קו אשראי  –מ ובנק אמריקאי שבבעלותו "סכמי מסגרת אשראי עם בנק לאומי לישראל בעה .19.2.4.
      EQYהמובטח בשעבוד מניות 

מיליון  365לחברה ולחברות בבעלותה המלאה היו הסכמים לקבלת מסגרות אשראי בהיקף כולל של 
בנות בהסכמים התקשרו החברות ה, 2014בחודש יוני . 2016ב בתוקף עד לחודש אפריל "דולר ארה
ב באופן שלאחר "מיליון דולר ארה 115על פיהם בוטלו מסגרות אשראי בהיקף כולל של , עם הבנק

 250על סך של , הפרעון עומדות יתרת מסגרות האשראי לחברה ולחברת בת בבעלותה המלאה
ברה והחהחברה  .ב וכן בוטלו התחייבויותיהן של חלק מחברות הבנות כלפי הבנק"מיליון דולר ארה

מסגרות האשראי נושאות ריבית . ת למשוך סכומים על חשבון המסגרות במטבעות שוניםורשאיהבת 
בתוספת מרווח , בגובה ריבית הבסיס הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים לאשראי הרלוונטי
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חברות שבבעלות  EQYבשעבוד חלק מניות בערבות החברה וכן ת ות האשראי מובטחומסגר. שנקבע
כאשר כמות ( EQY - של החברה ב) כהגדרתו בהסכם(החברה המהוות את אגד השליטה נות של ב

וכן  EQYמהון המניות המונפק והנפרע של ) בדילול מלא( 20%-המשועבדות לבנק לא תפחת מ
או /תהיינה משועבדות לטובת הבנק ובדילול מלא  EQYמהון המניות המונפק והנפרע של  28%לפחות 

שיעור המניות המשועבדות לבנק עמד  2014בדצמבר  31ליום . עבדות לגורם אחרשלא תהיינה משו
ושיעור המניות המשועבדות לבנק בתוספת שיעור  בדילול מלא EQYמהון המניות של  21%- כעל 

  . 32%- המניות שאינן משועבדות לאף גורם אחר עמד על כ

, ר עקרונותיהן מפורטים להלןאת אמות המידה הפיננסיות העיקריות אש ותכולל מסגרות האשראי
 31הן ליום , בכולן עומדת החברה(ואשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי 

  ): 2014בדצמבר 

 3.5 - גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, שמירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניות )1(
  .לעיל) 2(19.2.1 ראו סעיף  2014בר בדצמ 31לפירוט בדבר ההון כאמור ליום . ח"מיליארד ש

המשועבדות לתשלום ריבית בפועל בגין החוב בניצול לא יפחת  EQYיחס הדיבידנד בגין מניות  )2(
  ;14היחס האמור עמד על  2014בדצמבר  31ליום . רבעונים רצופים 3במשך , 1.25-מ

המשועבדות  EQYעל פי שיעור מניות , EQYהיחס בין החלק היחסי של החוב נושא ריבית של  )3(
המחושב גם כן על פי שיעור ( EQYן של "בתוספת החוב בניצול לחלק היחסי של שווי נדל, לבנק

היחס האמור עמד  2014בדצמבר  31ליום . 82.5%לא יעלה על ) המשועבדות לבנק EQYמניות 
  ;35.1%-כעל 

בתוספת המינוף , EQYיחס החוב נושא ריבית נטו של ) א: (אם הופרו שתי אמות המידה הבאות )4(
 31ליום ( 14לא יעלה על  EQYשל  EBITDA-המשתקף בחוב בניצול תחת מסגרות האשראי ל

נטו  EQYיחס החוב נושא הריבית של ) ב( - ו; )6.6- כהיחס האמור עמד על  2014בדצמבר 
 13לא יעלה על  EQYשל  NOIבתוספת החוב הבנקאי החוב בניצול תחת מסגרת האשראי לסך 

  ;)5.8-כהיחס האמור עמד על  2014מבר בדצ 31ליום (

היחס  2014בדצמבר  31ליום . 1.65 -לא יפחת מ EQYלהוצאות המימון של  EBITDA-יחס ה )5(
  ;3.6-כ האמור עמד על

. 75%לא יעלה על , יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה )6(
  ; לעיל )4(19.2.1. עיף ראו ס 2014בדצמבר  31לפירוט בדבר היחס האמור ליום 

לפי (לשווי החזקותיה " סולו מורחב"יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של החברה על בסיס  )7(
ראו סעיף  2014בדצמבר  31לפירוט בדבר היחס האמור ליום . 77.5%לא יעלה על ) שווי מאזני

  ; לעיל )3(19.2.1

מחושב על פי ממוצע של שווי השוק ( EQYיחס החוב בניצול תחת מסגרות האשראי לשווי מניות  )8(
  ;5.6%-כ היחס האמור עמד על 2014בדצמבר  31ליום . 70%לא יעלה על )) NAV(ושווי נכסי נקי 

בממוצע של מספר ימי , על פי מחירן בבורסה( EQYיחס החוב המנוצל לשווי השוק של מניות  )9(
    .5.2%-כהיחס האמור עמד על  2014בדצמבר  31ליום . 85%לא יעלה על ) מסחר

 - לרבות ביחס ל(להעמדת האשראי לפירעון מיידי  ותנוספ ותמקובל עילות יםם כוללמיההסכ, כמו כן
EQY( ,שינוי שליטה בחברה או ב: ובהם - EQY , הליכים משפטיים מהותיים מסוימים) לרבות בהקשר

, EQY או החברה הפסקת מסחר במניות, )כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל, של פירוק
  .ועוד, ברפים ותנאים מסוימים Cross Default, פיצול נכסים או מיזוג

התקשרו , ב כאמור לעיל ובמקביל אליו"מיליון דולר ארה 115חלף ביטול מסגרת האשראי בסך 
החברות הבנות האמורות בהסכם הלוואה לזמן ארוך שאינה מובטחת בשעבוד עם גוף מוסדי בסך 

  .ב"דולר ארהמיליון  100של 

  : אגרות חוב של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה .19.3.

- כ) קרן(לחברה ולחברות הבנות בבעלותה המלאה אגרות חוב בסך של , 2014בדצמבר  31נכון ליום 
אגרות החוב של החברה ). ח הונפקו בשנת הדוח"ש וןמילי 445 -מתוכן כ(ח "ש מיליארד 10.9

, כמו כן. 2014בהתאם לדוח דירוג מחודש אוגוסט Maalot P& Sי על יד) אופק יציב( -ilAAמדורגות 
מחודש בהתאם לדוח דירוג , על ידי מידרוג) אופק יציב( Aa3אגרות החוב של החברה מדורגות 

לפרטים בדבר אגרות החוב של החברה וכן פרטים אודות הנפקות שביצעה בתקופת  .2014 אוקטובר
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דוחות לב 20- א ו20לדוח הדירקטוריון ובאורים  8סעיף  ורא, )לרבות השתתפות בעלת השליטה(הדוח 
  . הכספיים

המובטחות בשעבוד ) 'סדרה י(למעט אגרות החוב , אגרות החוב של החברה אינן מובטחות בשעבוד
אגרות החוב של , כמו כן). לדוח הדירקטוריון 'ו8לפרטים ראו סעיף (על נכסים בבעלות גזית פיתוח 

, כמקובל, ר בהתקיימן למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדתן לפירעון מיידיהחברה כוללות עילות אש
כוללות גם התחייבויות לעמידה באמות מידה ) 'סדרה יב(ואגרות החוב ) 'סדרה יא(כאשר אגרות חוב 
  : פיננסיות כדלקמן

 בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה(התחייבות לעמידה בהון עצמי  - ' אגרות החוב סדרה יא (
בהתקיים שני התנאים ; במשך ארבעה רבעונים רצופים, ב"מיליון דולר ארה 500לי בסך אניממי

במשך  80%יחס חוב נושא הריבית נטו לסך מאזן יעלה על שיעור של  -המצטברים הבאים 
דירוג אגרות החוב במועד מדידת היחס האמור לגבי הרבעון , ארבעה רבעונים רצופים ובנוסף

ונמוך  Maalot S&Pבדירוג ) -BBB(רבעונים האמורים יהא נמוך מדירוג של האחרון מבין ארבעת ה
במקרה שהחברה תידרש לפרוע בפירעון מיידי , בנוסף; מ"בדירוג מידרוג בע Baa3מדירוג של 

) ב( -ח ו"מליון ש 300) א(בסכום שלא יפחת מהגבוה מבין , ותחובות לבעלי אגרות חוב סחיר
וכן מקרה של ; של החברה) בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה(מההון העצמי  12.5%שיעור של 

  . שינוי שליטה בחברה יהוו עילה לפירעון מיידי

  בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה(התחייבות לעמידה בהון עצמי  - ) 'סדרה יב(אגרות החוב (
ני התנאים בהתקיים ש; במשך ארבעה רבעונים רצופים, ב"מיליון דולר ארה 650לי בסך אמינימ

במשך , 80%יחס חוב נושא הריבית נטו לסך מאזן יעלה על שיעור של  - המצטברים הבאים 
דירוג אגרות החוב במועד מדידת היחס האמור לגבי הרבעון , ארבעה רבעונים רצופים ובנוסף

ונמוך  S&P Maalotבדירוג ) -BBB(האחרון מבין ארבעת הרבעונים האמורים יהא נמוך מדירוג של 
במקרה שהחברה תידרש לפרוע בפירעון מיידי , בנוסף; מ"בדירוג מידרוג בע Baa3רוג של מדי

) ב( -ח ו"מליון ש 200) א(בסכום שלא יפחת מהגבוה מבין , סחירותחובות לבעלי אגרות חוב 
וכן מקרה של ; של החברה) בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה(מההון העצמי  10%שיעור של 

  . שינוי שליטה בחברה יהוו עילה לפירעון מיידי

יחס החוב , ב"מיליון דולר ארה 2,063 - כעמד ההון העצמי של החברה על  2014בדצמבר  31נכון ליום 
 S&Pעל ידי ) אופק יציב( -ilAA החוב היהודירוג אגרות  51% -כנושא הריבית נטו לסך המאזן עמד על 

Maalot  ודירוג שלAa3 )מידרוג על ידי) אופק יציב.  
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  : סיכום יתרות הלוואות של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה .19.4.

של החברה וחברות בנות ) כולל חלויות שוטפות(להלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך 
 -ו 11.2.8. אשר פרטים לגביהן ניתנו בסעיפים  ProMed-למעט גזית גרמניה ו(בבעלותה המלאה 

 31נכון ליום , אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי, שהתקבלו למימון פעילותן, )בהתאמה, לעיל 11.3.6.  
 :2014בדצמבר 

 

 
במיליוני (יתרה  

 )ח"ש
שיעור ריבית 
 משוקלל

שיעור ריבית 
 אפקטיבית

תקופת פירעון 
ממוצעת 

 )(*)שנים(

 
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית 

 2.92 2.69% 2.69% 1,220  משתנה מובטחות בשעבוד

 
 הלוואה ממוסדות פיננסים בריבית
 9.59 5.79% 5.79% 686  קבועה שאינה מובטחת בשעבוד

 
אגרות חוב בריבית קבועה מובטחות 

 4.52 5.76% 6.50% 847  בשעבוד

 
 אגרות חוב בריבית קבועה שאינן

 5.50 4.89% 5.19% 9,396  מובטחות בשעבוד

 
אגרות חוב בריבית משתנה שאינן 

 2.56 1.58% 1.14% 646  מובטחות בשעבוד 

 -  -  -  12,795  כ"סה 
 תקופת הפירעון הממוצעת מתייחסת לפירעונם של תשלומי הקרן והריבית*  

 
  :שלהסיכום יתרות אשראי של החברה ושל החברות המאוחדות .19.5.

נכון ליום ) ח"במיליוני ש(ושל החברות המאוחדות שלה (*) להלן פירוט יתרות האשראי של החברה
  :2014בדצמבר  31  
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יתרות בגין אגרות 
סחירות ולא (חוב 

 )סחירות
 10,889  2,828  7,218  4,619  484  -  -  -  26,038

 
יתרות בגין אשראי 

10,321  260  818  -  122  944  3,953  2,318  1,906  (****)בנקאי 

 
36,359  260  818  -  606  5,563  11,171  5,146  12,795  כ התחייבויות"סה

 

מסגרות מאושרות 
של קווי אשראי 

 מתחדשים
 4,002  2,353  2,939  2,447  -  -  125  -  11,866

 
ניצול מסגרות 

 1,663  -  107  -  -  484  142  152  778  (*****)אשראי

 
10,203  -  18  -  -  1,963  2,797  2,201  3,224  יתרה לניצול

 
ערבויות במהלך 
 759  25  41  -  -  313  371  9  -  העסקים הרגיל

 

, ערבויות חוק מכר
ביצוע עבודות 

 ואחרות
 -  -  -  -  997  -  -  -  997 

  . Promed - החברה וחברות בנות בבעלותה מלאה למעט גזית גרמניה ו * 

 -שיתרתם בספרים הינה כ, ח"מיליון ש 1,303 -כ. (נ.קנדי עמיליון דולר  388לא כולל אגרות חוב להמרה  בהיקף של  ** 
).לדוח 7.10.2כמפורט בסעיף (ח "מיליון ש 1,254

 .כולל עודפי עלות שהוכרו במועד רכישתה *** 

 .כולל ניצול מסגרות אשראי מאושרות **** 

 .כולל ניצול בגין מתן ערבויות***** 
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כלולים אמות מידה פיננסיות , בחלק ממסמכי האשראי של החברה ושל חברות מאוחדות שלה .19.6.

תנאים , וכן) לעיל 19.2.5. עד  19.2.1. שאינן מחמירות יותר מאמות המידה המפורטות בסעיפים (
, בחברות מאוחדות, שינוי שליטה בחברה: ובהם, מקובלים נוספים להעמדת האשראי לפירעון מיידי

הליכים משפטיים , שינוי מבנה, ות אשר ניירות הערך שלהן משועבדים להבטחת האשראיאו בחבר
, )כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל, לרבות בהקשר של פירוק(מהותיים מסוימים 
הפסקת מסחר בניירות הערך המשועבדים להבטחת האשראי או ניירות ערך של , הפסקת פעילות

  .  ועוד, החברה

עומדות החברה וחברות הבנות בבעלותה , ולמועד הסמוך לאישור דוח זה 2014בדצמבר  31ון ליום נכ .19.7.
כל , 2014בדצמבר  31נכון ליום , כמו כן. המלאה בכל אמות המידה הפיננסיות החלות ביחס אליהן

בכל אמות המידה הפיננסיות  עומדות, למעט חברת דורי ודורי בניה, החברות המאוחדות של החברה
. ולמיטב ידיעת החברה לא חל כל שינוי בסטטוס האמור נכון למועד דוח זה, החלות ביחס אליהן

ראו באורים , דורי בניה באמות המידה שלהן נכון למועד הדוחולפרטים אודות עמידת חברת דורי 
 דורי בניה אינה עומדת בחלק מאמות, כי נכון למועד הדוח, יצוין .לדוחות הכספיים 6'ד22-ו' ה20

  .שהנפיקה) 'סדרה א(המידה הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות לאגרות החוב 

כאשר מרבית אגרות (מרבית מקורות החוב של החברה משוק ההון המקומי הינם שקליים , כאמור .19.8.
ית נכסי החברה נקובים במטבע חוץ בעוד מרב) החוב הינן צמודות לשינויים למדד המחירים לצרכן

על מנת לצמצם את החשיפה המטבעית של ההון העצמי . של הקבוצהבהתאם למטבעות הפעילות 
, בהתאם לצורך, מבצעת החברה עסקאות החלף לתקופות קצרות וארוכות, לשינויים בשערי החליפין

ההחלף הארוכות מבוצעות  עסקאות. מטבע חוץבובמרביתן מחליפה את החבות השקלית בחבות 
  .אגרות החובבהתאמה מלאה ללוחות הסילוקין של בעיקרן 

קצרות וארוכות בסיס הצמדה ומטבעות לחברה יתרת עסקאות החלף , 2014בדצמבר  31ליום נכון  .19.9.
ח קצרות מועד במטבעות "מיליארד ש 3.1-מתוכן סך של כ(ח "מיליארד ש 8.4- בסך של כמועד 
וויין ההוגן מתוכו ש(ח "ש יוןמיל 277 - שוויין ההוגן של עסקאות ההחלף לתאריך הדיווח הינו כ). שונים

לרבות מידע , למידע נוסף). ח"מיליון ש 78 -של חלויות שוטפות ועסקאות ההחלף הקצרות הינו כ
   .לדוחות הכספיים' ד37באור  ורא ,אודות פירעון עסקאות החלף במהלך תקופת הדוח

  

  מיסוי .20.

שומות , שומות מס של החברההסכמי , לפרטים בדבר חוקי המס החלים על הקבוצה בישראל
  .לדוחות הכספיים 25 באור ורא, ל"ולהשלכות דיני המס על חברות הקבוצה בחו, שבמחלוקת

   

  איכות הסביבה  .21.

מדינתית ומקומית בנושא , לחקיקה ותקינה פדרלית, מעצם החזקתה בנכסי מקרקעין, הקבוצה כפופה .21.1.
או  ולשאת בעלות פינויים, בהקשר לכך הקבוצה עלולה להימצא אחראית בגין. איכות הסביבה

וכן עלולה לשאת (זיהומים וחומרים רעילים המצויים או הנפלטים מנכסיה , תיקונם של מפגעים שונים
אשר עלותם עלולה להיות גבוהה ואף לעלות על ערכם של , )בקנסות ופיצויים בגין מפגעים כאמור

לות כי חלק מהוראות אלו בדבר איכות הסביבה הינן הוראות המטי, יודגש. הנכסים הרלבנטיים
לא נדרשת אשמתם או מודעותם על מנת , קרי(בעלים של נכסים /אחריות מוחלטת על מחזיקים

אי פינוי המפגעים עלול להשפיע לרעה על יכולתה של ). שתתגבש אחריותם בגין מפגעים אלו
. ואף לגרור תביעה משפטית, להשכיר או לשעבד נכסים בהם מצויים מפגעים אלו, הקבוצה למכור

הדורשים טיפול בהיבט סביבתי ולנכסים , מודעת הקבוצה למספר נכסים, 2014בדצמבר  31נכון ליום 
הקבוצה אינה יכולה לערוב לכך כי המידע שברשותה מגלה את כל . אשר מטופלים בהיבט זה

או כי בעלים קודם של נכס מקרקעין שנרכש על , החבויות האפשרויות שלה בגין מפגעים סביבתיים
או כי מסיבה אחרת , ר מצב של הפרה מהותית של הוראות דיני איכות הסביבהידי הקבוצה לא יצ

לשינויים עתידיים בדיני איכות , בנוסף. קיימת או תהיה בעתיד הפרה מהותית של הוראות אלה
עשויה להיות השפעה מהותית על מצבה ) אשר חלה בהם מגמת החמרה בשנים האחרונות(הסביבה 

החברה , 2014בדצמבר  31נכון ליום . ליים והן בהיבטים הפיננסייםהן בהיבטים התפעו, של החברה
מעריכה כי העלויות הצפויות של הקבוצה בקשר עם אחריות בגין נזקים הקשורים בהיבטי איכות 

  . סביבה אינן מהותיות
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. ועל פי עקרונות הקיימות הקבוצה פועלת מתוך שאיפה לנהל את עסקיה באופן ידידותי לסביבה .21.2.
מציג את מדיניות החברה , בין היתר, אשר, אימצה החברה קוד אחריות חברתית, 2012 -ו 2010 יםבשנ

היתה ותמשיך להיות נושא המשקף את גישתה , אחריות חברתית. בנושאים סביבתיים וקהילתיים
  . החיובית והאקטיבית של החברה כלפי נושאים סביבתיים וקהילתיים כחברה גלובאלית מובילה

אמינה כי הצלחה עסקית בת קיימא נבנית לטווח ארוך ולפיכך משקיעה משאבים הנהלת הקבוצה מ
הנהלת הקבוצה סבורה שבטווח . לשימור איכות הסביבה ובניית מרכזים מסחריים ידידותיים לסביבה

שימוש , כך למשל. יצאו נשכרים מאופן פעילות זה, הקמעונאים וחברות הקבוצה, הארוך הצרכנים
, שומרים על איכות הסביבה, לות מחזור חומרים שונים מיטיבים עם הקהילהבאנרגיה ירוקה ופעי

המודעות ההולכת , להערכת החברה, כמו כן. ובטווח הארוך מובילים לחיסכון בעלויות עבור החברה
על פני " ירוקים"וגוברת לשמירה על איכות הסביבה תגרום לאוכלוסיה להעדיף לבקר במרכזי קניות 

  .ובאופן זה תוביל להשבחת שווים של נכסי חברות הקבוצה, םמרכזי קניות רגילי

 המסתייעות גם, מטופל על ידי מנהלים בכירים בחברות הקבוצה, נושא הסביבה וההגנה עליה
  .ביועצים חיצוניים המקדמים את נושא הבנייה הירוקה

, באתרי הבניההן , חברות הקבוצה עושות שימוש במגוון חומרים במהלך פעילותן העסקית השוטפת
במסגרת מאמצי החברות למזער . שם עיקר השימוש הוא בחומרי בניין והן בפעילות משרדית במטה

, נעשה ניסיון לצמצם את השימוש בחומרים שאינם מתכלים, את השפעתן השלילית על הסביבה
להליכי , לעשות שימוש בחומרים ממוחזרים וכן לשלוח מוצרים וחומרים שהשימוש בהם הסתיים

  .או שימוש מחודש/מחזור ו

 LEED" (Leadership in Energy and" בונה מרכזים מסחריים על פי תקן FCR, 2006מאז מאי  .21.3.
Environmental Design certification standards) .מפעילה , כמו כןFCR  פרויקטים לבקרה וחיסכון במים

פרוייקטים  62וכן הבינלאומי  LEED-השקיבלו את תקן פרויקטים  FCR  69-ל, למועד הדוח. ובאנרגיה
 LEED-בהתאם לתקן ה) או יבנו(אשר נבנים ) בשלבי תכנון או בניה(בפיתוח ובפיתוח מחדש 

 BESt (Buildingלקבלת תקן  FCRפועלת  2011החל משנת , כמו כן. או ממתינים לקבלתו הבינלאומי
Environmental Standards ( ארגון אשר מוענק לבניינים קיימים על ידיBOMA (Building Owners and 

Managers Association(, ל, ולמועד הדוח, הסטנדרט הגבוה ביותר לבניינים קיימים בקנדה ואשר הינו-
FCR 84 מפרסמת  2009החל משנת , בנוסף .נכסים שקיבלו תקן זהFCR  דוח קיומיות ואחריות
   .תאגידית

.21.4. CTY היא נחשבת כחלוצה , ובקרב החברות הנורדיות ,הדוגל בקיימות להיות חלוצה בניהול שואפת
תוכנית  CTY -ל .והיא אף זוכה להכרה ולפרסים בשל כך, ביישום עקרונות קיימות במרכזיה המסחריים

שימוש יעיל , חומרי בניה, מחזור, ניהול פסולתולבקרה על פרמטרים כגון מבוססת יעדים לקידום 
על מנת   CTYעודכנה מדיניות הקיימות של  2014בשנת . איכות האוויר ועוד, )אנרגיה ומים(במשאבים 

, בנוסף. והשפעתה על הקהילה הסובבת אותה CTY לשקף בצורה טובה יוצר את סדרי העדיפויות של
כל מרכזיה המסחריים נסקרו בהתאם , וכן, ערכה סקר מקיף לחיסכון באנרגיה CTY 2011בשנת 

שהינה תוכנית פנימית המשמשת לקידום , Green Shopping Center Management Programלתוכנית 
קיבלו תקני  CTYמספר מרכזים מסחריים בבעלות , בשנים האחרונות, כמו כן. התפתחות ברת קיימא

LEED ,לרבות את תקן ה - LEED Platinum )תקן ה- LEED ארגון ה 2013בשנת , )הגבוה ביותר - 
(European Public Real Estate) EPRA ח הקיימות של הכריז על דוCTY כעל אחד מהטובים בתעשייה ,

בפעם השלישית בגין הניהול והיישום יוצא  Sustainability Best Practices - זכתה בפרס הוכן היא 
    .הדופן של ענייני קיימות מהותיים

.21.5. ATR במסגרת זאת פועלת . שואפת לייעל את פעילותה ונכסיה במטרה לפעול ברוח עקרונות הקיימות
ATR כמו כן. תוך השקעה בייעול תשתיות, מצום צריכת האנרגיה שלהלצ ,ATR  החלה להשתמש

בשנת , כהכרה על מאמציה. בקריטריונים מתחום הקיימות במסגרת הערכת נכסים לרכישה עתידית
 2014במהלך שנת . בפולין את פרס הבניינים הירוקים במרכז ומזרח אירופה ATRקיבלו אנשי  2013

אשר יגבירו את השקיפות , ה למטרה למסד גישה זו באמצעות נהלים פורמאלייםשמה ל ATRהנהלת 
 JLL Upstream לשותפות ארוכת טווח עם ATRנכנסה  2014במהלך שנת . של פעילותה בתחום זה

Sustainability team , ביצעה , במסגרת זו. ן"בנושאי קיימות בנדל בינלאומיתשהינה מומחיתATR 
אשר תרמה לזיהוי הסוגיות המהותיות החשובות ביותר , ות העבודה בהביקורת והערכה של שיט

אשר תפוקח על ידי , יצרה מדיניות קיימות סביבתית ATRהנהלת , בתוצאה מפעולות אלה. בנושא
  .ATRועדת הקיימות של 
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.21.6. EQY הוטמעה תכנית מיחזור , 2008בשנת . יותר" ירוקים"משקיעה בהפיכת מרכזי הקניות שלה ל
  . רחבה בנכסיה

, מים, קרקע, נלקחים בחשבון נושאי אנרגיהבישראל גזית פיתוח  במסגרת פעילות הפיתוח של .21.7.
.מושפכים וכיוצא באלו בהליכי התכנון והביצוע וזאת במקביל לניהול הסביבתי של הליך הבניה עצ

    

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .22.

בהיבטים שונים כמקובל לגבי הקמה , נכסי הקבוצה כפופים לחוקים ותקנות שונים באזורי פעילותם .22.1.
, דיני תכנון ובנייה: ובין היתר בהיבטים הבאים, והפעלה של נכסי מקרקעין מסחריים באותם אזורים

דינים במישור המוניציפאלי בקשר , )רי בנייהכגון הית(רגולציה על הקמת ופיתוח נכסי מקרקעין 
דינים הנוגעים להתאמת הנכסים לאנשים עם מוגבלויות ודיני , לרישוי השימוש בנכסים והפעלתם

נכסיה עומדים באופן מהותי בדרישות החוק להפעלתם ואולם , להערכת החברה. איכות הסביבה
של אימוצם של חוקים , שתהיינהאם וככל , החברה אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות
על נכסים קיימים או נכסים שתרכוש הקבוצה , ותקנות חדשים או תיקונים לחוקים ותקנות קיימים

  .בעתיד

כפופות , בהיותן חברות ציבוריות, חברת דורי ודורי בניה, EQY, FCR, CTY, ATRוכן , החברה, כמו כן .22.2.
החלים על כל אחת ) לרבות כללי ממשל תאגידי( לרגולציה בתחום דיני ניירות הערך ולכללי הבורסה

עמידה בדרישות אלו כרוכה . בהתאם למקום התאגדותן ולמקום המסחר במניותיהן, מהחברות הללו
והפרתן עלולה להטיל על חברות אלו קנסות , בעלויות גבוהות לחברה ולחברות הקבוצה האמורות

  .ואף לעלות לכדי עבירה פלילית

ובמטרה לאתר , א"התשע) תיקוני חקיקה(יכי אכיפה ברשות ניירות ערך בהמשך לחוק ייעול הל
  .פנימית בדיני ניירות ערךהחברה תוכנית אכיפה  אימצה, ולמנוע הפרות בדיני ניירות ערך

 2013 –ד "התשע ,לקידום התחרות וצמצום הריכוזיותחוק  פורסם ברשומות 2013דצמבר  בחודש .22.3.
חית את רמת הריכוזיות במשק הישראלי באמצעות שלושה אשר מטרתו להפ ,")הריכוזיות חוק("

) ב(; הטלת מגבלות מבניות וכללי ממשל תאגידי על החזקה במבנה פירמידיאלי) א: (נדבכים מרכזיים
הטלת מגבלות על ) ג(; הפרדה בין החזקה בפעילות ריאלית משמעותית ופעילות פיננסית משמעותית

 . הקצאת נכסי המדינה

  החוק אוסר על שליטה במבנה הכולל יותר משתי שכבות של  – פרימדיאליהחזקה במבנה
תוך קביעת תקופת מעבר בת שש שנים ממועד פרסום החוק ביחס , תאגיד מדווח בישראל

. להחזקה בשכבה שלישית וארבע שנים ממועד פרסום החוק להחזקה בשכבה רביעית ומטה
חברת דורי נחשבת כחברת שכבה , יההחברה נחשבת כחברת שכבה שני, בהתאם להוראות החוק

ועל כן עד לתום תקופות המעבר על הקבוצה  ,שלישית ודורי בנייה נחשבת כחברת שכבה רביעית
במהלך תקופות , כמו כן. ד בהוראות חוק הריכוזיותובאופן שיעמ במבנה הקבוצהלערוך שינויים 

י מחמירות יותר ביחס להרכב יחולו הוראות ממשל תאגיד, על דורי בניה ועל דורי קבוצה, המעבר
ככל שבתום תקופות המעבר האמורות החברה לא תעמוד בהוראות חוק . הדירקטוריון שלהן

השכבה ת ובחברשלה סנקציות שמהותן פגיעה באמצעי השליטה היא תהא חשופה ל, הריכוזיות
את אמצעי באמצעות מינוי נאמן בידי בית המשפט שתפקידו למכור , שיוחזקו על ידה בניגוד לחוק

  . ןהשליטה בה

הוראות לעניין  לקבועשר האוצר ונגיד בנק ישראל במסגרת פרק זה בחוק הוטל על  ,בנוסף
בידי ) בעל שליטה והחברות בשליטתו(מגבלות על אשראי שיינתן לתאגיד או לקבוצה עסקית 

בהתחשב בין היתר בחבות של כל תאגיד או בסך חברות הקבוצה , במצטבר, גופים פיננסיים
ם שר האוצר ונגיד בנק ישראל רשאים לקבוע כי הוראות כאמור יחולו גם על קבוצות לווי. העסקית

הוראות אלו יקבעו בתוך שנה ממועד  .ועל חברות קשורות שמתקיימים בהם תנאים כפי שיקבעו
בשנה  ןכאשר ניתן להאריך את התקופה להתקנת, )2014עד דצמבר (פרסום חוק הריכוזיות 

  . נוספת

  החוק אוסר על החזקה מקבילה של תאגידים  –הפרדה בין תאגידים ריאליים ופיננסיים
ביום . מעבר לרף שנקבע, )כהגדרתם בחוק(תיים ותאגידים פיננסיים משמעותיים ריאליים משמעו

פרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות במשק את רשימת התאגידים הריאליים , 2014בדצמבר  11
ועל כן חלות עליה ועל בעלי השליטה בה מגבלות על החזקה , ובכללם החברה, המשמעותיים
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וכן הוטלו מגבלות על החזקה בחברה בידי , בר לרף מסויםבתאגידים פיננסיים משמעותיים מע
 .גופים פיננסיים משמעותיים ובעלי השליטה בהם

 .א לדוחות הכספיים2הלן ובאור ל 28.3.9לפרטים נוספים ראו סעיף 

אשר מונתה על רקע הסדרי החוב , הגישה הוועדה לבחינת הסדרי חוב בישראל 2014בחודש נובמבר  .22.4.
המליצה , בין היתר. המלצותיה לשר האוצר ולנגידת בנק ישראל) אנדורן ועדת(הרבים בישראל 

חובות גילוי ביחס לאשראי שנלקח , הוועדה על קביעת כללים למתן הלוואות לרכישות ממונפות
חובת גילוי על התנהלות בעבר של בעלי שליטה בחברה , למימון רכישת מניות שליטה בתאגיד

אשראי לקבוצה עסקית וקביעת כללים למתן אשראי לפי מאפיינים קביעת מגבלות , בקשיים פיננסיים
  .  טרם נקבעו הוראות כאמור, נכון למועד הדוח. שונים

 

   הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים .23.

  ארגון עם קבוצת נורסטאר-הסכם רה .23.1.

יון והאסיפה הדירקטור, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, התקשרה החברה, 2012בפברואר  1ביום 
, ")נורסטאר ישראל("מ "בהסכם עם נורסטאר החזקות ונורסטאר ישראל בע, הכללית של החברה

נורסטאר החזקות ונורסטאר ישראל הינן בעלות (שהינה בבעלותה המלאה של נורסטאר החזקות 
הכולל את שלושת היסודות המפורטים , ")קבוצת נורסטאר: "השליטה בחברה ותקראנה להלן ביחד

אישור עדכון תנאי הסכם הניהול שנחתם בין החברה ובין ) א"): (נורסטאר- הסכם גזית("לן לה
תיקון הוראות אי ) ב(; 2011בנובמבר  16בתוקף החל מיום , 1998נורסטאר ישראל בחודש יולי 

מתן ) ג(- ו; 2011בנובמבר  16בתוקף החל מיום , התחרות הקיימות בין החברה וקבוצת נורסטאר
לרבות באמצעות (ום לנורסאטר בקשר עם ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידה זכויות ריש

הסכם זה החליף ועדכן הסכם קודם בין , בין היתר. כמפורט להלן, )חברות בנות בבעלותה המלאה
' תיקון מס(אשר הסתיים לאור הוראות המעבר שנקבעו במסגרת חוק החברות , 1998הצדדים משנת 

ביחס לאישור התקשרויות חריגות של חברה ציבורית עם בעלת השליטה בה  ,2011 –א"התשע, )16
והינו כפוף להוראות חוק החברות בדבר אישור עסקאות חריגות עם בעלת ( אחת לשלוש שנים

אישרה מחדש האסיפה הכללית של החברה  2014בחודש ספטמבר  .)השליטה מידי שלוש שנים
את תניית אי התחרות וההסכם לקבלת שירותי ) החברהלאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון (

לתקופה של שלוש , )להלן' ק ב"למעט עדכון דמי הניהול כמפורט בס(ניהול ללא שינוי בתנאיהם 
  .2014, בנובמבר 16החל מיום , שנים

  :נורסטאר-להלן עיקרי הסכם גזית

  תיקון תניית אי התחרות  .א

נורסטאר בהסכם לביצוע הקצאה פרטית של התקשרו החברה וקבוצת , 1998בחודש אוגוסט 
ן "אשר נועד לרכז במסגרת החברה את כל פעילות הנדל, מניות החברה לקבוצת נורסטאר

בהתאם לכך נקבעו בהסכם . של קבוצת נורסטאר ושל החברה, ן"וההחזקות בתחום הנדל
ורט כמפ, נורסטאר- אשר עודכנו במסגרת הסכם גזית, ל תניות אי תחרות בין החברות"הנ

  :להלן

נורסטאר החזקות התחייבה כי כל עוד תהיה קבוצת נורסטאר בעלת השליטה היחידה בחברה 
או מבני /הניהול והפיתוח של מרכזי קניות ו, בתחום הבעלות, כעיסוק עיקרי, והחברה תעסוק

או תשלוט ותחזיק כפעילות עיקרית בחברות העוסקות כפעילות עיקרית /משרדים רפואיים ו
הניהול והפיתוח של מרכזי , לא תעסוק קבוצת נורסטאר בתחום הבעלות, אמוריםבתחומים ה

קניות או מבני משרדים רפואיים ולא תחזיק במניות של חברות העוסקות בתחום זה כתחום 
, או החזקה כאמור אשר תוצענה לה/והצעות לעיסוק ו) למעט ההחזקה בחברה(פעילות עיקרי 

יל לא יחול על השקעות פיננסיות במניות של חברות האמור לע. תועברנה על ידה לחברה
הניהול והפיתוח של , אשר עוסקות בתחום הבעלות, ל"הנסחרות בבורסה בישראל או בחו

ובלבד שקבוצת נורסטאר לא תחזיק , או מבני משרדים רפואיים כתחום עיקרי/מרכזי קניות ו
יית אי התחרות כוללת תנ. או יותר מהון המניות המונפק שלה 5%בחברה בודדת כאמור 

ן שאינו מרכזי "תבקש לפעול בתחום כלשהו מתחומי הנדל קבוצת נורסטארלפיה אם , הוראה
ורק , יהיה עליה ראשית להציע את הפעילות הנבחנת לחברה, קניות או מבני משרדים רפואיים

תאשר כי אינה מעוניינת לבצע את הפעילות , הבאישור ועדת הביקורת של, אם החברה
זכות . רק אז תוכל נורסטאר לבצע פעילות כאמור בעצמה, נורסטארקבוצת נת על ידי הנבח
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ההצעה הראשונה תמשיך ותהא תקפה גם על עסקאות ספציפיות בתחום הפעילות שנבחן על 
במועד בו תחליט ועדת הביקורת של החברה . נורסטאר ונדחה על ידי החברהקבוצת ידי 

, ח מיידי"היא תמסור על כך דו, ן מסוים"ול בתחום נדללראשונה כי היא אינה מעוניינת לפע
או /החברה תמסור בדוחות התקופתיים ו, כמו כן. שיפרט את תחום הפעילות המוצע כאמור

נורסטאר בתקופה הרלוונטית אשר קבוצת הרבעוניים שלה פרטים בדבר עסקאות שביצעה 
ובלבד שלא יימסרו  ,הוצעו מלכתחילה לחברה ואשר החברה החליטה שלא לבצען כאמור

וכן הנימוקים , פרטים אודות עסקאות קונקרטיות שלא פורסמו עד אותו מועד על ידי נורסטאר
, להסרת ספק מובהר. המפורטים שהביאו את ועדת הביקורת לדחות את העסקאות האמורות

לא יחול לגבי פעילות בתחום , האמור לעיל, כי עקרון הענקת זכות ההצעה הראשונה לחברה
נורסטאר לפעול כלל קבוצת אשר בהם לא תוכל , כזי קניות ובתחום מבני משרדים רפואייםמר

  .כל עוד מתקיימים תנאי סעיף אי התחרות

  הסכם לקבלת שירותי ניהול  .ב

על פיו , בין הצדדיםשהיה קיים נורסטאר עודכנו תנאי הסכם הניהול -במסגרת הסכם גזית
  "):הסכם הניהול החדש("כדלקמן  ,לעניקה החברה לקבוצת נורסטאר שירותי ניהומ

על פי הסכם הניהול החדש תמורת שירותי הניהול שמשלמת נורסטאר ישראל לחברה עודכנה 
, מ"ח בתוספת מע"ש 122,000כך שהיא עומדת על תשלום חודשי בסך  2014בחודש ספטמבר 

דמי ). "דמי הניהול(" )2014ששולמו על פי ההסכם עד לחודש נובמבר (ח "ש 105,000חלף 
להסכם נוסף פירוט בדבר סוגי , לשם הבהרה, כמו כן. הניהול צמודים למדד המחירים לצרכן

ניהול , שירותי מזכירות: השירותים המוענקים מכוחו באופן שאלה כוללים את השירותים הבאים
, שירותים משפטיים, תקשורת, מחשוב ומערכות מידע, גזברות, )כולל דיווח לרשויות(כספים 
הכוללות את (שוק ההון והשקעות נורסטאר ישראל וחברות מקבוצתה , במימון בנקאי טיפול

תוקף הסכם הניהול החדש ביחס לשירותי הניהול הינו לתקופה ). נורסטאר וחברות בשליטתה
הוארך לתקופה  2014בחודש ספטמבר , כאמור( 2011בנובמבר  16שנים החל מיום  שלוששל 

לתקופות , מעת לעת, בסיומן יתחדש מאליו, )2014ובמבר בנ 16של שלוש שנים החל מיום 
כאשר כל אחד מהצדדים יהא רשאי שלא לחדשו בהודעה בכתב , שנים כל אחת 3בנות 

בכפוף לדרישות , והכל(ופת ההסכם ימים לפני תום תק 90 - לא יאוחר מ, שתינתן לצד השני
  ).החברות חוק

  הענקת זכויות רישום לקבוצת נורסטאר  .ג

הנפקת החברה ("יורק -הנפקת ורישום מניות החברה למסחר בבורסה של ניו עם השלמת
העניקה החברה לנורסטאר זכויות רישום מסויימות בקשר עם מניות , ")בבורסה של ניו יורק
, )Registration Rights(לרבות באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה , החברה שבבעלותה

  : אשר עיקריהן כמפורט להלן

Piggyback Registraton –  או ניירות ערך (בכל עת בה החברה תפעל לרשום מכירת מניות שלה
תעמוד לנורסטאר ") SEC"- ה(באמצעות רשות ניירות ערך האמריקאית ) המירים למניותיה

  . הזכות להצטרף לרישום מניות החברה שבבעלותה

Non-Shelf Registered Offering Demand – מהחברה לבצע  נורסטאר תהא רשאית לדרוש
או  Form F-1(תשקיף מלא /רישום למסחר של מניות החברה שבבעלותה על פי מסמך רישום

החל מפקיעת תקופת החסימה שתחול על החברה , בכל עת, )כל טופס רישום מתאים אחר
ועל נורסטאר לביצוע הנפקות בקשר עם הנפקת מניותיה של החברה לראשונה בבורסה של 

ובלבד שהמניות שהיא , הא רשאית לממש את זכותה כאמור פעמיים בלבדנורסטאר ת. יורק-ניו
ב או "מיליון דולר ארה 30 - מבקשת למכור בהצעה הינן בעלות שווי שוק שלא יהא נמוך מ
  .לפי הנמוך מביניהם, מלוא המניות שתהיינה בבעלות נורסטאר וגופים הקשורים אליה

Shelf Registration Demand – אית לדרוש מהחברה לבצע רישום למסחר נורסטאר תהא רש
או כל טופס רישום  Form F-3(של הצעת מניות החברה שבבעלותה על פי מסמך רישום מקוצר 

במקרה . בכל עת בה החברה תהא רשאית על פי דין לבצע רישום מקוצר כאמור) מתאים אחר
פעמיים בכל נורסטאר תהא רשאית להפעיל את זכותה כאמור , של הצעה מגובה בחיתום מלא

ובלבד שהמניות שהיא מבקשת למכור בכל הצעה הינן בעלות שווי שוק שלא , שנה קלנדרית
ב או מלוא המניות שתהיינה בבעלות נורסטאר וגופים "מיליון דולר ארה 30 -יהא נמוך מ

  .לפי הנמוך מביניהם, הקושרים אליה
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נורסטאר הינו במסגרת במקרה בו רישום מניות החברה שבבעלות , על אף האמור לעיל
ככל שהחתמים ימליצו על הגבלת כמות , הנפקת מניות על ידי החברה המובטחת בחיתום

החברה תהא רשאית להגביל את כמות המניות , המניות שיירשמו למסחר במסגרת ההנפקה
בהתאם לכללי העדיפות שנקבעו , שנורסטאר תהא רשאית לרשום על פי זכויותיה לעיל

לרבות נסיבות בהן מסמך הרישום יגרום לחברה נזק (בנסיבות מסויימות , כמו כן. בהסכם
  .בכפוף למגבלות המפורטות בהסכם, לחברה זכות לדחות את פרסום מסמך הרישום, )מהותי

החברה תישא בכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיה על פי ההסכם בקשר עם רישום 
למעט (ייעוץ משפטי , הוצאות דפוס, והגשה לרבות אגרות רישום, למסחר של מניות מכוחו

  . 'שירותי רואה חשבון וכו, )יועצים משפטיים שייצגו את בעלי המניות המוכרים בלבד

בכפוף לכך , החברה תהא רשאית להתקשר בהסכמי זכויות רישום עם בעלי מניות אחרים
ככל שהן תהינה (שנורסטאר תהא זכאית לאותן זכויות רישום שיוענקו לבעלי המניות האחרים 

  ).עדיפות על הזכויות המוענקות לנורסטאר על פי הסכם רישום הזכויות

, זכויות הרישום המפורטות לעיל יחולו גם על כל ניירות הערך שיונפקו ביחס לאותן מניות
, כמו כן. 'מיזוג וכו, איחוד הון, שינוי הון, פיצול מניות, לרבות עקב חלוקת מניות הטבה

, לכל נעבר, כולן או חלקן, אית להעביר את זכויותיה על פי ההסכם האמורנורסטאר תהא רש
  .מהמניות הרגילות הניתנות לרישום 5%בכפוף לכך שיועברו לפחות 

הפסד או הוצאה , החברה תשפה את נורסטאר וגורמים מטעמה בגין כל נזק, בכפוף לחריגים
כלל במסמך רישום או בתשקיף שנגרמו כתוצאה ממידע שגוי שנ) לרבות שכר טרחת עורך דין(

למעט ככל ומידע שגוי , או כתוצאה מהפרת הדין על ידי החברה בקשר עם רישום כאמור
נורסטאר תשפה את החברה וגורמים , בכפוף לחריגים, כמו כן. כאמור נמסר על ידי נורסטאר

מטעמה בגין כל נזק כאמור לעיל שנגרם כתוצאה ממידע שגוי שנכלל במסמך רישום או 
סכום השיפוי בו תחוייב נורסטאר לא יעלה , בכל מקרה. תשקיף ושהועבר על ידי נורסטארב

  .על סכום התמורה נטו שתתקבל ממכירת ניירות הערך על ידה במסגרת הרישום הרלבנטי

, תוקף הסכם זכויות הרישום הינו לתקופה שהחל ממועד הנפקת החברה בבורסה של ניו יורק
שנים ממועד  עשרניירות ערך הזכאים לרישום מכוחו או עד לחלוף ועד למועד בו לא ייוותרו 

  . )והכל בכפוף להוראות חוק החברות( לפי המוקדם מביניהם, חתימתו

   EQY - בקשר ל LIHהסכם בעלי מניות עם  .23.2.

התקשרו החברה וחברות בנות של , CSCבהסכם ההשקעה עם  EQYבד בבד עם התקשרותה של 
 CSCוחברת האם שלה  LIHעם ") קבוצת גזית: "להלן בסעיף זה( EQYהחברה המחזיקות במניות 

ותוקן ( 2011בהסכם בעלי מניות שנכנס לתוקף בחודש ינואר , EQY-ו") קבוצת ליברטי: "להלן יחדיו(
נקבעו הסדרים למינוי ) א: (את העקרונות הבאים, בין היתר, ואשר קובע, )2011בחודש ספטמבר 

ל פיהם התחייבה קבוצת גזית לתמוך במינוי של דירקטור אחד שיומלץ ע, EQYדירקטורים לדירקטוריון 
ואילו זו האחרונה התחייבה להצביע בעד מינוי הדירקטורים שיומלצו על ידי , על ידי קבוצת ליברטי

קבוצת ליברטי העניקה לקבוצת גזית זכות הצעה ראשונה במקרה של מכירת מניות ) ב(; קבוצת גזית
EQY ,ככל שלא תמומש על ידי (אשונה וכן זכות הצעה רEQY ( לרכישת יחידות התאגיד המשותף

הוענקה זכות הצטרפות לקבוצת ליברטי במקרה של עסקת ) ג(; )וקבוצת גזית LIHהמוחזק על ידי (
קבוצת ליברטי התחייבה ) ד(; EQY-של קבוצת גזית שיש בה משום שינוי שליטה ב EQYמכירת מניות 

וכן התחייבה שלא , EQY-ות אשר יהיה בהן משום ניסיון רכישת שליטה בלהימנע מביצוע פעולות שונ
  . מעל רף שהוסכם EQYלרכוש ניירות ערך של 

או עד , )2021עד לחודש מאי , דהיינו(שנים ממועד כריתתו  עשרתוקף הסכם בעלי המניות הינו ל
) על בסיס דילול מלא( EQYמההון המונפק של  20%- יפחתו מ EQY -אשר החזקותיה של הקבוצה ב

על ( EQYמההון המונפק של  3%- יפחתו מ EQYאו עד אשר החזקותיה של קבוצת ליברטי במניות 
אינה  LIHנכון למועד הדוח , למיטב ידיעת החברה( על פי המוקדם מביניהם, )בסיס דילול מלא

  .)מחזיקה בזכויות הצבעה

   FCR-הסכם בעלי מניות עם אלוני חץ בקשר ל .23.3.

, בסעיף זה להלן; יחד עם חברות בנות בבעלותה המלאה(התקשרה החברה , 2011נואר בי 9ביום 
בסעיף ; יחד עם חברות בנות בבעלותה המלאה(בהסכם בעלי מניות עם אלוני חץ ") החברה: "יחדיו

הסכם זה החליף את הסכם בעלי . FCRבקשר להחזקותיהם במניות ") קבוצת אלוני חץ: "זה להלן
, 2014בדצמבר  31נכון ליום , למיטב ידיעת החברה. 2000ם מחודש אוקטובר המניות בין הצדדי
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, בין היתר, הסכם בעלי מניות האמור קובע. FCRמהון המניות של  8.3%- בכמחזיקה קבוצת אלוני חץ 
על פיהם החברה , FCRנקבעו הסדרים למינוי דירקטורים לדירקטוריון ) א: (את העקרונות הבאים

בהתקיים תנאי , FCRבמינוי עד שני נציגים של קבוצת אלוני חץ לדירקטוריון  כי תתמוך, התחייבה
מונה מטעם קבוצת אלוני , דוחהנכון למועד . FCRהחזקות מסוימים של קבוצת אלוני חץ בהון מניות 

קבוצת אלוני חץ התחייבה במקביל לתמוך במינוי נציגי . FCRחץ דירקטור אחד בלבד לדירקטוריון 
ניתנה ) ב(; חברים 15-לא ימנה יותר מ FCRהוסכם כי דירקטוריון , כן. FCRוריון החברה לדירקט

 Drag(בנסיבות מסוימות  FCRלחברה זכות לחייב את אלוני חץ להשתתף בעסקת מכירת מניות של 
Along Rights( ;)ג ( ניתנה לקבוצת אלוני חץ זכות הצטרפות במכירת מניותFCR  על ידי החברה)Tag 
Along Rights( ,בהתקיים תנאים מסוימים ;)במקרה בו ירכוש מי מהצדדים ניירות ערך נוספים של ) ד

FCR ,ה(; כי אז על הצד הרוכש להציע לצד השני לרכוש חלק יחסי מניירות הערך שנרכשו על ידו (
כך שבמידה וקבוצת אלוני חץ תמכור מניות , )Right of First Offer(ניתנה לחברה זכות הצעה ראשונה 

FCR , למעט במקרים של מכירת המניות (תינתן לחברה זכות לרכוש כל או חלק כלשהוא מהמניות
) ו(; )FCRמהון המניות  1%או במקרה של מכירת עד ', הצעת החלפה וכו, מיזוג, בהתאם להצעת רכש

לא תנקוט בפעולות שונות המפורטות היא , קבוצת אלוני חץ התחייבה כי כל זמן שההסכם תקף
לבד או , או ניסיון לרכוש את השליטה בה FCRשיש בהן משום התערבות באופן ניהולה של  ,בהסכם

  .FCRללא הסכמה מראש ובכתב של דירקטוריון , ביחד עם אחרים

עד לחודש , דהיינו(שנים  עשרתוקף הסכם בעלי המניות בין החברה לקבוצת אלוני חץ הינו ל
מההון המונפק  3%-יפחתו מ FCRאו עד אשר החזקותיה של קבוצת אלוני חץ במניות ) 2021אוקטובר 

מההון המונפק  20%-יפחתו מ FCR- ימים רצופים או במקרה בו החזקות החברה ב 90למשך  FCRשל 
ד מהצדדים רשאי להביא כל אח, כמו כן. על פי המוקדם מביניהם, ימים רצופים 90למשך  FCRשל 

   .ימים ממועד שינוי שליטה באלוני חץ 60הסכם זה לכדי סיום תוך 

     ATR-בקשר ל מיםהסכ .23.4.

אשר , באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה של החברה(במסגרת הסכם שנחתם בין החברה  .23.4.1.
 -ו") המשקיעים: "יחדיו( CPI, ")חברת הבת: "זה ק"בס; ATR-באמצעותה בוצעו השקעות החברה ב

ATR  במסגרתו הומרו אגרות חוב של , 2009בחודש ספטמברATR שהוחזקו בידי המשקיעים למניותיה ,
 ATRכי במסגרת ההתקשרות לרכישת מניות , יצוין. שיפורטו להלןהעקרונות , בין היתר, נקבעו

רה מכח ההסכם האמור והחב CPIבוטלו זכויותיה של , לעיל 1.1כמפורט בסעיף  CPIשהוחזקו על ידי 
  .לבדה זכאית לממש את כלל הזכויות על פיו

כפי שנקבעה בהסכם קודם בין (רשימת הנושאים לגביהם הוענקו למשקיעים זכויות וטו  )א(
סמוך (מיליון מניות לפחות  20- כי כל עוד מחזיקים המשקיעים ב, כך שנקבע, צומצמה) הצדדים

שת הסכמתם לשם ביצוע נדר, )ATR מיליון מניות 154.6- החברה בכמחזיקה , למועד הדוח
מכירת : לרבות, לגביהן נקבעו רפים של מהותיות בהסכם, ATRפעולות מהותיות מסוימות של 

שינוי משטר ; התקשרות בהסכם מהותי; ביצוע רכישה או התקשרות בעסקאות; ATRנכסים של 
נקבע כי החלטה לגבי שינוי מהותי בעסקי אחת , בנוסף. ATRל "מינוי מנכ; ATRהמס שחל על 

למעט ( ATRאו כל חברה מקבוצת  ATRולגבי הנפקת ניירות ערך על ידי  ATRמחברות קבוצת 
כן נקבעו . ATRבאסיפה הכללית של  2/3תהיה ברוב מיוחד של ) חריגים שנקבעו בהסכם

  .  למשקיעים זכויות לקבלת מידע

דירקטורים  ארבעה) חברים 10מתוך דירקטוריון שלא יעלה על (נות המשקיעים יהיו זכאים למ  )ב(
 60דירקטורים כל עוד הם מחזיקים  שלושה; מליון מניות 80) במצטבר(כל עוד הם מחזיקים 

ודירקטור אחד כל עוד הם ; מליון מניות 40דירקטורים כל עוד הם מחזיקים  שני; מליון מניות
  .מליון מניות 20מחזיקים 

יהיו זכאים למנות את רוב חברי וועדת המינויים של הדירקטוריון הממליצה על מינוי המשקיעים   )ג(
כל עוד המשקיעים מחזיקים במצטבר , ר הדירקטוריון"יתר חברי הדירקטוריון ולמנות את יו

  .מיליון מניות 55לפחות 

מערך  בוטל הסכם בעלי המניות שהסדיר את, CPIמידי  ATRרכישת מניות  במסגרת הסכם, כמו כן .23.4.2.
 .ATR-בקשר להחזקותיהם ב CPIהיחסים בין החברה לבין 
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  הסכם בעלי מניות בקשר לגזית פיתוח   .23.5.

חברת ("במערכת הסכמים עם מר רונן אשכנזי וחברה בשליטתו  2006החברה התקשרה בחודש מאי 
 31 נכון ליום. זכויות והתחייבויות הצדדים בקשר להחזקתם בגזית פיתוחהמסדירים את ") אשכנזי

וחברת , )בדילול מלא 75%( מהון המניות של גזית פיתוח 84.65% - מחזיקה החברה ב, 2014בדצמבר 
   .32)עילל 11.1.9כמפורט בסעיף ; בדילול מלא 25%( מהונה המונפק 15.35% - אשכנזי מחזיקה ב

  .לעיל 11.1.9. לזכויות והתחייבויות החברה בקשר עם העמדת מימון לגזית פיתוח ראו סעיף 

יכלול דירקטוריון גזית , )2014כפי שתוקן בחודש אוקטובר ( על פי הסכם בעלי המניות שבין הצדדים
כאשר לחברת אשכנזי תהיה זכות למנות , חברים על פי קביעת החברה ששהפיתוח בין שלושה ל

החלטות מסוימות של האסיפה הכללית של בעלי מניות גזית פיתוח ושל הדירקטוריון . דירקטור אחד
שינוי זכויות הנלוות למניות של גזית , בדבר שינוי תקנון באופן הפוגע בזכויות בעלי המניות(לה ש

תתקבלנה , )פירוקה וכן החלטה להנפיק מניות או ניירות ערך המירים שלה בבורסה כלשהי, פיתוח
  .מהנוכחים והמצביעים 86%ברוב מיוחד של 

אשר נכנס לתוקף , ן גזית פיתוח לבין חברת אשכנזינחתם הסכם ניהול בי, 2013בחודש ינואר , כמו כן
אשר לפיו יעניק מר רונן אשכנזי שירותי ניהול לגזית פיתוח , 2012רטרואקטיבית החל מחודש ינואר 

עניק מר הבמסגרת הסכם זה ). הסכם זה החליף הסכם קודם בין הצדדים(שנים  חמשלתקופה של 
  .2014ודש נובמבר עד לח ל גם לקבוצת דורי"אשכנזי שירותי מנכ

 CTY-בקשר ל CPPIBEHבעלי מניות עם  הסכם .23.6.

בקשר עם החזקותיהם  Governance Agreement -ב CPPIBEHעם  2014התקשרה בחודש מאי החברה 
על פיהם התחייבה החברה , CTYהסדרים למינוי דירקטורים לדירקטוריון , בין היתר, הקובע, CTY - ב

כאשר לפחות אחד מהם יהיה בלתי , CPPIBEHלתמוך במינויים של עד שני דירקטורים שיומלצו על ידי 
התחייבה לתמוך במינויים של עד שלושה דירקטורים  CPPIBEH -ו, CPPIBEH-והן ב CTY-תלוי הן ב

כות הצטרפות למכירה של מניות ז CPPIBEH-וכן התחייבות החברה להעניק ל, שיומלצו על ידי החברה
CTY  מהון המניות של  5%בהיקף העולה עלCTY ההסכם . עשר חודשים- במהלך תקופה של שנים

 10%- תחזיק פחות מ CPPIBEH) 2(; תום עשר שנים ממועד חתימתו) 1: (יסתיים במועד המוקדם מבין
  .CTYל מהון המניות ש 20%-החברה תחזיק פחות מ) 3(או ; CTYמהון המניות של 

  

       הליכים משפטיים  .24.

  . לדוחות הכספיים' ד26באור  ורא, הקבוצה צד להםהחברה ומשפטיים שלפרטים בדבר ההליכים ה

הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה מאוחדת  2014בדצמבר  28ביום 
נושאי משרה שונים שלהן בתקופה הרלוונטית , חברת דורי, לאישור תובענה כייצוגית כנגד דורי בניה

לפרטים אודות הבקשה האמורה ראו . ורואה החשבון המבקר שלהן וכן כנגד החברה וגזית פיתוח
  . לדוחות הכספיים' ד26באור 

צווים שהוצאו בקשר עמם והליכים משפטיים מול רשויות המס , לפירוט בדבר שומות מס שבמחלוקת
  .לדוחות הכספיים' יא25-ו' י25 יםראו באור

  

   יעדים ואסטרטגיה עסקית .25.

על רקע ההתפתחויות , מעת לעת, הקבוצה נוהגת לבחון את האסטרטגיה העסקית שלה ואת יעדיה
  :להלן תמצית נושאי הליבה באסטרטגיית הקבוצה. כלכלית- תה העסקית והמאקרובסביב

 הנהלת . אקטיבי של נכסיה-התמקדות בהגדלת תזרימי המזומנים של הקבוצה על ידי ניהול פרו
תביא ליצירת ערך נוסף לבעלי , תוך החזקת הנכסים לאורך זמן, החברה מאמינה כי מדיניות זו

  .מניותיה

 המספקים את הצרכים , בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים, ן מניב"השקעה בסוגי נדל
הנחשבים כפחות רגישים למחזוריות כלכלית ביחס לסקטורים אחרים , היומיומיים של התושבים

  .ן"של נדל

                                                      
בניין  הנדסה ופיקוח בתנאי שוק רגילים לבניית , חברה פרטית בבעלות רונן אשכנזי העניקה שירותי תכנון, 2002על פי התקשרות משנת  32

ומר אריה , ורעייתו מר דורי סגל , )שרונן אשכנזי הינו מנהלה(שבו מר כצמן וחברה בבעלותו ) 2012בשנת אשר הושלמה (דירות למגורים 
 . נמנים על בעליו, ביחד עם אחרים, מינטקביץ
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 מיקוד הפעילות באזורים אורבניים צומחים .  

 ים בעלי איתנות השאת ערכם של המרכזים המסחריים הקיימים באמצעות השכרתם לשוכר
  . תוך יצירת תמהיל שוכרים אטרקטיבי, פיננסית ומובילי שוק

 ובחינה , תוך פיזור גיאוגרפי, מיקוד עיקר הפעילות במדינות המדורגות בדירוג השקעה בינלאומי
  .ומימוש הזדמנויות השקעה מתאימות גם באזורים נוספים

 רים בהם הקרקע מאופיינת בנדירות איתור הזדמנויות לצמיחה עתידית באמצעות התמקדות באזו
  .ולפיכך הינם בעלי חסמי כניסה גבוהים לתחרות, כלכלית

 מתוך שאיפה , פעילות סלקטיבית ומושכלת בתחום פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים מניבים
כי פעילות הפיתוח והפיתוח , הקבוצה תשאף. להעלאת התשואה ושדרוג תיק הנכסים הקיים

  .  ור מהותי מסך נכסיהמחדש לא תעלה לידי שיע

 בעלות פוטנציאל , שותפויות או פעילויות קיימות של החברה, מיחזור הון דרך מכירה של נכסים
 ,לרבות על בסיס בחינת סוג הנכס ומיקומו הגיאוגרפי, או יעילות תפעולית נמוכה/צמיחה מוגבל ו

תפעולית ועלויות ההון ביסוס הצמיחה באזורים אורבנים ושיפור ביעילות הל תוך ייעוד התמורה
  .של החברה

 תוך , )ובכלל זאת גם חברות ציבוריות(ן "בחינת הזדמנויות של מיזוגים ורכישות של חברות נדל
חתימת הסכמים ליחסים אסטרטגיים עם , רכישות שליטה בחברות, ביצוע רכישות ממוקדות

סינרגיה , ר צמיחה גבוההשקעה בשווקים בעלי שיעו, חברות ויישום מדיניות רכישה עקבית וזהירה
  .היכרות מעמיקה של השוק המקומי ויצירת בסיס להזדמנויות עסקיות נוספות, שיווקית ותפעולית

 תוך ניהול , המשך יצירת שיתופי פעולה עם הגופים המוסדיים החזקים והמובילים בארץ ובעולם
ומומחיותה בניהול באופן המביא לידי ביטוי את ניסיונה , הנכסים שבבעלות השותפויות כאמור

  . נכסים אלו

 בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו , שמירה על מתאם כלכלי גבוה ככל האפשר
מתוך מגמה להחזיק את הונה העצמי במטבעות של השווקים , נלקחו ההתחייבויות בגין רכישתם

, סך הנכסים השונים בהם היא פועלת ובשיעורים דומים לשיעור הנכסים במטבעות השונים מתוך
  .של עסקאות הגנה לצמצום חשיפה כאמור לשינויים בשערי מטבע חוץ, מעת לעת, ותוך עריכה

 שמירה על רמת נזילות נאותה המאפשרת ניצול הזדמנויות עסקיות בתחומי עיסוקה של הקבוצה ,
  . רבות לאורך שנים הפרוסה מצבת התחייבויותוכן ניהול 

  ההון הבין לאומיים והגדלת החשיפה בפני משקיעים מוסדיים הרחבת הגמישות הפיננסית בשווקי
  .מקומיים ובינלאומיים

  ביצוע השקעות תוך שימת לב להמשך שמירה על יחסי איתנות פיננסית נאותים המאפיינים את
בשווקים  תוך שימוש במקורות ובמסגרות הקיימים לקבוצה וכן על ידי גיוסי הון וחוב, הקבוצה
  .השונים

 בעלי מניות ומחזיקי אגרות חוב(ות רבה לשקיפות ואמינות מול המשקיעים ייחוס חשיב.(  

 הפעילות במדינות השונות מתבצעת באמצעות הנהלות מקומיות מנוסות  – ניהול עצמי ואקטיבי
, הקשרים והכרת הסביבה העסקית, הניסיון, הידע, המומחיות. המכירות את השוק המקומי

שיש בה כדי לקדם את , יוזמת ודינאמית, אקטיביתמאפשרים לחברה לנקוט באסטרטגיה 
הגנה , בין היתר תוך התאמת נכסי החברה להתפתחויות בענף הקמעונאות, הצמיחה הפנימית

וניצול הזדמנויות לרכישה ופיתוח נכסים בסמוך לנכסי , ומיצוב גבוה של תיק הנכסים הקיים
  .החברה

 ינו אחד המשאבים החשובים ביותר שלהכי ההון האנושי המועסק בקבוצה ה, הקבוצה מאמינה .
שימור ההון האנושי לאורך זמן מהווה בסיס איתן לצמיחת פעילות החברה ויצירת ערך לבעלי 

  . מניותיה

  לספק למשקיעים בה וכן פועלת לאורך השנים פועלת החברה בהתמדה להשאת ערך מניותיה
  . דיבידנד איכותי וצומח שנה אחר שנה

המבוססים במידה מהותית על ציפיות , הם בבחינת חזון ויעד, היעדים האמורים לעיל
. ועל השתלבותן אלה באלה) ענפיות וכלליות(והערכות לגבי התפתחויות כלכליות ואחרות 

לרבות בקשר עם יכולתה , אין לחברה כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן תתממשנה
ר במידה בלתי מבוטלת אש, לממש את החזון ולהשיג את היעדים שהעמידה לעצמה
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כי תוצאות הפעילות של , מובהר. אינם בשליטתה, מבוססים גם על גורמים שמעצם טבעם
החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע 

  .זה

  

  אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח  .26.

לדוחות  40ראו באור מצב הכספי על הלפרטים אודות אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח 
  .הכספיים

  

  מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים .27.

  .לדוחות הכספיים 39ראו באור 

  

  גורמי סיכון של החברה  .28.

  סיכוני מקרו   .28.1.

ממומנת מהנפקות , פעילות הקבוצה ברכישת נכסים וניירות ערך סחירים של חברות הקבוצה – מימון .28.1.1.
פגיעה ביכולת הגיוס של הקבוצה עלולה . מגיוסי חוב בשווקי ההון השונים וכן ממוסדות פיננסייםוהון 

  . להגביל את פעילותה באופן מהותי

תלויות ביכולתן לגייס בעתיד הלוואות או , תוצאותיהן העסקיות של החברה והחברות המאוחדות שלה
 EQYולגבי (ים המזומנים הנדרשים לפעילותן לשם פירעון ההלוואות ולתזר, הון ובתנאי גיוסים כאמור

יכולת המימון של ). REIT-גם לשם עמידתה בדרישה לחלוקת דיבידנד על מנת ליהנות ממעמד ה –
שינויים בתנאי , הקבוצה עלולה להיות מושפעת מחוסר זמינות או מחסור במקורות מימון חיצוניים

לרבות הטלת מגבלות ( שינויים חקיקתיים, שינויים בתוצאות הפעילות של הקבוצה, מימון קיימים
והידרדרות במצב הכלכלי , )לעיל 22כמפורט בסעיף , רגולטוריות על היקפי האשראי של הקבוצה

תיתכן השפעה על תוצאות פעילותן של החברות המאוחדות , כמו כן. באזורי הפעילות של הקבוצה
רבית חובותיהן של חברות הקבוצה הינן אולם לנוכח העובדה כי מ, כתוצאה משינויים בשערי הריבית

מסמכי , כמו כן. השפעתם של שינויים בשערי הריבית על הקבוצה הינה מוגבלת, בריבית קבועה
ההתאגדות של החברה ומדיניותה אינם כוללים מגבלה ביחס לסכום החוב המקסימאלי אשר החברה 

, 10.3.1. , 9.10. , 8.10. , 7.10. , 6.10. לפירוט אודות היקפי החוב של הקבוצה ראו סעיפים (יכולה לחוב 
להיקפי החוב של החברה וחברות הבנות עלולה להיות ). עיללד 11.3.6-ו 11.2.8. , 11.1.10, 10.5

לרבות באופן הקצאת חלק מהותי מתזרים , השלכה מהותית על חברה וחברות הבנות הציבוריות
פיתוח ורכישת , יכולת להקצות משאבים לתפעולוכן היא עלולה לפגוע ב, המזומנים לפירעון הלוואות

  . ביכולת לחלק דיבידנדים וביכולת הגיוס, נכסים

לרבות התחייבויות לשמירה על יחסים , להפרת התחייבויות של החברה בהסכמי מימון, כמו כן
עלולות להיות , פיננסיים המושפעים גם מגורמי שוק החיצוניים לחברה ומגבלות בדבר שינוי שליטה

מימוש נכסים ומימון מחדש בתנאים , כגון דרישה לפירעון מוקדם של ההלוואות, השלכות מהותיות
עלול להשפיע על , בדירוג החוב של אילו מחברות הקבוצה) או שינוי צפוי(שינוי , בנוסף. ת טוביםפחו

  . נגישותן לשווקים פיננסיים ולהעלות את עלויות הגיוס שלהן

שינויים בדירוג האשראי של חברות הקבוצה עשויים להשפיע על מחיר השוק של אגרות החוב , בנוסף
  . או ממוסדות פיננסיים/ן וכן עשויים להשפיע על גיוסים בשוק ההון ושל חברות הקבוצה ועל סחירות

   .לדוח הדירקטוריון 1.3לפרטים בדבר המשבר הפיננסי ראו סעיף 

לדולר , ב"לחברה חשיפה מטבעית של הונה העצמי בעיקר לדולר ארה – שינויים בשערי חליפין .28.1.2.
רים מגדילה את הונה העצמי וירידה באופן שעלייה בשער החליפין של המטבעות הז, הקנדי ולאירו

החלף בסיס  כאשר השפעות כאמור מתקזזות מול עסקאות(בשעריהם מקטינה את הונה העצמי 
שינויים בשערי החליפין משפיעים , כמו כן). שהחברה מבצעת Forward -ו SWAPמסוג  הצמדה וריבית

אשר מטרתם להעניק , )Forward -ו SWAPבעיקר מסוג (על השווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים 
. אך אינם עומדים בתנאים של גידור בהתאם לכללי החשבונאות, הגנה מפני החשיפה הכלכלית

רווחיות החברה עלולה להיות מושפעת . השינוי בשווי ההוגן של מכשירים אלו נזקף לדוח רווח והפסד
  .לרעה מהעדר הגנה או הגנה חלקית בפני שינויים בשערי החליפין
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חלק משמעותי מנכסי החברה מורכב מניירות ערך של החברות הבנות  – ינויים בשווקי ההוןש .28.1.3.
שינויים בשווקי ההון ותנודתיות במחירי המניות עקב שינויים , אשר על כן. הציבוריות של החברה

עלולה להשפיע על שווי מניות החברה וחברות , בתנאי השוק וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה
לחשוף את החברה , בין היתר, אשר עלולים, ולהשפיע על ביצועי החברה ותוצאות פעילותה, צההקבו

למצב של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי האשראי וכן להגביל את יכולתן 
  .לגייס הון נוסף

חלק מהותי משטחי הקבוצה  – תנאים כלכליים המשפיעים על אזורים גיאוגרפיים מסוימים .28.1.4.
בקנדה בעיקר , )4.6% -כ(ב "בצפון מזרח ארה, )10.5% -כ(בפלורידה הניתנים להשכרה ממוקמים 

באופן , בהתאמה, )4.3% -כ(ובהלסינקי , )7.3% -כ(במונטריאול רבתי  ,)9.7% -כ(בטורונטו רבתי 
המגביר את הסיכון שהקבוצה תושפע לרעה באופן מהותי עקב שינוי לרעה בתנאים הכלכליים או 

  .  אסון טבע איזורי שישררו באזורים אלה

פעילויות טרור עלולות להשפיע על נכסי  – סיכוני טבע וטרור וסיכונים שאינם מבוטחים .28.1.5.
 ,כגון סופות הוריקן(ורים החשופים לסיכוני טבע חלק מנכסי הקבוצה מצוי באז, בנוסף. הקבוצה

אינם ניתנים לביטוח , בגין סיכונים אלה וסיכונים אחרים נזקים). הצפות ורעידות אדמה ,סופות חורף
זמינותם של כיסויים ביטוחיים , בנוסף. או שאינם מכוסים במלואם בפוליסות ביטוח של הקבוצה

באופן , ה להצטמצם וכן עלות הפרמיה בגינם עלולה לעלותעלול, מסוימים בשל סיכונים אלו ואחרים
  . שעלול להביא לצמצום הכיסוי הביטוחי של חברות הקבוצה

בעיקר במרכז , חלק מהשקעות הקבוצה הינן בשווקים מתפתחים - השקעה במדינות מתפתחות .28.1.6.
). קעותבה השקיעה החברה בקרן הש(ברזיל והודו , )וקבוצת דורי ATRבאמצעות (ומזרח אירופה 

השקעות הקבוצה בשווקים המתפתחים נתונות לסיכון גבוה ביחס להשקעותיה בשווקי צפון אמריקה 
כלכליים , ובכלל זאת חושפות את השקעת החברה לסיכונים משפטיים, וצפון ומערב אירופה
  .ופוליטיים במדינות אלו

  סיכונים ענפיים   .28.2.

מן , בין היתר, ות הקבוצה מושפעותהכנס – איתנות פיננסית של שוכרים לרבות שוכרי עוגן .28.2.1.
האיתנות . האיתנות הפיננסית של שוכרי הנכסים ובעיקר של שוכרים משמעותיים ובכללם שוכרי עוגן

גורמים . מכלכלת המדינות והאזורים בהם הם פועלים, בין היתר, הפיננסית של השוכרים מושפעת
שינוי בהרגלי הקניה של , של הקבוצה שונים כגון שינוי לרעה בתנאים הכלכליים באיזורי הפעילות

תחרות מוגברת באיזורי הפעילות של הקבוצה והמיתון הכלכלי בו מצויים חלק משווקי , הצרכנים
עשויים לפגוע בפעילותם העסקית ותוצאותיהם הכלכליות של שוכרי עוגן , הפעילות של הקבוצה

עיכובים , חידוש הסכמי השכירות אשר מצידם עשויים להביא לאי, ושוכרים אחרים של נכסי הקבוצה
ב וכפועל יוצא מכך "לעיכוב או אי עמידה בתשלום דמי השכירות וכיו, באכלוס נכסי הקבוצה

עזיבת דייר עוגן הינה בעלת השלכות על כל המרכז . להשפיע באופן שלילי על הכנסות הקבוצה
, זאת, מאותו מרכז מסחריולכן גם על הכנסות הקבוצה , המסחרי בו הוא מצוי ועל כח המשיכה שלו

במקרה של עזיבת , כמו כן .אף אם דייר העוגן ממשיך לשלם את דמי השכירות בגין החנות שנסגרה
  .קיים חשש כי יהיה קושי לאכלס מחדש את הנכס בתנאים אטרקטיביים, דייר עוגן

חלק ניכר מהשוכרים  – שינויים במדיניות השכירות של רשתות שיווק ושוכרים מהותיים .28.2.2.
תוצאותיה העסקיות של הקבוצה עלולות להיות מושפעות . הקבוצה הינם רשתות שיווק שלמהותיים ה

) כגון גודל החנויות(לרעה משינוי במדיניות רשתות השיווק בקשר עם דרכי ההפעלה של החנויות 
  .ואזורי הפעלתן

, חרייםמאחר שעיקר נכסי הקבוצה הינם מרכזים מס – שינויים בהרגלי הצריכה של התושבים .28.2.3.
שינוי בהרגלי הצריכה של התושבים באזורים , ביגוד ושירותים, פארמה, המתבססים על חנויות מזון

כגון מעבר לרכישה במרכזים מסוגים אחרים או מעבר לרכישה  ,הסמוכים לאותם מרכזים מסחריים
אשר , עלול לפגוע ביכולתם של שוכרים בנכסי הקבוצה, או באמצעות האינטרנט באמצעות הטלפון

להשפיע , חלק מהותי מהם הינו בתחום הקמעונאות לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי הקבוצה ולפיכך
כחלק מהמגמות הבולטות בשנים האחרונות בתחום  .לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה

עדות חלק מחברות הקבוצה לגידול גובר בהיקפי הרכישות המבוצעות באמצעות , הרגלי הצריכה
באופן העלול לפגוע בהיקפי המכירות של שוכרים ולהשפיע , מעריכות כי גידול זה ימשיךהאינטרנט ו

שינויים כאמור עלולים לפגוע בתקבולים , כמו כן .על הביקושים לשטחי מסחר בידי שוכרים אלו
  .שמקבלות חברות הקבוצה המבוססים על היקף המכירות בנכס
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ירה על איכות הסביבה ולדיני חברות לרבות בנוגע לשמ, דרישות חוקיות ורגולטוריות .28.2.4.
, פיתוח ופיתוח מחדש, לרבות אלה המעורבות בפעילות בנייה, חברות הקבוצה – וניירות ערך

ובין היתר בסוגיות הקשורות באיכות הסביבה , כפופות לדרישות חוקיות ורגולטוריות בהיבטים שונים
אות המחייבות התאמת מבנים באופן והור) 'פסולת רעילה וכד, זיהום תת קרקעי ועילי, מטרדים(

באופן העלול להשפיע , ועליהן לשאת בעלויות הכרוכות בעמידה בהן, המאפשר גישה נוחה לנכים
לא ידוע לחברה על אירוע כאמור שיש בו כדי , 2014בדצמבר  31נכון ליום (על תוצאותיהן לרעה 

כגון בהיבטי (לנזקים ועלויות  אחריות החברה והחשיפה שלה). להשפיע מהותית לרעה על תוצאותיה
עלולות לנבוע גם מפעולות או מחדלים הקשורים לתקופה בה היה , )איכות סביבה ורגולציה, מס

לרבות פעילות שלא בהתאם , הנכס הרלבנטי בבעלות של בעלים קודמים ובהחזקת מחזיקים אחרים
שהבדיקות שערכה החברה  ולרבות כתוצאה מכך, )אי עמידה בדרישות רישוי: כגון(להוראות הדין 

לתיאור הסיכונים העיקריים . לקראת רכישת נכס כלשהו עלולות להיות לא מלאות או בלתי מספקות
  .לעיל 21. ראו גם סעיף , הכרוכים בהפרת דינים הקשורים לשמירה על איכות הסביבה

 יורק-ניו בבורסה של ,אביב-לאור זאת שהחברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל, בנוסף
לרבות , ובקנדה ב"בארה ,עליה לעמוד בהוראות הדין הרלבנטיות בארץ, ובבורסה של טורונטו

חלק , כמו כן. ההשלכות המשפטיות הנובעות מתיאום וסנכרון בין שלושת מערכות הדינים האמורות
הינן חברות אשר ) חברת דורי ודורי בניה, EQY, FCR, CTY, ATR(מהחברות המאוחדות של החברה 

ניירות הערך שלהן נסחרים בבורסות שונות בעולם וכפופות לדיני ניירות הערך הרלבנטיים בכל 
עמידה בדרישות אלו כרוכה בעלויות גבוהות לחברה ולחברות ). לרבות כללי ממשל תאגידי(בורסה 

ת אלו קנסות ואף לעלות לכדי עבירה ובנוסף הפרתם עלולה להטיל על חברו, הקבוצה האמורות
לפרטים אודות אימוץ תוכנית אכיפה בדיני ניירות . ועל כן עלולות להשפיע לרעה על הקבוצה, פלילית
  .לעיל 22. ראו סעיף בידי החברה , במטרה לאתר ולמנוע הפרות בדיני ניירות ערך, ערך

הן על , בתחום פיתוח נכסים, רבין הית, הקבוצה פועלת – פעילות בתחום חידוש ופיתוח נכסים .28.2.5.
הן על דרך רכישת נכסים לפיתוח והן על דרך הרחבה ופיתוח של נכסים , דרך ייזום פרויקטים לפיתוח

. תתגשמנה, אין כל וודאות שתחזיותיה של הקבוצה בקשר לפיתוח אחד או יותר מהנכסים. קיימים
ים אשר בדרך כלל כרוכים בפעילות כפופות לסיכונ, התחייבויותיה של הקבוצה בקשר לפיתוח נכסים

ועלויות ) השלמת הבנייה כלל- או אי(עיכובים בבנייה וחריגה מלוחות זמנים : שכזו וכוללים בין היתר
עיכובים , מימון, כוח אדם, חריגה מעלויות מתוכננות לרבות בהיבט חומרי הגלם; הנובעות מכך

קשיים ; פגעי טבע ואקלים באתרי הפיתוח ;ועלויות הקשורים לאישורים רגולטוריים ועלויות אחרות
פעילות הבנייה והיבטי איכות , סיכונים טכניים הקשורים בתוכניות הבנייה; הכרוכים בתנאי הקרקע

חומרי גלם או מוצרים פגומים , לרבות כתוצאה משימוש בשיטות בנייה(ליקויי בנייה ; הסביבה
נכס על ידי הדייר המתוכנן לאכלסו על פי אי אכלוס ה; )הנרכשים על ידי החברה מצדדים שלישיים

חוסר יכולת להשלים . ועוד, אכלוס הנכס בדמי שכירות נמוכים מהמתוכנן; הסכמי שכירות מוקדמים
בשל הסיבות המפורטות לעיל או , או להשלימם במועד, את הפיתוח או פיתוח מחדש של הנכסים

  .הפיננסי ועל תוצאות פעילותה מצבה, עלולה להשפיע לרעה על עסקי החברה, מסיבות אחרות

הקבוצה חשופה לסיכונים הכרוכים במתן שירותי ניהול  – סיכונים הקשורים בניהול נכסי הקבוצה .28.2.6.
במקרה בו הקבוצה לא תצליח לנהל באופן . לרבות אחריות לנזקים לצדדים שלישיים, לשוכרי נכסיה

קשורות באחזקת ושיפור נכסים עלולות להיווצר עלויות מוגדלות ה, יעיל נכס או נכסים כלשהם
בכל הנוגע לקבלת , כמו כן. וירידה בערך הנכסים, אובדן הזדמנויות לשיפור הכנסות ותשואה, כאמור

עלולה איכות השירותים המוענקים על ידי צדדים , שירותי ניהול לנכסי הקבוצה מידי צדדים שלישיים
להשפיע ) צדדים שלישיים בעלי יכולותכמו גם יכולת הקבוצה לאתר ולהתקשר עם (שלישיים כאמור 

  .באופן מהותי על יחסי הקבוצה עם שוכריה וכן על תשואת הקבוצה מהשקעותיה

הגברת התחרותיות . הקבוצה חשופה לתחרות משמעותית ברכישת נכסים – סביבה תחרותית .28.2.7.
עלות לה, ברכישת נכסים ובהתקשרות עם דיירים עלולה להפחית את כמות הנכסים הפנויים לרכישה

, להפחית את היכולת למשוך שוכרים ואת דמי השכירות, את מחירי הנכסים המיועדים לרכישה
להגדיל את עלויות התפעול ולפגוע בתשואה המתקבלת מנכסי , להפחית את שיעורי התפוסה

מעלות אשראי נמוכה , בין היתר, למתחרי החברה עלולים להיות יתרונות כתוצאה, כמו כן. החברה
לתיאור התחרות בתחומי פעילות הקבוצה ראו (ול יעיל יותר ועמידות גבוהה יותר לסיכון תפע, יותר

  ). לעיל 14. -ו 10.3.2, 10.3.1 סעיפים 

ללא גידול , גידול בהוצאות התפעול ובהוצאות אחרות – גידול בהוצאות תפעול והוצאות אחרות .28.2.8.
בשל גידול בעלויות נותני , תרבין הי, עלול להיגרם, מקביל במחזור או בתשלומים מצד שוכרים



  מ"בע גלוב גזית
  החברה עסקי תיאור

 

95  

גידול לא צפוי בעלויות אחזקה , גידול בנטל מסי המקרקעין ובהיטלים אחרים, שירותים חיצוניים
ברגולציה או במדיניות , שינוי בחוק, )לרבות בשל תקלות בלתי צפויות וגידול בעלויות אנרגיה(

, ובקנדה ב"של החברה למסחר בארהעם רישום מניותיה , כמו כן. שלטונית ועלייה בעלויות הביטוח
לרבות , החברה נושאת בעלויות משמעותיות על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות הכרוכות בכך

אשר יוטלו גם על חברות הבנות הציבוריות שיצטרכו לעמוד בחלק (שירותים משפטיים וחשבונאיים 
  ). מהדרישות האמורות

הקבוצה  – ל ערך נכסי הקבוצה ועל פעילותהסיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים ע .28.2.9.
חשופה לסיכונים הנובעים מהעובדה שהערכת שווי נכסי מקרקעין הינה סובייקטיבית ולא וודאית 

ולסיכונים הנובעים מכך שערך הנכסים עלול להיות מושפע מגורמים שונים אשר הינם מחוץ , מטבעה
ב "ן והפיננסים בארה"ל סקטורי הנדלכדוגמת ההשפעה של המשבר הפיננסי ע, לשליטת הקבוצה

ן המסחרי בכלל "הנדל, ן"ומשבר החוב באירופה לרבות תנאי השוק בכללו ובכלל זה שווקי הנדל
תנאים כלכליים כלל , ן"העדר נזילות בהשקעות בנדל, ן בתחומי פעילותה של הקבוצה בפרט"והנדל
, תנאים דמוגרפיים, דף שטחים להשכרהעו, תנאים ואירועים פוליטיים, אזוריים או מקומיים, ארציים

שינויי , גישה לתחבורה ציבורית, קרבה ונגישות של נכסים מתחרים, שיעורי אבטלה, התנהגות צרכנית
וגידול בהוצאות , מסי העברה ומסים ותשלומים אחרים, הפקעה, )לרבות רטרואקטיביים(חקיקה 
לים להוביל להשכרה במחיר נמוך מכפי סיכונים אלה ואחרים עלו). לרבות הוצאות אנרגיה(תפעול 
לאי חידוש חוזי שכירות או חידושם בתנאים נחותים יותר מהיבט , לאחוזי תפוסה נמוכים, שתוכנן

, לתופעות לוואי שליליות של עזיבת דיירים קטנים, )לרבות בכל הנוגע לשוכרי עוגן(המשכיר 
ולנשיאה בעלויות לא , וצה להשכירלאפשרות של נשיאה בהוצאות בגין נכסים אותם לא תצליח הקב

  .מתוכננות בגין פעולות תיווך ואיתור שוכרים חדשים

השקעה שאינה נזילה לעומת , בדרך כלל, ן הינה"השקעה בנדל –ן"היעדר נזילות ההשקעה בנדל .28.2.10.
העדר הנזילות עלול לגרום לחברה למכור נכסי מקרקעין בתגובה לשינויים . השקעה בניירות ערך

לכמה מדיירי , בנוסף. שלא במועד או במחיר הרצוי, ן או בשל תנאים אחרים"הנדל בשוק, בכלכלה
באופן שעלול , העוגן בנכסי הקבוצה יש זכות סירוב ראשונה או זכות הצעה ראשונה לרכישת הנכסים

  .להקשות על מכירת הנכסים בתגובה לשינוי בתנאי השוק

  סיכונים מיוחדים לחברה .28.3.

-כ EQYילות החברות המאוחדות של החברה ובייחוד מעמד שינוי בנטל המס בקשר עם פע .28.3.1.
REIT –  הקבוצה חשופה לשינויים אפשריים בנטל המס בקשר עם פעילותן של החברה ושל חברות

לרבות בשל שינויים בדיני המס החלים באזורי פעילותן של חברות הקבוצה או בשל , מאוחדות שלה
נכון ליום , כמו כן. סויי החל על הכנסות הקבוצהאי התממשות הנחות של החברה לגבי הטיפול המי

ותוצאותיה העסקיות עלולות להיות מושפעות לרעה אם  REIT-כ EQYממוסה , 2014בדצמבר  31
לא תקיים  EQYאו אם  REIT-אינה עומדת בתנאים הנדרשים מ EQYב תקבענה כי "רשויות המס בארה

הדבר לגרום לירידה ברווחים הראויים  עלול, בנוסף. REITאת התנאים הנדרשים לצורך היותה 
, REITדרישות החוק האמריקאי בקשר עם חלוקת דיבידנדים על ידי . EQYלחלוקה כדיבידנד על ידי 

, וכן לחדש ולפתח נכסים קיימים, לממן רכישת נכסים חדשים EQYעלולות להגביל את יכולתה של 
  .EQYבהונה של  מבלי להיזקק למימון נוסף בצורת הון זר או בצורת השקעה

, ר הדירקטוריון של החברה"קיימת תלות מסוימת בהמשך פעילותם של יו לחברה – תלות בהנהלה .28.3.2.
שנים עד  עשרל החברה במשך כ"אשר כיהן כמנכ, מר דורי סגל, ושל סגנו הפעיל, מר חיים כצמן
עם סיום , להערכת החברה. ה כצמן וסגל מכהנים בתפקידים שונים בקבוצה"ה. 2008לתחילת שנת 

פחתה התלות , 2008ל תחתיו בראשית שנת "ל החברה ומינויו של מנכ"כהונתו של מר דורי סגל כמנכ
עסקה הסתיימו הסכמי ה 2011בחודש נובמבר  17.3. כאמור בסעיף . בשני נושאי המשרה האמורים

אך נכון למועד הדוח ממשיכים מר כצמן ומר סגל , של החברה עם מר כצמן ועם מר סגל
לסיום פעילות של , אם בכלל, החברה אינה יכולה להעריך איזו השפעה תהיה. בתפקידיהם בחברה

  . איזה מהמנהלים האמורים בקבוצה

ה "ה, ולבעלי השליטה בה, .נורסטאר החזקות אינק, לבעלת השליטה בחברה - השליטה בחברה .28.3.3.
היכולת לפעול , אריקה אוטוסון' הגב, דורי סגל ורעייתו, חיים כצמן ולבני משפחה מסוימים שלו

מאחר , כבעלי מניות בחברה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם האינטרס של שאר בעלי המניות
לצורך קבלת החלטות מסויימות באסיפה הכללית של החברה ללא והחזקותיהם בחברה מספקות 

השליטה , כמו כן. ובכלל כך היכולת למנות דירקטורים בחברה, צורך בהסכמת שאר בעלי המניות
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באופן שעלול להשפיע על , בחברה עלולה להרתיע צדדים שלישיים מלנסות להשתלט על החברה
  . מחיר המניה של החברה

משועבדות לרוב לגופים , בעלת השליטה בחברה, אשר בבעלות נורסטאר מניות החברה, בנוסף
הפרת הוראות הסכמי המימון האמורים על ידי נורסטאר באופן שיעניק . המממנים את פעילותה

, עלולה להשפיע לרעה על משקיעי החברה, למלווים זכות לממש את השעבודים על מניות החברה
  .ר את מניות החברהלרבות במקרה בו המלווים יבקשו למכו

בהם , אזורי פעילות חדשיםתחומי ולכניסת הקבוצה ל – אזורי פעילות חדשיםתחומי ולכניסה ל .28.3.4.
בלימוד והיכרות עם ההיבטים , בין היתר, כרוכה בעלויות וסיכונים הקשורים, לקבוצה אין ניסיון עשיר

סביבה עסקית ומקרו , לציהלרבות היבטי רגו, אזורים האמוריםתחומים ובהשונים הקשורים בפעילות ב
כמו גם בהקמת מערכים ומטות חדשים בעלויות ניכרות , חשיפה מטבעית חדשה ועוד, כלכלית

עשויות לחלוף שנים רבות על מנת להשיג תוצאות רצויות בכניסה לתחום , בנוסף. ושילובם בקבוצה
גיבוש תמהיל נכון של , ניהאישורי ב, לאור צורך בקבלת אישורים רגולטוריים, או איזור פעילות חדש/ו

, החלה החברה לפעול, 2008בשנת , כאמור לעיל. ב"גיוס צוות הניהול המתאים וכיו, שוכרים
לפרטים ראו ( ורוסיה כיה'צ, פולין ובראשן, מדינות במרכז ומזרח אירופה שמונהב, ATRבאמצעות 

מחזיקה  2007החל משנת  ,החלה החברה לפעול גם בברזיל 2008בשנת , כמו כן). לעיל .9.1. סעיף 
, של ייזום וביצוע של פרוייקטים בתחום המגוריםלה פעילות , חזיקה בחברת דוריהמ, החברה באכד

    .פועלת החברה בתחום מבני המשרדים הרפואיים 2006והחל משנת  במזרח אירופהלרבות 

אשר , לקבוצה אסטרטגיה לרכישות נוספות של נכסים וחברות אחרות – אסטרטגיית רכישות .28.3.5.
, ואשר הינו כרוך בהטמעת העסקים, יישומה עלול שלא להצליח ולא להניב את התשואה המצופה

וכן עלול , ועלול לגזול משאבי ניהול ולהסיטם מהניהול השוטף של הקבוצה, המערכות וכוח אדם
  . לחשוף את החברה לסיכונים משפטיים ורגולטורים בגין הנכסים הנרכשים

חלק ניכר מהחברות המאוחדות של החברה  – המאוחדות של החברהמבנה ההחזקות בחברות  .28.3.6.
וחברת דורי הינן חברות אשר חלקים , EQY, FCR, CTY, ATRומתוכן , אינן בבעלותה המלאה

משמעותיים מהון המניות המונפק שלהן מוחזק על ידי הציבור כמו גם על ידי בעלי מניות משמעותיים 
, מגבלות משפטיות ורגולטוריות הטיפוסיות לחברות ציבוריותחברות מאוחדות אלה כפופות ל. אחרים
עלולה להיות במצב בו היא אינה יכולה לנקוט בדרכי פעולה , על אף היותה בעלת שליטה, והחברה

בין על פי דין ובין מכוח (מסוימות ללא האישור הנדרש מבעלי מניות אחרים של החברות המאוחדות 
קיום החזקות בעלי מניות אחרים בחברות המאוחדות עלול ). דותהסכמי בעלי מניות או מסמכי התאג

, לאחד פעילויות דומות, להגביל את יכולת החברה להגדיל את שיעור החזקותיה בחברות האמורות
, כמו כן. למנף סינרגיה אשר יכול ותהיה קיימת בין חברות שונות או לארגן מחדש את מבנה הקבוצה

, ת מועד והיקף הדיבידנד המשולם על ידי חברות מאוחדות שלהייתכן והחברה לא תוכל לקבוע א
. באופן העלול לפגוע בתזרים המזומנים של החברה וביכולתה של החברה לשרת את החוב שלה

לרבות , הקבוצה חשופה לסיכונים הכרוכים בבעלות משותפת בנכסים עם צדדים שלישיים, נוסף
והאפשרות לחילוקי , ור לשם קבלת החלטותהצורך בקבלת הסכמת שותפי הקבוצה בנכסים כאמ

, וכן סיכונים הנובעים מהפיכתם של השותפים לחדלי פירעון, דעות בין הקבוצה לבין שותפים כאמור
והשלכותיהם של סיכונים , מהחשיפה לחבות מימון השקעת חלקם של השותפים בנכסים המשותפים

מבוצע  IFRS-הכספיים על פי כללי האיחוד הנכסים בדוחות . אלה על תפעול הנכסים המשותפים
שינויים בשליטת החברה בחברות הבנות עלולים . בהתאם למידת השליטה האפקטיבית או המשפטית

לגרום לשינוי בהצגת ההשקעה בחברות הבנות בדוחות הכספיים של החברה וכן להשפיע על 
, ה כחברה ציבוריתעל מנת לעמוד בחובת הדיווח של החבר, בנוסף. תפיסת המשקיעים את החברה

על אף שהחברה מאמינה כי היא . החברה נסמכת על מידע אותו היא מקבלת מהחברות המאוחדות
לחברה אין הסכמים עם כל החברות , מקבלת מהחברות הבנות את המידע המהותי הנדרש לה

החברות הבנות הציבוריות רשומות למסחר בבורסות שונות , כמו כן. הבנות לקבלת מידע כאמור
על כן ייתכן כי החברה לא תוכל להציג מידע מסוים באופן , עולם וכפופות לחובות דיווח לא אחידותב

  .ן אחרות באיזורים מסוימים"בו מציגות אותו חברות נדל

כנגד חברות הקבוצה מתנהלים מספר הליכים משפטיים בקשר עם מהלך  -  הליכים משפטיים .28.3.7.
כמו . לדוחות הכספיים' ד26כמפורט בבאור , ות המסלרבות הליכים מול רשוי, העסקים הרגיל שלהן

והסכם הפשרה שנחתם  ATR -ביחס להליכים המשפטיים שניהלה החברה בקשר עם השקעתה ב, כן
לא  ATRאין ביכולת החברה להבטיח כי החברה או , לדוחות הכספיים 2ד26כמפורט בבאור , בגינם

ל ידי בעלי מניות לשעבר במיינל או תתבענה בעתיד ביחס לעילות שבבסיס התביעה הנגזרת ע
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, יוכרעו כנגד הקבוצה) או איזה מהם(ד לדוחות הכספיים 26ככל שהליכים כאמור בבאור . אחרים
  .  עלול להיות לדבר השפעה לרעה על תוצאות פעילות החברה

 טורונטו של ובבורסה יורק–סיכונים הכרוכים ברישום מניות החברה למסחר בבורסה של ניו .28.3.8.
 2011בבורסה של ניו יורק מתום שנת  ,1983אביב החל משנת - החברה נסחרות בבורסה בתל מניות –
. )במעמד של חברה זרה( 2013ובבורסה של טורונטו מחודש אוקטובר  )במעמד של חברה זרה(

ובזמנים ) ח"וש דולר קנדי, דולר(במטבעות שונים , המסחר במניות החברה מתקיים בשווקים שונים
ועל כן עלולים להיווצר הבדלי שערים בין מניות , )מאזורי זמן שונים וימי מסחר שונים כתוצאה(שונים 

כל ירידה במחיר מניות החברה בבורסה אחת עלול להוביל לירידה במחיר . החברה בשווקים אלו
החברה אינה צופה כי מנית החברה תיכלל במדדי מסחר , בנוסף. מניות החברה בבורסה האחרת

 האמריקאיות REIT-בהם נכללות רבות מחברות ה, או בבורסה של טורונטו יורק-ל ניושונים בבורסה ש
באופן העלול להשפיע לרעה על הביקוש למניית החברה על ידי משקיעים שונים ועל מחיר , והקנדיות

  . מנית החברה

לקידום התחרות וצמצום את החוק  אישרה הכנסת 2013דצמבר בחודש  - המלצות ועדת הריכוזיות .28.3.9.
התייחסות לנושאי שליטה באמצעות מבנה אחזקות , בין היתר, הכולל ,2013 –ד "התשע ,הריכוזיות

לפרטים ראו סעיף . בין גופים ריאליים משמעותיים וגופים פיננסיים משמעותייםוהפרדה פירמידאלי 
 יעמודש על מנת במבנה שלה יםשינוינדרשת לבצע  הקבוצה, להוראות החוק בהתאם. לדוח 22

 .כרוכים בסיכונים שונים לקבוצהאשר מטבעם , שנקבעה המעבר תקופת לתום עד, אות החוקבהור
 חשופה תהא היא, הריכוזיות חוק בהוראות תעמוד לא הקבוצה האמורות המעבר תקופות שבתום ככל
, לחוק בניגוד ידה על שיוחזקו השכבהת ובחבר שלהסנקציות שמהותן פגיעה באמצעי השליטה ל

במסגרת , כמו כן .ןנאמן בידי בית המשפט שתפקידו למכור את אמצעי השליטה בה באמצעות מינוי
מגבלות על אשראי שיינתן  הוראות לעניין לקבועשר האוצר ונגיד בנק ישראל הוראות החוק הוטל על 

בהתחשב בין היתר בחבות של כל תאגיד , במצטבר, לתאגיד או לקבוצה עסקית בידי גופים פיננסיים
לגייס  ה של הקבוצהביכולת עלולה לפגוע, הטלת מגבלות כאמור. ת הקבוצה העסקיתאו בסך חברו

תוצאותיה העסקיות של ב ה ולפגועלתזרים המזומנים הנדרש לפעילותהלוואות ולשם פירעון אשראי 
) עליהם נמנית החברה(בהתאם להוראות ההפרדה בין גופים ריאליים משמעותיים , בנוסף. הקבוצה

חלה מגבלה על ההחזקות בחברה בידי גופים פיננסיים משמעותיים , משמעותיים וגופים פיננסיים
וכן חלות על , באופן המגביל את פוטנציאל ההשקעה של גופים כאמור בחברה, ובעלי השליטה בהם

 . החברה מגבלות השקעה בגופים פיננסיים כאמור
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לאור הצעדים (פי השפעתם בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של הקבוצה על פי טיבם ועל    .28.4.
 :     על עסקי החברה, לדעת הנהלת החברה, )למזעור החשיפות שנוקטת הקבוצה

השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה  גורם סיכון  

  סיכוני מקרו  

      +  מימון  

    +    שינויים בשערי חליפין   

      +  שינויים בשווקי ההון  

      +  גאוגרפייםתנאים כלכליים המשפיעים על אזורים   

    +    סיכוני טבע וטרור וסיכונים שאינם מבוטחים  

  +      השקעה במדינות מתפתחות  

  סיכונים ענפיים  

      +  לרבות שוכרי עוגן, איתנות פיננסית של שוכרים  

שינויים במדיניות השכירות של רשתות השיווק ושוכרים   
  מהותיים

  +    

    +    שינויים בהרגלי הצריכה של התושבים  

לרבות בנוגע לשמירה על , דרישות חוקיות ורגולטוריות  
  איכות הסביבה ודיני חברות וניירות ערך

  +    

    +    פעילות בתחום חידוש ופיתוח נכסים  

  +      סיכונים הקשורים בניהול נכסי הקבוצה  

    +    סביבה תחרותית  

  +      גידול בהוצאות תפעול והוצאות אחרות  

גורמים חיצוניים על ערך סיכונים הנובעים מהשפעת   
  נכסי הקבוצה ועל פעילותה

+      

    +    ן"היעדר נזילות ההשקעה בנדל  

        סיכונים מיוחדים לחברה  

שינוי בנטל המס בקשר עם פעילות החברות הבנות של   
       REIT - כ EQYהחברה ובייחוד מעמד 

  +    

    +    תלות בהנהלה  

  +      השליטה בחברה  

    +    אזורי פעילות חדשיםתחומי ולכניסה ל  

    +    אסטרטגיית רכישות  

    +    מבנה האחזקות בחברות המאוחדות של החברה  

  +      הליכים משפטיים  

סיכונים הכרוכים ברישום מניות החברה למסחר   
  ובבורסה של טורונטו יורק-בבורסה של ניו

  +    

  +      המלצות ועדת הריכוזיות  
  

.לעיל. 10.6.לפרטים בדבר גורמי הסיכון להם חשופה פעילותה של חברת דורי ראו סעיף   
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  תוכן עניינים -דוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה  -' חלק ב

  

  

  עמוד    סעיף

  100  פעילותהוהחברה   1

  108  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה  2

הונו , תוצאות פעילותו, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  3
  העצמי ותזרימי המזומנים שלו

113  

  130  בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםדיווח   4

  133  היבטי ממשל תאגידי   5

  138  תגמול עובדים בכירים  6

  139  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  7

  143  ציבורי ה"פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות ע  8

  147  נספחים  
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  מ"גלוב בע-גזית
  

  המניות דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי

  2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
  

מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של החברה ") החברה: "להלן(מ "גלוב בע-דירקטוריון גזית
  "):תקופת הדוח: "להלן( 2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

        

    חברה ופעילותהה .1

  מבוא .1.1

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

לקבוצה פעילות ביזום , כמו כן. באזורים אורבניים צומחים המרכזים המסחריים מעוגני הסופרמרקטים
פועלת הקבוצה , בנוסף. מזרח אירופהמרכז ובוביצוע של פרויקטים בעיקר בתחום המגורים בישראל ו

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

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 524הקבוצה מחזיקה ומנהלת ") תאריך הדיווח: "להלן( 2014בדצמבר  31ליום 

 504  מרכזים מסחריים בגדלים שונים ומבני משרדים רפואיים  

 10 מרכזים מסחריים בפיתוח  

 10 נכסים אחרים 
 

הנכסים רשומים ; ר"מיליון מ 6.3 - ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף של כ"הנכסים הנ
ח בהנחת איחוד "מיליארד ש 80.1 -כ(ח "מיליארד ש 59.6 -בספרי החברה בשווים ההוגן בסך של כ

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

ח בהנחת איחוד של חברות "ד שמיליאר 7.0 - כ(ח "מיליארד ש 5.0 -בסך של כ) 2014בדצמבר  31
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 בכ 2014בדצמבר  31ליום . לצורכי מס אמריקאי REITמעמד של  EQY -ל. NYSE - ב

, בעיקר בפלורידה, ב"פועלת באזורי צמיחה בדרום מזרח ארה EQY. EQYמהון המניות של  43.3%
קונטיקט ובחוף המערבי של ווסטס 'בוסטון מסצ, יורק-בעיקר באזור מדינת ניו, ב"בצפון מזרח ארה

) נכסים אחרים 6 -מרכזים מסחריים ו 116(נכסים מניבים  122 2ותהובבעל, בעיקר בקליפורניה, ב"ארה
  . ר וכן מרכז מסחרי בפיתוח"מיליון מ 1.5 -בשטח בנוי כולל של כ

_______________________________________  

ברות בשליטה משותפת חברות אשר מאוחדות על ידי החברה באופן מלא וח, אלא אם מצוין אחרת, ההתייחסות לחברות מוחזקות כוללת 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
מבני  ProMed 4של  בבעלותה 2014בדצמבר  31ליום  .העוסקת בתחום מבני המשרדים הרפואיים
לפרטים בדבר מכירת מבני משרדיים . ר"אלפי מ 38 - משרדים רפואיים בשטח בנוי כולל של כ

 .לדוח תיאור עסקי החברה 11.3 רפואיים בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדיווח ראה סעיף

חברה ציבורית הנסחרת , ")FCR: "להלן( .First Capital Realty Incבקנדה פועלת החברה באמצעות 
פועלת  FCR .FCRמהון המניות של  44.0% - מחזיקה החברה בכ 2014בדצמבר  31ליום . TSX - ב

מרכזים מסחריים  153לותה אלברטה ובריטיש קולומביה ובבע, קוויבק, בעיקר במחוזות אונטריו
  .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 2014בדצמבר  31ליום Gazit Brazil 5  נכסים מסחריים מניבים בשטח

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

חברה ציבורית הנסחרת , ")CTY: "להלן( .Citycon Oyjבצפון אירופה פועלת החברה באמצעות 
מהון המניות של  42.8% -מחזיקה החברה בכ 2014בדצמבר  31ליום ). OMX(בבורסה של הלסינקי 

CTY .CTY מרכזים מסחריים ונכסים  59 1ליטא ודנמרק ובבעלותה, אסטוניה, שבדיה, פועלת בפינלנד
  .וכן מרכז 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  41.2% - מחזיקה החברה בכ 2014בדצמבר  31ליום . אמסטרדם, NYSE Euronextובבורסת 
מרכזים  153רוסיה וסלובקיה ובבעלותה , כיה'צ, פועלת בעיקר בפולין ATR2 .ATRהמניות של 

ר "מיליון מ 1.4 -בשטח בנוי כולל של כ, מסחריים מניבים ונכסים קמעונאיים אחרים בגדלים שונים
  .קרקעות לפיתוח עתידיו

גזית : "להלן(פועלת החברה בגרמניה בתחום המרכזים המסחריים באמצעות חברות בנות , בנוסף
מרכזים מסחריים ונכס מניב  3ניה בבעלותה של גזית גרמ 2014בדצמבר  31ליום ). 100%") (גרמניה

לפרטים בדבר מכירת מרכזים מסחריים בתקופת הדוח  .ר"אלפי מ 49 -של ככולל אחר בשטח בנוי 
  .לדוח תיאור עסקי החברה 11.2ראה סעיף 

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

בפיתוח  יםנכס 2ר וכן "אלפי מ 125 -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") )לגריהבו(גזית פיתוח : "להלן(
  . וקרקעות לפיתוח עתידי

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

בישראל ובמרכז ומזרח אירופה הן כיזם והן כקבלן , של פרויקטים בעיקר בתחום המגורים והביצוע
חברה , ")דורי בניה: "להלן(מ "דורי בניה בע. ממניות א 59.7% - לרבות באמצעות החזקה בכ(מבצע 

מחזיקה , ןכמו כ). א אף היא והעוסקת בתחום ביצוע עבודות קבלניות"ציבורית הנסחרת בבורסת ת
פרטית מ המפעילה תחנת כח "ממניות חברת דוראד אנרגיה בע 11.25% -קבוצת דורי בעקיפין בכ

 שימשהאשר (ידי גזית פיתוח - לפרטים בדבר השקעה בקבוצת דורי על. לייצור חשמל באזור אשקלון
  .לדוחות הכספיים 'ז9ראה באור , )ברובה המכריע להשקעה בדורי בניה

  
  
  
  

_______________________________  
  .כולל נכסים בשליטה משותפת 1
 Apollo Global Real Estateן המנוהלת על ידי תאגיד מקבוצת "קרן נדל, CPI לחברה הסכם בעלי מניות עם 2014בדצמבר  31ליום  2

Management L.P.  )להלן" :CPI ("מהון המניות של  13.9% -בכ, למיטב ידיעת החברה, אשר החזיקהATR.  רכשה  2015במהלך חודש ינואר
החל מהרבעון  ATRותאחד את דוחותיה הכספיים של  ATR - והפכה לבעלת השליטה היחידה ב CPIמאת  ATRמיליון מניות  52- החברה כ

  .להלן' א7.1ראה גם , 2015הראשון של שנת 
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   ):      - מסומן ב(להלן מפה המציגה את אזורי הפעילות של החברה 

  
  

   

) Supplemental Package(חבילות דיווח נוספות , לרבות מצגות עדכניות, פומבי נוסף באשר לקבוצהמידע 
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            

www.firstcapitalrealty.ca                               

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, 2007הכלכלי שהחל בשנת השלכות המשבר 
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  2010במהלך 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"תיות ואי הוודאות הנהשפעת התנוד. באירופה

שנסחרות במשך תקופה ארוכה מתחת לשווי ההון העצמי (במחיר המניות של חברות באירופה 
הודיעה הבנק המרכזי של אירופה על הרחבה כמותית של  2015בתחילת שנת , בנוסף ).שלהן

על מנת להשיג יציבות  בחודש אירומיליארד  60בסך של ) יותממשלתיות ופרט( רות חוברכישות אג
, כמו כן .בשנה 2%של כמעט , מחירים בגוש היורו בהתאם ליעד האינפלציה של הבנק המרכזי

בעיקר , 1998חוותה רוסיה את המשבר החמור ביותר במטבע המקומי מאז שנת  2014במהלך שנת 
ות הסכסוך באוקראינה ועקב ירידת מחירי הנפט עקב סנקציות כלכליות שהוטלו על המדינה בעקב

  .2009כלכלת רוסיה צמחה בשיעור הנמוך ביותר מאז שנת  2014אשר הובילו לכך שבשנת , בעולם

החברה מדווחת על יציבות בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה ועלייה , 2014בדצמבר  31נכון ליום 
כי לא חלו פיגורים משמעותיים בתשלומי דמי השכירות באופן שיש , בדמי השכירות הממוצעים וכן

כי , החברה מעריכה. בהם כדי להשפיע באופן מהותי על הכנסותיה של הקבוצה מדמי שכירות
יתאפשרו ממקורות המימון הקיימים של , ון פעילותה השוטפת ופעילות ההשקעה שלההמשך מימ
גיוסי הון וחוב בשווקי ההון , תזרימי המזומנים שלה, היתרות הנזילות של הקבוצה -קרי , הקבוצה

  . השונים בהם הקבוצה פועלת וקווי האשראי המאושרים והלא מנוצלים שברשותה

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

ירידה בשווי של מניות חברות הקבוצה הציבוריות , בתוצאותיה התפעוליות ובתזרים המזומנים שלה
עלולה לגרום לירידה בשוויים , ן משווקי ההון והבנקים וכןוהיכולת של חברות הקבוצה לגייס חוב והו

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

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

הערכות אלו מבוססות על עובדות ונתונים בקשר למצבם הנוכחי של החברה . צופה פני עתיד
בקשר למצבם הנוכחי של תחומי פעילותה והשווקים בהם היא פועלת ועל עובדות ונתונים , 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, עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים

ראש וזאת הואיל והן נתונות להשפעות חיצוניות שלא ניתן להעריכן מ, החברה כאמור אינה וודאית
  .ואשר כאמור אינן מצויות בשליטתה
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       2014דגשים לשנת  .1.4
 

לשנה שנסתיימה ביום   )ח למעט נתונים למניה"מיליוני ש(  
  בדצמבר 31

  

  שינוי  2013  2014    

  (5%)  5,146  4,913  הכנסות מהשכרת מבנים  

  NOI *  3,329  3,457  (4%) 

 FFO **  598  585  2%  

 FFO  (1%)  3.41  3.39  ** )ח"בש(למניה מדולל  

המדולל למניה  FFO -כמות המניות ששימשו בחישוב ה 
  3%  171,413  176,546 )באלפים(

          

  -  2,994 3,273  *** ן להשקעה"נדל הקמה ופיתוח של, רכישה  

  - 2,136 2,651  ***ן להשקעה "נדלמימוש   

  -  962  1,053 נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל  

  -  927  73  רווח נקי מיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  5.35  0.39  )ח"בש(רווח נקי מדולל למניה   

  -  1,189  1,026  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת   

  - 55.1% 51.0%  יחס החוב נטו לסך המאזן  

  -  7,802  8,023  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה   

המניות של החברה למניה הון עצמי המיוחס לבעלי   
  44.4  45.0  )ח"בש(

-  

  -  57.9  60.2 ****  )ח"בש( EPRA NAV השווי הנכסי של החברה למניה  

  EPRA NNNAV  41.8  40.4   **** )ח"בש(למניה  -  

    

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

 2.2ראה סעיף , FFO - ה חישובל. EPRA - מוצג על פי גישת ההנהלה ובהתאם לכללי ה  FFO  ("Funds from operations") - ה**       
  .להלן

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

  .ספציפי        

  .להלן 2.4ראה סעיף ****    

לחברה ולחברות מאוחדות שלה יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים  2014בדצמבר  31ליום  •
ח בחברה ובחברות בנות "מיליארד ש 3.7 - כ(ח "מיליארד ש 11.5 -למשיכה מיידית בסכום של כ

לחברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת  2014בדצמבר  31ליום , בנוסף). בבעלותה המלאה
 .ח"מיליארד ש 2.0 -השווי המאזני יתרות מזומנים בסך של כ

  

, בנוסף .ח"מיליארד ש 3.8 - גייסו חברות הקבוצה אגרות חוב בסך כולל של כ 2014במהלך שנת  •
 350חברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני גייסה אגרות חוב בסך כולל של 

 9.8 -אגרות החוב כאמור הונפקו לתקופה ממוצעת של כ). ח"מיליארד ש 1.6 - כ(אירו מיליון 
 .3.52% - שנים לפדיון קרן ובריבית ממוצעת של כ

  

 .ח"מיליארד ש 2.5 - גייסו חברות הקבוצה הון בסך כולל של כ 2014במהלך שנת  •
 

והריאל הברזילאי האירו , הדולר הקנדי, ב"כתוצאה מהשינויים בשערי החליפין של דולר ארה •
 258 -ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל בתקופת הדוח בכ, ח"לעומת הש
  ).swapבניכוי השפעת עסקאות (ח "מיליון ש
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    2014רבעון הרביעי של שנת דגשים ל .1.5
 

חודשים  3 -ל  )ח למעט נתונים למניה"מיליוני ש(  
  שהסתיימו

  בדצמבר 31ביום 

  

  שינוי  2013  2014    

  )1%(  1,269   1,259    הכנסות מהשכרת מבנים  

  NOI     840   855  )2%( 

 NOI  (5%)   533  505   *באיחוד יחסי  

 FFO **   135  147  )8%(  

 FFO  10%(  0.84  0.76   ** )ח"בש(למניה מדולל(  

המדולל למניה  FFO -כמות המניות ששימשו בחישוב ה 
  1%  176,092  178,190 )באלפים(

          

  -  984  839   *** ן להשקעה"נדלשל  הקמה ופיתוח, רכישה  

  -  359  636  *** ן להשקעה"נדל מימוש  

  -  436  699   נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל  

  -  224    )217(   מיוחס לבעלי המניות של החברה ) הפסד(רווח נקי   

  -  1.27  )1.25(   )ח"בש(מדולל למניה ) הפסד(רווח נקי   

  -  639   304   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת   

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**      

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

  

 1.7 -גייסו חברות הקבוצה אגרות חוב בסך כולל של כ 2014במהלך הרבעון הרביעי לשנת  •
ת בשיטת השווי המאזני גייסה אגרות חוב בנוסף חברה בשליטה משותפת המוצג .ח"מיליארד ש

 ).ח"מיליארד ש 1.6 - כ(מיליון אירו  350בסך כולל של 
 

מיליארד  0.3  -גייסו חברות הקבוצה הון בסך כולל של כ 2014במהלך הרבעון הרביעי לשנת  •
 .ח"ש

 

האירו והריאל הברזילאי , הדולר הקנדי, ב"כתוצאה מהשינויים בשערי החליפין של הדולר ארה •
 2014ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל ברבעון הרביעי לשנת , ח"לעומת הש

 ).swapבניכוי השפעת עסקאות (ח "מיליון ש 271 -בכ
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 31החזקות ושיעור ההחזקה הינו ליום מבנה ה(להלן מבנה ההחזקות העיקריות של החברה  .1.6
 ):2014בדצמבר 

   

  
 

  

__________________________            

 .ATR מהון המניות שלנוספים  13.9% -בכ, 2014בדצמבר  31ליום , למיטב ידיעת החברההמחזיקה , CPIעם  חברה בשליטה משותפת יחד 1
ותאחד את דוחותיה  ATR - והפכה לבעלת השליטה היחידה ב CPIמאת  ATRמיליון מניות  52- רכשה החברה כ 2015במהלך חודש ינואר 

  .להלן' א7.1ראה גם סעיף , 2015החל מהרבעון הראשון של שנת  ATRהכספיים של 

44.0% 

43.3% 

141.2%  

100% 

42.8% 

100% 

100% 

84.7% 

100% 

84.9% 
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  :1באזורי הפעילות של החברה") NOI("להלן התפלגות הכנסות מהשכרה נטו  .1.7

  

  
  2013רבעון רביעי   2014רבעון רביעי 

 

 

 

  

  
  2013שנת    2014שנת  

 

 

 

  
  
  

  

  

  

  

  

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

  

, ב"ארה
20%

,  ישראל
7%

,  אירופה
40%

, קנדה
30%

,  ברזיל
, ב"ארה3%

24%

7%, ישראל

,  אירופה
39%

29%, קנדה
1%, ברזיל

, ב"ארה
23%

,  ישראל
6%

,  אירופה
41%

, קנדה
29%

,  ברזיל
, ב"ארה1%

25%

6%, ישראל

,  אירופה
38%

30%, קנדה
1%, ברזיל
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 מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה .2
 : 2014בדצמבר  31ליום , תמצית החזקות החברה.2.1 

 שם החברה
 המוחזקת 

 סוג נייר
 נכסים/הערך 

 כמות
 )במיליונים( 

 שיעור החזקה
 (%) 

 ערך בספרים
 )ח"מיליון ש( 

שווי שוק ליום 
31/12/2014 

 )ח"מיליון ש(
EQY מניה)NYSE(53.943.3 3,465 5,312 
FCR מניה)TSX(95.144.0 5,121 5,962 
CTY מניה)OMX(254.142.8 3,338 3,098 
ATR1 מניה)Euronext,VSX(154.641.2 4,079 2,988 
 TASE(168.571.9 )20( 53(מניה 2דורי. א
 -    184 -   -   שטר הון2דורי. א

 -    478 -   -   נכסים מניביםאירופה
 -    196 -   -   נכסים בפיתוח וקרקעות3אירופה
ProMed689 -   -   נכסים מניבים    - 
 -    904 -   -   נכסים מניבים ונכסים בפיתוחברזיל
 -    2,114 -   -   נכסים מניבים3ישראל
 -    247 -   -   נכסים בפיתוח וקרקעות3ישראל

 -    20,795 -   -     סך הכל נכסים
 

 2014 בדצמבר 31 ליום ")מורחב סולו" :להלן( )ציבוריות חברות אינן אשר בנות חברות של יתרות לרבות( החברה של כספיות יתרות להלן
 ):ח"ש במיליוני(
 
 

  11,576 4אגרות חוב
  2,171  התחייבויות למוסדות פיננסיים

  13,747(*)כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים"סה
  488  התחייבויות כספיות אחרות

  14,235  כ התחייבויות כספיות "סה
  1,311  בניכוי נכסים כספיים 
  415  5בניכוי השקעות אחרות

  12,509  נטו, התחייבויות כספיות
  263  6התחייבויות אחרות

  12,772  נטו, כ התחייבויות"סה

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

 %כ"סה משכנתאותבנקים7אגרות חובשנה
2015997 135211,1538 
2016988 611211,62012 
2017780    -22802 6 
20181,405 114911,61012 
20191,542 4653042,31117 
20201,203 30171,2509 
20211,009    -141,0237 
2022913    -84997 7 
2023861    -85946 7 
2024905    -87992 7 
 701,0438-    973 ולאחריה 2025
 100 11,5761,35581613,747כ"סה

        
 .להלן' א7.1ראה באור סעיף , נוספת לאחר תאריך הדיווח ATRלפרטים בדבר רכישת מניות 1
  .דורי. מייצג החזקה משורשרת בא2
).84.7%(מוצג על פי איחוד יחסי 3
 .מהנכסים הכספייםהמוצג כחלק  swapח המייצג את השווי ההוגן של נגזרים פיננסיים מסוג "מיליון ש 252 - לא כולל נכס בסך של כ4
.כולל בעיקר את ההשקעה ביחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות5
 .ח"מיליון ש 64 -בניכוי נכסים בלתי מוחשיים בסך של כ, ח"מיליון ש 327 -נטו בסך של כ, כולל עתודה למס6
 .ח"שמיליון  687 -מגוף מוסדי בסך של כ, שאינה מובטחת בשיעבוד, כולל הלוואה פרטית7
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2.2. O) FFEarnings(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 -ות התוצא
 European Public Real Estate Association ("EPRA")זאת בהתאם לנייר העמדה של , מניות החברה

. ן"האחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על ידי חברות נדל, אשר מטרתו הגברת השקיפות
  . זה אינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים מדד

  

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

  . וסוגי רווח והפסד נוספים יםרווחים או הפסדים ממימוש נכס, רווח והפסד

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

ן "ת חלק החברה בפחת מנדלהחברה המדווח בנטרול הכנסות והוצאות בעלות אופי הוני ובתוספ
  .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

  

ף באופן נכון יותר את משק 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. IFRSחשבונאות 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"נדלטיוטת תקנות ניירות ערך לעיגון הוראות הגילוי ביחס לפעילות 

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 (ות בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמי, המדד מהווה רווח נקי חשבונאי לתקופה
שינוי בשווי הוגן של מכשירים פינסיים , רווחים או הפסדים ממימוש נכסים, )הפסדים משערוך נכסים

השימוש במדד זה מקובל לבחינת ביצועיהן של חברות . נוספיםוהפסד וסוגי רווח  דרך רווח והפסד
  .התאמות הנדרשות מהרווח החשבונאי מפורטות בטבלה להלן. ן מניב"נדל

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

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

 חודשים  3 -ל     
שהסתיימו ביום   לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר  בדצמבר 31ביום    
   2014 20132012 2014 2013 
 )למעט נתונים למניה(ח "ליוני שמי   
         המיוחס לבעלי המניות של החברה ) הפסד(רווח נקי  
 224  (217) 901  927 73  לתקופה   

     
   :התאמות 

 (436) (699) (1,938) )962( )1,053(נטו, ן להשקעה בפיתוח"להשקעה ונדלן "עליית ערך נדל 

 13  17  5  52  65 ן להשקעה "הפסד הון ממכירת נדל 

         שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים לרבות   

 (143) 312  (36) )435( 156 נגזרים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד     

 54  249  (43) 60  324 התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני 

 1  - 4  11 1 הפסד מירידה בשיעור החזקה בחברות מוחזקות 

 110  154  752  262  399 מסים נדחים ומסים שוטפים בגין מימוש נכסים 

 - (47) (134) )173( )47(רווח מרכישה במחיר הזדמנותי 

 5  1  26  10 6 עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד 

 
 מפדיון מוקדם של התחייבויות נושאות ) רווח(הפסד 

 (3) 19  147  142  154 ריבית ונגזרים פיננסיים   

 257  273  643  375  267 חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאמות לעיל 

     
 FFO 82  62  327  269 345  נומינאלי 

   
   :התאמות נוספות 
     
 (11) (18) 94  152  )5(הפרשי הצמדה למדד ולשערי חליפין 

 4  3  16  16  13  פחת והפחתות 

 13  13  2  27  )3(התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני 

 59  75  94  121 248  1התאמות אחרות  

   
 FFO 147  135  533  585 598 לפי גישת ההנהלה 

 FFO 0.84  0.76  3.23  3.42 3.39 )ח"בש(סי לפי גישת ההנהלה למניה בסי 

FFO  0.84  0.76  3.23  3.41 3.39 )ח"בש(לפי גישת ההנהלה ) מדולל(למניה 

 
מניה הבסיסי ל  FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה

 175,787  178,102  164,912  171,103 176,459  2)באלפים(

 
המדולל למניה   FFO-כמות המניות ששימשו בחישוב ה

 176,092  178,190  165,016  171,413 176,546  2)באלפים(

            
    

 

הכוללות תיאום הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים, FFO -הנקי לצורך חישוב ההכנסות והוצאות שתואמו מהרווח  1
הוצאות הנובעות מתשלומים חד פעמיים מסיום התקשרות עם עובדים בכירים, חריגים שאינם קשורים לתקופות הדיווח

והוצאות פנימיות) לרבות תוצאות פעילות קבוצת דורי(ן מניב "בקבוצה וכן הכנסות והוצאות מפעילות אשר אינה נדל
 .שהתהוו בהשכרת נכסים) בעיקר שכר(

.ממוצע משוקלל לתקופה 2 



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

 

111  

להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על  .2.3
הצגה זו נועדה . 2014בדצמבר  31ליום ) "NOI": להלן(מתודולוגית היוון הכנסות מהשכרה נטו 

אשר עשוי , המבוסס על מתודולוגיה מקובלת באזורי פעילותה של הקבוצה, נוסףלהעניק מידע 
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
 .מניותיה

 

 
   חודשים  3 -ל  
לשנה שהסתיימה   31שהסתיימו ביום   
 בדצמבר 31  בדצמבר  

   2014 2013 2014 2013 
 ח "מיליוני ש    
 5,146 4,913 1,269 1,259 הכנסות מהשכרה  
  
 1,689 1,584 414 419 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה   
  
  NOI  3,457 3,329 855 840 לתקופה 
  
 NOI (435)(413) (1,660) (1,687)–הפחת חלק המיעוט ב   
  
 של חברות בשליטה NOI-הוסף חלק החברה ב  
 332 386 91  100 1משותפת       
  NOI  2,102 2,055 533 505 חלקה היחסי של הקבוצה –לתקופה 
   
  NOI 2,102 2,055 22,132 22,020 הקבוצה של היחסי חלקה - לשנה 

  
     חברות המוצגות בשיטת השווי המאזני 1  
 לרבעון בארבע NOI - מחושב כמכפלת ה 2  

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

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

  .וזכויות בנייה נוספות הקיימות בנכסים המניבים של הקבוצה

  

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

    

 :Cap Rate 6.50% %6.75  %7.00 %7.25 %7.50 
       
שווי נכסים מניבים  

 26,959 27,889 28,885 29,955 31,107  * )ח"במיליוני ש(

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

  
או שפיתוחם טרם הסתיים כסים בפיתוח וקרקעות אשר טרם החלו להניב הכנסה נ, נכסים חדשים

הסתכמו , 2014בדצמבר  31ליום ) בדרך של איחוד יחסי(ומוצגים על פי שווים ההוגן בספרי הקבוצה 
  .ח"מיליון ש 2,157 -בכ

  
הסתכמו  2014בדצמבר  31ליום ) בדרך של איחוד יחסי(התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים כספיים 

  . ח"מיליון ש 22,762 -בכ
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 )           NNNAVEPRA -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- האחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על, מטרתו הגברת השקיפות

שווי הנכסי שהינו מדד המשקף את ה, )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 השווי ההוגן של נגזרים ונטרול נכסים לשווי הוגן 
) EPRA NAV(נקי שהינו מדד נוסף המשקף את השווי הנכסי ה EPRA NNNAV - ואת נתוני ה; )מטבעית

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

מאפשרת השוואת תוצאות החברה  EPRA NNNAV -וה EPRA NAV - החברה סבורה כי הצגת נתוני ה
נתונים אלה אינם מהווים הערכת שווי של החברה , יחד עם זאת. ן אחרות באירופה"רות נדללחב

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

 .החברה של
  

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

    2014  2013 
 ח"מיליוני ש    
  EPRA NAV 

 7,802  8,023 הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה בדוחות הכספיים  

 2,158  2,363 )בניכוי חלק המיעוט(הוגן  ן להשקעה לשווי"עתודה למס בגין שיערוך נדל –נטרול  

 (60) (9) 1נטו, התאמת נכס השווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים  

 300  363 התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  

 EPRA NAV 10,740  10,200 –שווי נכסי נקי   

  EPRA NAV  57.9  60.2 )ח"בש(למניה 

  EPRA NNNAV  

  EPRA NAV   10,740  10,200 

 (1,460) (1,833)התאמת ערך התחייבויות פיננסיות לשוויין ההוגן  
  
 (1,124) (1,266)2התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים  
  
 60  9   נטו , התאמת נכס השווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים  
  
 (315) (441)התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  
    
 EPRA NNNAV 7,209  7,361 –" מתואם"ווי נכסי נקי ש  
     
  EPRA NNNAV  41.8  40.4 )ח"בש(למניה 
  
 176,094  178,485  3)באלפים(של החברה ששימש בחישוב  מספר המניות המונפקות  
   

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

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

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

  כללי  3.1.

 -של כנטו ח וכן סך "מיליון ש 3,273 - בסך של כ, הרחבה ובניה של נכסים מניבים קיימים, וכן בשיפוץ, ח הסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה ופיתוח של נכסים חדשים"בתקופת הדו
  .ואילך 2015קבוצה תתבטא במלואה במהלך שנת השפעת השקעות אלו על תוצאות הפעילות של ה. ח בהשקעות במניות של חברות מוחזקות על ידי החברה"מיליון ש 605

  

  פעילות במקרקעין

, כמו כן. ח"מיליון ש 1,556 - בהשקעה כוללת של כ, ר וקרקעות לפיתוח עתידי"אלפי מ 81 - נכסים מניבים בשטח של כ 5 החברה והחברות המאוחדות שלה וח רכש"בתקופת הדו )1
ה בהיקף כולל 'צכנכסים בפולין ו 2רכשה  ATR, בנוסף .ח"מיליון ש 1,717 - בהשקעה כוללת של כ, נכסים קיימים ונכסים חדשים ושיפצ החברה והחברות המאוחדות שלה ופיתח
 ).ח"מיליארד ש 1.0 - כ(מיליון אירו  205 - של כ

  

 
רכישת ומכירת נכסים)2  
מכירותרכישות  

נכסים מניבים' מס    

עלות רכישת נכסים 
 מניבים

)ח"מיליוני ש(

רכישת קרקעות 
מילוני (לפיתוח עתידי 

)ח"ש

פיתוח מחדש , פיתוח
מיליוני (והרחבות 
נכסים מניבים' מס)ח"ש

ממכירת  2תמורה
)ח"מיליוני ש(נכסים 

   EQY2 360  20 320 22  518 

   FCR2 649  89 831 10  686 

   CTY   - -  51 415 12  133 

   ATR12 982  - 266 -  334 

   Brazil1 353  34 72 -  - 

   Promed   - -  - 11 12  855 

 437  3 1 -  - -  גרמניה   

 
נתונים תפעוליים עיקריים )3  

    

3נכסים מניבים

שטח בנוי 
 להשכרה

)ר"אלפי מ(

ממוצע דמי שכירות בסיסיים 
שינוי בתזרים נטו ר "חודשיים למ

4מנכסים זהים

יחס חוב נטו לסך שיעור תפוסה בנכסי הליבה 
31.12.2013 31.12.201431.12.201331.12.2014     מאזן

  EQY1221,50915.6 $U.S14.5 $U.S3.0%95.0% 92.4% 30.4% 
  FCR1532,17816.5 $C 16.1 $C2.8%96.0% 95.5% 42.2% 
  CTY591,02721.6 € 21.5 €2.9%96.3% 95.7% 38.6% 
  ATR1531,36612.1 € 21.1 €)0.8%(97.1% 97.6% 21.7% 
   .ATR - מ 100%יצג מי1  
 .בניכוי חוב מיוחס ספיציפי2 
.כולל נכסים בשליטה משותפת3 
  .2013לעומת שנת2014שינוי בתזרים נטו מנכסים זהים בשנת4 
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 בפיתוח מחדש והרחבה, נתוני נכסים בפיתוח )4  
 נכסים בפיתוח    

נכסים' מסשם החברה   

סך השקעה עד 
בדצמבר  31  ליום 

2014 
  )ח''מיליון ש(

עלות 
 להשלמה 

  )ח"מיליון ש( 
 שטח

  )ר"אלפי מ( 
   FCR 5 1,282 576 158 

   EQY 1 222 65 14 

   CTY 1 190 74 12 

 13 65 125 2 גזית פיתוח   

   Gazit Brazil 1 180 287 29 

    10 1,999 1,067 226 

        

 נכסים בפיתוח מחדש והרחבה    

נכסים' מסשם החברה   

סך השקעה עד 
בדצמבר  31  ליום 

2014 
  )ח''ש מיליון(

עלות 
 להשלמה 

  )ח"מיליון ש( 
 שטח

  )ר"אלפי מ( 
   FCR 13 3,864 367 271 

   EQY 6 177 87 37 

   CTY 3 267 730 42 

   ATR 2 169 246 24 

    24 4,477 1,430 374 
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 בקבוצה בתקופת הדוחאירועים מהותיים  .3.2

 גיוס הון         

' ג27ראה באור , ח"מיליון ש 118 - בתמורה מיידית של כעל ידי החברה לפרטים בדבר גיוס הון   .א
  .לדוחות הכספיים

 

 -מליון מניות בתמורה כוללת של כ 77.9 -הנפקה פרטית של כ CTYהשלימה  2014ביוני  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 - כתוצאה מההנפקה הפרטית ירד שיעור החזקת החברה ב"). 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
מליון מניות בדרך של זכויות לכל בעלי  74.2 - הנפקת כ CTYהשלימה  2014, ביולי 8ביום , בנוסף  

). אירו למניה 2.65 -כ(מליון אירו  196.5 -בהיקף של כ, ")הנפקת הזכויות: "להלן(מניותיה 
 - וללת בסך של כבתמורה כ CTYמליון מניות  33.0 - החברה רכשה במסגרת הנפקת הזכויות כ

 CTY -לאחר הנפקת הזכויות עומד שיעור החזקת החברה ב). ח"מליון ש 411 -כ(מליון אירו  87.6
  . לדוחות הכספיים 4'ו9ראה באור , למידע נוסף. 42.2%על 

  

והשתתפות החברה , מיליון דולר קנדי 100 - בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ג
  .לדוחות הכספיים 5'ה9באור ראה , בגיוס הון האמור

 

והשתתפות החברה בגיוס , מיליון דולר 105 - בהיקף של כ EQYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ד
 .לדוחות הכספיים 5'ד9ראה 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 'ג20באור 

 

ח בדרך של הרחבת "מליון ש 445 - ידי החברה בהיקף נטו של כ- לפרטים בדבר גיוס חוב על  .ו
 .לדוחות הכספיים 1'ב20ראה באור , )ב"סדרה י(סדרה סחירה של אגרות חוב 

 

שאינן מובטחות , מליון אירו באגרות חוב 350בהיקף של  ATRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ז
 .לדוחות הכספיים 5'ג9ראה באור , בשעבוד

  

שאינן מובטחות , מליון אירו באגרות חוב 350בהיקף של  CTYלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ח
 .לדוחות הכספיים 1'ד20ראה באור , בשעבוד

 
  אירועים אחרים

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

 

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

  

 Baa3 -לזמן ארוך מ CTYאי של את דירוג האשר 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   .יא
  .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 

  

דורי , דורי קבוצה, גזית פיתוח, לפרטים בדבר בקשות לתביעות ייצוגיות שהוגשו כנגד החברה  .יב
 .לדוחות הכספיים 3'ד26ראה באור , בנייה ואחרים
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לדוחות  'ז9ראה באור , בקבוצת דורי להשקעהלגזית פיתוח  לפרטים בדבר העמדת הלוואות  .יג
 .הכספיים

 

, מליון אירו 8.8 -בהיקף של כ, על ידי החברה, CTYמליון מניות  3.5 -לפרטים בדבר רכישת כ  .יד
 .לדוחות הכספיים 5'ו9ראה באור 

  

, מליון אירו 20.7 - בהיקף של כ, על ידי החברה, ATR מליון מניות 5.3 - לפרטים בדבר רכישת כ  .טו
 .לדוחות הכספיים 5'ג9ראה באור 

  
  

ומימוש , בדרך של זכויות, ידי גזית פיתוח-מיליון כתבי אופציה על 4.7 - לפרטים בדבר הקצאת כ  .טז
 .לדוחות הכספיים' ח9ראה באור , כתבי האופציה שהוקצו לחברה

 

  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(למניה לרבעון 

  ).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  1999רף התפתחות הדיבידנד של החברה לשנים להלן ג

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

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

  נכסים שוטפים

מיליארד  4.0 - ח לעומת כ"מיליארד ש 3.9 - הינה כ 2014בדצמבר  31יתרת הנכסים השוטפים ליום 
הקיטון בנכסים השוטפים נובע בעיקר מירידה ביתרת המזומנים אשר .  2013 בדצמבר  31ח ליום "ש

 ProMed -גזית פיתוח ו, FCRאשר קוזזה מסיווג נכסים על ידי , שימשו לפעילותה השוטפת של הקבוצה
   .2013כנכסים מוחזקים למכירה בסכום כולל גבוה יותר לעומת תום שנת 

  

  השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני

מיליון  6,213 -לכ הסתכמה  2014 בדצמבר  31יתרת ההשקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני ליום 
כוללת   2014 בדצמבר  31 יתרת הסעיף ליום . 2013 בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 5,907 -ח לעומת כ"ש

 149 - לעומת השקעה בכ, ח"מיליון ש 4,079 - בסכום של כ ATRמיליון מניות  155 -בעיקר השקעה בכ
כוללת היתרה , כמו כן . 2013 בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 4,277 - בסכום של כ ATRמיליון מניות 

ת משותפות וכן השקעה של ן להשקעה באמצעות עסקאו"בנדל EQY -ו CTY ,FCRהשקעות בספרי 
הגידול ביתרת ההשקעות המטופלות . Europe N.V.  Ronson-מ וב"קבוצת דורי בדוראד אנרגיה בע

בעסקה משותפת אשר רכשה  FCRמהשקעה של בשיטת השווי המאזני בתקופת הדוח נובע בעיקר 
 ATRכתוצאה מהפסד שרשמה  ATR -הגידול האמור קוזז מקיטון בהשקעה ב, FCR - ן להשקעה מ"נדל

 .ATRומחלוקת דיבידנד על ידי  2014בשנת 
  

  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 

 2014בדצמבר  31ליום . ומוצגת בשווי הוגן, )על בסיס איחוד יחסי(בגין רכישתם  ההתחייבויות
.  2013 בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 769 -ח לעומת כ"מיליון ש 288 - בכ, כאמור, הסתכמה היתרה

בסמוך למועד (ח "מיליון ש 334 - בסך של כ SWAP - הקיטון נובע בעיקר מהתרת חלק מעסקאות ה
וכן מהפסד משערוך הנגזרים  )התקשרה החברה בעסקאות הגנה חדשות, האמורותהתרת העסקאות 

הפיננסיים לשווים ההוגן בתקופת הדוח אשר הושפעו בעיקר מהשינוי בשערי החליפין של הדולר 
ח ומשינויים בעקומי הריבית של המטבעות "האירו והריאל הברזילאי כנגד הש, הדולר הקנדי, ב"ארה

  . האמורים
  

  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 59.3 - הסתכמה בכ,  2014 בדצמבר  31ליום , )השוטף

  . 2013 בדצמבר  31ליום 

 דולר קנדי ,ב"דולר ארה(מהשינוי בשערי החליפין בעיקר נובע  2014בשנת ביתרות אלו גידול ה
פיתוח נכסים , מרכישת נכסים מניבים ,ח"שמיליארד  2.3 -של כנטו בסך ) ח"לעומת הש והאירו

ח והתאמת השווי ההוגן של "מיליארד ש 3.3 -חדשים ושיפוץ נכסים קיימים בעלות כוללת של כ
האמור  גידולה. ח נוספים"מיליארד ש 1.1 -ח בסך של כן להשקעה בפיתו"ן להשקעה והנדל"הנדל

   .ח"שמיליארד  2.7 -בתמורה של כשאינו בליבת העסקים של החברה ן להשקעה "קוזז ממכירת נדל
  

, ן להשקעה"הגלומים בהערכות השווי של הנדל) Cap Rates(הממוצעים (%) להלן שיעורי התשואה 
 :באזורי הפעילות העיקריים של הקבוצה

  

  קנדה ב"ארה  
צפון ומערב
 אירופה

מרכז ומזרח
 ישראל  אירופה

      
 7.2 8.0 6.1 5.8 6.1 2014בדצמבר  31   
 7.5 8.2 6.3 5.9 6.5 2013בדצמבר  31   
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  שוטפות התחייבויות

 5.8 -כ לעומת ח"ש מיליארד 6.0 -כ הינה  2014  בדצמבר 31 ליום השוטפות ההתחייבויות יתרת
 לזמן התחייבויות בגין שוטפות חלויות בעיקר כוללת היתרה . 2013  בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליארד

 הגידול . 2013  בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליארד 2.9 -כ לעומת ח"ש מיליארד 2.7 -כ של בסכום ,ארוך
   .ואחרים בנקאיים מתאגידים באשראי מגידול בעיקר נובע

 מלאי בנטרול .ח"ש מיליארד 2.1 - כ של בסך שלילי חוזר הון יתרת לקבוצה  2014  בדצמבר 31 םליו
 לקבוצה ,משנה ארוך החזוי מימושם שמועד דירות מרוכשי שנתקבלו ממקדמות נטו למכירה בניינים

 ,ח"ש מיליארד 3.9 - כ של בסך השוטף הרכוש .ח"ש מיליארד 2.3 -כ של בסך שלילי כלכלי חוזר הון
 תזרים וכן ח"ש מיליארד 10.2 - כ של בסך מנוצלים הלא המאושרים ארוך לזמן האשראי קווי יתרת

 הנהלת ולפיכך השוטפות ההתחייבויות מסך משמעותית גבוהים ,שוטפת מפעילות הנובע המזומנים
  2014  בדצמבר 31 ליום השוטפות ההתחייבויות יתרת את באמצעותם לפרוע ניתן כי מעריכה החברה

     .)להלן 3.6 סעיף גם ראה(
  

  שוטפות לא התחייבויות

 - כ לעומת ח"ש מיליארד 38.1 - בכ הסתכמה  2014  בדצמבר 31 ליום שוטפות הלא ההתחייבויות יתרת
 בעיקר נובע שוטפות הלא ההתחייבויות ביתרת קיטוןה . 2013  בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליארד 39.8

 קוזז האמור הקיטון .ריבית נושאות התחייבויות לפרעון בחלקם שימשו אשר בקבוצה הון מגיוסי
 1.1 - כ של בסך ח"הש לעומת והאירו הקנדי הדולר ,ב"ארה הדולר של החליפין בשערי מהשינוי
 דמיליאר 3.8 -כ של בהיקף חוב אגרות הקבוצה חברות גייסו הדוח בתקופת ,כן כמו .ח"ש מיליארד

 ריבית נושאות התחייבויות פירעון לרבות( הקבוצה של השוטפת לפעילותה שימשו אשר ח"ש
  ).ולאחרים פיננסיים למוסדות

  

    החברה מניות לבעלי המיוחס הון

 - כ לעומת ח"ש מיליון 8,023 -בכ הסתכם  2014  בדצמבר 31 ליום החברה מניות לבעלי המיוחס ההון
 350 - כ של בסך הון קרנות מגידול בעיקר נובע הגידול . 2013  בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 7,802
 כתוצאה ,חוץ פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות בגין בעיקר( ח"ש מיליון

 ידי על הון מגיוס ,)ח"הש לעומת הקנדי והדולר ב"ארה הדולר ,האירו של החליפין בשערי משינויים
 73 -כ של בסך החברה מניות לבעלי המיוחס מרווחו ח"ש מיליון 116 -כ של נטו בתמורה רההחב
  .ח"ש מיליון 318 -כ של בסך ושולם שהוכרז מדיבידנד קוזז האמור הגידול ,ח"ש מיליון

 למניה ח"ש 45.0 - בכ הסתכם  2014  בדצמבר 31 ליום ,למניה ,החברה מניות לבעלי המיוחס ההון
 למניה ח"ש 80.1 של דיבידנד חלוקת לאחר וזאת , 2013  בדצמבר 31 ליום למניה ח"ש 44.4 - כ לעומת
    . 2014  בשנת

  

  שליטה מקנות שאינן זכויות

 - כ לעומת ח"ש מיליארד 17.8 -בכ הסתכמה  2014  בדצמבר 31 ליום שליטה מקנות שאינן זכויות יתרת
 מניותיה בעלי של חלקם את בעיקר כוללת היתרה . 2013  בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליארד 14.6

 של האחרים מניותיה בעלי של חלקם את ,EQY של מהונה %56.7 -כ של בשיעור EQY של האחרים
FCR של מהונה %56.0 - כ של בשיעור FCR, של האחרים מניותיה בעלי של חלקם את וכן CTY 

  .CTY של מהונה %57.2 -כ של בשיעור

 האחרים המניות בעלי של מחלקם בעיקר תנובע  2014  בשנת שליטה מקנות ןשאינ בזכויות התנועה
 בחברות מניות ומהנפקת ח"ש מיליארד 1.9 -כ של בסך המאוחדות החברות של הכולל ברווח

 בדיבידנדים שליטה מקנות שאינן הזכויות של חלקם בניכוי ,ח"ש מיליארד 2.4 -כ של בסך מאוחדות
 על שליטה מקנות שאינן זכויות ומרכישת ח"ש מיליארד 0.7 -כ של בסך המאוחדות החברות שחילקו

     .ח"ש מיליארד  0.3 -כ של בהיקף הקבוצה חברות ידי

  נכסים לסך חוב יחסי

 %51.0 -בכ  2014  בדצמבר 31 ליום הסתכם ,המאזן לסך הקבוצה של נטו הריבית נושא החוב יחס
   . 2013  בדצמבר 31 ליום %55.1 -כ לעומת

 לעומת %52.0 - בכ  2014  בדצמבר 31 ליום הסתכם ,המאזן לסך הקבוצה של הריבית נושא החוב יחס
 . 2013  בדצמבר 31 ליום %56.2 - כ
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      הפעולותתוצאות .3.5 

:2014-2012להלן תוצאות הפעולות לשנים   .א  

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2014 2013 2012 
 ח"מיליוני ש    
 )למעט נתוני רווח נקי למניה(    
      
 5,249  5,146 4,913 הכנסות מהשכרת מבנים   
 1,705  1,689 1,584 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה   
     
 3,544  3,457 3,329 נטו מהשכרת מבנים, הכנסה תפעולית   
     
 1,760  1,672 1,357 קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים   
 1,720  1,688 1,660 שבוצעו קרקעות והעבודות, עלות מכירת בניינים   
     
 40  )16()303( קרקעות ומביצוע עבודות, גולמי ממכירת בניינים) הפסד(רווח    
     
 3,584  3,441 3,026 סך הכל רווח גולמי   
      
 1,938  962 1,053  נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל   
 )673( )610()619(הוצאות הנהלה וכלליות   
 164  218  55 הכנסות אחרות   
 )47( )74( )81(הוצאות אחרות   
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי    
 299  149  12 נטו, המאזני      
       
 5,265  4,086 3,446 רווח תפעולי   
     
 )2,214( )2,185( )2,115(הוצאות מימון   
 120  549  157 הכנסות מימון   
     
 3,171  2,450 1,488 רווח לפני מסים על ההכנסה   
 758  265  405 מסים על ההכנסה   
     
 2,413  2,185 1,083  רווח נקי   
     
    :מיוחס ל   
       
 901  927  73 בעלי מניות החברה   
 1,512  1,258 1,010 זכויות שאינן מקנות שליטה   
       
    1,083 2,185  2,413 
       

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

   
 5.46  5.41 0.41 רווח נקי בסיסי   
       
 5.25  5.35 0.39 רווח נקי מדולל   
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 :2014-2012להלן דוח על הרווח הכולל לשנים 

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2014 2013 2012 
 ח"מיליוני ש    
       
       
 2,413  2,185  1,083  רווח נקי   
       
    ):לאחר השפעת המס(כולל אחר ) הפסד(רווח  
     
   :לרווח והפסדסכומים שיסווגו או המסווגים מחדש    
     
 )416( )2,443( 1,148  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ    
    מימוש קרנות הון מתרגום דוחות כספיים של פעילויות   
 3  -  -  חוץ שטופלו בשיטת השווי המאזני      
 )100( 239  46  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים    
 37  )4( 36  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים    

     1,230 )2,208( )476( 

   :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד   
       
    בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע ) הפסד(רווח    
 10  )6( -  בעסקה משותפת      
     
 )466( )2,214( 1,230  כולל אחר ) הפסד(סך הכל רווח    
     
 1,947  )29( 2,313  כולל ) הפסד(סך הכל רווח    

    
    :מיוחס ל   
       
 715  )46( 445  בעלי מניות החברה   
 1,232  17  1,868  זכויות שאינן מקנות שליטה   

    
     2,313 )29(  1,947 
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 לתקופת הדוחניתוח תוצאות הפעולות   .ב
  

     הכנסות מהשכרת מבנים
      

 5,146 -לעומת כ, ח"מיליון ש 4,913 -לכ 5% - בכ קטנו 2014הכנסות מהשכרת מבנים בשנת 
בשערי החליפין הממוצעים של הדולר  מירידהנובע בעיקר  הקיטון. 2013ח בשנת "מיליון ש

והוא , 2014 - ו 2013השנים וממכירת נכסים במהלך ח "לעומת השוהאירו הדולר הקנדי  ,ב"ארה
מהפעלת נכסים נוספים שנרכשו , םמהפעלה לראשונה של נכסים שפיתוחם הושלקוזז 

   .ומגידול בהכנסות מהנכסים הקיימים 2014 - ו 2013במהלך השנים 
 1% -ההכנסות מהשכרת מבנים קטנו בכ 2013בהנחת שערי החליפין הממוצעים של שנת 

      .2013לעומת שנת 
     

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
      

 -ח המהווים כ"מיליון ש 1,584 - כמו בכהסת 2014הוצאות הפעלת נכסים להשכרה בשנת 
מסך  32.8% - ח המהווים כ"מיליון ש 1,689 -לעומת כ, מסך ההכנסות מהשכרה 32.2%

     .2013ההכנסות מהשכרה בשנת 
  

         )NOI(הכנסה תפעולית נטו מהשכרת מבנים 
      

ח "מיליון ש 3,329 -לכ 4% - בכ קטנה 2014ההכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים בשנת 
מסך ההכנסות  67.2% -כ(ח "מיליון ש 3,457 - לעומת כ, )מסך ההכנסות מהשכרה 67.8% -כ(

  .2013בשנת ) מהשכרה
ההכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים  2013בהנחת שערי החליפין הממוצעים של שנת 

  .      2013נותרה ללא שינוי לעומת שנת 
  

     תקרקעות וביצוע עבודו, מכירת בניינים
  

 ח"מיליון ש 1,357 -כבהסתכמו  2014קרקעות וביצוע עבודות בשנת , הכנסות ממכירת בניינים
ח ממכירת "מיליון ש 230 -מתוכן סך של כ, )ח"מיליון ש 1,672 - כ הכנסות של 2013בשנת (

ח מביצוע "מיליון ש 1,127 -וכ) ח"מיליון ש 328 - כ הכנסות של 2013בשנת ( בניינים וקרקעות
בתקופה המקבילה אשתקד . )ח"מיליון ש 1,344 - כ הכנסות של 2013בשנת (קבלניות  עבודות

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

         
 הפסדלעומת , ח"מיליון ש 303 -הסתכם לסך של כ 2014הגולמי מפעילות זו בשנת  ההפסד

ההפסד הגולמי בתקופת הדוח נובע בעיקר  .2013ח בשנת "מיליון ש 16 - גולמי בסך של כ
  . מביצוע פרוייקטים

  

        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 בסך , 2014הכירה הקבוצה בשנת , התקן
הגידול  .2013ח בשנת "מיליון ש 962 - לעומת עליית ערך בסך של כ, ח"מיליון ש 1,053 -של כ

, בעיקר מגזית פיתוחמקורו  2013לעומת שנת  2014ן להשקעה בשנת "עליית ערך נדלב
ProMed  לעומת יציבות בשיעורי ההיוון  2014וגרמניה ונובעת מירידה בשיעורי ההיוון בשנת
  .2013בשנת 
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     הוצאות הנהלה וכלליות
  

, )מסך ההכנסות 9.9% -כ(ח "מיליון ש 619 -כבהסתכמו  2014הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 
הגידול בהוצאות ההנהלה ). מסך ההכנסות 8.9% - כ 2013בשנת (ח "מיליון ש 610 -לעומת כ
ונובע בעיקר מהוצאות  FCR -ו EQY -מגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות בבעיקר  מקורווכלליות 

  .חד פעמיות בגין סיום העסקה של עובדים בכירים בחברות הללו
     

     הכנסות אחרות
      

 218 - של כ הכנסות בסךלעומת ח "מיליון ש 55 - כב 2014בשנת  הסתכמוהכנסות אחרות 
מיליון  47 - בסך של כרווח כוללות בעיקר  2014בשנת הכנסות אחרות . 2013ח בשנת "מיליון ש

רווח  2013בשנת (במהלך המסחר בבורסה , ATRמרכישה במחיר הזדמנותי של מניות ח "ש
ממשקיע  ATRניות בגין רכישת מ, ח"מיליון ש 173 - כמרכישה במחיר הזדמנותי בסך של 

על ידי  Ronsonח מרכישה במחיר הזדמנותי של מניות "מיליון ש 25 - וסך של כ CPIמקבוצת 
  ).קבוצת דורי

        
     הוצאות אחרות

     
ח בשנת "מיליון ש 74 - כ לעומת, ח"מיליון ש 81 - כב 2014הסתכמו בשנת הוצאות אחרות 

בחברות ) לרבות הוצאות מכירה(כללו בעיקר הפסד הון  2014הוצאות אחרות בשנת . 2013
ProMed, EQY ו- FCR ח והפחתה של נכס "מיליון ש 65 -ן להשקעה בסך של כ"ממכירת נדל

  . ח"מיליון ש 10 -בלתי מוחשי אשר יוחס להשקעה בקבוצת דורי בסך של כ
       

     נטו, חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני
     

ח "מיליון ש 149 -כרווח של לעומת ח "שמיליון  12 - ברווח של כ הסתכם הסעיף 2014בשנת 
ח "מיליון ש 98 -בסך של כ ATR הפסדיבעיקר את חלק החברה ב הסעיף כולל. 2013בשנת 

נבעה  ATRהירידה בחלק החברה ברווחי , )ח"מיליון ש 127 -רווח בסך של כ 2013בשנת (
נטו אשר הייתה גדולה יותר , ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"בעיקר מירידת ערך נדל

אשר קוזזה מירידה ) חלק החברה(ח "מיליון ש 280 - בסך של כ 2013לעומת שנת  2014בשנת 
  ).חלק החברה(ח "מיליון ש 22 -בסך של כ 2013לעומת שנת  2014נטו בשנת , בהוצאות מימון

ח שנבע בעיקר מרווחי שיערוך "מיליון ש 121 - ת הדוח נרשם רווח בסך של כבתקופ, כמו כן
  .FCR - ו CTY ,EQYן להשקעה בשותפויות של "נדל

     

     הוצאות מימון
       

ח בשנת "מיליון ש 2,185 -ח לעומת כ"מיליון ש 2,115 -כבהסתכמו  2014הוצאות המימון בשנת 
בעיקר מגיוס חוב לזמן נובע  2013לעומת שנת  2014בהוצאות המימון בשנת  הקיטון. 2013

וכן מקיטון  בריבית נמוכה יותר מהחוב שנפרע בתקופה האמורה 2014 -ו 2013ארוך בשנים 
ח "מיליארד ש 37.5 -ביתרה הממוצעת של החוב נושא ריבית אשר הסתכמה בתקופת הדוח בכ

כוללות הפסד משערוך  2014הוצאות המימון לשנת  .2013ח בשנת "מיליארד ש 39.3 -לעומת כ
ח וכן הפסד "מיליון ש 190 -בסך של כ) SWAPבעיקר עסקאות גידור מטבע מסוג (נגזרים 

ח "מיליון ש 154 - מפירעון מוקדם של התחייבויות נושאות ריבית ונגזרים פיננסיים בסך של כ
  .2013ח בשנת "מיליון ש 142 -לעומת כ

על מצבת  4.8% -ות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כהוצא 2014בשנת 
  .2013בשנת  4.9%-ה והחברות המאוחדות שלה לעומת כההתחייבויות של החבר
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     כנסות מימוןה
     

ח בשנת "מיליון ש 549 -ח לעומת כ"מיליון ש 157 -כבהסתכמו  2014הכנסות המימון בשנת 
מיליון  3 -כוללות בעיקר רווח משערוך נגזרים בסך של כ 2014הכנסות המימון בשנת . 2013
ח "מיליון ש 91 -הכנסות ריבית בסך של כ) ח"מיליון ש 431 - רווח בסך של כ 2013בשנת (ח "ש
הכנסות מרווח ממימוש ניירות ערך ו )ח"מיליון ש 107 -הכנסות בסך של כ 2013בשנת (

בדומה  )ח"מיליון ש 11 - הכנסות בסך של כ 2013בשנת (ח "מיליון ש 59 - ומדיבידנד בסך של כ
         .2013לשנת 

     
     מסים על ההכנסה 

     
ח בשנת "מליון ש 265 - ח לעומת כ"מליון ש 405 - הסתכמו בכ 2014מסים על ההכנסה בשנת 

 229 -כוללים בעיקר הוצאות מסים נדחים בסך של כ 2014ה בשנת מסים על ההכנס. 2013
הגידול  ).ח"מיליון ש 203 -הוצאות מסים נדחים נטו בסך של כ 2013בשנת ( ח"מיליון ש

ן "עליית ערך נדלבהוצאות מסים נדחים נובע בעיקר מגידול בהוצאות מסים נדחים בשל 
כתוצאה משינוי בצפי החברה בדבר ז הגידול האמור קוז. ן להשקעה בפיתוח"ונדל להשקעה

הוצאות  .2013כנגד רווחים מנגזרים ומניירות ערך בשנת , ניצול הפסדים שנצברו לצרכי מס
ח "מליון ש 155 -כ(ח "מיליון ש 167 -כב 2014הסתכמו בשנת מסים שוטפים בחברות הקבוצה 

, לסעיף קרנות הוןנטו מהוצאות מסים שוטפים שנזקפו במישרין  )מתוכם בגין מימוש נכסים
 2014בשנת , כמו כן .2013ח בשנת "מיליון ש 53 -הוצאות מסים שוטפים בסך של כ לעומת
  .2013בדומה לשנת  ח"מליון ש 9 - מסים בגין שנים קודמות בסך של כ הוצאותנרשמו 
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 על בסיס רבעוני 2014להלן תוצאות הפעולות לשנת  . ג  

    
4רבעון 
2013

1רבעון 
2014 

2רבעון 
2014 

3רבעון 
2014 

4רבעון 
2014 

 שנת
2014 

 ח"מיליוני ש    
      

 4,913  1,259  1,201  1,226  1,227 1,269  הכנסות מהשכרת מבנים
      

 1,584  419  361  394  410 414 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
          

 3,329  840  840  832  817 855 נטו מהשכרת מבנים, הכנסה תפעולית
          

 1,357  343  411  272  331 397 קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים
      

 1,660  382  427  413  438 477 קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים
 קרקעות  ומביצוע , הפסד גולמי ממכירת בניינים

 )303( )39( )16( )141( )107()80(עבודות   
          

 3,026  801  824  691  710 775  סך הכל רווח גולמי
        ,ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל

 1,053  699  88  241 25 436 נטו    
 )619( )177( )146( )149( )147()160( הוצאות הנהלה וכלליות

 55  47  3  1 4 31  הכנסות אחרות 
 )81( )32( )28( )16()5()19( הוצאות אחרות

      חברות המטופלות ) בהפסדי(חלק החברה ברווחי 
 12  )187( 87  34 78 )17( נטו, בשיטת השווי המאזני

 3,446  1,151  828  802  665 1,046  רווח תפעולי
      

 )2,115( )794( )591( )566( )379()453( הוצאות מימון
 157  65  30  157  120 171  הכנסות מימון

          
 1,488  422  267  393  406 764 רווח לפני מסים על ההכנסה

 405  153  66  94 92 103  מסים על ההכנסה
          

 1,083  269  201  299  314 661 רווח נקי 
          

          
        :מיוחס ל

 73  )217( )13( 146  157 224  בעלי מניות החברה
 1,010  486  214  153  157 437  זכויות שאינן מקנות שליטה

          
     661 314  299  201  269  1,083 
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     על בסיס רבעוני 2014להלן הרווח הכולל לשנת    
 

    
4רבעון 
2013

1רבעון 
2014 

2רבעון 
2014

3רבעון 
2014 

4רבעון 
2014 

 שנת
2014 

 ח"מיליוני ש    
          

 1,083  269   201  299  314 661 רווח נקי

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

      סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד
      

          
 1,148  847   730  )216( )213()722(התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 

 46  )18(  52  33  )21(1 בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים 
          

 36  3   )3( 32  4 )14(בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים 
      

 1,230  832   779  )151( )230()735(נטו, כולל אחר) הפסד(סך הכל רווח 
      

 2,313  1,101   980  148  84 )74( כולל) הפסד(סך הכל רווח  
    

      :מיוחס ל

 445  120   200  34  91 )110( בעלי מניות החברה
 1,868  981   780  114  )7(36  זכויות שאינן מקנות שליטה

          
    )74( 84  148  980   1,101  2,313 
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     2014ניתוח תוצאות הפעולות לרבעון הרביעי של שנת   .ד
 

   הכנסות מהשכרת מבנים

, ח"מיליון ש 1,259 -לכ 1% - בכ קטנו 2014הכנסות מהשכרת מבנים ברבעון הרביעי של שנת 
הקיטון נובע בעיקר ממכירת נכסים . ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 1,269 - לעומת כ

מהפעלת , הקיטון האמור קוזז מהפעלה לראשונה של נכסים שפיתוחם הושלם, 2014בשנת 
  . ומגידול בהכנסות מהנכסים הקיימים 2014נכסים נוספים שנרכשו במהלך שנת 

 

       הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

ח "מיליון ש 419 -הסתכמו בכ 2014הוצאות הפעלת נכסים להשכרה ברבעון הרביעי של שנת 
 32.6% -ח המהווים כ"מיליון ש 414 - לעומת כ, מסך ההכנסות מהשכרה 33.3% -המהווים כ

     . מסך ההכנסות מהשכרה ברבעון המקביל אשתקד
     

       )NOI(הכנסה תפעולית נטו מהשכרת מבנים 

  -כל 2% -כב קטנה 2014ההכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים ברבעון הרביעי של שנת 
 67.4% - כ(ח "מיליון ש 855 -כלעומת , )מסך ההכנסות מהשכרה 66.7% - כ(ח "מיליון ש 840

הקיטון מהשכרת מבנים נובע מאותן . ברבעון המקביל אשתקד) מסך ההכנסות מהשכרה
  . מבנים כאמור לעיל הסיבות לירידה בהכנסות מהשכרת

 

      קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

 -הסתכמו בכ, 2014ברבעון הרביעי של שנת , קרקעות וביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים
מתוכן סך , )ח"מיליון ש 397 -כהכנסות בסך של  ברבעון המקביל אשתקד( ח"מיליון ש 343

 -הכנסות בסך של כ ברבעון המקביל אשתקד( בניינים וקרקעותח ממכירת "מיליון ש 68 -של כ
הכנסות  ברבעון המקביל אשתקד(קבלניות  ח מביצוע עבודות"מיליון ש 275 - וכ )ח"מיליון ש 91

    . )ח"מיליון ש 306 - בסך של כ

ח "מיליון ש 39 - הסתכם לסך של כ 2014הגולמי מפעילות זו ברבעון הרביעי של שנת  הפסדה
   . ברבעון המקביל אשתקד, ח"מיליון ש 80  -גולמי בסך של כ פסדהלעומת 

 

     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
ווי ההוגן של נכסיה ברווח מעלייה בש, 2014הכירה הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת , התקן

 ח"מיליון ש 436 -לעומת עליית ערך בסך של כ, ח"מיליון ש 699 -כבסכום ברוטו בסך של 
ברבעון הרביעי ן להשקעה בפיתוח "ונדלן להשקעה "עליית ערך נדל. רבעון המקביל אשתקדב

וגזית פיתוח ונבעה בעיקר מירידה גדולה יותר  EQYמקורה בעיקר מהחברות  2014של שנת 
לעומת הרבעון המקביל  2014בשיעורי ההיוון ושיפור בתזרים במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

  . אשתקד
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     הוצאות הנהלה וכלליות

 - כ(ח "מיליון ש 177 -כבהסתכמו  2014הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי של שנת 
ברבעון המקביל ) מסך ההכנסות 9.6% -כ(ח "מיליון ש 160 -לעומת כ, )מסך ההכנסות 11.0%
מהוצאות חד  ונובע בעיקר FCR -בבעיקר מקורו בהוצאות הנהלה וכלליות  גידולה. אשתקד

 .פעמיות בגין סיום העסקה של עובדים בכירים
  

    הכנסות אחרות

מרווח בעיקר ונבעו ח "מיליון ש 47 -הסתכמו בכ 2014אחרות ברבעון הרביעי של שנת  הכנסות
במהלך המסחר בבורסה  ATRח מרכישה במחיר הזדמנותי של מניות "מיליון ש 47 - בסך של כ

ח ברבעון המקביל אשתקד אשר נבעו בעיקר מרווח "מיליון ש 31 - לעומת הכנסות של כ
מיליון  25 -בסך של כ, נוספות על ידי קבוצת דורי Ronsonמרכישה במחיר הזדמנותי של מניות 

  .ח"ש
  

    אחרות הוצאות

מיליון  19 -ח לעומת כ"מיליון ש 32 -הסתכמו בכ 2014הוצאות אחרות ברבעון הרביעי של שנת 
לרבות הוצאות (הוצאות אחרות נבעו בעיקר מהפסד הון . ח ברבעון המקביל אשתקד"ש

ה של נכס בלתי ח והפחת"מיליון ש 17 - בגין מימוש נכסים בסך של כ EQY - וב FCR - ב) מכירה
  .ח"מיליון ש 10 -מוחשי אשר יוחס להשקעה בקבוצת דורי בסך של כ

  

     נטו, חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני) הפסדיב(ברווחי חלק החברה 

ברבעון (ח "מיליון ש 187- כהפסד של הסתכם הסעיף ב 2014הרביעי של שנת  ברבעון
בהפסדי החברה והוא כולל בעיקר את חלק  )ח"מיליון ש 17 - המקביל אשתקד הפסד של כ

ATR ח"מיליון ש 13 - ברבעון המקביל אשתקד הפסד של כ( ח"מיליון ש 212 -בסך של כ.( 
ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"נובע בעיקר מירידת ערך נדל ATRהגידול בחלק החברה בהפסד 

הרבעון המקביל לעומת  2014נטו אשר הייתה גדולה יותר ברבעון הרביעי של שנת , בפיתוח
נטו , אשר קוזזה מירידה בהוצאות המימון, )חלק החברה(ח "מיליון ש 183 - אשתקד בסך של כ

ח "מיליון ש 18 -לעומת הרבעון המקביל אשתקד בסך של כ 2014ברבעון הרביעי של שנת 
ח "מיליון ש 37 -רווח בסך של כ נרשם 2014ברבעון הרביעי של שנת  ,כמו כן). חלק החברה(

  . EQY -ו CTY ,FCRחי שותפויות של ברוו
    

       הוצאות מימון

 453  - ח לעומת כ"מיליון ש 794 -כבהסתכמו  2014הוצאות המימון ברבעון הרביעי של שנת 
כוללות  2014הוצאות המימון ברבעון הרביעי של שנת . ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש

ח "מיליון ש 338 -בסך של כ) SWAPבעיקר עסקאות גידור מטבע מסוג (הפסד משערוך נגזרים 
מיליון  24 -כבסך של  התחייבויות נושאות ריבית ונגזרים פיננסייםהפסד מפירעון מוקדם של ו
לעומת  2014בנטרול ההוצאות האמורות הוצאות המימון קטנו ברבעון הרביעי לשנת  ,ח"ש

הקיטון האמור נובע בעיקר מקיטון ביתרה , ח"מיליון ש 21 -שתקד בכהרבעון המקביל א
 36.7 -בכ 2014הממוצעת של החוב נושא ריבית אשר הסתכמה ברבעון הרביעי של שנת 

  . ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליארד ש 38.5 -ח לעומת כ"מיליארד ש

- שנתית ממוצעת של כהוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית  2014 ברבעון הרביעי של שנת
 -לעומת כעל מצבת ההתחייבויות נושאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה  4.8%
 . רבעון המקביל אשתקדב 4.7%
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               הכנסות מימון

 171 - לעומת כח "מיליון ש 65 - כבהסתכמו  2014הכנסות המימון ברבעון הרביעי של שנת 
כוללות בעיקר המקביל אשתקד הכנסות המימון ברבעון . רבעון המקביל אשתקדח "מליון ש

לעומת הפסד משערוך  ח"שמיליון  142 -כשל רווח משערוך מכשירים פיננסיים נגזרים בסך 
הכנסות המימון ברבעון הרביעי של שנת . כאמור לעיל 2014נגזרים ברבעון הרביעי לשנת 

המקביל אשתקד  ברבעון(ח "מיליון ש 27 -כהכנסות ריבית בסך של כוללות בעיקר  2014
 - והכנסות מרווח ממימוש ניירות ערך ומדיבידנד בסך של כ) ח"מיליון ש 26 -הכנסות בסך של כ

    .)ח"מיליון ש 2 -ברבעון המקביל אשתקד הכנסות בסך של כ(ח "מיליון ש 32
  

 מסים על ההכנסה 

 103 - ח לעומת כ"מליון ש 153 -הסתכמו בכ 2014לשנת  הרביעימסים על הכנסה ברבעון 
כוללים  2014מסים על ההכנסה ברבעון הרביעי של שנת  .ח ברבעון המקביל אשתקד"מליון ש

ברבעון המקביל אשתקד הוצאות בסך של ( ח"מיליון ש 100 -הוצאות מסים נדחים בסך של כ
מהוצאות מסים נדחים גבוהות  עיקרנובע בהגידול בהוצאות מסים נדחים  ).ח"מיליון ש 82 - כ

רבעון המקביל לעומת ה 2014לשנת  הרביעיברבעון ן להשקעה "יותר בגין רווחי שערוך נדל
ניצול הפסדים שנצברו לצרכי צבירת ובדבר  הקבוצהכתוצאה משינוי בצפי אשר קוזז , אשתקד

וצה בסך של מסים שוטפים בחברות הקב הוצאותנרשמו , 2014ברבעון הרביעי של שנת  .מס
נטו מהוצאות מסים שוטפים ) ח מתוכם בגין מימוש נכסים"מליון ש 55 -כ(ח "ש מיליון 43 - כ

ח "מיליון ש 21 -בסך של כ הוצאות מסים שוטפיםלעומת , שנזקפו במישרין לסעיף קרנות הון
נרשמו הוצאות מסים בגין שנים  2014ברבעון הרביעי לשנת , כמו כן. ברבעון המקביל אשתקד

  .ח"מיליון ש 10 -קודמות בסך של כ
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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

כנתאות מש, קווי אשראי, 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

, זילות שברשות החברה והחברות המאוחדות שלהמסתכמות היתרות הנ 2014בדצמבר  31ליום 
, בנוסף. ח"מיליארד ש 1.6 - בכ 2013ח ולתום שנת "מיליארד ש 1.3 - בכ, לרבות השקעות לזמן קצר

לחברה ולחברות המאוחדות שלה קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים לא  2014בדצמבר  31ליום 
 31ח ליום "מיליארד ש 8.0 -לעומת כ, ח"מיליארד ש 10.2 -מנוצלים למשיכה מיידית בסך של כ

  .2013בדצמבר 

לרשות החברה והחברות המאוחדות שלה עומדים קווי אשראי  2014בדצמבר  31נכון ליום 
 11.5 -כלזמן ארוך מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות בסכום של 

 ).מלאה של החברהח בחברה ובחברות בנות בבעלותה ה"מיליארד ש 3.7 -כ(ח "מיליארד ש
לחברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני  2014בדצמבר  31ליום , בנוסף

 .ח"מיליארד ש 2.0 -יתרת מזומנים בסך של כ

ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"לחברה ולחברות המאוחדות שלה נדל 2014בדצמבר  31ליום , כמו כן
ן "מסך הנדל 74.6% - כ( ח"מיליארד ש 44.4 - ל כבפיתוח שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן ש

לחברה בשליטה משותפת  2014בדצמבר  31ליום , בנוסף .)ן להשקעה בפיתוח"להשקעה והנדל
ן להשקעה בפיתוח שאינו משועבד המוצג "ן להשקעה ונדל"המוצגת בשיטת השווי המאזני נדל

 .ח"מיליארד ש 9.2 - בספרים בשווי הוגן של כ

  

 2.3 - בסך של כ 1שלילילחברה על פי דוחותיה המאוחדים הון חוזר כלכלי  2014בדצמבר  31ליום 
לרבות בחברות בבעלותה המלאה של (מנגד עומדים לרשות החברה במאוחד ובסולו . ח"ש מיליארד
מיליארד  10.2 -קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים אשר ניתנים לניצול באופן מיידי בסך של כ) החברה

הקבוצה נוהגת לממן את פעילותה , בהתאם למדיניות הקבוצה. בהתאמה, ח"מיליארד ש 3.2 - ח וכ"ש
. באמצעות קווי אשראי מתחדשים ומגייסת הון וחוב ארוך טווח מעת לעת בהתאם לתנאי השוק

כי לאור היקף המקורות , דירקטוריון החברה בחן את קיומו של הון חוזר כלכלי שלילי כאמור וקבע
אין בקיומו בכדי להצביע על בעיית נזילות בחברה , כמפורט לעיל, דים לרשות הקבוצה והחברההעומ

   .או בקבוצה

לחברה על פי דוחותיה הנפרדים תזרים מזומנים שלילי מתמשך , 2014בדצמבר  31ליום , כמו כן
ות ערך על פי תקנות נייר, 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

במהלך תקופת הדוח החברה הציגה תזרים מזומנים חזוי בעקבות תזרים מזומנים שלילי מתמשך 
, 2014במרס  31פי דוחותיה הנפרדים של החברה ליום מפעילות שוטפת בצירוף הון חוזר שלילי על 

, )דוחות תקופתיים ומיידיים(על פי תקנות ניירות ערך . 2014בספטמבר  30וליום  2014ביוני  30ליום 
נדרשת החברה לגילוי טבלת השוואה לתזרים המזומנים החזוי כפי שהוצג בדוח  1970ל "תש

' המצורפת כנספח ד, לתזרים המזומנים בפועל 2014ס במר 31הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה ביום 
  .לדוח הדירקטוריון

  

  

  
_________________________________________  

 174 -בסך נטו של כ, ח בניטרול מלאי בניינים למכירה שמועד מימושו החזוי ארוך משנה"מיליון ש 2,079 -הון חוזר חשבונאי שלילי בסך של כ 1
  .לדוח תאור עסקי החברה 18סעיף  ראה גם, ח"מיליון ש
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 תזרים מזומנים .3.7

מיליון  1,189 - ח לעומת כ"מיליון ש 1,026 -בכ 2014בשנת  םהמזומנים מפעילות שוטפת הסתכ םתזרי
הקיטון מפעילות שוטפת נובע בעיקר מתזרים מזומנים שלילי גבוה יותר מפעילות . 2013בשנת ח "ש

  .2013לעומת שנת  2014ביצוע חוזי עבודות קבלניות בשנת 

  

 - החברה והחברות המאוחדות שלה מימנו את פעילותן באמצעות גיוסי הון בסך של כ 2014בשנת 
מיליון  2,484 -באמצעות הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב להמרה בסכום נטו של כ ,ח"מיליון ש 2,483

ות פרעון הלוואות ח ובאמצע"מיליון ש 243 - עסקאות גידור בסך של כ) קרן(באמצעות סילוק , ח"ש
תזרימי מזומנים אלה שימשו בעיקר לרכישת . ח"מיליון ש 170 -לזמן ארוך בסכום נטו של כ שניתנו
לפירעון הלוואות וקווי , ח"מיליון ש 622 - ן להשקעה ופיתוח נכסים חדשים בסכום נטו של כ"נדל

 -רות הקבוצה בסך של כלתשלום דיבידנדים על ידי חב, ח"מיליון ש 4,529 - אשראי בסכום נטו של כ
  .ח"שמיליון  605 -של כנטו השקעות בחברות מוחזקות בסך ולח "מיליון ש 1,057

  

 תוכנית רכישה .3.8

החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב  2011בספטמבר  13ביום 
, 2014באוגוסט  31ום ולאחרונה בי, כפי שעודכנה מעת לעת, בהתאם לתוכנית הרכישה. של החברה

תוקף . נ.ח ע"מיליון ש 100החברה רשאית לרכוש אגרות חוב מהסדרות שבמחזור בהיקף של 
בהתאם לשיקול , הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת לעת. 2015באוגוסט  31התוכנית עד ליום 

ה החברה ח זה רכש"וסמוך למועד פרסום דו 2014 בדצמבר 31נכון ליום . דעתה של הנהלת החברה
 ). 2011בספטמבר  13החל מיום (אגרות חוב מכוח התוכנית האמורה . נ.ח ע"מיליון ש .55 - כ
   

 
 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

 . )לפרק פרטים נוספים אודות החברה' א26לפרטים אודותיהם ראה תקנה ( הראשי של החברה
 

  .לדוחות הכספיים' א37לפרטים בדבר סיכוני השוק אליהם חשופה הקבוצה ראה ביאור  .4.2
        

     :מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק הינה כדלקמן .4.3
     

הזדמנויות עסקיות  פשר ניצולשמטרתה לאלקבוצה מדיניות של שמירה על רמת נזילות נאותה  )1
גם בעתות של  ,אשר פרוסים לאורך מספר רב של שנים, בתחומי עיסוקה ולשרת חובותיה

 . משברים בשוק ההון והחוב
ן מניב אשר "פיתוח ורכישה של נדל, חברות הקבוצה מעסיקות מומחים מקומיים בתחום הניהול )2

 . ם פועלת הקבוצהבההשונים מבצעים מעקב שוטף אחר התפתחויות בשווקים 
, החברה שומרת. הקבוצה מנהלת ומגדרת בעיקר את הסכנות הכלכליות אליהן היא חשופה )3

חלוקת הונה לבין בין המטבעות השונים נכסיה בין אופן חלוקת על מתאם גבוה , כבעבר
הנהלת החברה בוחנת את מאזן ההצמדה באופן . ח"למעט הש, בין אותם מטבעות, העצמי

עסקאות למעת לעת  גם באמצעות כניסהתאם להתפתחויות בשערי החליפין שוטף ומגיבה בה
בעבור כל מטבע לפרטים בדבר היקף החשיפה של החברה . מטבעיתהחשיפה  ניהולהגנה ל
בוצעו עסקאות החלף  האשר בגינ) ח וריאל ברזילאי"ש, דולר קנדי, ב"דולר ארה, אירו( פעילות

ובדבר היקף החשיפה שנותר , טבעות השוניםונלקחו הלוואות במ בסיס הצמדה ומטבעות
' אראה טבלה המצורפת כנספח , 2014בדצמבר  31נכון ליום , לאחר ביצוע עסקאות ההחלף

 .ח הדירקטוריון"לדו
התחייבויות הקבוצה מגויסות בשווקי הון שונים ובמכשירים שונים בהתאם לצורכי הקבוצה  )4

אשר , מ ארוך ובריבית קבועה"ס חוב במחגיוהינה החברה מדיניות , ככלל. ותנאי השווקים
וזאת על מנת לשמר גמישות , מ קצר"יותר לעומת חוב בעל מחחלופה יקרה בדרך כלל הינו 
הקבוצה , כמו כן. החשיפה לשינויים חדים בריבית המשתנה ולצורך הקטנתפיננסית מרבית 
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ות החלף לרבות באמצעות עסקא, קבועהלחוב בריבית ריבית משתנה יחס חוב במשמרת 
השאיפה לשמור על  הינו קבוצהכאשר במכלול שיקולי ה, היפךלריבית קבועה למשתנה ו

קשורה בעיקרה בתמהיל השוכרים אשר זו שיתאים לאסטרטגיה הניהולית מבנה חוב 
שוכרים , להערכת החברה. מהטעמים המפורטים להלן, ולסטאטוס הבניה של נכסים בפיתוח

לרוב ) מ ארוך"להבדיל משוכרי עוגן בעלי מח(קצר יחסית ) תקופת שכירות(מ "בעלי מח
 החברה, בהסתמך על ניסיון העבר. פגיעים יותר בתקופות של שפל או אי וודאות כלכלית

בתקופות משבר כלכלי (צפויה בדרך כלל לרדת הקצרה כי בתקופות אלה הריבית , מעריכה
נוהגים קובעי המדיניות לאמץ מדיניות מוניטארית מרחיבה באמצעות הורדת ריבית על מנת 

החברה שואפת לבצע התאמה מסוימת , ככלל, לכן). לעודד צמיחה מחודשת בכלכלות אלו
לבין היקף אלה ין היקף הכנסותיה משוכרים בעלי מאפיינים ב) הגם שאינה התאמה מוחלטת(

כאשר ככל שהסיכונים הכרוכים בשוכרים מסוג זה , החוב של הקבוצה בריבית משתנה
עקרון . יתממשו תיהנה החברה מגמישות בתנאי הריבית ומשיעור הריבית הנמוך בתקופות אלו

הנהלת , מחייבים עם שוכריםעד למועד חתימת הסכמים  .דומה מיושם לגבי נכסים בהקמה
כאשר (אשר מעניקה לחברה גמישות יתר , החברה מעדיפה ליטול התחייבויות בריבית משתנה

לרוב תעדיף החברה , עם ההתקשרות בהסכמי שכירות היוצרים לקבוצה תזרים ודאי יחסית
 ).מימון בריבית בשיעור קבוע

 
  . לא חלו שינויים במדיניות ניהול סיכוני השוק 2014במהלך שנת  )5

 
לעניין טבלאות . לדוחות הכספיים 'ו37לדוחות בסיסי הצמדה ומצבת נגזרים פיננסיים ראה באור  .4.4

 .לדוח הדירקטוריון' ורגישות ראה נספח 
  

 ח כנגד"הש פוחת 2014בדצמבר  31ועד ליום  2014בינואר  1החל מיום  –שינויים בשערי מטבע חוץ  .4.5
ח כנגד "ותוסף הש, בהתאמה, 2.9% -כו 12.0% - כ בשיעור של קנדיהדולר הו הדולר האמריקאי

לגבי השפעת שינויים בשערי  .בהתאמה, 1.8% - וכ 1.2% - האירו והריאל הברזילאי בשיעור של כ
לדוח הדירקטוריון ' אראה נספח , 2014בדצמבר  31ליום , מטבע חוץ על ההון העצמי של החברה

, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2014בדצמבר  31החל מיום , בנוסף. לדוחות הכספיים 'ו37ובאור 
 הדולר הקנדי, האירוח כנגד "הש ותוסף 3.3% -ח כנגד הדולר האמריקאי בשיעור של כ"השפוחת 

   .בהתאמה, 14.2% - וכ 4.8% - כ, 7.4% -בשיעור של כוהריאל הברזילאי 
 

בעיקר בגין (מודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל חלק מהתחייבויות החברה צ, בנוסף
מדד (מדד המחירים לצרכן  ירד 2014בדצמבר  31ועד ליום  2014בינואר  1מיום ). פעילותה בישראל

לגבי השפעת שינויים במדד המחירים לצרכן על ההון העצמי של החברה . 0.1% - בשיעור של כ) ידוע
 31החל מיום , בנוסף. לדוחות הכספיים 'ו37בביאור , 2014דצמבר ב 31ח בסיסי הצמדה ליום "ראה דו

 - בשיעור של כ )מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן ירד  ,ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2014בדצמבר 
1.6%. 

   
    :אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות .4.6

    
הצורך בעדכון פעולות האחראים על ניהול סיכוני שוק בוחנים באופן שוטף ועל בסיס יומי את 

והנהלת החברה דנה בנושאים מהותיים הקשורים בניהול , החברה בקשר עם ניהול סיכוני השוק
לא נקבעו מגבלות , כמפורט לעיל, כאשר לאור מדיניות החברה בנושא(סיכוני שוק על בסיס שבועי 

מאשר את ההיבטים הדירקטוריון ). כמותיות קונקרטיות לפעילות האחראים על ניהול סיכוני השוק
שינוי המדיניות , ובאותו אופן(ח הדירקטוריון "בדו, המהותיים של מדיניות ניהול סיכוני השוק מדי רבעון

מקיים , מעת לעת, כמו כן .)ידרוש את אישור הדירקטוריון, אם וככל שתהיה בעתיד, בנדון
  .תה ובדרכי הטיפול בהםהוא דן בסיכוני השוק של החברה בכללו ןת בהונפרד ותהדירקטוריון ישיב

 
האחראים על נושא דיווח וניהול , ועד למועד אישור הדוחות הכספיים 2014בינואר  1בתקופה שמיום  .4.7

קיימו ) ל ומנהל הכספים הראשי של החברה"ל החברה והמשנה למנכ"מנכ(סיכוני שוק בחברה 
שינויים בשערי מטבע  ומקיימים דיונים שוטפים על בסיס שבועי בנושא החשיפה לסיכוני שוק ובהם

דירקטוריון החברה דן בסיכונים האמורים ובמדיניות , בתקופה האמורה, בנוסף. חוץ ובשערי הריבית
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, 2014במרס  31ליום , 2013בדצמבר  31בישיבות בהן אושרו הדוחות הכספיים ליום , החברה לגביהם
בדצמבר  28וכן בישיבה מיום  2014בדצמבר  31וליום  2014בספטמבר  30ליום  ,2014ביוני  30ליום 
2014.  

    
ליום החברה למטבעות השונים  המיוחס לבעלי מניותהחשיפה הכלכלית של ההון  להלן התפלגות

  : 2013בדצמבר  31וליום  12014בדצמבר  31
  

  2014בדצמבר  31                                              
  

  
  

  

  2013בדצמבר  31                                             
  

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________________  

  .ח הדירקטוריון"לדו' ראה נספח א 1

אירו
35%

דולר קנדי
29%

ב"דולר ארה
33%

ריאל ברזילאי   
3%ח  "וש

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 
 . החברתית שאושרה על ידי הנהלת החברה

הרווחה והבריאות במדינות , התרבות, תרמה הקבוצה למגוון פעילויות בתחומי החינוך 2014בשנת   
   :כמפורט להלן, ינוךמרבית ההשקעה החברתית הופנתה לתחום הח. בהן החברה פועלת

  
  ". מיזם לדרום"הייתה שנת הפעילות השנייה של  2014שנת  –" לדרום"מיזם   .א

ח במיזם התומך במערכות החינוך של יישובי הפריפריה "מיליון ש 7 - בשנה זו השקיעה החברה כ  
קרית מלאכי , קרית גת, רהט, שדרות, נתיבות, אופקים, דימונה, ירוחם, מצפה רמון: בנגב בהן

 115 -הוענקו מלגות ל, במסגרת זו סייעה החברה במימון פעילות של  מרכזי צעירים. וערד
  . בתי ספר תיכוניים 10 - בתי ספר יסודיים ול 10 -ניתנה תמיכה ל ,סטודנטים

תכנית התערבות  מופעלתבמסגרתו " ירוחם עיר חינוך"גלוב את מיזם -חנכה גזית 2014בשנת        
יישובית מקיפה שמטרתה להוביל את מערכת החינוך בירוחם לביצוע קפיצת מדרגה משמעותית 

  .וברת קיימא
הרשויות , חינוך נעשית בשיתוף פעולה עם מחוז דרום של משרד החינוךהתמיכה במערכות ה  

לחברה התחייבות לסייע בפרויקטים חינוכיים במסגרת מיזם , כמו כן. המקומיות וגופים מקצועיים
אשר , )2015אוגוסט (ה "ח נוספים עד לתום שנת הלימודים תשע"מיליון ש 4.5 - זה בהיקף של כ

  .עו בפועללמועד פרסום הדוח חלקם בוצ
  
ן שהוקם במרכז "החברה הקימה ותומכת במכון מחקר בתחום הנדל - ן "מכון גזית גלוב לנדל  .ב

  . הבינתחומי בהרצלייה
ן ומחירי "מימון נדל, דיור ורשויות מקומיות: קיים המכון כנסים אקדמיים בתחומים 2014בשנת   

תמך , העלייה במחירי הדיור המכון המשיך בפרסום מדד רבעוני לקביעת שיעור. הדיור בישראל
  . ן"במחקרים אקדמיים והפעיל קורס מתקדם בניהול נדל

 2.9כולל של ן בסך "גלוב לנדל-מרכז הבינתחומי עבור מכון גזיתהחברה התחייבה לתרומה ל      
  .   2018מיליון דולר עד לשנת 

     
, הבריאות, הרווחההקבוצה תומכת במגוון ארגונים חברתיים בתחומי  –תרומות לקהילה   .ג

בתקופת הדוח המשיכה החברה באימוץ . יהודי התפוצות ואיכות הסביבה, סיוע לחיילים, התרבות
ובעמותת " אתגרים"תמכה בעמותת , "אמץ לוחם"גדוד סדיר של לוחמים במסגרת פרויקט 

תמכה החברה בקייטנות קיץ לילדים ובני נוער , בנוסף .ובארגונים רבים נוספים" גדולים מהחיים"
  . ממשפחות שאין ידם משגת

גה של ילדים מישובי הדרום ותמכה החברה בפעילות הפ ,"צוק איתן"במהלך מבצע  ,2014בקיץ        
  .כמו גם בחיילים הלוחמים

  
, גריםאת, "שיעור אחר"במסגרת  בנוסף לתרומות מבצעים עובדי החברה פעילויות התנדבותיות  .ד

משמעותי בהיקף שעות ההתנדבות של עובדי  חל גידול  2014בשנת . גדולים מהחיים ועוד
  .   החברה

  
  .ח"מיליון ש 10.9 -הסתכמו לכ 2014סך תרומות הקבוצה בשנת 
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  גילוי בדבר המבקר הפנימי .5.2

 : המבקר הפנימי בתאגיד

מר נפתלין הינו . החל לכהן מר יצחק נפתלין כמבקר הפנימי של החברה 2012באוקטובר  31ביום 
  . מ"בעל תואר בוגר במינהל עסקים ושותף בחברת פאהן קנה ניהול בקרה בע

  

האם המבקר הפנימי הוא עובד החברה או אדם המעניק שירותי ביקורת פנימית מטעם גורם 
  :חיצוני

באמצעות חברת , שירותי ביקורת פנימית במתכונת של נותן שירותים חיצוניהמבקר הפנימי מעניק 
  .מ"פאהן קנה ניהול בקרה בע

 

  :עמידת המבקר הפנימי בדרישות חוקיות

לחוק הביקורת  8לחוק החברות ובהוראות סעיף ) ב(146המבקר הפנימי עומד בדרישות סעיף 
  . הפנימית

  :ור אליההחזקה בניירות ערך של החברה או של גוף קש

ח זה המבקר הפנימי או מי מעובדיו אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף "נכון למועד דו
  . קשור אליה

  
  :קשרי המבקר הפנימי עם החברה או עם גוף הקשור אליה

אולם , בעלת השליטה בחברה, .המבקר הפנימי מכהן גם כמבקר הפנימי של נורסטאר החזקות אינק
המבקר הפנימי אין בכך בכדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי להערכת החברה ו

  .מונה המבקר הפנימי גם כמבקר פנימי של קבוצת דורי 2015בחודש פברואר , כמו כן. בחברה

  

  :תפקידים נוספים של המבקר הפנימי בחברה

רה או מעניק לה אין המבקר הפנימי מועסק על ידי החב, מלבד תפקידו כמבקר הפנימי של החברה
  . שירותים נוספים

  
  :תפקידים אחרים של המבקר הפנימי מחוץ לחברה

אשר מספק שירותי ביקורת , מ"המבקר הפנימי משמש כשותף במשרד פאהן קנה ניהול בקרה בע
  .לחברות וגופים שונים' בקרה פנימית וכד, פנימית

  

  :דרך מינוי המבקר הפנימי

 30מר נפתלין מונה לכהן כמבקר הפנימי של החברה על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום 
  ). 2012באוקטובר  28בהתאם להמלצת ועדת הביקורת של החברה מיום ( 2012באוקטובר 

  

  :זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי

  .ל החברה"הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו מנכ

  
  :של המבקר הפנימיתוכנית העבודה 

מבוססת על סקר סיכונים שנערך במחצית  2014תוכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי לשנת 
בתוכנית הובאו בחשבון הנושאים שנבדקו וצפויים להיבדק לאורך השנים על . 2013השנייה של שנת 

של הדירקטוריון תוכנית העבודה נקבעה בשיתוף ועדת הביקורת . שנים 3בת , פי תוכנית רב שנתית
  .תוכנית העבודה נדונה ואושרה על ידי ועדת הביקורת. והנהלת החברה

בארץ , תוכנית הביקורת השנתית נותנת ביטוי לפעילות החברות הפרטיות בבעלותה של החברה
כפי שנקבעים על ידי , וסדר הקדימות של הנושאים הינו על פי חשיבות הנושאים ודחיפותם, ל"ובחו

  .סטייה מתוכנית העבודה אפשרית באישור ועדת הביקורת. בהמלצת המבקר הפנימי, ועדת הביקורת
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  :על ידי המבקר הפנימי 2014בחינת עסקאות מהותיות של החברה במהלך שנת 

לרבות עסקאות עם בעלי עניין ובעלי שליטה , ח המבקר הפנימי בחן עסקאות מהותיות"בשנת הדו
  . כהגדרתן בחוק החברות

  

  :ל וביקורת של תאגידים מוחזקים"ביקורת בחו

הן בארץ , דוחות הביקורת מתייחסים גם לחברות בנות פרטיות של החברה – חברות בנות פרטיות
  . ל"והן בחו

גזית , Promed ,גזית פיתוח -ערך המבקר הפנימי ביקורת על פעילות החברות הפרטיות  2014בשנת 
  . זאת בהתאם לתוכנית עבודה שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה ,גזית ברזילגרמניה ו

  

לעניין הביקורת הפנימית בחברות בנות ציבוריות של החברה הנסחרות  - חברות בנות ציבוריות
לעניין פעילות הביקורת הפנימית בחברות . הרי שאלה כפופות למגבלות הדין החל עליהן, ל"בחו
EQY )ב"בארה( ,FCR )בקנדה( ,CTY ו-ATR )בחברות אלה פועלים מבקרים פנימיים אחרים, )באירופה .

המבקרים הפנימיים בחברות אלו פועלים על פי תוכניות עבודה שנקבעו עבורם על ידי האורגנים 
המוסמכים הרלוונטיים של החברות והם פועלים בהתאם לתקינה המקצועית הבינלאומית בביקורת 

, א"חברה מאוחדת של החברה הנסחרת בבורסת ת, מית בקבוצת דורילעניין הביקורת הפני. פנימית
 –ב "הרי שאלה פועלות בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית התשנ, וחברות מאוחדות שלה

הוראות חוק החברות ובהתאם לתקינה המקצועית הבינלאומית בביקורת פנימית באמצעות , 1992
  .מבקר פנים אחר

  

  :היקף העסקת המבקר הפנימי

בוצעה  2014בשנת . היקף העסקתו של המבקר הפנימי משתנה על פי תוכנית הביקורת השנתית
  . על פי החלוקה המוצגת בטבלה שלהלן, שעות 2,400 -פעילות ביקורת בהיקף עבודה של כ

 שעות עבודה  
 שעות 1,700- כ ביקורת פנימית בישראל 

 
 ביקורת פנימית בחברות בנות פרטיות של החברה מחוץ

 שעות 700- כ לישראל

 שעות 2,400 -כ כ"סה 
  

שעות על פי נושאי הביקורת שנקבעו לבדיקה בשנת  2,400-היקף שעות עבודת המבקר נקבע על כ
נציין כי היקף ההעסקה של המבקר הפנימי . 2013בדומה להיקף שעות ביקורת פנימית בשנת , 2014

רשאית ועדת , ועם הדיונים בדוחות הביקורת השונים, 2014במובן זה שלאורך שנת , הינו גמיש
ת להתיר למבקר הפנים להגדיל את היקף שעות הביקורת כפי שנקבע מלכתחילה בתוכנית הביקור

  . הביקורת השנתית

  

  :התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת

למיטב ידיעת . הביקורת נערכת על פי התקנים המקצועיים הבינלאומיים המקובלים לביקורת פנימית
המבקר הפנימי עמד בדרישות שנקבעו , מסר לה על ידי המבקר הפנימיובהתאם למידע שנ, החברה

  .בתקנים האמורים
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  :גישה חופשית למבקר הפנימי

, לעניין מידע ומסמכים של החברה ושל חברות בנות פרטיות של החברה בישראל ומחוץ לישראל
  . לרבות נתונים כספיים, למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית למערכות המידע של התאגידים כאמור

  
  :דוחות המבקר הפנימי

שר בהם דנה ועדת וא, המועדים בהם הוגשו דוחות בכתב על ממצאי המבקר הפנימי לועדת הביקורת
  :הביקורת

  .הבחבר" עסקאות עם בעלי עניין"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש מרץ     .א
 .בחברה" אכיפה פנימית"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש יולי   .ב
ס בדיקת נאותות השימוש במטו"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש יולי     .ג

  .בחברה" החברה
 .בחברה" ניהול אופציות לעובדים"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש יולי   .ד
 .בחברה" ניהול תקציב"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש יולי   .ה
בחברת גזית " ניהול גבייה"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש אוגוסט   .ו

 .פיתוח
בחברת גזית " ניהול מרכזים"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014חודש אוגוסט ב  .ז

 .פיתוח
בחברת " רכש והתקשרויות"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש אוגוסט   .ח

 .גזית פיתוח
 .בחברה" ניהול תיק ביטוח"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש נובמבר   .ט
בחברת גזית " סקר ניהול כללי"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014נובמבר  בחודש  .י

 .ברזיל
יישום המלצות בדוח ביקורת "הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש נובמבר   .יא

 .בחברת גזית פיתוח" אבטחת אמצעי תשלום
ום המלצות בדוח ביקורת ייש"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש נובמבר   .יב

 .בחברת גזית פיתוח" שכר עובדים
יישום המלצות בדוח ביקורת "הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש נובמבר   .יג

 .בחברת גזית פיתוח" הבטחת זכויות עובדי קבלן
החזרי הוצאות לנושאי תפקידים "הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש דצמבר   .יד

 ".ומנהלים בכירים
יישום המלצות בדוח ביקורת "הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש דצמבר   .טו

 .בחברה" ניהול תקציב
בחברת גזית " שכר וביטוח"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש דצמבר   .טז

 .ב"ארה
המלצות בדוח ביקורת  יישום"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2014בחודש דצמבר   .יז

 .בחברת גזית גרמניה" מימון והלוואות, סקר כללי
 .בחברה" עדכון -סקר סיכוני בקרה "הגיש המבקר הפנימי  2014בחודש דצמבר   .יח

  

במאי  21, 2014במרס  20ועדת הביקורת דנה בדוחות האמורים לעיל במהלך ישיבותיה בתאריכים 
  .2014בדצמבר  31 - ו 2014בנובמבר  18, 2014באוגוסט  28, 2014

  

  הערכת דירקטוריון החברה את פעילות המבקר הפנימי

אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותוכנית עבודתו הינם סבירים , לדעת דירקטוריון החברה היקף
  .ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה, בנסיבות העניין

  

  תגמול המבקר הפנימי

כרו על בסיס שעות העבודה המושקעות בפועל בביצוע המטלות בהתאם המבקר מקבל את ש
אין בתגמול , להערכת החברה. לתקציב אשר מאושר מראש על ידי ועדת הביקורת של החברה

  .האמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול הדעת המקצועי של מבקר הפנים
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  שכר טרחה רואי חשבון מבקר .5.3

  ).Ernst & Young(גבאי את קסירר קוסט פורר : רואי החשבון של התאגיד

שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים את דוחותיה הכספיים של החברה וחברות מאוחדות של 
  :כדלקמן, החברה הסתכם

  

וכן גזית  החברה וחברות בבעלותה המלאה של החברה(בישראל   "Ernst & Young"משרד   .א
  :)פיתוח וקבוצת דורי

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2014 2013 2014 2013  
 שעות ח"אלפי ש  
 19,801  18,625  5,818 6,062 שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות 
 3,386  1,760  1,988 1,077 שכר ייעוץ ושירותי מס 
   7,806 7,139 כ"סה 

          

שכר הטרחה והשעות בגין חברות בבעלותה המלאה של הנתונים כוללים את  2013החל משנת 
בגין חברות , כמו כן). Gazit Canada Inc, Gazit 2003 Inc, Gazit America(החברה בקנדה 

הנתונים כוללים את שכר , וגרמניה) MGN, ProMed(ב "בבעלותה המלאה של החברה בארה
  .2013הטרחה והשעות בגין ביקורת החל משנת 

     ):EQY( ב"בארה  "Ernst & Young"משרד   .ב

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2014 2013  2014 2013 
 שעות ח"אלפי ש  
 8,697  8,875  4,7475,057 שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות 
 1,000  -  590 - שכר ייעוץ ושירותי מס 
  475  689 449 שכר אחר 

   6,336 196,5  כ"סה
  

 

  :                   (CTY)בפינלנד  "Ernst & Young"משרד   .ג

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2014 2013 2014 2013 
 שעות ח"אלפי ש  
 3,735  3,460  1,4071,913 שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות 
 16  -  48 - שכר ייעוץ ושירותי מס 
 

   909 874 שכר אחר

 
 2,870 2,281 כ"סה

     

 

      : )FCR(בקנדה  "Ernst & Young"משרד   .ד

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2014 2013 2014 2013 
 שעות ח"אלפי ש  
 9,477 10,294 3,8203,730 שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות 
 344 410 517 487 *שכר ייעוץ ושירותי מס 
 4,247 4,307  כ"סה 

    

  .Gazit Canada Incהנתונים כוללים שכר ייעוץ ושירותי מס בגין *    
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  :בברזיל "Ernst & Young" משרד   .ה

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2014 2013 2014 2013  
 שעות ח"אלפי ש  
 353  377  350283 שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות 
 

 19  22  44 57  ושירותי מס שכר אחר

 
 כ"סה

407 327    

  

שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה נקבע על בסיס שעות בהתאם לתעריפים ומסגרת 
  . שעות המאושרים על ידי הדירקטוריון

 
    תגמול עובדים בכירים   .6

      
ראה תקנה , על ידי החברה וחברות מאוחדות, 2014לפרטים בדבר תגמול נושאי משרה ובעלי עניין בשנת 

   .ח התקופתי"לדו' בפרק ד 21
  

לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת , אישרה האסיפה הכללית של החברה 2013בחודש ספטמבר 
לחוק  20' וזאת בהתאם להוראות תיקון מס, אימוץ מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, התגמול שלה

משנים , על המנהל הכללי חלהמדיניות התגמול "). מדיניות התגמול: "להלן ( 1999 –ט "תשנ, החברות
לרבות אלה הממלאים תפקיד אקזקוטיבי בחברה , וכן על דירקטורים בחברה, לים"למנהל הכללי וסמנכ

לפרטים בדבר מדיניות התגמול של ). שאינם זכאים לתגמול מהחברה למעט בעלי השליטה בחברה(
 .לפרק תיאור עסקי החברה 17.2סעיף  והחברה רא

  

ח לבעלי עניין ולנושאי משרה של החברה בשנת הדושהעניקה החברה ים התגמול, להערכת החברה
כפי , תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה, ח התקופתי"בחלק הרביעי לדו 21כמפורט בתקנה 

  .ולפיכך הינם הוגנים וסבירים, שאושרה כאמור על ידי הארגונים של החברה
  

התקיימו בועדת התגמול ובדירקטוריון החברה בישיבות בהן המסקנות דלעיל הן תוצאה של הדיונים אשר 
 21בישיבות האמורות הוצגו נתוני התגמול בהתאם לתקנה . 2014נדונו ואושרו הדוחות הכספיים לשנת 

אשר הועברו לחברי , 1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ולתוספת השישית לתקנות ניירות ערך 
ונדונו בהן תנאי התגמול של כל אחד מנושאי המשרה המנויים בתקנה האמורה , הדירקטוריון מבעוד מועד

לאנגר ולוקס שאינם , ה לוין"הלמעט תנאיהם של , ביחס להוראות מדיניות התגמול של החברה בנפרד
ין שהחל מחודש דצמבר לו' למעט הגב( ATR - ו EQYנושאי משרה של החברה אלא של החברות המוחזקות 

בהיותן חברות זרות ציבוריות הנסחרות בבורסה של ניו יורק , אשר, )קטורית בחברהמכהנת כדיר 2014
שלהן את תנאי התגמול של נושאי  דנות ומאשרות באורגנים העצמאיים ,בהתאמה, ובבורסה של וינה

למעט ביחס , לגבי כל אחד מנושאי המשרה בחברה בנפרד, כאמור, הדיון בנושא זה נעשה. המשרה בהן
האסיפה הכללית של  2012אשר בחודש ינואר , קטוריון שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברהלחברי הדיר

כללים בדבר גמול והוצאות (החברה אישרה כי יוענק להם גמול יחסי בהתאם לקבוע בתקנות החברות 
  . 2000 –ס "תש, )לדירקטור חיצוני

  

הרי שעל , מר דורי סגל, דירקטוריון החברהר "ולסגן הפעיל ליו, מר חיים כצמן, ר דירקטוריון"בכל הנוגע ליו
ר "ממשיכים מר כצמן ומר סגל בתפקידיהם כיו, הסתיימו הסכמי העסקה עמם 2011אף שבחודש נובמבר 

אך ללא קבלת שכר , בהתאמה, ר דירקטוריון החברה"פעיל של דירקטוריון החברה וכסגן פעיל ליו
ים של החברה לא נדרשו לקיים דיון בנוגע ועל כן האורגנ, )או מחברה בבעלותה המלאה(מהחברה 
יירות ערך בחברות ציבוריות זרות ח מכוח תגמול במזומן ובנלגבי הסכומים אשר נזקפו בשנת הדו. לשכרם
נדונים ) ה כצמן וסגל"לרבות עבור ה(הרי שתגמולים כאמור , בדוחות הכספיים של החברה מוחזקות

על פי הדינים החלים עליה , כאמור מוחזקתחברה ציבורית ומאושרים על ידי האורגנים העצמאיים של כל 
   .במדינת מושבה
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    גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד   .7
     

    מידע נוסף ואירועים לאחר תאריך הדיווח .7.1
 

למיטב ידיעת , המהוות ATR מליון מניות של 52 - רכשה החברה כ 2015, בינואר 21ביום   .א
מאת גוף מקבוצת המייסדים , המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בהמהון  13.87% -כ, החברה

 229- אירו למניה ובתמורה כוללת של כ 4.4במחיר של , CPI של קונסורציום המנוהל על ידי
כתוצאה "). הרכישה": להלן(בעסקה מחוץ לבורסה , )ח"מיליארד ש 1.06- כ(מיליוני אירו 

והחברה תהפוך לבעלת השליטה  55%- לכ עלה ATR -מהרכישה שיעור ההחזקה של החברה ב
תאחד החברה את , 2015והחל מדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת  ATR-היחידה ב

החברה צפויה להכיר בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של . ATRדוחותיה הכספיים של 
תסווג  בנוסף. ח"מיליוני ש 23-כב המוערךנטו מעלייה לשליטה בסכום  הפסדב 2015שנת 

והוכרו בעבר  ATR-שנצברו בגין ההשקעה ב) בעיקר מתרגום הפרשי שער(החברה קרנות הון 
כנגד זקיפת , ח לדוח רווח או הפסד"מיליוני ש 466-בסכום המוערך בכ, כהפסד כולל אחר
, סך ההשפעה הצפוייה נטו על דוח רווח והפסד מהסעיפים האמורים לעיל. הכנסה לקרנות הון
סך הקיטון בהון העצמי . ח"מיליוני ש 489 - ינו על בסיס מזומן המוערך בכהינה הפסד שא

 .ח"מיליוני ש 23 -המיוחס לבעלי מניות החברה כתוצאה מהרכישה נאמד בכ
  

ותמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה  2014בדצמבר  31להלן תמצית מאזן מאוחד ליום 
חלף הכללתה בשיטת השווי  ATRשנסתיימה באותו תאריך בהנחת איחוד מלא של חברת 

הנתונים בתור . (לא בוצעו כל התאמות נוספות ATRיצויין כי למעט שיטת הצגתה של . המאזני
  ):וכן הביטולים הבינחברתיים ATRהתאמות מייצגים את איחוד נתוני 

  

  :מאזן
 

    
  

כפי שדווח 
בדוחות 
 הכספיים

   
  
  
  

 התאמות

   
  
  
  

 פרפורמה

 

  ח"מיליוני ש  

        
        

       נכסים
       

       נכסים שוטפים
       

  2,634  1,984  650 מזומנים ושווי מזומנים
  393  25  368 פקדונות והלוואות לזמן קצר

  299  -  299 ניירות ערך סחירים
  1,696  165  1,531 נכסים שוטפים אחרים

 2,848    5,022  
        

  1,388  342  1,046 נכסים מוחזקים למכירה
    

3,894  
   

2,516 
   

6,410  
 

       
       נכסים לא שוטפים

       
  2,134  )4,079(  6,213 השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני

  68,554  11,908  56,646 לן להשקעה"נד
  3,367  1,725  1,642 ן להשקעה בפיתוח"נדל

  1,727  138  1,589 נכסים לא שוטפים אחרים
  

66,090  
  

9,692 
  

75,782 
   

 69,984    82,192  
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כפי שדווח 
בדוחות 
 הכספיים

  
  
  
  

 התאמות

  
  
  
  

 פרפורמה

 

   ח"מיליוני ש      

       התחייבויות והון
          

       התחייבויות שוטפות
          

  553  -  553 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
  2,870  159  2,711 חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

  2,976  377  2,599 התחייבויות שוטפות אחרות
    5,863  536  6,399  
          

    התחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים 
 למכירה

  
110 

  
14 

  
124 

 

     
5,973 

  
550 

  
6,523 

 

       התחייבויות לא שוטפות
          

  28,106  3,673  24,433 אגרות חוב
  1,254  -  1,254 אגרות חוב להמרה

 התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים 
 ואחרים  

 
8,552 

  
1,218 

  
9,770 

 

  4,799  897  3,902 התחייבויות לא שוטפות אחרות
     

38,141 
  

5,788 
  

43,929 
 

 
 8,023  -  8,023  לבעלי מניות החברההון המיוחס 

 

              
  23,717  5,870  17,847 זכויות שאינן מקנות שליטה

          
  31,740  5,870  25,870 כ הון"סה

         
 69,984    82,192  
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  :דוח רווח והפסד

כפי שדווח 
בדוחות 
התאמות  הכספיים

 

 פרופורמה

    

    
 ח"מיליוני ש   
        
         

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

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

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

 1,660    1,660  קרקעות והעבודות שבוצעו, מכירת בנייניםעלות 
      

 (303)   (303)  קרקעות ומביצוע עבודות, גולמי ממכירת בנייניםהפסד 
      

 3,995   3,026  סך הכל רווח גולמי
      

 250  (803) 1,053 ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"ערך נדל) ירידת(עליית 
 )735(  (116) (619)  הוצאות הנהלה וכלליות

 55  - 55  הכנסות אחרות
 )158(  (77) (81)  הוצאות אחרות

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

 3,517   3,446  רווח תפעולי
      

 )2,314(  (199) (2,115)  הוצאות מימון
 222  65 157  הכנסות מימון

      
 1,425   1,488  רווח לפני מסים על ההכנסה

 505  100 405  מסים על ההכנסה
      

 920   1,083  רווח נקי
      

      :מיוחס ל
      

 73   73  בעלי מניות החברה
 847   )163( 1,010  זכויות שאינן מקנות שליטה

      
  1,083   920 
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לדוחות ' ב40ראה באור , ח"מיליון ש 789 - לפרטים בדבר גיוס חוב על ידי החברה בהיקף של כ  .ב
 .הכספיים

'  ג40ראה באור , מיליון דולר קנדי 90 -בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ג
 .לדוחות הכספיים

לדוחות ' ד40ראה באור , מיליון דולר קנדי 86 -בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ד
 .הכספיים

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

גיות שונות לגבי פעילות הנכסים המניבים והמקרקעין לפיתוח של גזית פיתוח או אסטרט
מובהר כי נכון למועד אישור הדוחות אין ודאות בדבר ביצוע עסקה כלשהי . החזקותיהן בה

לתהליכי , בין היתר, החלטה לביצוע עסקה כלשהי כאמור כפופה. או בדבר תנאיה/כאמור ו
 ).ככל ונדרש(וסמכים של גזית פיתוח ושל החברה הבחינה ולאישורי האורגנים המ

מיליון דולר והשתתפות החברה בגיוס  121 - בהיקף של כ EQYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ו
 .לדוחות הכספיים' ה40ראה באור , הון זה

 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .7.2
  

העלויות טעויות באומדני  בדורי בניהנמצאו , 2014ביוני  30במהלך עריכת הדוחות הכספיים ליום 
חלק מסכום הסטיה באומדנים היה צריך לקבל ביטוי  .והכנסות הצפויות בפרויקטים שונים שלה

שהמוקדמת שבהן הינה הרבעון הרביעי , דוחות הכספיים לתקופות קודמותבאומדנים אשא שימשו ל
 31חות כספיים ליום פירסמו דורי בניה והחברה דו 2014בחודש ספטמבר , לאור האמור. 2012לשנת 

ולתקופה של שלושה  2014במרס  31ולשנה שנסתיימה באותו תאריך וכן ליום  2013בדצמבר 
). Restatement(חודשים שנסתיימה באותו תאריך אשר הותאמו למפרע בדרך של הצגה מחדש 

בלתי , יןרואה חשבון בעל מוניט, דירקטוריון דורי בניה מינה ועדה מיוחדת אשר מינתה בודק חיצוני
לבחינת הסיבות והגורמים שהובילו לסטייה באומדנים לרבות אי גילוי הסטיה במועדים , תלוי

  .או הליכים נדרשים לשם מניעת הישנות מקרים דומים בעתיד/הרלוונטיים וכן להמליץ על פעולות ו
  

 11בניה ביום דוח הבודק החיצוני הכולל את ממצאיו והמלצותיו של הבודק הוגש לדירקטוריון דורי 
לפרטים  .והעתק שלו צורף במלואו לדיווח המיידי של דורי בניה בדבר הגשת הדוח 2015במרס 

  ).לדוח התקופתי' חלק ו(נוספים ראה דוח שנתי על אפקטיביות הבקרה הפנימית 
  

  . לדוחות הכספיים' ב2ראה באור , למידע נוסף בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים
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 התאגיד המוחזקות על ידי הציבורפרטים אודות ההתחייבויות של  .8
  

  :כמפורט בטבלה להלן, סדרות של אגרות חוב סחירות שהנפיקה החברה  10קיימות במחזור  2014בדצמבר  31ליום   .א
 

 מועד הנפקה
במועד . נ.ע

 ההנפקה

ע.נ. אגרות 
החוב 

במחזור 
ליום 

31/12/14 

אגרות ע.נ.
החוב 

שבמחזור 
בתוספת 

הפרשי הצמדה
ליום 

31/12/14 

סך הריבית 
הצבורה ליום

31/12/14 

יתרה בדוחות 
הכספיים ליום 

31/12/14 

שווי בורסאי 
ליום 

31/12/14 
סוג הריבית 
 מועדי תשלום הריבית מועדי תשלום הקרן ושיעורה

  בסיס ותנאי הצמדה
 )ריבית+קרן(

 ח"מליוני שח"אלפי ש  

 ב"הקרן והריבית צמודות לדולר ארה ביוני 30משולמת אחת לשנה ביום   2007תשלומים שווים החל מחודש יוני  11 6.5%קבועה   144.1 132 4.3  131.8  169,992 717,953 )1( 2002מאי  )'סדרה א(אגרות חוב 

 100.7 98 - 97.9  )2(113,562 )2(350,000  2004מאי  )'סדרה ב(אגרות חוב 
 6 -אירובור ל
 2014שווים החל מחודש דצמבר תשלומים שנתיים  3 2%+ חודשים 

ביוני  30משולמת פעמיים בשנה בימים 
 הקרן והריבית צמודות לאירו בדצמבר 31 -ו

 4.95%קבועה  1,035.7 954 - 952.8  766,380 1,300,000 )3( 2005אפריל  )'סדרה ג(אגרות חוב 

התשלומים  7 - כל אחד מ( 2011תשלומים שנתיים החל מחודש יוני  8
והתשלום האחרון בשיעור של  10%יהיה בשיעור של הראשוניים 

30%( 
ביוני  30משולמת פעמיים בשנה בימים 

 בדצמבר 31 -ו
הקרן והריבית צמודות לעליה במדד המחירים 

 לצרכן

 5.1%קבועה  2,956.7 2,463 94.4 2,456.9  2,069,048 2,069,048 )4( 2006ספטמבר  )'סדרה ד(אגרות חוב 
התשלומים הראשוניים 2(2019החל מחודש מרסתשלומים שנתיים3

 במרס 31משולמת אחת לשנה ביום  )40%והתשלום האחרון בשיעור של  30%בשיעור של 
הקרן והריבית צמודות לעליה במדד המחירים 

 לצרכן

 553.1  548 - 555.6  555,569 574,052 )5( 2007יולי  )'סדרה ה(אגרות חוב 
 6 -ריבית תלבור ל

 2017תשלומים שווים בחודשים יוני ודצמבר  2 0.7%+ חודשים  
ביוני  30משולמת פעמיים בשנה בימים 

 ללא הצמדה בדצמבר 31 -ו

 6.4%קבועה  612.1 567 - 569.5  569,519 1,442,301 6( 2006דצמבר  )'סדרה ו(אגרות חוב 
 -ו 2015,2013,2012,2011תשלומים שווים בחודש דצמבר בשנים  5

 ללא הצמדה בדצמבר 31אחת לשנה ביום משולמת  2016

 5.3%קבועה  1,552.0 1,441 - 1,437.7  1,223,093 1,439,826 )7( 2008ינואר  )'סדרה ט(אגרות חוב 

בשיעור של2013תשלומים  כאשר התשלום הראשון בחודש יוני4
התשלום , 25%בשיעור של  2015התשלום השני בחודש יוני , 15%

והתשלום הרביעי בחודש  25%בשיעור של  2016השלישי בחודש יוני 
 35%בשיעור של  2018יוני 

ביוני  30משולמת פעמיים בשנה בימים 
 בדצמבר 31 -ו

הקרן והריבית צמודות לעליה במדד המחירים 
 לצרכן

 6.5%קבועה  1,027.8 847 13.5 823.2  727,454 734,802 )8( 2009פברואר  )'סדרה י(אגרות חוב 

מהקרן כל אחד המשולמים פעמיים בשנה 1%שווים שלתשלומים10
 30וביום  2019עד  2015במרס של כל אחת מהשנים  31ביום 

) 90%(יתרת הקרן . 2018עד  2014בספטמבר של  כל אחת מהשנים 
 2019בספטמבר  30תשולם בתשלום אחד ביום 

במרס  31משולמת פעמיים בשנה בימים 
בספטמבר של כל אחת מהשנים  30 -ו

 2019ועד  2010
הקרן והריבית צמודות לעלייה במדד המחירים 

 לצרכן

 5.35%קבועה  3,349.6 2,937 37.1 2,748.1  2,653,181 2,653,181 )9( 2011ספטמבר )'סדרה יא(אגרות חוב 

בשיעור2018תשלומים כאשר התשלום הראשון בחודש ספטמבר5
 15%של בשיעור  2020תשלום שני בחודש ספטמבר , 10%של 

-2022הרביעי והחמישי בחודש ספטמבר בשנים , והתשלום השלישי
 .כל אחד 25%בשיעור של  2024

במרס  31משולמת פעמיים בשנה בימים 
בספטמבר של כל אחת מהשנים  30 -ו

 2024ועד  2012
הקרן והריבית צמודות לעלייה במדד המחירים 

  לצרכן

  4%קבועה  914.9 881 - 865.4  865,427 865,427 )10( 2013 אוקטובר)'בסדרה י(אגרות חוב 

בשיעור של2023יונילומים כאשר התשלום הראשון בחודשתש5
בשיעור של  2024-2025יוני בשנים בחודש ושלישי תשלום שני , 10%
-2026בשנים  יוניוהחמישי בחודש  רביעיוהתשלום הכל אחד  15%
 .כל אחד 30%בשיעור של  2027

 ביוני  30בשנה בימים משולמת פעמיים 
 בדצמבר 31 -ו

הקרן והריבית צמודות לעלייה במדד המחירים 
  לצרכן

  

)1(  
 

שבה, 2004בינואר  29ל הורחבה בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים מיום "הסדרה הנ. נוספים)'סדרה א(אגרות חוב.נ.ח ע"מיליון ש57-לכ)'סדרה א(מומשו כתבי אופציה2002בחודש נובמבר.אגרות חוב.נ.ח ע"מיליון ש140אז הונפקו,2002במאי2הונפקו לראשונה על פי תשקיף החברה מיום) 'סדרה א(אגרות חוב 
שבה 2005בהנפקה פרטית מחודש אוגוסט , )'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 227שבהן הונפקו , 2005ת פרטיות נוספת למשקיעים מוסדיים מחודש פברואר בהנפקו, )'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 150שבו הונפקו  2004במאי  16בהנפקה לציבור על פי תשקיף מיום , אגרות חוב. נ.ח ע"מיליון ש 90הונפקו 
 ).'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 45שבהן הונפקו  2006ובהנפקות פרטיות נוספות למשקיעים מוסדיים מחודש מאי ) 'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 9.7הונפקו 

.אגרות חוב.נ.ח ע"מיליון ש350אז הונפקו,2004במאי16הונפקו על פי תשקיף החברה מיום) 'סדרה ב(אגרות חוב  )2(
נוספות) 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש75הנפיקה החברה לציבור, על פי התשקיף האמור של החברה,כמו כן.2005במאי10נרשמו למסחר בבורסה על פי תשקיף מיום)'סדרה ג(ות החוב אגר.בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים,)'סדרה ג(אגרות חוב. נ.ח ע"מיליון ש425הנפיקה החברה 2005בחודש אפריל  )3(

2007ובחודש דצמבר  2007כפי שתוקן בחודש ינואר ( 2006במאי  25ח הצעת מדף אשר פורסם על פי תשקיף מדף מיום "בדרך של הרחבת סדרה על פי דו) 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 352הנפיקה החברה  2006ולי בחודש י). 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 450יחד עם כתבי אופציה לעוד , באותם תנאים
 ).'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 448 -לכ) 'סדרה ג(אופציה מיליון כתבי  4.5 -מומשו כ 2005במהלך שנת ") 2006תשקיף : " להלן

300 -ו. נ.ח ע"מיליון ש 400, .נ.ח ע"מיליון ש750הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה2007וספטמבר2007אפריל,2006בחודשים נובמבר .2006ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף"על פי דו)'סדרה ד(אגרות חוב.נ.ח ע"מיליון ש300אז הונפקו,2006הונפקו לראשונה בחודש ספטמבר) 'סדרה ד(אגרות חוב  )4(
השלימה החברה הנפקה פרטית 2012בחודש ינואר ). 'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 178 -של הרחבת סדרה כ על דרך, השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2010בחודש פברואר . 2006חות הצעת המדף שפורסמו על פי תשקיף "על פי דו) 'סדרה ד(אגרות חוב , בהתאמה, .נ.ח ע"מיליון ש

 ).'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 185 -למשקיעים מוסדיים על דרך של הרחבת סדרה כ
ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף  מדף מחודש"על פי דו. נ.ח ע"מיליון ש 74.1 -הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה כ2009בחודש דצמבר.2006ח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף"על פי דו)'סדרה ה(נ אגרות חוב.ח ע"יון שמיל500אז הונפקו,2007הונפקו לראשונה בחודש יולי) 'סדרה ה(אגרות חוב  )5(

 ").2008תשקיף : "להלן, 2008כפי שתוקן בחודש אוקטובר ( 2008מאי 
מיליון 292.3 - ו. נ.ח ע"מיליון ש 210, .נ.עח"מיליון ש290הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה2008וינואר2007ספטמבר,2007בחודשים מרס.2006ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף"על פי דו)'סדרה ו(נ  אגרות חוב.ח ע"מיליון ש650אז הונפקו2006הונפקו לראשונה בחודש דצמבר) 'סדרה ו(אגרות חוב  )6(

 .2006חות הצעת המדף שפורסמו על פי תשקיף "על פי דו) 'סדרה ו(אגרות חוב , בהתאמה, .נ.ח ע"ש
ח הצעת"על פי דו) 'סדרה ט(אגרות חוב .נ.ח ע"מיליון ש140הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה 2008בחודש פברואר.2006שפורסם על פי תשקיף2007מחודש דצמבר ח הצעת המדף"על פי דו)'סדרה ט(אגרות חוב.נ.ח ע"מיליון ש590אז הונפקו2008הונפקו לראשונה בחודש ינואר) 'סדרה ט(אגרות חוב  )7(

הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה 2010בחודש יולי . 2008על פי דוחות הצעת המדף שפורסמו על פי תשקיף ) 'סדרה ט(אגרות חוב , בהתאמה,. נ.ח ע"מיליון ש 155.3 - וכ. נ.ח ע"יון שמיל 123.5 -הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה כ 2009ודצמבר  2009בחודשים מאי . 2006המדף שפורסם על פי תשקיף 
 .2010ש מאי על פי דוח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף מדף מחוד) 'סדרה ט(אגרות חוב , .נ.ח ע"מיליון ש 431 -כ

בתקופה שממועד ההנפקה לראשונה ועד.2008תשקיףח הצעת המדף שפורסם על פי"על פי דו)'סדרה י(אגרות חוב.נ.ח ע"מיליון ש202-הניתנים למימוש לכ,)10סדרה(מיליון כתבי אופציה 2.02-וכ)'סדרה י(אגרות חוב.נ.ח ע"מיליון ש404-אז הונפקו כ2009הונפקו לראשונה בחודש פברואר) 'סדרה י(אגרות החוב  )8(
 ).'סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 130על דרך של הרחבת סדרה  ,השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2012בחודש מאי ).  'סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 201 -לכ) 10סדרה (מיליון כתבי אופציה  2.01 -מומשו כ)) 10סדרה (מועד המימוש האחרון לכתבי האופציה ( 2009בדצמבר  20ליום 

)9( 
 
 
  
)10( 

עד ליום הפקיעה. 2012, בפברואר 29הניתנים למימוש עד ליום , )'סדרה יא(מיליון כתבי אופציה 1.85-הונפקו כ,2012בחודש ינואר)'סדרה ד(במסגרת הנפקת אגרות חוב.2011בחודש ספטמבר .נ.ח ע"מיליון ש451-אז הונפקו כ,על פי תשקיף מדף,2011הונפקו לראשונה בחודש ספטמבר) 'סדרה יא(אגרות חוב 
אגרות חוב. נ.ח ע"מיליון ש 60 -מיליון כתבי אופציה לכ 0.6עד ליום הפקיעה מומשו . 2012, ביוני 14הניתנים למימוש עד ליום ) 'סדרה יא(אופציה  מיליון כתבי 2.6 -הונפקו כ,  2012בחודש מאי ) 'סדרה י(במסגרת הנפקת אגרות חוב ). 'סדרה יא(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 221 -מיליון כתבי אופציה לכ 1.84 - מומשו כ

,)'סדרה יא(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 308 -וכ. נ.ח ע"מיליון ש 731-השלימה החברה הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה כ 2013בחודשים יוני ודצמבר ). 'דרה יאס(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 883 -השלימה החברה הנפקה למשקיעים מוסדיים על דרך של הרחבת סדרה כ 2012בחודש דצמבר ). 'סדרה יא(
  .בהתאמה

  .על פי דוח הצעת מדף) 'סדרה יב(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 414 -הנפיקה החברה בדרך של הרחבת סדרה כ 2014בחודש אפריל .. נ.מיליון ע 451 -אז הונפקו כ, על פי תשקיף מדף, 2013הונפקו לראשונה בחודש אוקטובר ) 'סדרה יב(אגרות החוב 
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 )למיטב ידיעת החברה(פרטים בדבר נאמנים לאגרות החוב של החברה   .ב

 דואר אלקטרוני פקס כתובת הנאמן איש קשר אצל הנאמן נאמן  
         michal@rpn.co.il 03-6389222 תל אביב, 14יד החרוצים   מיכל אבטליון מ"רזניק פז נבו נאמנויות בע )'סדרה א(אגרות חוב   
  michal@rpn.co.il 03-6389222 תל אביב, 14יד החרוצים  מיכל אבטליון מ"בערזניק פז נבו נאמנויות  )'סדרה ב(אגרות חוב   
        gluftig@zahav.net.il 03-6374344 תל אביב, 48מנחם בגין  גיורא לושטיג מ"נאמנות בעמשמרת חברה לשירותי  )'סדרה ג(אגרות חוב   
         law.co.il-avnon@oao 03-5271736 תל אביב, 113הירקון  דן אבנון מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות  )'סדרה ד(אגרות חוב   
          law.co.il-avnon@oao 03-5271736 תל אביב, 113הירקון  דן אבנון מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות  )'סדרה ה(אגרות חוב   
        gluftig@zahav.net.il 03-6374344 תל אביב, 48מנחם בגין  גיורא לושטיג מ"משמרת חברה לשירותי נאמנות בע )'סדרה ו(אגרות חוב   
        yossi@rpn.co.il 03-6393316 תל אביב, 14יד החרוצים  יוסי רזניק מ"רזניק פז נבו נאמנויות בע )'סדרה ט(אגרות חוב   
          ori@slcpa.co.il 03-6237777 תל אביב, 17יצחק שדה  אורי לזר מ"בע) 1992(שטראוס לזר חברה לנאמנות  )'סדרה י(אגרות חוב   
         ishlevin@aurorafidelity.com 03-6120675 רמת גן, 12מנחם בגין  איריס שלווין מ"אורורה פידלטי חברה לנאמנות בע )'סדרה יא(אגרת חוב   
         ishlevin@aurorafidelity.com 03-6120675 רמת גן, 12מנחם בגין  איריס שלווין  מ"אורורה פידלטי חברה לנאמנות בע  )'סדרה יב(אגרת חוב   

  

  
 להלן פרטים אודות דירוג אגרות החוב שבמחזור  .ג

  

 מועד הנפקה

   S&P Maalotדרוג 
בסמוך למועד 

 ההנפקה

דירוג מידרוג 
בסמוך למועד 

 ההנפקה
למועד   S&P Maalotדירוג 

 (*)ח התקופתי"אישור הדו

למועד  דירוג מידרוג
ח "אישור הדו
 (*)התקופתי

ח המיידי אודות "תאריך ואסמכתא של הדו
 (**)  S&P Maalotהדירוג העדכני של 

ח המיידי אודות "תאריך ואסמכתא של הדו
 (**) הדירוג העדכני של מידרוג

  
       A+      - AA-/ Stable          Aa3/ Stable   2002מאי  )'סדרה א(אגרות חוב 

26/1/2015  
 2015-01-018907: אסמכתא

26/1/15  
 2015-01-019075: אסמכתא

  
        AA-          Aa3           AA-/ Stable          Aa3/ Stable  2004מאי  )'סדרה ב(אגרות חוב 

26/1/2015  
 2015-01-018907: אסמכתא

26/1/15  
 2015-01-019075: אסמכתא

  
       AA       Aa3          AA-/ Stable         Aa3/ Stable  2005אפריל  )'סדרה ג(אגרות חוב 

26/1/2015  
 2015-01-018907: אסמכתא

26/1/15  
 2015-01-019075: אסמכתא

  
       AA      Aa2          AA-/ Stable        Aa3/ Stable  2006ספטמבר  )'סדרה ד(אגרות חוב 

26/1/2015  
 2015-01-018907: אסמכתא

26/1/15  
 2015-01-019075: אסמכתא

  
       AA/Stable     Aa2            AA-/ Stable        Aa3/ Stable  2007יולי  )'סדרה ה(חוב אגרות 

26/1/2015  
 2015-01-018907: אסמכתא

26/1/15  
 2015-01-019075: אסמכתא

  
      AA/Negative     Aa2           AA-/ Stable        Aa3/ Stable   2006דצמבר  )'סדרה ו(אגרות חוב 

26/1/2015  
 2015-01-018907: אסמכתא

26/1/15  
 2015-01-019075: אסמכתא

  
       AA/Stable     Aa2      AA-/ Stable       Aa3/ Stable   2008ינואר  )'סדרה ט(אגרות חוב 

26/1/2015  
 2015-01-018907: אסמכתא

26/1/15  
 2015-01-019075: אסמכתא

  
     AA/Stable     Aa2      AA-/ Stable        Aa3/ Stable 2009פברואר  )'סדרה י(אגרות חוב 

26/1/2015  
 2015-01-018907: אסמכתא

26/1/15  
 2015-01-019075: אסמכתא

  
       A+/Positive     Aa3      AA-/ Stable        Aa3/ Stable 2011ספטמבר  )'סדרה יא(אגרת חוב 

26/1/2015  
 2015-01-018907: אסמכתא

26/1/15  
 2015-01-019075: אסמכתא

  
       AA-/Stable    Aa3      AA-/ Stable         Aa3/ Stable 2013אוקטובר  )'סדרה יב(אגרת חוב 

26/1/2015  
 2015-01-018907: אסמכתא

26/1/15  
 2015-01-019075: אסמכתא

  ).כל דירוגי הביניים האמורים חלו על כל סדרות אגרות החוב שהיו במחזור במועד הדירוג(נקבעו דירוגים נוספים לסדרות דלעיל בתאריכים המפורטים בטבלה להלן  בין מועד הנפקת סדרות החוב ועד למועד הסמוך לאישור הדוח התקופתי  (*)
.  הדוחות המיידים הכלולים בעמודה זו מובאים בזאת על דרך ההפנייה  (**)
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    פרטים  בדבר היסטוריית דירוג האשראי  .ד

 P MaalotS &      מידרוג 

 דירוג תאריך דירוג תאריך  

  29/04/03  A+  25/10/04 Aa3  

  21/01/04 AA-  6/02/05 Aa3  

  10/05/04 AA-  14/04/05 Aa3  

  14/12/04 AA-  19/05/05 Aa3  

  3/02/05 AA-  21/11/05 Aa2  

  15/05/05  AA  17/05/06 Aa2  

  31/05/06  AA  11/06/06 Aa2  

  10/09/06 AA  10/09/06 Aa2  

  29/10/06 AA  21/11/06 Aa2  אופק נבנה 

  20/11/06 AA/Negative 13/12/06 Aa2  אופק נבנה 

  7/12/06 AA/Negative  28/02/07 Aa2 יציב 

  28/02/07 AA/Stable  10/07/07 Aa2 יציב 

  18/06/07 AA/Stable  20/12/07 Aa2 יציב  

  11/10/07 AA/Stable  7/01/08 Aa2 יציב 

  23/03/08 AA/Stable 23/03/08 Aa2 יציב 

  3/08/08 AA-/Stable 9/09/08 Aa3 יציב 

  12/02/09 AA-/Negative 15/02/09 Aa3 יציב 

  03/05/09 A+/Negative 09/07/09 A1 שלילי 

  26/11/09  

1/07/10 

A+/Negative  

A+/Stable 

29/11/09  

12/04/10 

A1 שלילי  

A1 יציב 

  2/08/11 A+/Positive  19/5/11 Aa3 יציב 

  25/08/11 A+/Positive 25/8/11 Aa3 יציב 

  23/01/12 A+/Positive 23/1/12 Aa3 יציב 

  15/05/12 A+/Stable 06/5/12 Aa3 יציב 

  12/12/12 A+/Stable 13/12/12 Aa3 יציב 

  13/05/13  AA-/Stable 3/6/13  Aa3 יציב 

  3/06/13  AA-/Stable 24/10/13  Aa3 יציב 

  24/10/13  AA-/Stable 24/12/13  Aa3 יציב 

  24/12/13  AA-/Stable 24/04/14  Aa3 יציב 

  23/04/14  AA-/Stable 19/10/14  Aa3 יציב 

  14/08/14  AA-/Stable 26/01/15  Aa3 יציב 

  26/01/15  AA-/Stable    
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עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי  2014ובמהלך שנת  2014בדצמבר  31ליום   .ה
לא התקיימו תנאים . של החברה, המפורטות לעיל, הנאמנות בגין כל אחת מסדרות אגרות החוב

ולא התקבלו , ל"ל לפירעון מיידי על פי שטרי הנאמנות הנ"המקימים עילה להעמדת אגרות החוב הנ
  .הודעות מאת מי מהנאמנים בקשר לכך

  )'סדרה י(ות החוב בטוחות לאגר  .ו

מובטחות בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה על זכויות ) 'סדרה י(התחייבויות החברה על פי אגרות החוב 
: אסמכתא' מס( 2009בינואר  18ח המיידי של החברה מיום "כמפורט בדו, בקשר לנכסי מקרקעין

: אסמכתא' מס( 2009בפברואר  19ח הצעת המדף מיום "ובדו) "ח המקדים"הדו") (2009-01-016440
ח הצעת המדף מובא "ח המקדים ובדו"המידע הכלול בדו; "ח הצעת המדף"דו") (2009-01-040392

ערכם של הנכסים המשועבדים האמורים בדוחות הכספיים של החברה ליום ). בזאת על דרך ההפניה
החוב התנאים שנקבעו בשטר הנאמנות של אגרות . ח"מליון ש 1,167 - נו כיה 2014בדצמבר  31

ח המקדים "הנם כמפורט בדו, ל"החלפה או ביטול של השעבודים הנ, שחרור, לשינוי) 'סדרה י(
. השעבודים כאמור תקפים על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה. ח הצעת המדף"ובדו

  .ח התקופתי"מצורפים כנספח לדו, 2014בדצמבר  31הערכת השווי של הנכסים המשועבדים ליום 

כנדרש על פי תקנות רשות ניירות ערך בנוגע , לפרטים נוספים אודות הנכסים המשועבדים האמורים
  . ח זה"לדו' דן להשקעה ראו נספח "לפעילות הנדל

אינם מטילים על החברה מגבלות על יצירת , שטרי הנאמנות מכוחם הונפקו אגרות החוב שבמחזור  .ז
  . ת החברה להנפיק תעודות התחייבות נוספותשעבודים נוספים על נכסי החברה או בקשר לסמכו

, )'סדרה ג(על פי כל אחת מסדרות אגרות החוב  2014בדצמבר  31סך התחייבויות החברה נכון ליום   .ח
 )'סדרה יא(אגרות החוב  ,)'סדרה י(אגרות החוב ) 'סדרה ט(אגרות החוב , )'סדרה ד(אגרות החוב 
מהוות למעלה , )ות בדוח הכספי הנפרד של החברהכפי שהן מוצג(בנפרד , )'סדרה יב(ואגרות חוב 

  .כפי שהן מוצגות בדוחות כאמור ועל כן  עשויות להיחשב מהותיות, מסך התחייבויות החברה 5% -מ

ראה , 2014בחודש אפריל  בדרך של הרחבת סדרה) 'סדרה יב(לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב   .ט
  .לדוחות הכספיים' ב20ביאור 

ראה , 2015בדרך של הרחבת סדרה בחודש ינואר ) 'סדרה יב(גרות חוב לפרטים בדבר הנפקת א  .י
 .לדוחות הכספיים' ב40באור 

את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב  S&P Maalotאישררה חברת הדירוג  2015, בינואר 26ביום   .יא
 .עם אופק דירוג יציב' -ilAA' של החברה שבמחזור ברמת דירוג

 

אישרה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של  2015, בינואר 26ביום 
  .עם אופק דירוג יציב Aa3החברה שבמחזור ברמת דירוג 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     2015, במרס 23

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

  2014 בדצמבר 31 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
 שבמאזן ההתחייבויות מצבת אתו הנכסים מצבת את מציגה האמורה הטבלה .2014 בדצמבר 31 ליום נכון ,ההחלף
 על ,בהתאמה ,ותיההתחייבוי ומסך החברה נכסי מסך שיעורם ואת ))1(חדשים ובשקלים המקור במטבע( החברה
 במטרה ,מטבע החלף עסקאות באמצעות החברה שמבצעת הפיננסיות ההתאמות סך ואת ,)2(ייחס איחוד בסיס

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

  

 

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

 קנדי
 ריאל
ברזילאי

כ "סה
 ח"בש

 -  647  3,341  2,613  1,940  2,884  מצבת נכסים במטבע מקור
 34,940  947  11,220  12,344  7,545  2,884  ח"מצבת נכסים בש

 100  3  32  35  22  8  מסך הנכסים %
 -  -  1,722  808  949  11,270  מצבת התחייבויות במטבע מקור

 -  420  699  1,018  93  )8,380( עסקאות החלף מטבע במטבע מקור
 -  420  2,421  1,826  1,042  2,890  במטבע מקורמצבת התחייבויות 

ח בהתאמה "מצבת התחייבויות בש
 24,315  615  8,131  8,627  4,052  2,890  לעסקאות החלף

 100  3  33  35  17  12  ההתחייבויות %
 -  227  920  787  898  )6( כ הון עצמי במטבע מקור"סה
 10,625  332  3,089  3,717  3,493  )6( 3ח"כ הון עצמי כלכלי בש"סה
 100  3  29  35  33  -  מסך ההון העצמי %
        

.2014בדצמבר  31על פי שערי חליפין ליום 1
אלא בהתאם לשיעורי ההחזקה של החברה בכל אחת , הצגת מאזן החברה באיחוד יחסי אינה מבוצעת על פי כללי חשבונאות מקובלים2

 . מהחברות המאוחדות באותו המועד
 .ן להשקעה"מייצג את ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול מסים נדחים בגין שערוך נדל3
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  לדוח הדירקטוריון' נספח ב

  תמצית הערכת שווי
  

ראה באור , 2014בדצמבר  31נכון ליום , ATR-לשם בחינת ירידת ערך של ההשקעה ב, ATRשל ביצעה הערכת שווי החברה 
  ").הערכת השווי: "להלן(לדוחות הכספיים  5'ג9

 - ל"התש) דוחות תקופתיים ומיידים(לתקנות ניירות ערך ' ב8בהתאם לתקנה , החברה בחנה את הדרישה לצירוף הערכת השווי
אין , בהתאם לבחינה זו). 2014כפי שעודכנה בחודש מרס (של רשות ניירות ערך  105-23ולפי עמדה משפטית מספר  1970

אם כי נמוך ( 5%אך נושא הערכת השווי מהווה מעל , בתקופת הדוח להערכת השווי השפעה על תוצאות הפעולות של החברה
לצרף את  החברה לפיכך לא נדרשת. 2014בדצמבר  31ליום  מסך הנכסי החברה בדוח על המצב הכספי המאוחד )10%-מ

  :להלן תמצית הערכת השווי. הערכת השווי

   

 ATRהון המניות של של  הערכת שווי זיהוי נושא ההערכה .1

 2014בדצמבר  31 תאריך התוקף/ההערכה מועד .2

שווי נושא ההערכה בספרי החברה  .3
  ) ATR-יתרת ההשקעה ב(

 ).ח"מיליון ש 4,079 -כ(מיליון אירו  863.4

 ).ח"מיליון ש 4,137 -כ(מיליון אירו  875.6 שווי נושא ההערכה שנקבע בהערכה .4

זיו האפט היא חלק מרשת "). זיו האפט: "להלן(מ "ייעוץ וניהול בעזיו האפט  זיו האפט  BDO–זיהוי המעריך ואפיונו  .5

BDO  העולמית ומספקת שירותי יעוץ וניהול במגוון רחב של נושאים לחברות

, לזיו האפט ניסיון עשיר בתחומי הערכת השווי. הפועלות בתחומים שונים

ל הערכות שווי ש, )כלכליות וחשבונאיות - Due Diligence(בדיקות נאותות 

  .מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

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

 .כתב שיפוי כמקובל

מתודולוגית ההערכה שלפיה פעל  .6

 המעריך 

 "ירידת ערך נכסים"בדבר  36תקן דיווח בינלאומי מספר 

 .באמצעות היוון תזרימי מזומנים מ"הערכת שווי נכסי המע  מודל ההערכה שלפיו פעל המעריך .7

  באמצעות ) חלק מזכויות המיעוט(הערכת שווי תשלום מבוסס מניות

  .IFRS 2 -בהתאם ל B&Sמודל 

 הערכת שווי חיצונית של הלוואות ואגרות חוב.  

 הערכת שווי של חכירה מימונית באמצעות היוון תזרימי מזומנים. 

ההנחות העיקריות לפיהן בוצעה הערכת  .8

 השווי

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

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

ובהתאם , מ של כל הלוואה ואגרת חוב"בהתאם למח, להלוואות

  .להערכת שווי חיצונית

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

  12.4%-7.5%ם נוצרו בשיעורי היוון של בגינ

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

 ).מייצג את שוויים ההוגן(הכספיים 

 ן המתאימים"עתודות למס הוערכו בהתאם לצפי מימוש נכסי הנדל. 

 הוערך , בנוסף להערכת שווים של הנכסים והתחייבויות כאמור לעיל

 .יעת הניהול ושוויה של פרמיית הפורטפוליושוויה של תב
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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 בדצמבר 31ליום . 1970 –ל "תש) תקופתיים ומיידיים
המהווה את אחד מסימני , גרעון בהון החוזר וכן תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת) לתקנות האמורות

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

הכולל את ההתחייבויות הקיימות והצפויות שעל , 2014 דצמברב 31זוי ליום להלן גילוי בדבר תזרים מזומנים ח
וכן פירוט המקורות הכספיים שמהם צופה החברה לפרוע את , החברה לפרוע במהלך השנתיים ממועד הדוח

למעט השקעות ומימוש נכסים , בהיעדר הנחת גיוס הון וחוב וכן השקעות נוספות, ההתחייבויות האמורות
  :בה החברה עד למועד אישור הדוחות הכספייםלהם התחיי

   
עד  1.1.2015

31.12.2015 
עד  1.1.2016 

31.12.2016 

 ח"מיליוני ש    

 1,045  2,362   )1(יתרת נכסים נזילים לתחילת התקופה

     

      :מקורות סולו

 1,226  1,591   ) 2(מפעילות שוטפת במוחזקות

 -  790    הנפקת אגרות חוב

  

 2,381   כ מקורות"סה

 

1,226 

  

    :שימושים סולו

 

 

  

 )698(   )5) (3(תזרים מזומנים לפעילות שוטפת

 

)663( 

  

 )928(   )5) (4(תזרים מזומנים לפעילות מימון 

 

)937( 

     

 )17(  )1,574(   השקעה בחברות בנות

     

 -  )170(   מתן הלוואות לחברות בנות

     

 )328(  )328(   )6(דיבידנדים צפויים חלוקת

     

 )1,945(  )3,698(   כ שימושים"סה

     

 326  1,045   יתרת נכסים נזילים לסוף התקופה
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ן ובטוחות סחירות לא משועבדים "לחברה ולחברות הבנות הפרטיות של החברה נדל, 2014 בדצמבר  31ליום 
  .ח"מיליארד ש 7.4 - בהיקף של כ

  :הנחות עבודה עיקריות ששימשו את החברה בהצגת תזרים המזומנים החזוי

פיקדונות בבנקים לזמן קצר ויתרת קווי אשראי , שווי מזומנים, הכוללת מזומנים(יתרת הנכסים הנזילים   )1(
לרשות החברות , 2014 בדצמבר 31נכון ליום , בנוסף. מתייחסת לחברה בלבד) הניתנים למשיכה מיידית

ה המלאה של החברה עומדים קווי אשראי מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות בבעלות
ח כך שיתרת הנכסים הנזילים של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה "מיליארד ש 1.0 -בסכום של כ

, ח"מיליארד ש 1.3 -וכ ח"מיליארד ש 2.0 -של החברה לסוף התקופות האמורות בטבלה לעיל הינה כ
  .התאמהב

 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 .  

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

  .ות חוב על פי תנאי אגרות החובפירעון קרן אגר  )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

  .2014ודש נובמבר בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה כפי שעודכנה בח  )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, התממשותם אינה ודאית ואינה תלויה אך ורק בחברה

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

  .של התפתחויות כאמור אלה באלה

. או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כולו או חלקו, המידע כאמור עשוי שלא להתממש
שינויים והתפתחויות בסביבה הכלכלית ובשווקים , בין היתר, םהגורמים העשויים להשפיע על כך הינ

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"הזדמנויות עסקיות וכיוצ בתנאים מסחריים והכלכליים למימושן של
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  לדוח הדירקטוריון 'דנספח 

  לתזרים בפועל תזרים מזומנים חזוי השוואת

  
לתזרים  2014במרס  31טבלת ההשוואה של תזרים המזומנים החזוי כפי שהוצג בדוח הדירקטוריון ליום להלן 

  :2014בדצמבר  31ועד ליום  2014באפריל  1בפועל לתקופה מיום 

 

 31.12.2014עד  1.4.2014  

  בפועל   תחזית 

 ח "מיליוני ש 

 2,497   2,497 )1(יתרת נכסים נזילים לתחילת התקופה
  

    :מקורות סולו
 489679 )2(פעילות שוטפת במוחזקות 

   
 181332  )לדוחות הכספיים37ראה באור(התרת עסקאות הגנה 

    
 118-   )3(הנפקת מניות 

 
 445  445  )3( הנפקת אגרות חוב

 197   -  השפעת שערי חליפין על מסגרות אשראי ואחרים
   

  1,771  1,115   כ מקורות"סה
 

  
      :שימושים סולו

 
 (434)  )404(  תזרים מזומנים לפעילות שוטפת

   
 (886))602( )3(השקעות והלוואות לחברות בנות

   
 (13)- )3(השקעה בנכסים פיננסיים 

 
 (255)  )248(  תזרים מזומנים לפעילות מימון 

   
 (318))237( )4(חלוקת דיבידנדים צפויים 

 
 (1,906) )1,491( כ שימושים"סה

 
 2,362 2,121 יתרת נכסים נזילים לסוף התקופה

  

   



  מ"בע גלוב גזית
  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

 

152  

באפריל  1לתקופה מיום  2014במרס  31זוי כפי שהוצג בדוח הדירקטוריון ליום הסברים לפערים בין התזרים הח

  :לתזרים בפועל 2014בדצמבר  31ועד ליום  2014

פיקדונות בבנקים לזמן קצר ויתרת קווי אשראי , שווה מזומנים, הכוללת מזומנים(יתרת הנכסים הנזילים  )1(

 . מתייחסת לחברה בלבד) הניתנים למשיכה מיידית

מפעילות שוטפת בפועל גבוה מהתחזית כתוצאה מהחזר הלוואות מחברות בנות ומכירת השקעות  התזרים )2(

 .אשר לא נכללו בתחזית, בחברות הבנות

תחזיות אלו הניחו היעדר גיוס הון וחוב , כפי שהובהר בתחזית תזרים המזומנים שהוצג בדוחותיה הרבעוניים )3(

פועל או שהחברה התחייבה עד למועד פרסום דוחות למעט פעולות שנעשו ב, וכן היעדר השקעות נוספות

 .2014במרס  31הכספיים ליום 

בחודש דצמבר  2014הדיבידנד שחולק גבוה מהתחזית כתוצאה מתשלום דיבידנד של רבעון רביעי לשנת  )4(

  .כפי שנכלל בתחזית 2015חלף תשלום בחודש ינואר  2014
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  ועבדיםפרטים אודות נכסים מש -לדוח הדירקטוריון' הנספח 
  

1. G סינמה  

 הצגת הנכס  .א
  201431.12.  פירוט ליום

  סינמה G   שם הנכס

 צ"ראשל מיקום הנכס

 20,344 )ר"מ(שטח הנכס 

 מבנה האחזקה בנכס
בנכס באמצעות  100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  84.7%החברה מחזיקה  

 .חברות בנות בבעלותה המלאה

  )בדילול מלא 75%( 84.7% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס

 2/8/2006 תאריך רכישת הנכס

 בעלות  פירוט זכויות משפטיות בנכס

 :מצב רישום זכויות משפטיות

רשומה לטובת לזר שטראוס  - משכנתאות. מ"י ווסט בע'רשומה על שם ג -בעלות
הערות ). 'סדרה י(בנאמנות להבטחת התחייבות החברה בגין אגרות חוב ' ושות

 .אין -אזהרה

 איחוד שיטת הצגה בדוחות הכספיים

  

 נתונים עיקריים  .ב
 –חלק התאגיד בנכס . 100%נתונים לפי 

   2012שנת  2013שנת  2014שנת  84.7%
בתאריך 

 רכישת הנכס
  ):ח"באלפי ש(שווי הוגן בסוף תקופה 

 חלק מניב
 462,027 481,600  זכויות בניה

 
452,620  

עלות הרכישה 
וההקמה 

 )ח"באלפי ש(
276,000 

 2/08/2006 רכישת קרקע 100% 100% 99.6% (%) *שיעור תפוסה ממוצע 

 22/03/2010מועד ההפעלה 20,387 20,387 20,344 )מ״ר(שטחים מושכרים בפועל 

     40,959 42,333 43,214 )ח"באלפי ש(סה״כ הכנסות 

     1,398 1,456 1,487 )ח"בש(דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה 
דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה בחוזים 

     - 5,020 - )ח"בש(שנחתמו בתקופה 

NOI  31,930 32,214 33,165 ) ח"אלפי ש(בפועל     

NOI  32,473 33,062 33,698 )ח"אלפי ש(מותאם     

     7.1% 7.0% 6.9% שיעור תשואה בפועל 

     7.2% 7.2% 7.0% שיעור תשואה מותאם

     77 77 75 מספר שוכרים לתום שנת דיווח

     29,347 27,862 32,436 ) ח"בש** (פדיון שנתי ממוצע למ׳׳ר
  
  .חנות שאוכלסה או הניבה נחשבת כתפוסה  *

ב בסיס המידע שהתקבל מאת השוכרים וכי אין ביכולתנו "יצויין כי נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן ע  **
נתון זה כולל רק את השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם אחת במהלך שנת . לוודא כי מידע זה אכן נכון

אינו מכיל . דיווח חודש פתיחה של כל חנות נוטרל מהממוצע עקב פתיחה בשלבים שונים במהלך החודש. הדיווח
  .פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים
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  הכנסות ועלויותפילוח מבנה   .ג
  

  84.7% –חלק התאגיד בנכס 
 2012שנת  2013שנת  2014שנת  .100%נתונים לפי 

 )ח"באלפי ש(  

       :הכנסות

 28,294 29,571 30,137  קבועות –מדמי שכירות 

 3,161 2,814 2,959 משתנות–מדמי שכירות 

 9,001 9,268 9,420 מדמי ניהול

 - - - מהפעלת חניונים

 503 680 698 אחרות

 40,959 42,333 43,214 סה״כ הכנסות

     :עלויות

 9,029 9,920 10,049 אחזקה ותפעול, ניהול

 - - - פחת

 - 199 - הוצאות אחרות

 9,029 10,119 10,049 :סה״כ עלויות

 31,930 32,214 33,165 :רווח

NOI:  33,165 32,214 31,930 
  
  

 בנכסשוכרים עיקריים   .ד

שיעור  
משטח 
הנכס 

המשויך 
לשוכר 
בשנת 
2014 

האם 
מהווה 
שוכר 
 ?עוגן

האם אחראי 
או  20% -ל

יותר 
מהכנסות 

 ?הנכס

שיוך 
ענפי של 
 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

תקופת 
ההתקשרות 

המקורית והתקופה 
 שנותרה 

אופציות 
להארכה 

 )שנים(

הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
 ערבויות 

 ציון תלות
 מיוחדת

 7 -נותרו כ(שנים  12  בידור כן כן 45% 'שוכר א
 )שנים

מיליון  1.2 -כ מדד 12
 ח"ש

 אין

 5 -נותרו כ(שנים  10 פנאי לא כן 10% 'שוכר ב
 )שנים

 אין אין מדד -

 3 -נותרו כ(שנים  5 הלבשה לא כן 7% 'שוכר ג
 )חודשים

מיליון  0.9 -כ מדד 5
 ח"ש

 אין

  

 הסכמי שכירות חתומיםהכנסות צפויות בגין   .ה
 

 2018לשנת  2017לשנת  2016לשנת  2015לשנת    
 2019לשנת 

 ואילך
 ח"אלפי ש   
 18,909 6,744 9,494 12,991 22,496 מרכיבים קבועים  
 8,765 1,916 1,882 2,014 2,520 )אומדן(מרכיבים משתנים   
 27,674 8,660 11,376 15,005 25,016 סה״כ  

  

  משפטיות מהותיות בנכסשעבודים ומגבלות   .ו

  .לעיל' ו8ראה סעיף , אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, )'סדרה י(לפרטים  בדבר אגרות החוב 
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 פרטים אודות הערכת השווי  .ז
 /201231/12  /201331/12 /201431/12 84.7%חלק תאגיד  - 100%נתונים לפי 

 452,620 462,027 481,600 )ח"אלפי ש(השווי שנקבע 

 קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר מעריך השוויזהות 

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי

 כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 תאריך התוקף של הערכת השווי
תזרים (הכנסה  )אחר/עלות/הכנסה/השוואה(מודל הערכת השווי 

 )מזומנים
תזרים (הכנסה 

 )מזומנים
תזרים (הכנסה 

 )מזומנים
  פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי

הערכה בגישת היוון 
תזרימי המזומנים 

)Income 
Approach( 

 GLA 20,344 20,387 20,387שטח בר השכרה 

 100% 100% 99.1% (%) 1+ שיעור תפוסה בשנה 

 100% 100% 100% (%) 2+ שיעור תפוסה בשנה 

 - 100% 100% (%) 3+ שיעור תפוסה בשנה 
שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר 

 N/R N/R N/R השכרה

ר מושכר "דמי שכירות ממוצעים למ
 1,585 1,595 1,559  *1+ לצורך הערכת שווי בשנה 

ר מושכר "דמי שכירות ממוצעים למ
 1,596 1,598 1,610 *2+ לצורך הערכת שווי בשנה 

ר "דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ
 N/R 1,599 1,622 *3+לשנה לצורך הערכת שוויי בשנה

ר "דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ
 N/R N/R N/R )ח"בש(לשנה מושכר 

 )ח"אלפי ש(מייצג  NOI/תזרים מייצג
33,798 33,270 32,608 

הוצאות תקופתיות ממוצעת לשמירה על 
 N/R N/R N/R הקיים

שיעור היוון משוקלל לצורך הערכת שווי 
 (%) 7.02% 7.20% 7.20% 

 3 2 3 זמן עד מימוש רעיוני

שיעור תשואה בעת מימוש /מכפיל
 Rate Reversionary    (  7.00%  7.20%  7.20%(רעיוני 

 - - -  פרמטרים מרכזיים אחרים 

  
  או אנטנות/כולל דוכנים ו     *

 ח "שינוי בשווי באלפי ש לשווי ניתוח רגישות

 *שיעורי תפוסה

  

 100% -הנכס ב 100% -הנכס ב 99.1% -הנכס ב  5%עליה של 

 (1,600) (1,700) (1,700) 5%ירידה של 

 שיעורי היוון

  

 (14,902) (15,428) (16,703) 0.25%עליה של 

 16,591 16,704 17,632 0.25%ירידה של 
דמי שכירות ממוצעים 

 למטר

  

 22,600 22,619 23,335 5%של  עליה

 (22,600) (22,619) (23,335) 5%ירידה של 
  
  
  מניח שתפוסה תרד לשנה אחת    *
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2. G TWO    

 הצגת הנכס  .א
 201431.12. פירוט ליום  

 G TWO שם הנכס

  צ"ראשל מיקום הנכס

 21,165 )ר"מ(שטח הנכס 

בנכס באמצעות  100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  84.7%החברה מחזיקה  מבנה האחזקה בנכס 
 .חברות בנות בבעלותה המלאה

 )בדילול מלא 75%( 84.7% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס 

  G Two 02/08/2006 תאריך רכישת הנכס
 12/12/2007עתודת קרקע צמודה  

 בעלות פירוט זכויות משפטיות בנכס 

  .מ"י ווסט בע'רשומה על שם ג -בעלות :מצב רישום זכויות משפטיות
 ת להבטחת התחייבותבנאמנו, 'רשום לטובת לזר שטרואס ושות -ותמשכנתא
  ).'סדרה י(בגין אגרות חוב ו החברה

 .אין -הערות אזהרה

  התקבלה דרישה לתשלום היטלי פיתוח בגין קרקע  נושאים מיוחדים 

 איחוד   שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

  

  נתונים עיקריים  .ב

 –חלק התאגיד בנכס . 100%נתונים לפי 
 2012שנת  2013שנת  2014שנת   84.7%

בתאריך 
רכישת הנכס

 ):ח"באלפי ש(שווי הוגן בסוף תקופה 
 חלק מניב

 יתרת זכויות
275,800 

45,000  

261,730  

45,000 

259,500 

45,000 

עלות 
הרכישה 
וההקמה 

)ח"באלפי ש(

185,000 

מועד רכישה 99% 100% 98% (%)*תפוסה ממוצע שיעור 

G Two  
02/08/2006 
  עתודת קרקע
12/12/2007 

 21,088 21,088 21,165 )מ״ר(שטחים מושכרים בפועל 

 20,844 21,130 20,975 )ח"באלפי ש(סה״כ הכנסות 

 846 867 866)ח"בש(דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה 
למטר לשנה בחוזים דמי שכירות ממוצעים 

 960 - - )ח"בש(שנחתמו בתקופה 

NOI)18,516 19,503 18,976 )ח"אלפי ש 

NOI  19,106 19,864 19,141 )ח"אלפי ש(מותאם 

 7.1% 7.5% 6.9% שיעור תשואה בפועל

 7.4% 7.6% 6.9% שיעור תשואה מותאם

 25 25 24 מספר שוכרים לתום שנת דיווח

 15,967 16,816 17,064 ) ח"בש** (פדיון שנתי ממוצע למ׳׳ר
  

  .חנות שאוכלסה או הניבה נחשבת כתפוסה  *
ב בסיס המידע שהתקבל מעט השוכרים וכי אין ביכולתנו "יצויין כי נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן ע  **

אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם אחת במהלך שנת נתון זה כולל רק את השוכרים . לוודא כי מידע זה אכן נכון
  .אינו מכיל פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים. הדיווח
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 פילוח מבנה הכנסות ועלויות  .ג

  84.7% –חלק התאגיד בנכס 
 2012שנת  2013שנת  2014שנת  .100%נתונים לפי 

 )ח"באלפי ש(

       :הכנסות

 17,581 18,132 17,965  קבועות –מדמי שכירות 

 328 386 376 משתנות–מדמי שכירות 

 2,335 2,451 2,451  מדמי ניהול

  600  161 183 אחרות

 20,844 21,130 20,975 סה״כ הכנסות

    :עלויות

 2,328 1,536 1,999 אחזקה ותפעול, ניהול

 - - - פחת

 - 91 - הוצאות אחרות

 2,328 1,627 1,999 :סה״כ עלויות

 18,516 19,503 18,976 :רווח

NOI:  18,976 19,503 18,516 

  

  שוכרים עיקריים בנכס  .ד

שיעור  
משטח 
הנכס 

המשויך 
לשוכר 
בשנת 
2014 

האם 
מהווה 
שוכר 
 ?עוגן

האם אחראי 
או  20% -ל

יותר 
מהכנסות 

 ?הנכס

שיוך 
ענפי 
של  

 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

תקופת ההתקשרות 
המקורית והתקופה 

 שנותרה 

אופציות 
להארכה 

 )שנים(

הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
 ערבויות 

ציון תלות 
 מיוחדת

נותרו (שנים  5 לבית לא כן 13% 'שוכר א
 )כשנתיים

 0.5 -כ מדד 14
 ח"מיליון ש

  אין

 5.5 -נותרו כ(שנים  12 מרכול לא כן 8% 'שוכר ב
 )שנים

 0.2 -כ מדד 6
 ח"מיליון ש

 אין

נותרו (שנים  13 מרכול כן כן 21% 'שוכר ג
 )כשנתיים

 אין אין מדד 14

נותרו (שנים  5 פנאי כן כן 21% 'שוכר ד
 )כשנתיים

 0.8 -כ מדד 2
 ח"מיליון ש

 אין

  

  )בהנחת אי מימוש תקופת אופציית שוכרים( הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים  .ה
 

 2018לשנת  2017לשנת  2016לשנת  2015לשנת    
 2019לשנת 

 ואילך
 ח"אלפי ש   
 11,091 4,465 6,664 17,043  18,777 מרכיבים קבועים  
 449 181 270 703 1,100 )אומדן(מרכיבים משתנים   
 11,540 4,646 6,934 17,746  19,877 סה״כ  
  

  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  .ו

   .לעיל' ו8ראה סעיף , אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, )'יסדרה (לפרטים  בדבר אגרות החוב 
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     פרטים אודות הערכת שווי  .ז
 /201231/12  /201331/12 /201431/12 84.7%חלק תאגיד  - 100%נתונים לפי 

 304,500 306,730 320,800 )ח"אלפי ש(השווי שנקבע 

 קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר זהות מעריך השווי

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי

 כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 תאריך התוקף של הערכת השווי

תזרים (הכנסה  )אחר/עלות/הכנסה/השוואה(מודל הערכת השווי 
 )מזומנים

תזרים (הכנסה 
 )מזומנים

תזרים (הכנסה 
 )מזומנים

  פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי
הערכה בגישת היוון 

תזרימי המזומנים 
)Income Approach( 

 GLA 21,165 21,088 21,088שטח בר השכרה 
 100% 99% 98.2% (%) 1+ שיעור תפוסה בשנה 

 100% 100% 99.9% (%) 2+ שיעור תפוסה בשנה 

 N/R 100% 100% (%) 3+ שיעור תפוסה בשנה 

שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר 
 N/R N/R N/R השכרה 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
 879 897 888 1+ הערכת שווי בשנה 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
 881 897 909 2+ הערכת שווי בשנה 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
 N/R 889 912 3+ הערכת שווי בשנה 

ר "דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ
 N/R N/R N/R )ח"ש(לשנה מושכר 

 )ח"אלפי ש(מייצג  NOI/תזרים מייצג
19,895 19,508 19,356 

שיעור היוון משוקלל לצורך הערכת שווי 
(%) 7.21% 7.45% 7.45% 

  3 2 3 זמן עד מימוש רעיוני
שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני /מכפיל

)Reversionary Rate( 7.20% 7.45% 7.45% 

ח "שיליון מ 45.0כולל  פרמטרים מרכזיים אחרים
 עתודת קרקע

ח "שיליון מ 45.0כולל 
 עתודת קרקע

ח "שיליון מ 45.0כולל 
 עתודת קרקע

    

 ח "שינוי בשווי באלפי ש ניתוח רגישות לשווי

 *שיעורי תפוסה

  

 100% -הנכס ב 100% -הנכס ב %98 -בהנכס  )100%- או השלמה ל( 5%עליה של 

 )1,000( )1,000( )1,000( 5%ירידה של 

  שיעורי היוון

   

 )8,196( )8,492( )9,238( 0.25%עליה של 

 9,251 9,081 9,902 0.25%ירידה של 

דמי שכירות ממוצעים 
  למטר

 

 12,584 12,683 13,329 5%עליה של 

 )12,584( )12,683( )13,329( 5%ירידה של 

   .מתוך השנה המוצגת, מניח שתפוסה תרד לשנה אחת         *
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3. G ONE  

  הצגת הנכס  .א
 201431.12.  פירוט ליום 

        G ONE  שם הנכס

  צ"ראשל מיקום הנכס

 24,003 )ר"מ(שטח הנכס 

באמצעות בנכס  100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  84.7%החברה מחזיקה  מבנה האחזקה בנכס 
 .חברות בנות בבעלותה המלאה

 )בדילול מלא 75%( 84.7% חלק התאגיד האפקטיבי בנכס 

   02/08/2006 תאריך רכישת הנכס

 בעלות פירוט זכויות משפטיות בנכס 

  ;מ"י ווסט בע'ש ג"רשומה ע- בעלות  :מצב רישום זכויות משפטיות
להבטחת התחייבות בנאמנות ' ום לטובת לזר שטראוס ושותרש -משכנתאות  

  )'סדרה י(בגין אגרת חוב  החברה
  :הערות אזהרהרשומות  138לגבי חלקה , בנוסף

  ;צ בגין הפקעת רצועה להרחבת דרך"לטובת עיריית ראשל -
אם וככל  –צ בגין התחייבות לתשלום היטל השבחה "לטובת עיריית ראשל -

  ;ההיטל שימומשו הזכויות נשוא
 )שטח ההפקעה(ר "מ 260צ על רצועת קרקע בשטח של "לטובת עיריית ראשל -

 10-המתיר שימוש חורג ל 200700095' ניתן היתר בנייה מס 18.2.2007בתאריך  - נושאים מיוחדים 
ר "מ 15,343.31שנים מתעשייה למסחר לכל המבנה המזרחי בשטח הכולל 

השימוש החורג מסתיים בתאריך . ר"מ 2,600.89ומחסנים בשטח כולל של 
31.12.2015.  

המשנה את יעוד הקרקע  5א/168/6/אושרה תכנית רצ 16.12.2010בתאריך 
אך מתירה מסחר בקומת הקרקע , משרדים ומסחר, מתעשייה לאזור תעשיה

אחר לשימוש מסחרי בקומה /החברה תבצע פעולות תכנוניות להקלה, בלבד
 .השנייה

 איחוד   הכספיים שיטת הצגה בדוחות 

  

 נתונים עיקריים  .ב

 –חלק התאגיד בנכס . 100%נתונים לפי 
 2012שנת  2013שנת  2014שנת   84.7%

בתאריך 
רכישת הנכס

 ):ח"באלפי ש(שווי הוגן בסוף תקופה 
 חלק מניב

 יתרת זכויות

  

299,300  

15,600  

292,500  

15,600 

286,700 

15,600 

עלות 
הרכישה 
וההקמה 

)ח"באלפי ש(

197,000 

 2/08/2006רכישת קרקע 99% 99.2%100% *(%)שיעור תפוסה ממוצע 

 24,003 24,003 24,003 )מ״ר(שטחים מושכרים בפועל  

 22,701 22,825 22,718 )ח"באלפי ש(סה״כ הכנסות 

 822 841 834)ח"בש( דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה
ממוצעים למטר לשנה בחוזים דמי שכירות 

 869 - - )ח"בש(שנחתמו בתקופה 

NOI )20,966 21,287 21,301 )ח"אלפי ש 

NOI  21,325 21,576 21,376 )ח"אלפי ש(מותאם 

 7.30% 7.30% 7.1% שיעור תשואה בפועל

 7.40% 7.40% 7.1% שיעור תשואה מותאם

 24 24 24 מספר שוכרים לתום שנת דיווח

 11,488 12,766 11,484 )ח"בש( **פדיון שנתי ממוצע למ׳׳ר
  
  .חנות שאוכלסה או הניבה נחשבת כתפוסה  *

ב בסיס המידע שהתקבל מאת השוכרים וכי אין ביכולתנו "יצויין כי נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן ע  **
השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם אחת במהלך שנת נתון זה כולל רק את . לוודא כי מידע זה אכן נכון

אינו מכיל . דיווח חודש פתיחה של כל חנות נוטרל מהממוצע עקב פתיחה בשלבים שונים במהלך החודש. הדיווח
 .פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים
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 פילוח מבנה הכנסות ועלויות  .ג

  84.7% –חלק התאגיד בנכס 
 2012שנת  2013שנת  2014שנת  .100%לפי נתונים 

 )ח"באלפי ש(

       :הכנסות

 19,624 20,186 20,030  קבועות –מדמי שכירות 

 64 43 75 משתנות–מדמי שכירות 

 2,355 2,433 2,437  מדמי ניהול

 - - -  מהפעלת חניונים

 658 163 176  אחרות

 22,701 22,825 22,718 סה״כ הכנסות

  :עלויות

 1,735 1,421 1,417 אחזקה ותפעול, ניהול

 - - - פחת

 - 117 - הוצאות אחרות

 1,735 1,538 1,417 :סה״כ עלויות

 20,966 21,287 21,301 :רווח

NOI:  21,301 21,287 20,966 

  

 שוכרים עיקריים בנכס  .ד

שיעור  
משטח 
הנכס 

המשויך 
לשוכר 
בשנת 
2014 

האם 
מהווה 
שוכר 
 ?עוגן

האם אחראי 
או  20% -ל

יותר 
מהכנסות 

 ?הנכס

שיוך 
ענפי 
של  

 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

תקופת ההתקשרות 
המקורית והתקופה 

 שנותרה 

אופציות 
להארכה 

 )שנים(

הצמדה 
של דמי 
 השכירות

פירוט 
 ערבויות 

ציון תלות 
 מיוחדת

  אין אין מדד 10)נותרה שנה(שנים  14 מרכול כן כן 42% 'שוכר א

 5 -נותרו כ(שנים  20 לבית כן כן 24% 'שוכר ב
 )שנים

 1.1 -כ מדד -
 ח"מיליון ש

 אין

  

 )בהנחת אי מימוש אופציות שוכרים(הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים   .ה
 

 2018לשנת  2017לשנת  2016לשנת  2015לשנת   
 2019לשנת 

 ואילך
 ח"אלפי ש   
 7,168 2,215 4,191 6,539 14,382 מרכיבים קבועים  
 449 139 262 411 944 )אומדן(מרכיבים משתנים   
 7,617 2,354 4,453 6,950 15,326 סה״כ  

  

  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  .ו

  .לעיל' ו8ראה סעיף , אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, )'סדרה י(לפרטים  בדבר אגרות החוב 
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 שוויפרטים אודות הערכת   .ז
 /201231/12  /201331/12 /201431/12 84.7%חלק תאגיד  - 100%נתונים לפי 

 302,300 308,100 314,900 )ח"אלפי ש(השווי שנקבע 

 קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר זהות מעריך השווי

 כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי

 כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי

 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 תאריך התוקף של הערכת השווי

תזרים (הכנסה  )אחר/עלות/הכנסה/השוואה(מודל הערכת השווי 
 )מזומנים

תזרים (הכנסה 
 )מזומנים

תזרים (הכנסה 
 )מזומנים

    פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי
הערכה בגישת היוון 

תזרימי המזומנים 
)Income Approach( 

 GLA 24,003 24,003 24,003שטח בר השכרה 

 100% 100% 99.97% (%) 1+ שיעור תפוסה בשנה 

 100% 100% 100% (%) 2+ שיעור תפוסה בשנה 

 100% 100% 100% (%) 3+ שיעור תפוסה בשנה 

  -  -  - (%) 4+ שיעור תפוסה בשנה 

שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר 
 *השכרה 

N/R N/R N/R 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
 *1+ הערכת שווי בשנה 

836 850 840 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
 *2+ הערכת שווי בשנה 

856 858 843 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
 *3+ הערכת שווי בשנה 

870 872 857 

לצורך ר מושכר "דמי שכירות ממוצעים למ
 *4+ הערכת שווי בשנה 

N/R N/R N/R 

ר "דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ
 )ח"ש(לשנה מושכר 

N/R N/R N/R 

 21,415 21,825 21,771 )ח"אלפי ש(מייצג  NOI/תזרים מייצג

שיעור היוון משוקלל לצורך הערכת שווי 
(%) 

7.27% 7.46% 7.48% 

 3 3 3 זמן עד מימוש רעיוני

שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני /מכפיל
)Reversionary Rate( 

7.25% 7.45% 7.45% 

ח "שיליון מ 15.6נוספו  פרמטרים מרכזיים אחרים
שווי זכויות נוספות 

 .בנכס

יליון מ 15.6נוספו 
ח שווי זכויות "ש

 .נוספות בנכס

יליון מ 15.6נוספו 
ח שווי זכויות "ש

 .נוספות בנכס

  או אנטנות/וכולל דוכנים   *

 ח "שינוי בשווי באלפי ש ניתוח רגישות לשווי

 *שיעורי תפוסה

  

 100% -הנכס ב 100% -הנכס ב 100% -הנכס ב )100%- או השלמה ל( 5%עליה של 

 )1,100( )1,100( )1,000( 5%ירידה של 

 שיעורי היוון

  

 )9,257( )9,528( )9459,( 0.25%עליה של 

 9,604 9,650 10,653 0.25%ירידה של 

דמי שכירות ממוצעים 
 למטר

 13,525 13,754 14,346 5%עליה של 

 )13,525( )13,754( )14,346( 5%ירידה של 

    .מניח שתפוסה תרד לשנה אחת        *
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  לדוח הדירקטוריון' ונספח 

  טבלאות מבחני רגישות
  

  .ניירות ערךריבית ונגזרים בהתאם לתקנות , להלן דיווח על חשיפות מטבע

י מכלול שיקולים "הקבוצה פועלת עפ. ל שונים"לקבוצה חשיפה כלכלית וחשבונאית כתוצאה מפעילותה בשווקי חו
עסקאות החלף של (ונסיבות לצמצום הפערים במאזני ההצמדה במטבע חוץ באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים 

  ). מטבע וריבית ואופציות על ריבית ומטבע חוץ

  . ישות וחישוב השווי ההוגן של העסקאות נעשו בסיוע גוף מקצועי חיצוניחישובי הרג

  

  :חישובי הרגישות בוצעו על הפריטים הבאים

  

הסכמי השכירות ארוכי הטווח . לקבוצה נכסים מניבים אשר ההכנסות מהם הינן במטבע חוץ –התקשרויות איתנות 
  . שינויים בשערי החליפין וריביות ההיווןהינם בגדר התקשרויות איתנות במטבע חוץ ולפיכך רגישים ל

שווי ההחזקה בניירות ערך אלו רגיש לשינויים בשערי . לקבוצה החזקה בניירות ערך במטבעות שונים –ניירות ערך 
  . השווי ההוגן של ניירות ערך מוצג בהתאם למחירי השוק לתום התקופה הרלוונטית. החליפין ולשינוי במחירים

. משכנתאות במטבעות שונים אשר שווין ההוגן רגיש לשינויים בשערי חליפין וריביות השוקלקבוצה  –משכנתאות 
השווי ההוגן חושב באמצעות היוון תזרים התשלומים הצפוי בריביות המתאימות לתום התקופה למשכנתאות 

אזי החשיפה , לאור העובדה כי לחברה עודף נכסים על התחייבויות הנקובים במטבע חוץ. בשווקים הרלוונטיים
  .לשינוי בשווי ההוגן של המשכנתאות מתקזזת אל מול השינוי בשווי ההוגן של הנכסים

. לקבוצה אגרות חוב במטבעות שונים אשר שווין ההוגן רגיש לשינויים בשערי חליפין וריביות השוק –אגרות חוב 
החשיפה לשינוי בשווי ההוגן של אזי , לאור העובדה כי לחברה עודף נכסים על התחייבויות הנקובים במטבע חוץ

  .אגרות החוב מתקזזת אל מול השינוי בשווי ההוגן של הנכסים

  :סוגים עיקריים 2 -הקבוצה מבצעת עסקאות החלף מ -עסקאות החלף 

הקבוצה פועלת לצמצום ). החלפת ריבית משתנה בריבית קבועה ולהפך(עסקאות החלף בסיס ריבית  .1
אמצעות נטילת התחייבויות הנושאות ריבית קבועה וזאת בהתאם לצפי חשיפות לשינויים בבסיס הריבית ב

  .תזרים המזומנים הצפוי מחוזי השכירות ארוכי הטווח
עסקאות החלף מסוג זה ). החלפת מטבע התחייבות וסוג הריבית בהתאם(עסקאות החלף בסיס הצמדה  .2

  . תחייבויותמבוצעות לצורך הגנה על מאזן ההצמדה ושמירת מתאם מטבעי בין נכסים לה

הן התזרים היוצא והן התזרים (חישוב שוויין ההוגן של עסקאות ההחלף נעשה באמצעות היוון תזרים המזומנים 
  .בריביות השוק הרלוונטיות לתום התקופה ) הנכנס

  

  .0%מינימאלית בשיעור של   Libor הינה היוון בריבית Libor -הנחת היסוד בחישובי הרגישות לריבית ה

  

עסקאות אקדמה ואופציות , עסקאות החלפה ריבית, והמטבעות בר מצבת עסקאות החלף בסיס הצמדהלמידע בד
  . לדוחות הכספיים 37ראה באור , רכש מטבע חוץ

  

הואיל ולא קיים שוני מהותי במאפייני החשיפות בין שנת , 2013לא נכללו מבחני רגישות בגין נתוני ההשוואה לשנת 
  .  2013לשנת  2014

   



  מ"בע גלוב גזית
  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח

 

163  

  31.12.2014 –רגישות  ניתוחי

  ח"מיליוני שב -  במאזן ההצמדה* ניתוח רגישות לפרמטרים המשתנים

10%-  5%-  
יתרה 
 10% 5% בספרים

 נכסים
  701    676    650    625    599 מזומנים ושווי מזומנים

  405    386    368    350    331 והלוואות לזמן קצר פקדונות
   927    890    853    816    779  חייבים ויתרות חובהו לקוחות

   1,576    1,509    1,442    1,375    1,308  השקעות והלוואות לזמן ארוך
 3,609 3,461 3,313 3,165 3,017 סך הכל נכסים כספיים

  1,060    1,060    1,060    1,060    1,060  נכסים פיננסיים אחרים
  71,803    68,707    65,611    62,515    59,419  נכסים אחרים

 76,472 73,228 69,984 66,740 63,496 סך הכל נכסים 

 התחייבויות
  587    570    553    536    519 ואחרים אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

  2,384    2,310    2,236    2,162    2,088  ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות
  110    110    110    110    110 התחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה

  28,524    27,281    26,038    24,795    23,552  אגרות חוב
  1,379    1,317    1,254    1,191    1,129  אגרות חוב להמרה

    התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים 
  10,600    10,129    9,658    9,187    8,716  ולאחרים 

  208    199    190    181    172 אחרותפיננסיות התחייבויות 
  43,792    41,915    40,039    38,163    36,286  פיננסיותסך הכל התחייבויות 

  4,075    4,075    4,075    4,075    4,075  התחייבויות אחרות

  47,867    45,990    44,114    42,238    40,361  סך הכל התחייבויות

 28,605 27,238 25,870 24,503 23,135 נכסים בניכוי התחייבויות
 .או בשקל צמוד למדד המחירים לצרכן/ו) או הצמודים למטבע חוץ(פריטים במטבע חוץ   * 
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 )ח"אלפי ש(שקל  /ב"ח דולר ארה"רגישות לשינויים בשע 
  

 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

  10% 5%   -5% -10% 

 1,421 710 6,155 )710( )1,421( 3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 14,436 7,218 7,045 )7,219( )14,495( 12/2017ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 16,523 8,262 9,494 )8,278( )16,563( 12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -החלף עסקת 

 30,372 15,194 )10,801( )15,337( )30,914( 9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 26,850 13,589 )5,996( )13,616( )27,232( 3/2021לשלם עדב משתנה ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 105 53 )1,051( )53( )105( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 14,415 7,207 )144,149( )7,207( )14,415( ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג

 54,057 27,029 )540,571( )27,029( )54,057( אשראי מתחדש

 162,177 81,089 )1,621,770( )81,089( )162,177( משכנתאות 

 373,765 186,883 )3,737,655( )186,883( )373,765( ח"אג

 97,225 48,613 )972,250( )48,613( )97,225( הלוואות

 46 23 )464( )23( )46( עסקאות אקדמה

 )401,039( )200,519( 4,010,387 200,519 401,039 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 390,353 195,351 (3,001,626) (195,538) (391,376) כ "סה
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  )ח"אלפי ש(שקל /ח אירו"רגישות לשינויים בשע
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

  10% 5%   -5% -10% 

 5,148 2,574 28,557 )2,574( )5,148( 6/2018עדאירו משתנה לשלם / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 35,627 17,865 42,556 )18,003( )36,171( 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 19,662 9,831 41,331 )9,831( )19,662( 12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 52,285 26,157 9,905 )26,309( )52,695( 6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 13,746 6,873 3,940 )6,898( )13,953( 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 98,315 49,168 18,974 )49,768( )101,138( 9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 91,030 46,194 )60,180( )47,713( )95,692( 6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 51,573 25,861 45,834 )26,280( )52,906( 3/2021אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )320( )160( 3,205 160 320 עסקאות החלפת מטבע

 10,071 5,035 )100,707( )5,035( )10,071( ח סחירה בריבית משתנה"אג

 49,845 24,922 )498,445( )24,922( )49,845( אשראי מתחדש

 71,564 35,782 )2,124( )35,867( )71,755( עסקאות אקדמה

 )18,044( )9,022( 180,443 9,022 18,044 ל"חו -ניירות ערך  

 561,476 280,738 )5,614,765( )280,738( )561,476( הלוואות

 )310,636( )155,318( 3,106,360 155,318 310,636 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 731,342 366,500 )2,795,116( )369,438( )741,512( כ"סה

  

 

 )ח"אלפי ש(שקל /ח כתר שבדי"רגישות לשינויים בשע
  

  

 שינויים בשווי ההוגן הוגןשווי  שינויים בשווי ההוגן  

  10% 5%   -5% -10% 

 2,437 1,218 )24,367( )1,218( )2,437( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 2,437 1,218 )24,367( )1,218( )2,437( כ "סה
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 )ח"אלפי ש(שקל /ח דולר קנדי"רגישות לשינויים בשע
  

בשווי ההוגןשינויים  שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן    

  10% 5%   -5% -10% 

 6,620 3,310 19,830 )3,310( )6,620( 6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 8,698 4,349 13,962 )4,349( )8,698( 12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 7,481 3,741 11,832 )3,741( )7,481( 12/2016דולר קנדי משתנה לשלם עד/ לקבל  שקלית קבועה -עסקת החלף 

 6,568 3,284 16,181 )3,284( )6,568( 12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 65,890 33,118 )587( )33,463( )67,018( 9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )11,733( )5,867( 117,333 5,867 11,733 ניירות ערך ונכסים אחרים

 33,033 16,517 )330,335( )16,517( )33,033( אשראי מתחדש

 105,166 52,583 3,621 )52,731( )105,472( עסקאות אקדמה

 412,395 206,198 )4,123,954( )206,198( )412,395( משכנתאות 

 )729,285( )364,643( 7,292,855 364,643 729,285 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )94( )47( 942 47 94 ח"אג -עסקאות אקדמה 

 796 398 )7,963( )398( )796( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 776,829 388,414 )7,768,287( )388,414( )776,829( ח בריבית קבועה"אג

 131,658 65,829 )1,316,581( )65,829( )131,658( ח להמרה"אג

 814,022 407,184 )6,071,151( )407,677( )815,456( כ "סה

  

  

 )ח"אלפי ש( שקל/ח ריאל ברזילאי"בשע רגישות לשינויים
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

  10% 5%   -5% -10% 

 )12,091( )6,046( 120,912 6,046 12,091 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 24,209 12,104 53,649 )12,104( )24,209( 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 12,118 6,058 174,561 )6,058( )12,118( כ "סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן 
  

בשווי ההוגןשינויים     שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן 

  10% 5%   -5% -10% 

 )8,603( )4,302( 19,830 4,302 8,603 6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )8,004( )4,002( 28,557 4,002 8,004 6/2018אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )31,769( )15,798( 43,961 15,713 31,426 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )2,036( )1,018( 6,155 1,018 2,036 3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )53,706( )26,805( 9,905 26,654 53,278 6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )14,366( )7,100( 3,940 7,070 14,140 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )103,271( )50,757( 18,974 50,118 100,215 9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )29,574( )14,787( 53,649 14,787 29,574 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / קבועה לקבל שקלית  -עסקת החלף 

 )29,886( )14,803( )10,801( 14,655 29,294 9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )41,926( )20,901( 14,696 20,899 41,798 9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )89,701( )44,717( )60,180( 43,235 85,180 6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 815,915 465,794 )11,266,972( )561,470( )1,124,730( ח צמודות מדד"אג

 )39,824( )19,912( 398,245 19,912 39,824 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 37,937 18,969 )683,036( )33,840( )67,977( משכנתאות

 401,186 259,861 )11,423,077( )372,945( )749,335( כ"סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית השקלית הריאלית 
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 47 24 19,830 )24( )47( 6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 44 22 28,557 )22( )44( 6/2018אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 333 167 43,961 )166( )333( 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 15 7 6,155 )7( )15( 3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 347 174 9,905 )173( )347( 6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 118 59 3,940 )59( )118( 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 3,219 1,608 18,974 )1,604( )3,205( 9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 120 60 53,649 )60( )120( 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 961 480 )10,801( )479( )957( 9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 1,373 686 14,696 )684( )1,366( 9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 6,290 3,144 )60,180( )3,139( )6,275( 6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )7,175( )3,574( )683,036( 3,549 7,072 משכנתאות

 5,039 2,502 398,245 )2,467( )4,900( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )124,578( )61,977( )11,246,606( 61,363 122,120 ח סחירות צמודות מדד"אג

 )15( )7( )20,366( 7 15 ח פרטיות צמודות מדד "אג

 (113,862) (56,625) (11,423,077) 56,035 111,480 כ "סה
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  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית השקלית הריאלית 

  

  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 4,328 2,120 19,830 )2,038( )3,997( 6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 4,026 1,973 28,557 )1,896( )3,718( 6/2018אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 31,848 15,419 43,961 )14,566( )28,439( 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 99 49 6,155 )49( )97( 3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 22,245 10,922 9,905 )10,582( )20,774( 6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 12,732 6,187 3,940 )5,866( )11,560( 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 149,199 71,285 18,974 )67,015( )130,607( 9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 17,928 8,784 53,649 )8,443( )16,560( 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 44,293 21,163 )10,801( )19,707( )38,354( 9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 63,398 30,278 14,696 )27,733( )53,661( 9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 176,641 84,097 )60,180( )79,672( )151,059( 6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )73,054( )35,407( )683,036( 33,317 64,682 משכנתאות

 14,442 7,077 398,245 )6,806( )13,355( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )1,162,715( )559,471( )11,246,606( 519,693 1,003,179 ח סחירות צמודות מדד"אג

 )99( )49( )20,366( 48 96 ח פרטיות צמודות מדד "אג

 (694,689) (335,573) (11,423,077) 308,685 595,776 כ "סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית השקלית הנומינלית 
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 )1,325( )662( )679,092( 661 1,320 ח סחירות נומינליות"אג

 18 9 13,962 )9( )18( 12/2017 דולר קנדי  קבועה לשלם עד/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 58 29 11,832 )30( )60( 12/2016דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 55 27 16,181 )29( )57( 12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 161 79 41,331 )83( )165( 12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 27 14 7,045 )14( )28( 12/2017ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 118 58 9,494 )61( )121( 12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 1,946 968 )5,996( )972( )1,934( 3/2021משתנה לשלם עד ב''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 4,138 2,061 45,834 )2,070( )4,128( 3/2021אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 669 333 )1,405( )334( )665( 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 3,659 1,828 )15,283( )1,834( )3,648( 9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / לקבל  שקלית קבועה -עסקת החלף 

 9,524 4,744 (556,097) (4,775) (9,504) כ"סה

 

  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 )18,926( )9,341( )679,092( 9,107 17,987 ח סחירות נומינליות"אג

 184 184 13,962 )520( )1,032( 12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 595 595 11,832 )1,267( )2,500( 12/2016דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 563 563 16,181 )1,197( )2,363( 12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 1,636 1,636 41,331 )3,479( )6,865( 12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 276 276 7,045 )780( )1,549( 12/2017ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 1,200 1,200 9,494 )2,555( )5,048( 12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ לקבל שקלית קבועה  -עסקת החלף 

 20,208 13,318 )5,996( )12,676( )24,587( 3/2021ב משתנה לשלם עד''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 42,910 28,143 45,834 )27,215( )53,124( 3/2021אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 6,842 4,492 )1,405( )4,309( )8,355( 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 34,398 17,718 )15,283( )17,020( )32,623( 9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 89,886 58,784 (556,097) (61,911) (120,059) כ"סה
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 )ח"אלפי ש(ב "רגישות לשינויים בריבית דולרית ארה
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 )13,014( )6,474( )1,621,770( 6,410 12,758 משכנתאות 

 )49,304( )24,423( )3,737,655( 23,978 47,521 ח "אג

 81,233 40,214 4,010,387 )39,432( )78,102( )ד"הכנסות שכ(איתנה  התקשרות 

 )1( )1( 6,155 0 1 3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )465( )236( 7,045 220 447 12/2017ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 )182( )92( 9,494 87 177 12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )4,171( )2,093( )10,801( 1,991 3,999 9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )5,829( )2,975( )1,051( 2,700 5,520 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )461( )230( )144,149( 230 458 ב"שקלי סחיר צמוד דולר ארהח "אג

 7,806 3,690 (1,482,345) (3,816) (7,221) כ"סה

  

  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 )151,166( )72,570( )1,621,770( 67,168 129,481 משכנתאות 

 )374,278( )179,903( )3,737,655( 166,744 321,506 ח "אג

 273,832 132,546 4,010,387 )124,522( )241,667( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה  

 )9( )9( 6,155 35 70 3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )4,670( )3,864( 7,045 3,747 7,366 12/2017לשלם עד ב  קבועה ''דולר ארה/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 )1,819( )1,818( 9,494 2,431 4,801 12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )42,146( )20,628( )10,801( 18,644 35,804 9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )59,178( )36,559( )1,051( 33,895 66,285 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )4,252( )2,095( )144,149( 2,036 4,015 ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג

 (363,686) (184,900) (1,482,345) 170,178 327,661 כ"סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית האירו 
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 )681( )347( 42,556 319 652 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )47( )25( 41,331 19 42 12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )223( )116( 9,905 96 203 6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )193( )100( 3,940 88 181 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )4,136( )2,088( 18,974 1,984 4,008 9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )7,372( )3,690( )60,180( 3,572 7,148 6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -החלף  עסקת

 296 148 3,205 )150( )298( עסקאות החלפת מטבע

 )35,605( )17,755( )4,717,981( 17,661 35,228 הלוואות

 40,592 20,152 3,106,360 )19,869( )39,460( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 (7,369) (3,821) (1,551,890) 3,720 7,704 כ"סה

  

 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 )6,774( )6,774( 42,556 16,791 32,472 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )445( )445( 41,331 2,925 5,776 12/2016אירו  קבועה לשלם עד / לקבל שקלית קבועה  -עסקת החלף 

 )2,150( )2,150( 9,905 10,353 20,300 6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )1,894( )1,894( 3,940 5,652 11,006 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )42,631( )42,631( 18,974 63,273 121,308 9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )78,489( )77,904( )60,180( 77,947 146,171 6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 2,980 2,980 3,205 )41,462( )80,516( עסקאות החלפת מטבע

 )566,950( )273,061( )4,717,981( 253,954 490,362 הלוואות

 137,450 67,102 3,106,360 )64,067( )125,295( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 (558,903) (334,777) (1,551,890) 325,366 621,584 כ"סה
 

 
 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית כתר שבדי 
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 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 )286( )142( )24,367( 145 289 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )1,975( )997( 3,205 956 1,931 עסקאות החלפת מטבע

 )2,261( )1,139( )21,162( 1,101 2,220 כ"סה

 

 בשווי ההוגןשינויים  שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 )2,896( )2,896( )24,367( 7,788 15,271 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )19,854( )19,854( 3,205 40,491 78,579 עסקאות החלפת מטבע

 )22,750( )22,750( )21,162( 48,279 93,850 כ"סה

  

  

 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית הדולר הקנדי 
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 )242( )121( 19,830 120 240 6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )349( )174( 13,962 174 347 12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 )133( )66( 16,181 69 137 12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )9,273( )4,636( )587( 4,488 8,961 9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 144,631 71,642 7,292,855 )70,327( )139,373( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 376 188 942 )188( )376( ח"אג -עסקאות אקדמה 

 )48,969( )24,336( )4,123,954( 24,043 47,799 משכנתאות 

 )6,970( )3,475( )7,963( 3,415 6,811 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )11,198( )5,580( )1,316,581( 5,543 11,049 ח להמרה"אג

 )163,202( )80,942( )7,768,287( 79,651 158,036 ח בריבית קבועה"אג

 (95,329) (47,500) (5,873,602) 46,988 93,631 כ"סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית הדולר הקנדי 
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 )2,485( )1,577( 19,830 1,516 2,976 6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד /  שקלית קבועה לקבל -עסקת החלף 

 )3,582( )2,314( 13,962 2,230 4,381 12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 )1,374( )975( 16,181 954 1,882 12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )93,260( )45,765( )587( 41,237 78,858 9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 523,621 253,250 7,292,855 )237,558( )460,710( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 3,745 2,519 942 )2,519( )5,038( ח"אג -עסקאות אקדמה 

 )326,595( )157,988( )4,123,954( 148,224 287,459 משכנתאות 

 )70,815( )34,426( )7,963( 31,503 60,401 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )83,822( )40,956( )1,316,581( 39,151 76,596 ח להמרה"אג

 )975,793( )467,753( )7,768,287( 431,248 829,370 ח בריבית קבועה"אג

 (1,030,360) (495,985) (5,873,602) 455,986 876,175 כ"סה

  

  

 )ח"אלפי ש( רגישות לשינויים בריבית הריאל הברזילאי
  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן יחסי

  10% 5%   -5% -10% 

 2,174 1,078 120,912 )1,059( )2,100( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 (7,331) )3,158( 53,649 4,905 8,799 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )5,157( )2,080( 174,561 3,846 6,699 כ"סה

 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן אבסולוטי

  2% 1%   -1% -2% 

 5,319 2,604 120,912 (2,498) (4,896) )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 (12,180) )5,511( 53,649 7,123 13,109 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )6,861( )2,907( 174,561 4,625 8,213 כ"סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים במחירי ניירות ערך סחירים 

  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

  10% 5%   -5% -10% 

 )29,778( )14,889( 297,776 14,889 29,778 ל"ע סחירים בחו"ני

 )29,778( )14,889( 297,776 14,889 29,778 כ"סה

 

 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

  40% 20%   -20% -40% 

 )119,110( )59,555( 297,776 59,555 119,110 ל"ע סחירים בחו"ני

 )119,110( )59,555( 297,776 59,555 119,110 כ"סה
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 דוח רואה החשבון המבקר

  
  מ"גלוב בע-לבעלי המניות של גזית

  
  

לימים ) החברה -להלן (מ "גלוב בע-ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של גזית
השינויים בהון ותזרימי , הרווח הכולל, ואת הדוחות המאוחדים על הרווח וההפסד 2013-ו, 2014בדצמבר  31

ספיים אלה הינם דוחות כ. 2014בדצמבר  31המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על . באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

  . ביקורתנו
  

  

אשר ההשקעה בה , לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה המוצגת על בסיס השווי המאזני 
ואשר חלקה , בהתאמה 2013- ו 2014בדצמבר  31ח לימים "מליוני ש 4,312- ח ו"מליוני ש 4,098הסתכמה לסך של 
ח "מליוני ש 165-ח ו"מליוני ש 132, ח"מליוני ש) 111(ל הסתכם לסך של "החברה הנ) הפסדי(של החברה ברווחי 

הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על . בהתאמה, 2012-ו 2013, 2014בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים 
ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה , דוח שלהם הומצא לנו וחוות דעתנוידי רואי חשבון אחרים שה

  .מבוססת על הדוח של רואי החשבון האחרים, חברה
  

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת על פי . 1973- ג"התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(חשבון 

ביקורת כוללת . ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי . בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

שמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המ
אנו סבורים שביקורתנו והדוח של רואי החשבון האחרים מספקים . נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

  .בסיס נאות לחוות דעתנו
  

שקפים ל מ"הדוחות הכספיים הנ, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוח של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
בדצמבר  31את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים , מכל הבחינות המהותיות, באופן נאות

השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה , ואת תוצאות פעולותיהן, 2013-ו, 2014
והוראות תקנות ניירות ערך ) (IFRSומיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלא 2014בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  .2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(
  

ביקורת של רכיבי בקרה פנימית "של לשכת רואי חשבון בישראל  104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו גם
 23והדוח שלנו מיום , 2014בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום , "על דיווח כספי

  .כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי 2015במרס 
  
 
 
 
 
  

  קוסט פורר גבאי את קסירר   ,אביב- תל
  רואי חשבון    2015, במרס 23
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  מ"דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של גזית גלוב בע

  
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

  
  בתקנות ניירות ערך) ג(ב 9בהתאם לסעיף 

  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(
  
  

 -להלן ביחד (מ וחברות בנות "ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של גזית גלוב בע
הדירקטוריון וההנהלה . רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. 2014בדצמבר  31ליום ) החברה

של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של 
אחריותנו היא לחוות דעה על . ל"יבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנרכ

  . רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו
  

של לשכת  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
רכיבים ). 104תקן ביקורת  -להלן " (ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"רואי חשבון בישראל 

לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות , בקרות ברמת הארגון) 1: (אלה הינם
ן להשקעה "בקרות על תהליך הנדל) 3(; בקרות על תהליך הגזברות) 2(; כלליות של מערכות מידע

) 4(; )ן להשקעה"הוצאות הפעלת נכסים להשכרה והערכת שווי נדל, הכנסות מהשכרת מבניםלרבות (
רכיבי הבקרה  - כל אלה יחד מכונים להלן (; הכרה בהכנסה ואומדן העלויות וההכנסות בפרויקטים בביצוע

  ).המבוקרים
  

הביקורת  פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את-על. 104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 
ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה 

ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על . אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות
ברכיבי הבקרה  הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, דיווח כספי
וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על , המבוקרים

כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו , לגבי אותם רכיבי בקרה, ביקורתנו. הסיכון שהוערך
מבקרה פנימית על להבדיל , ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים. כנחוצים בהתאם לנסיבות

ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה , כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי
ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין , כמו כן. המבוקרים בלבד

אנו סבורים . ת כאלהחוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריו, כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך
  .שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל

  

עשויים שלא , ורכיבים מתוכה בפרט, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, בשל מגבלות מובנות
הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית , כמו כן. למנוע או לגלות הצגה מוטעית

שופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של כלשהי ח
  .המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה

  

את , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי, בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו
  .2014בדצמבר  31רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

  

את הדוחות הכספיים המאוחדים של , י ביקורת מקובלים בישראלבהתאם לתקנ, ביקרנו גם
בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2013-ו, 2014בדצמבר  31החברה לימים 

כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס , 2015במרס  23מיום , והדוח שלנו 2014
  .ואי חשבון אחריםעל ביקורתנו ועל הדוח של ר

  

  קוסט פורר גבאי את קסירר   ,אביב- תל
  רואי חשבון 2015, במרס 23
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 בדצמבר 31ליום      
    2014 2013  
 ח"מליוני ש  באור   

        נכסים
        

        נכסים שוטפים
        

 1,018  650  3   מזומנים ושווי מזומנים
 504  368  'א4   פקדונות והלוואות לזמן קצר

 100  299  'ב4   ניירות ערך סחירים
 39  90  'ד37   נגזרים פיננסיים

 689  536  5   לקוחות והכנסות לקבל
 302  303  6   ויתרות חובהחייבים 

 692  588  7   מלאי בניינים ודירות למכירה
 19  14     מסים שוטפים לקבל

      
     2,848  3,363 
      

 611  1,046  8   נכסים מוחזקים למכירה
      
     3,894  3,974 

      נכסים לא שוטפים
      

 5,907  6,213  9   השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני
 659  564  10   הלוואות ויתרות חובה, השקעות אחרות

 435  383  11   ניירות ערך זמינים למכירה
 769  288  'ד37   נגזרים פיננסיים

 53,309  56,646  12   להשקעהן "נדל
 2,479  1,642  13   ן להשקעה בפיתוח"נדל

 23  2     מלאי בלתי שוטף
 160  171  14   נטו, רכוש קבוע

 106  103  15   נטו, נכסים בלתי מוחשיים
 106  78  'יג25   מסים נדחים

      
     66,090  63,953 
      
     69,984  67,927 

       
 

        
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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 בדצמבר 31ליום     
  2014 2013  
 ח"מליוני ש  באור  

         ןהתחייבויות והו

         התחייבויות שוטפות

 257  553  16  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 2,914  2,711  17  טפות של התחייבויות לא שוטפותחלויות שו

 32  59  'ד37 נגזרים פיננסיים
 940  900  18 תני שירותיםספקים ונו

 1,272  1,262  19 זכאים ויתרות זכות
 267  304 7  זמיני עבודות ומרוכשי דירותמקדמות ממ

 32  74    מסים שוטפים לשלם
    
   5,863  5,714 

 73  110 8  התחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה
    
    5,973  5,787 

      התחייבויות לא שוטפות
     

 22,231  24,433  20   אגרות חוב
 1,221  1,254  21   להמרה אגרות חוב

 12,692  8,552  22  התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים ולאחרים
 169  94  'ד37   פיננסייםנגזרים

 198  190  23   התחייבויות אחרות
 3,276  3,618  'יג25   םמסים נדחי

    
   38,141  39,787 
    

   27  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 229  232    הון מניות
 4,288  4,411    פרמיה על מניות

 5,160  4,915    יתרת רווח
  )2,000(  )1,641(    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  146   127     קרנות אחרות
  -  -    *)הלוואות לרכישת מניות 

  )21(  )21(    אוצרמניות
       
   8,023   7,802  

 14,551  17,847  'ז27  זכויות שאינן מקנות שליטה
     

 22,353  25,870     כ הון"סה
     
    69,984  67,927 

.ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ*)

   
 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים

 
           2015, במרס 23

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 דוחות

  
 

181  

      

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2014 2013  2012 

 באור  
 ח"מליוני ש

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
       

 5,249   5,146   4,913   30 הכנסות מהשכרת מבנים
 1,705   1,689   1,584   31 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

       
 3,544  3,457  3,329    נטו מהשכרת מבנים, הכנסה תפעולית

     
 1,760  1,672  1,357   32 קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים

 1,720   1,688   1,660   32 קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים
       

 40  )16( )303(   יצוע עבודותקרקעות ומב, גולמי ממכירת בניינים) הפסד(רווח 
     

 3,584  3,441  3,026    סך הכל רווח גולמי
     

 1,938  962  1,053    נטו, בפיתוחן להשקעה "ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל
 )673( )610( )619(  33 הוצאות הנהלה וכלליות

 164  218  55   'א34 הכנסות אחרות
 )47( )74( )81(  'ב34 הוצאות אחרות

      חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי 
 299  149  12   'ב9 נטו, המאזני  
       

 5,265  4,086  3,446    רווח תפעולי
     

 )2,214( )2,185( )2,115(  'א35 הוצאות מימון
 120  549  157   'ב35 הכנסות מימון

     
 3,171  2,450  1,488    רווח לפני מסים על ההכנסה

 758  265  405   'יד25 מסים על ההכנסה
     

 2,413  2,185  1,083    רווח נקי
      

      :מיוחס ל
     

 901  927  73    בעלי מניות החברה
 1,512  1,258  1,010    זכויות שאינן מקנות שליטה

     
   1,083  2,185  2,413 

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

 5.46  5.41  0.41    רווח נקי בסיסי
      

 5.25  5.35  0.39    רווח נקי מדולל
      

     .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



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

 בדצמבר 31
 2014 2013 2012  
 ח"מליוני ש 
    

 2,413  2,185  1,083 רווח נקי
     

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

     סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד
   

 )416( )2,443( 1,148 )1(התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
    כספיים של פעילויות חוץ שטופלומימוש קרנות הון מתרגום דוחות

 3  - -  בשיטת השווי המאזני 
 )100( 239 46 )1(בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים
 37  )4(36 בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים

   
 1,230 )2,208( )476( 
   

   :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד
      

 10  )6(-  בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע בעסקה משותפת) הפסד(רווח

 )466( )2,214( 1,230  כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה
      

 1,947  )29( 2,313  כולל) הפסד(כ רווח "סה

   :מיוחס ל
   

 715  )46( 445  )2(בעלי מניות החברה 
 1,232  17  1,868 זכויות שאינן מקנות שליטה

    
  2,313 )29(  1,947 

כולל חלק הקבוצה בהפסד כולל אחר של חברות המטופלות בשיטת )1(
 )3( )19( )34( השווי המאזני

     
     

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

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש 
    

 901  927 73 רווח נקי
 )189( )1,087( 307 התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

    מימוש קרנות הון מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ שטופלו
 2  - -  בשיטת השווי המאזני 

 )48( 123 29 בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים
 39  )3(36 בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים
 10  )6(-  בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע בעסקה משותפת) הפסד(רווח

    
 445 )46(  715 

 .'ו27ראה באור , למידע נוסף בדבר פרטי רווח כולל אחר והשפעת המס בגינם *)
       

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
       



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

הון מניות  
פרמיה על 
יתרת רווח מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות חוץ

קרנות 
**)אחרות 

הלוואות 
לרכישת 
מניות

מניות 
כ"סה אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
כ הון"סה שליטה

ח"מליוני ש  
      

 22,353  14,551 7,802  )21(*)- 146 )2,000(5,160  4,288 229  2014, בינואר 1יתרה ליום 
    
 1,083  1,010 73  - - - - 73 - -  רווח נקי

 1,230  858 372  - - 65 307 - - - רווח כולל אחר
          

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

 116 - 116  - - - - -  113 3 הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
 *)- - *)-  - - )10(- -  10 *)- ות החברה   פקיעה וחילוט כתבי אופציה למני, מימוש

 - -  -  - *)- - - *)- - - שיערוך הלוואות לרכישת מניות
 49  40 9  - - 9 - - - - עלות תשלום מבוסס מניות

 )318(- )318( - - - - )318(- - דיבידנד ששולם
 שליטהזקיפת חלקם של בעלי זכויות שאינן מקנות 

 -  79 )79( - - )79(- - - - בגרעון בהון בחברה בת לבעלי מניות החברה    
 2,429  2,378 51  - - )7(58 - - - ויות שאינן מקנות שליטההנפקת הון לזכ

 )325( )322()3( - - 3 )6(- - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 )747( )747( -  - - - - - - - בידנד לזכויות שאינן מקנות שליטהדי

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

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

   .'ה27ראה באור , לפירוט קרנות אחרות **)
    

   הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



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

הון מניות  
פרמיה על 
 מניות

יתרת 
רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
פעילויות חוץ

קרנות אחרות 
(**

הלוואות 
לרכישת 
מניות

מניות 
כ"סה אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 כ הון"סה שליטה

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(- - נד ששולם דיביד
 596 626 )30( - - )30(- - - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 )37()33( )4( - - )4(- - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
          ורכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה  המרה

 )8()8( -  - - - - - - - בחברה מאוחדת  
 )688( )688( -  - - - - - - - דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה

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

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

      .'ה27ראה באור , לפירוט קרנות אחרות **)
       
       

      .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



  מ"בע גלוב-גזית
   בהון השינויים על מאוחדים 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 
 מניות

מניות 
כ"סה אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
כ הון"סה שליטה

ח"מליוני ש  
      

 19,396  12,197 7,199  )21(*)- 149 )726(3,792  3,787 218 2012, בינואר 1יתרה ליום 
           

 2,413  1,512 901  - - - - 901  - -  רווח נקי
 )466( )280()186( - - 1 )187(-  - - כולל אחר) הפסד(רווח 

          
 1,947  1,232 715  - - 1 )187(901  - - כולל) הפסד(כ רווח "סה

           
 3 - 3  - - )16(- -  18 1 מימוש כתבי אופציה למניות החברה

 - -      - - *)     -- - *)     - - - שיערוך הלוואות לרכישת מניות
 *)- - *)     - - *)     -- - -  - - פרעון הלוואות לרכישת מניות

 - - -  - - )102(- 102  - - מימוש קרן שערוך רכוש קבוע בעסקה משותפת 
 47  43 4  - - 4 - -  - - עלות תשלום מבוסס מניות

 )264(- )264( - - - - )264( - - דיבידנד ששולם 
 2,224  2,099 125  - - 125 - -  - - הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

 )369( )268()101( - - )101(- -  - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 )12( )12(-  - - - - -  - - המרה ורכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה בחברה מאוחדת

 )675( )675(-  - - - - -  - - דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה
           

 22,297  14,616 7,681  )21(*)- 60 )913(4,531  3,805 219 2012, בדצמבר 31יתרה ליום 
 

     .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ *)
     .'ה27ראה באור , לפירוט קרנות אחרות **)

     .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



  מ"בע גלוב-גזית
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2014 2013  2012  
 ח"מליוני ש 
    

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 2,413  2,185   1,083 רווח נקי

   :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

   :התאמות לסעיפי רווח והפסד

 2,094  1,636   1,958  נטו, הוצאות מימון
 )299( )149( )12(נטו,המטופלות בשיטת השווי המאזניחלק החברה ברווחי חברות

 )1,938( )962( )1,053(נטו,ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל
 34  34  32  פחת והפחתות 

 758  265  405  מסים על הכנסה
 7  2  15  ירידת ערך נכסים אחרים

 5  53  65  נטו, הפסד הון
 )2( - - נטו,בהתחייבות בשל הטבות לעובדיםשינוי

 -  11 1 נטו,הפסד מירידה בשיעור החזקה ומימוש חברה מוחזקת
 )134( )198( )47()'א34באור(רווח מרכישה במחיר הזדמנותי

 47  41  45 עלות תשלום מבוסס מניות
    
  1,409  733  572 
    

   :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
   

 )40( )138( 151 בלקוחות והכנסות לקבל ובחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה
    בניינים וקרקעות בניכוי מקדמות מרוכשי דירותבמלאי ) עלייה(ירידה

 57  )13( 37  נטו, וממזמיני עבודות
 )104( )54( )148(ירידה בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות

 4  8  14 נטו,עלייה בפקדונות משוכרים
    
  54 )197( )83( 
    

 2,902  2,721  2,546  דיבידנדים ומסים,מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לפני ריבית
    

   :מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה עבור
   

 )1,964( )1,843( )1,892( ריבית ששולמה
 54  218  193 )'ד37באור (ריבית שהתקבלה 
 395  155  233  דיבידנד שהתקבל

 )44( )69( )56( מסים ששולמו
 25  7 2  מסים שהתקבלו

    
 )1,520( )1,532( )1,534( 
    

 1,368  1,189  1,026 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
   

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



  מ"בע גלוב-גזית
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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 שהסתיימה ביוםלשנה 

 בדצמבר 31
 2014 2013   2012 
 ח"מליוני ש 

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 12   54  33  החזר השקעה ותמורה ממכירת חברות מוחזקות
 )266(  )1,275( )313( השקעות והלוואות לחברות מוחזקות

 )5,667(  )2,994( )3,273( ן להשקעה"נדל הקמה ופיתוח של, רכישה
 )49(  )50( )23( השקעות ברכוש קבוע
 1,482   2,136  2,651  ן להשקעה"תמורה ממימוש נדל

 -   38  3  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )583(  )181( )56( מתן הלוואות לזמן ארוך

 79   329  226  פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך
 )20(  )30( )9( נטו, השקעות לזמן קצר

 )743(  )345( )274( השקעות בנכסים פיננסיים
 1,134   110  267  תמורה ממכירת נכסים פיננסיים

 )4,621(  )2,208( )768(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
     

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 -   489  118  הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
 *)   -   *)   -  -  פרעון הלוואות שניתנו לרכישת מניות החברה

 3   *)   -  *)   -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה
 1,832   536  2,365  נטו, לזכויות שאינן מקנות שליטההנפקת הון 

 )263(  )102( )325( רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 )264(  )298( )318( דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 )653(  )698( )739( דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה
 6,140   1,429  1,608  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )6,042(  )4,820( )6,253( פרעון הלוואות לזמן ארוך

 )169(  )1,084( )261( נטו, פרעון קווי אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך
 )85(  )83( 377  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים) פרעון(קבלת 

 )3,177(  )1,366( )1,284( פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה
 6,168   6,033  3,768  הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב להמרה

 -   392  243  )'ד37באור (התרת עסקאות גידור 

 3,490   428  )701( מימון) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 )93(  )74( 75  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 144   )665( )368( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 

 1,539   1,683  1,018  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת

 1,683   1,018  650  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ *)

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
 
    פעולות מהותיות שלא במזומן) א(

      
 321  67  66  מאוחדתהמרה ותשלום ריבית של אגרות חוב להמרה במניות חברה  

 106  -  -  רכישת מניות חברה מאוחדת כנגד הנפקת מניות בחברה מאוחדת  

 87  77  85  דיבידנד לשלם לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים 
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  כללי  -: 1באור 

 :החברה ופעילותה העסקית  .א
 

  

המנהלת , הינה הבעלים, ")הקבוצה: "יחדיולהלן (באמצעות חברות מוחזקות שלה , החברה
ישראל וברזיל תוך התמקדות בענף , אירופה, ן מניב בצפון אמריקה"והמפתחת של נדל

כמו כן עוסקת הקבוצה . המרכזים המסחריים מעוגני הסופרמרקטים באזורים אורבניים צומחים
ח אירופה ובפעילויות ביזום וביצוע של פרויקטים בעיקר בתחום המגורים בישראל ובמרכז ומזר

  .נוספות המשיקות לתחומי פעילותה
  

  

, ")א"בורסת ת("אביב -ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסות לניירות ערך בתל
  ".GZT"בכל הבורסות תחת הסימון , )TSX(ובטורונטו ) NYSE(יורק - בניו

  
  

 
  

 :הגדרות בדוחות כספיים אלה  .ב

.מ"גלוב בע-גזית- החברה

במישרין ובאמצעות חברה) נורסטאר - להלן ( .נורסטאר החזקות אינק- החברה האם
 ).קבוצת נורסטאר - להלן יחדיו (בבעלותה המלאה 

חברות  
  מאוחדות

- כהגדרתה ב(כולל שליטה אפקטיבית , חברות אשר לחברה שליטה בהן- 
IFRS 10 (ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה. 

עסקאות 
 משותפות

חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית- 
לשליטה משותפת ואשר מטופלות בדוחות הכספיים של החברה על בסיס

 .השווי המאזני

פעילויות 
 משותפות  

חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיים הסדר לשליטה- 
וההתחייבויות של הפעילויות המשותפות אשרמשותפת על הזכויות בנכסים 

הכנסות, מוצגים בדוחות החברה לפי חלקה היחסי בנכסים ובהתחייבויות
 .והוצאות של אותה פעילות

חברות בשליטה
 משותפת

 .עסקאות משותפות ופעילויות משותפות- 

ואינן) IAS 28-כהגדרתה ב(חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן - חברות כלולות
ואשר, חברות מאוחדות או עסקאות משותפות ופעילויות משותפות שלה

 .השקעת החברה בהן מטופלת בדוחות הכספיים לפי שיטת השווי המאזני

 .חברה בשליטה משותפת וחברות כלולות, חברות מאוחדות- חברות מוחזקות

משותפת שלה המצוינותהחברות המאוחדות והחברות בשליטה , החברה- הקבוצה
 .ברשימה המצורפת בנספח א

בעלי עניין ובעל
 שליטה

 .2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך - 

  ).מתוקן( IAS 24-כהגדרתם ב- צדדים קשורים

EQY   -Equity One Inc. ,חברה מאוחדת. 

FCR    -First Capital Realty Inc. ,חברה מאוחדת.

CTY     -Citycon Oyj ,חברה מאוחדת. 

ATR   -  Atrium European Real Estate Limited ,חברה בשליטה משותפת. 

  .2014, בדצמבר 31-  תאריך הדיווח
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

ן "נדל, ן להשקעה"למעט נדל, החברה ערוכים על בסיס העלותהדוחות הכספיים של 
אשר נמדדים בהתאם , כולל מכשירים נגזרים ,להשקעה בפיתוח ומכשירים פיננסיים מסויימים

  .לשוויים ההוגן
  

  .החברה מציגה את פרטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות
  

  בסיס העריכה של הדוחות הכספיים
  

כפי ) IFRSתקני  -להלן (דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
  ). IASB(שפורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית 

  

דוחות כספיים (הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך , כמו כן
  .2010- ע"התש, )שנתיים

  

  תמדיניות חשבונאית עקבי
  

, המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות
  :למעט כאמור להלן

  

  שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים
 

 ירידת ערך נכסים IAS 36-תיקונים ל
  

העוסקים ) התיקונים - להלן (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 . 2014 ,בינואר 1התיקונים מיושמים מכאן ולהבא החל מיום 
  .ספיים של החברההייתה השפעה מהותית על הדוחות הכ

  

  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
היטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות התחייבות לתשלום , הפרשנות
ליישום לראשונה של הפרשנות לא . 2014, בינואר 1הפרשנות מיושמת החל מיום . לתשלום

  .היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
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 האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, יקרי השיקוליםע  .ב
  

מההנהלה להפעיל שיקול דעת וליצור הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה דורשת 
הנכסים , ההוצאות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על הסכומים המדווחים של ההכנסות

ודאות הקשורה להנחות -אי. בתקופת הדיווח, וההתחייבויות והגילוי של התחייבויות תלויות
פרים של והאומדנים הללו יכולה להביא לתוצאות אשר דורשות התאמות מהותיות לערך בס

  .הנכסים או ההתחייבויות המושפעים בתקופות הבאות
  

  השיקולים
  

הפעילה הקבוצה שיקול דעת , בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים
שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים , ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים

  :שהוכרו בדוחות הכספיים
 

השפעה  עיקרייםשיקולים  נושא  
 הפניה/אפשרית

של שליטה  קיומה  
 אפקטיבית

שיעור זכויות הצבעה מהותי ביחס  - 
להחזקות בעלי זכויות הצבעה 

 אחרים
מידת הפיזור של ההחזקות  - 

  האחרות
דפוסי ההצבעה באסיפות בעלי  - 

 המניות הקודמות

איחוד דוחות כספיים 
או יישום שיטת השווי 

והשפעות  המאזני
 - מדידה הנגזרות מכך

באור ', ג2ראה באור 
 .'ו', ה', ד9

ן "חכירה של נדל  
  להשקעה

 

סיווג חכירה כמימונית או תפעולית 
בהתאם לקריטריון העברת הסיכונים 

 והתשואות בגין הנכס המוחכר

ן "רישום השקעה בנדל
והכנסות מהשכרה או 

פיננסית  השקעה
, ורישום הכנסות ריבית

 .'כ2ראה באור 
רכישות חברות בנות שאינן   

 צירופי עסקים
 

 "עסק"בחינת העסקה לאור הגדרת 
לשם החלטה האם העסקה  IFRS 3–ב

 מהווה צירוף עסקים או רכישת נכס

 רישום תמורת הרכישה
או , כהשקעה בנכס

רישום השקעה 
בנכסים המזוהים נטו 
, לרבות מיסים נדחים

 'טו2ראה באור 
מדידה מהימנה של שווי   

ן להשקעה "הוגן נדל
 בפיתוח

 

ן שבפיתוח ממוקם "האם הנדל - 
 בשוק מפותח ונזיל

האם קיים אומדן מהימן לעלויות  - 
  ההקמה

אישור הרשויות הרלוונטיות בדבר  - 
קיומה , אופן ניצול הזכויות בקרקע

של תוכנית בניין עיר וקבלת 
  היתרי בנייה

האם אחוז ניכר מהשטחים  - 
המיועדים להשכרה הושכר מראש 

 לשוכרים

ן להשקעה "מדידת נדל
בפיתוח בעלות או 

ראה באור , בשווי הוגן
13 

דיווח הכנסות על בסיס   
 נטו או על בסיס ברוטו 

 

מי נושא בעיקר הסיכונים והתשואות 
 הנגזרים מהעסקה

 הכנסות על דיווח
, מהשכרה ברוטו או נטו

 'כו2ראה באור 
  

   



  מ"בע גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

  
 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור

      

191  

  אומדנים והנחות
  

שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים להלן ההנחות העיקריות 
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם של 

  :נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת

  
  

   

 הפניה/השפעה אפשרית יםהנחות עיקריאומדנים ו   נושא  

ן "נדלהערכת שווי   
ן להשקעה "להשקעה ונדל

 בפיתוח

 

שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי 
, מחירי ההשכרה העתידיים, הקבוצה

, מחיר חידושי חוזים, שיעורי התפוסה
ההסתברות והמועד להשכרת שטחים 

, הוצאות תפעול הנכסים, פנויים
איתנותם הפיננסית של השוכרים 

 הוניות נדרשותהשקעות ו

ן של קביעת השווי ההוג
ן להשקעה למול רווחי "נדל

שיערוך בדוח רווח ) הפסדי(
באור ו 12ראה באור , הפסד

13 

ירידת ערך חברות   
המטופלות בשיטת השווי 

 המאזני

 

הנחת תזרימי המזומנים הצפויים 
ושיעור ההיוון המתאים לשם מדידת 

בתוספת התאמות  סכום בר השבה
 מסויימות

קביעת הצורך בהפרשה 
 2ראה באור , לירידת ערך

 5'ג9באור ו 2'כא

רווח מרכישה במחיר   
 הזדמנותי 

 

זיהוי נכסים והתחייבויות נטו שנרכשו 
על  מהימןבעסקה ומדידתם באופן 

 רכשתהנמנת לשקף את נתוני החברה 

קביעת המוניטין או רווח 
מרכישה במחיר הזדמנותי 

ראה , שנבעו מהרכישה
 'א34באור ו 'ג9באור 

 רישום נכסי מסים נדחים  

 

צפי להכנסה חייבת עתידית תוך 
סכום ההכנסה , התחשבות בעיתוי

החייבת במס הצפויה ואסטרטגיית 
  תכנון המס

 'יג25באור ו' כג2באור 

נגזר קביעת שווי הוגן של   
פיננסי לא  )חוזה החלפה(

 סחיר

 

היוון תזרימי המזומנים הצפויים בעקום 
תוך התאמה לפערי הנזילות בין בנקאי 

ציפיות האינפלציה , הבין מטבעיים
 וסיכון האשראי של הצדדים

שיערוך נגזרים פיננסיים 
או  בדוח רווח או הפסד

, בדוח על הרווח הכולל
 'ב37ראה באור 

קביעת השווי ההוגן של   
עסקאות תגמול מבוסס 

 מניות

 

שימוש במודל תמחור אופציות מקובל 
מחיר המניה ומחיר המתבסס על נתוני 

המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות 
אורך החיים הצפוי ודיבידנד , צפויה
 .צפוי

רישום הוצאות שכר כנגד 
' כד2ראה באור , קרן הון

 28באור ו

הכרה בהכנסה מעבודות   
  על פי חוזה הקמה

אומדן שיעור ההשלמה הכולל 
אומדן , אומדנים בקשר ליכולת גבייה

 .דן סך ההכנסותאומ, עלויות הפרויקט

, מועד ההכרה בהכנסה
סכום ההכנסה שתוכר 
, וסכום העלויות שתוכרנה

  .'כו2ראה באור 
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  דוחות כספיים מאוחדים  .ג
  

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל חברות שלחברה 
על הישות שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כח השפעה ). חברות בנות(יש שליטה בהן 

חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן , המושקעת
. היכולת להשתמש בכח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת
. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות

החל ממועד השגת השליטה ועד למועד בו הופסקה איחוד הדוחות הכספיים מתבצע 
  .השליטה

  
  איחוד בשל שליטה אפקטיבית

  
 נדרשהקבוצה מאחדת חברות מאוחדות על בסיס מבחנים לקיומה של שליטה אפקטיבית כ

  .IFRS 10על פי 
  

אשר בבחינת מכלול הנסיבות עשויים , ידי הקבוצה-להלן פירוט המאפיינים הנבחנים על
  :קיומה של שליטה אפקטיביתלהצביע על 

  
  ).אף אם בפחות ממחציתן(החזקה בחלק משמעותי מזכויות ההצבעה   .1
  .פיזור נרחב בקרב הציבור של יתר המניות המקנות זכויות הצבעה  .2
באסיפות הכלליות ) קוורום(לקבוצה אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף בפועל   .3

עלי מניות אחרים המאפשרים בפועל את מינוי של בעלי המניות והסכמי הצבעה עם ב
  .מרבית חברי הדירקטוריון

  .היעדר גורם אחר מלבד הקבוצה המחזיק בחלק משמעותי מן המניות  .4
יכולת לקבוע את המדיניות ולכוון את הפעילות באמצעות מינוי ההנהלה הבכירה של   .5

  ).ר דירקטוריון"יו, ל"מנכ(החברה המוחזקת 
להוציא זכויות , המניות אין זכויות השתתפות בניהול או זכויות עדיפות אחרותלמיעוט בעלי   .6

  .מגינות סטנדרטיות
  

  :בהתאם למבחנים ונסיבות אלו
  
בין היתר לאור , על בסיס שליטה אפקטיבית  CTYהקבוצה מאחדת בדוחות הכספיים את   .1

 CTYשל מהון המניות וזכויות הצבעה  42.8%-המסתכם בכהחזקה בחלק משמעותי 
איסור החל על בעלי , פיזור נרחב של החזקת יתר המניות בידי הציבור, לתאריך הדיווח

, מבלי לבצע הצעת רכש כללית CTYמהון המניות של  30%המניות האחרים להחזיק מעל 
המקנה בין אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף באסיפות הכלליות  לקבוצה

, בנוסף. הדירקטורים ובעקיפין את ההנהלה הבכירה היכולת למנות את מרביתהיתר את 
  . 3א  26ראה באור , לקבוצה הסכם הצבעה עם בעלי מניות אחרים

  
בין היתר לאור החזקה בחלק משמעותי , EQYהקבוצה מאחדת בדוחות הכספיים את   .2

פיזור נרחב , לתאריך הדיווח EQYשל וזכויות ההצבעה מהון המניות  43.3%-המסתכם בכ
איסור על החזקה של בעלי מניות אחרים מעל שיעור , חזקת יתר המניות בידי הציבורשל ה
המקנה בין אחוז גבוה מכוח ההצבעה המשתתף באסיפות הכלליות  לקבוצה, מסויים

, בנוסף .היכולת למנות את מרבית הדירקטורים ובעקיפין את ההנהלה הבכירה היתר את
  .7'ד9ראה באור , לקבוצה הסכם הצבעה עם בעלי מניות אחרים
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משמעותי  בחלקבין היתר לאור החזקה  FCRהקבוצה מאחדת בדוחות הכספיים את   .3
פיזור נרחב , לתאריך הדיווח FCRמהון המניות וזכויות ההצבעה של  44.0%-המסתכם בכ

אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה  לקבוצה, של החזקת יתר המניות בידי הציבור
היכולת למנות את מרבית  המקנה בין היתר אתהמשתתף באסיפות הכלליות 

לקבוצה הסכם הצבעה עם בעלי , בנוסף. ובעקיפין את ההנהלה הבכירה הדירקטורים
  .1'א26ראה באור , מניות אחרים

  
במישרין או , תן לייחוסזכויות שאינן מקנות שליטה מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ני

רווח או הפסד וכל רכיב של רווח  כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות . לחברה האם, בעקיפין
ההפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך . שאינן מקנות שליטה

  .יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית
  

או ערבות לחובות חברה בת מעבר לשיעור ההחזקה /קרים בהם החברה מעמידה הלוואות ובמ
. הפסד הכולל של החברה הבת לפי שיעור ההחזקה בה/החברה מושכת את חלקה ברווח, בה

של ההפסדים שנוצרו כך " ייחוס חוזר"יחד עם זאת בדוח על השינויים בהון מבצעת החברה 
   .ות שליטה אינה עומדת על פחות מהסכום אותו התחייבו לממןשיתרת בעלי זכויות שאינן מקנ

  

ברכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה ההפרש בין התמורה לבין היתרה בדוחות 
כקיטון או גידול בהון בסעיף קרן הון מעסקאות במישרין הכספיים של הזכויות שנרכשו נזקף 

מוכר גידול , ללא איבוד שליטה, החזקה בחברה בתבמימוש . עם הזכויות שאינן מקנות שליטה
או קיטון בהון בגובה ההפרש בין התמורה שהתקבלה בקבוצה לבין היתרה בדוחות הכספיים 

וכן בסכומים , אם קיים, של הזכויות שמומשו בהתחשב גם במימוש מוניטין בגין החברה הבת
עלויות . ההחזקה בחברה הבתבהתאם לירידה בשיעור , אם קיימים, שהוכרו ברווח כולל אחר

  . עסקה בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה נזקפות אף הן להון
  

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות מאוחדות 
  . בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים

  

המדיניות . ערוכים לתאריכים ולתקופות זהיםהדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות 
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

  .בדוחות הכספיים של החברה
  

  מטבע ההצגה ומטבע חוץ, מטבע הפעילות  .ד
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  . ח"מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש
  

הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה  מטבע
לרבות חברות , ה בקבוצהנקבע בנפרד עבור כל חבר, פועלת החברה ואת עסקאותיה

. ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה, בשיטת השווי המאזניהמטופלות 
  .ח"מטבע הפעילות של החברה הינו ש

  

החברה המוחזקת מהווה , הפעילות של חברה מוחזקת שונה מזה של החברהכאשר מטבע 
פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים של 

  :החברה כדלקמן
  
תורגמו לפי שער סגירה בכל , נכסים והתחייבויות כולל מוניטין ועודפי עלות מזוהים  )א

  .תאריך דיווח
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הפסד תורגמו לפי שערי חליפין  ואצאות לכל התקופות המוצגות בדוח הרווח הכנסות והו  )ב
במקרים בהם חלו תנודות משמעותיות בשערי , אולם; ממוצעים בכל התקופות המוצגות

  .הכנסות והוצאות תורגמו לפי שערי החליפין כפי שהיו במועד העסקאות עצמן, החליפין
  .במועד התהוותם פריטים הוניים תורגמו לפי שער החליפין  )ג
  
יתרת הרווח תורגמה בהתבסס על יתרת הפתיחה מתורגמת לפי שער החליפין לאותו   )ד

' ג- ו' מועד ותנועות רלבנטיות נוספות במשך התקופה מתורגמות לפי האמור בסעיפים ב
  .לעיל

  . כולל אחר) הפסד(הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח   )ה
  

) הפסד(הרווח , תוך איבוד שליטה, שהינה חברה מאוחדת, בעת מימוש חלק מפעילות חוץ
ואילו , המצטבר המתייחס לאותה פעילות שהוכר ברווח כולל אחר מועבר לדוח רווח או הפסד

תוך שימור השליטה בחברה , שהינה חברה מאוחדת, בעת מימוש חלק מפעילות חוץ
חס מחדש לזכויות חלק יחסי של הסכום המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר מיו, המאוחדת

  .שאינן מקנות שליטה
  

אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה , הלוואות בינחברתיות בקבוצה
, מטופלות כחלק מההשקעה, ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, לעין

  .כולל אחר) הפסד(כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו נזקפים לרווח 
    

  עסקאות במטבע חוץ   .2
  

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין 
נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע , לאחר ההכרה הראשונית. במועד העסקה

למעט , הפרשי שער. חוץ מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין בתאריך הדיווח
. נזקפים לדוח רווח או הפסד, נכסים כשירים או נזקפים לרווח כולל אחראלה המהוונים ל

נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד 
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן . העסקה

  .ן במועד שבו נקבע השווי ההוגןמתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפי
  

  פריטים כספיים צמודי מדד  .3
  
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן   

בהתאם לתנאי , בכל תאריך דיווח, מותאמים לפי המדד הרלוונטי) המדד -להלן (בישראל 
ט אלה המהוונים לנכסים למע, הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור. ההסכם
  .נזקפים לדוח רווח או הפסד, כשירים

  
  תקופת המחזור התפעולי  .ה

  
  - לקבוצה שני מחזורים תפעוליים

  
בהתייחס לפעילות הקמה ומכירה של בניינים וקרקעות המחזור התפעולי הממוצע הינו שלוש 

עקב . המחזור התפעולי הינו שנה, ביצוע עבודות בנייהו ן המניב"בהתייחס לפעילות הנדל. םשני
כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך 

  ). 7ראה באור (תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה 
  

לות הנכסים וההתחייבויות הקשורים באותה פעי, כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה
  .מסווגים במאזן במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי
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  שווי מזומנים  .ו
  

הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן , שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד , קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

   .ההשקעה
  
  פקדונות לזמן קצר  .ז
  

פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 
  .הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים, ההשקעה

  
 הפרשה לחובות מסופקים  .ח

  
חובות שלהערכת הנהלת הקבוצה ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין     

נגרעים במועד בו נקבע שחובות , חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם. גבייתם מוטלת בספק
  .אלה אינם ניתנים לגבייה

  
  מלאי בניינים למכירה  .ט
  
כגון , עלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע    

כמו כן החברה מהוונת לעלות מלאי בניינים ודירות . ן עלויות בנייהאגרות והיטלים וכ, מסים
  . למכירה עלויות אשראי אשר התהוו בתקופה שבה החברה החלה בפעילות לפיתוח הקרקע

  
שווי מימוש נטו . מלאי בניינים ודירות למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו    

עסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הינו אומדן מחיר המכירה במהלך ה
  . הדרושות לביצוע המכירה

  
עלות המקרקעין כוללת עלויות אשראי המתייחסות . מקרקעין בבנייה נמדדים על בסיס העלות    

עלויות בנייה עקיפות שהוקצו , עלויות תכנון ועיצוב, למימון הקמת הנכס עד למועד ההשלמה
  .ועלויות קשורות אחרות

  
בעסקת קומבינציה בתמורה למתן דירות למוכר  קבוצהמלאי המקרקעין הנרכש על ידי ה    

  .מוכר לפי שוויו ההוגן במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה, המקרקעין
  
במסגרתה מתחייבת , מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבניציית תקבולים    

נמדד , בגובה המחיר שבו יימכרו הדירות שייבנו על הקרקעהקבוצה למסירת מזומן כתלות 
הפיננסית שנוצרה בגין  במקביל להכרה בהתחייבותבהתאם לשווי ההוגן של הקרקע 

ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש , בתקופות עוקבות. התשלומים העתידיים הצפויים
ויים בסכום ההתחייבות שינ. בהתאם לתזרימי המזומנים הצפויים להיות משולמים מידי תקופה

  . נזקפים כחלק מעלות המלאי
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  הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה  .י
  

הכנסות לקבל מעבודות על פי חוזי הקמה מחושבות בנפרד עבור כל חוזה הקמה ומוצגות     
בדוח על המצב הכספי בסכום הנצבר של סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הרווחים שהוכרו 

חשבונות על התקדמות עבודה . ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו וחשבונות על התקדמות העבודה
בין שהתקבלו ובין שטרם , ות בגין עבודה שבוצעה לתאריך הדיווחהינם חיובים שהוצאו ללקוח

  . התקבלו
  

מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה " הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה"הנכס הפיננסי     
בהתאם לאמור להלן לגבי ירידת ערך נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת וגריעת נכסים 

  .בהתאמה, פיננסיים
  

פרויקט על פי חוזה הקמה מוכרות לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהות ועלויות עלויות     
עלויות עקיפות משותפות מוקצות בין הפרויקטים על בסיס מפתח העמסה . עקיפות משותפות

  .מתאים
  

כאשר סכום התקבולים שהתקבלו עבור פרוייקט מסוים עולה על סך העלויות שהתהוו     
וכרו ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו יוצגו התקבולים נטו כהתחייבות בתוספת סך הרווחים שה

  .בגין מקדמות ממזמיני עבודות
 

  מכשירים פיננסיים  .יא
  

למעט , כל הנכסים הפיננסיים מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה ישירות    
עסקה נזקפות נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אשר לגביהם עלויות 

  .לרווח או הפסד מיידית
  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  .1
  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים נכסים פיננסיים המוחזקים   
למסחר ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן 

  .שינויים בו הנזקפים לדוח רווח או הפסדעם 
  

מכשירים פיננסיים נגזרים מסווגים כמוחזקים למסחר למעט כאלה המיועדים לעסקת   
 ואהנגזרים הללו נמדדים בשווי הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח . הגנה
ד בו היא הופכת הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במוע. הפסד

בחינה מחדש נדרשת רק אם יש שינוי בתנאים של . לראשונה להיות צד להתקשרות
  .החוזה המשנים מהותית את תזרים המזומנים החוזי

    
  הלוואות וחייבים והשקעות המוחזקות לפדיון  .2

  
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים 

השקעות המוחזקות לפדיון הינן השקעות המוחזרות . קביעה שאינם נסחרים בשוק פעילל
מתעתדת הקבוצה וביכולתה להחזיק  ןדיון קבועים שאותבתשלומים קבועים במועדי פ

הלוואות וחייבים והשקעות מוחזקות לפדיון , לאחר ההכרה הראשונית. בהן עד לפדיון
רווחים . נמדדות לפי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית") ההשקעות("

, והפסדים מוכרים בדוח רווח או הפסד כאשר ההשקעות נגרעות או שקיימת ירידת ערך
כגון אשראי (אשראי לזמן קצר . תהליך ההפחתה בשיטת הריבית האפקטיביתוכן ב

לעניין ההכרה . בדרך כלל בערכו הנומינלי, מוצג לפי תנאיו) לקוחות וחייבים אחרים
  .להלן' ראה סעיף כו, בהכנסות ריבית
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  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .3
  

פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים     
נכסים , לאחר ההכרה הראשונית. למכירה או שאינם מסווגים לאחת הקבוצות שלעיל

רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות . פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן
מכשיר למעט בגין ריבית והפרשי שער המתייחסים למכשיר חוב ודיבידנד מ, שווי הוגן

במועד גריעת . כולל אחר) הפסד(נזקפים לרווח , הוני אשר נזקפים לרווח או הפסד
הרווח או ההפסד שהצטבר ושהוכר בעבר ברווח , ההשקעה או במקרה של ירידת ערך

באשר להכרה בהכנסות ריבית ממכשירי . כולל אחר ניזקף לדוח רווח או הפסד) הפסד(
  .להלן' סעיף כוראה , חוב ובדיבידנדים ממכשירי הון

  

  קיזוז מכשירים פיננסיים  .4
  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי     
וכן קיימת כוונה , אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו

סלק את לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ול
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך  .ההתחייבות במקביל

על מנת שהזכות לקזז . העסקים הרגיל של פשיטת רגל או חדלות פרעון של אחד הצדדים
אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן , תהיה קיימת באופן מיידי

  .ו אירועים שיגרמו לפקיעתהאו שיהי, שבהם היא לא תחול
  

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  .5
  

הלוואות והתחייבויות אחרות מוכרות לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות   
, לאחר ההכרה הראשונית). עלויות גיוס הלוואה, לדוגמה(במידה שקיימות , ישירות

וך שימוש פי תנאיהן לפי עלות מופחתת ת מוצגות על, הלוואות והתחייבויות אחרות
בדרך כלל בערכו , אשראי לזמן קצר מוצג לפי תנאיו. בשיטת הריבית האפקטיבית

   .הנומינלי
  

  מכשירים פיננסיים מורכבים  .6
  

אגרות חוב ניתנות להמרה שהונפקו על ידי חברות הקבוצה במטבע הפעילות של החברה 
הכוללות רכיב של הון בגין אופציות ההמרה , למדד כלשהו שאינן צמודות, המנפיקה

ולרכיב חוב וכל רכיב ) בניכוי השפעת המס(מפוצלות לרכיב הוני , ורכיב של התחייבות
מחושב , הפיצול כאמור. מוצג בנפרד בניכוי עלויות העסקה המיוחסות לרכיבים השונים

ת דומה ללא על ידי קביעה תחילה של רכיב החוב בהתבסס על השווי ההוגן של התחייבו
רכיב החוב מטופל לאחר . הערך של הרכיב ההוני נקבע כערך שייר. אופציות המרה

ומוצג בדוח , ההכרה הראשונית כאמור לעיל לעניין התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
. על המצב הכספי כהתחייבות שוטפת או בלתי שוטפת בהתאם למועד הסילוק במזומן

להמרה במניות של חברות מאוחדות מוצג במסגרת זכויות הרכיב ההוני של אגרות חוב 
  .שאינן מקנות שליטה

  

  הנפקת ניירות ערך בחבילה  .7
  

) לפני הוצאות הנפקה(מוקצית התמורה שהתקבלה , בהנפקה של ניירות ערך בחבילה  
שווי הוגן נקבע : למרכיבי ניירות הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן

לאחר מכן . מכשירים ונגזרים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופהתחילה עבור 
כאשר , נקבע השווי ההוגן עבור התחייבויות פיננסיות שנמדדות לפי עלות מופחתת

עלויות ההנפקה מוקצות . התמורה המוקצית עבור מכשירים הוניים נקבעת כערך שייר
בניכוי השפעת המס , ור לעיללכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב כאמ

הקצאת התמורה בין מרכיבי החבילה באותו מדרג . אם קיימת לגבי מכשירים הוניים
  .מבוצעת לפי יחסי שווי הוגן
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  מניות אוצר  .8
  

מניות החברה המוחזקות על ידי החברה מוצגות לפי עלות רכישתן אשר מקוזזת מההון   
  .ביטול של מניות אוצר נזקפת ישירות להוןהנפקה או , מכירה, כל רכישה. של החברה

  
  גריעת נכסים פיננסיים  .9

  
, נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי

או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי 
מי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד או נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרי

ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות , ללא עיכוב משמעותי, השלישי
הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות 

  .הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס
  

  גריעת התחייבויות פיננסיות  .10
  

 בוטלה או, היינו ההתחייבות נפרעהד, חייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקתהת
  ):הקבוצה(התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב . פקעה

  
בנכסים פיננסיים אחרים בסחורות או , פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן •

  או; שירותים
  .משוחרר משפטית מההתחייבות •

    
קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים  כאשר התחייבות פיננסית

ההחלפה או השינוי , או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, שונים מהותית
ההפרש בין . מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה

במידה . ו הפסדל נזקף לדוח רווח א"העלות הפנקסנית של שתי ההתחייבויות הנ
 הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא, שההחלפה או השינוי אינם מהותיים

בבחינת שינוי התנאים מובאים בחשבון גורמים כמותיים . מוכר רווח או הפסד מההחלפה
  .כמו גם גורמים איכותיים

 

  ירידת ערך נכסים פיננסיים  .יב
  

ראייה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח אם קיימת 
  :או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים

  
  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת  .1

  
הלוואות וחייבים והשקעות המוחזקות לפדיון , הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב

באופן שלילי על  המוצגים בעלותם המופחתת קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו
סכום ההפסד הנזקף . אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה

לדוח רווח או הפסד נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך 
שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים (הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 

אם הנכס . בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקוריתהמהוונים , )שטרם התהוו
ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית , הפיננסי נושא ריבית משתנה

בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן . הנוכחית
ביטול . אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד

  .ור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכרכאמ
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  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .2

  
, הראיה האובייקטיבית כוללת, לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים

הבחינה . ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו ,בין היתר
במסגרת , כאשר, תלויה בנסיבות בכל תאריך דיווח, משכתשל ירידה משמעותית או מת

מובאות בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה , הבחינה
ההפסד המצטבר , כאשר קיימת ראיה לירידת ערך. מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן

יטול הפסד ב, בתקופות עוקבות. חדש לרווח או הפסדמשנזקף לרווח כולל אחר מסווג 
  .מירידת ערך נזקף לרווח כולל אחר

  
  מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור  .יג
  

הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים , בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים שלה    
 Cross-Currency(ומטבע של קרן וריבית פיננסיים נגזרים כגון חוזי החלפת בסיס הצמדה 

Swap( , חוזי אקדמה)Forward ( בגין מטבע חוץ ועסקאות החלפת ריבית)IRS( , כדי להגן על
עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בשינויים בשיעורי הריבית ותנודות בשערי החליפין של מטבע 

הנגזרים הפיננסיים מוצגים בדוח על המצב הכספי כשוטפים או בלתי שוטפים בהתבסס . חוץ
  . על מועדי המימוש שלהם

    
הנגזרים הפיננסיים נמדדים לפי שווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים , הכרה הראשוניתלאחר ה    

  .בגין נגזרים בגינם לא מיישמת החברה חשבונאות גידור נזקפים מיידית לדוח רווח והפסד
  

ייעדה הקבוצה ותיעדה חלק מהמכשירים הפיננסיים לצורכי גידור , במועד ההתקשרות  
עסקאות . הגידור נעשית על בסיס שוטף בכל תקופת דיווחבחינת אפקטיביות . חשבונאי

  :מטופלות כדלקמן) הגנה(חשבונאי העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור 
  

  גידור תזרימי מזומנים
  
החלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר מוכר כרווח כולל אחר בעוד     

סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר  .ו הפסדשהחלק הלא אפקטיבי מוכר מיידית בדוח רווח א
או , מועברים לדוח רווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לדוח רווח או הפסד

  . כאשר עסקה חזויה או התקשרות איתנה כבר לא צפויות להתרחש
, או אם הייעוד כמכשיר גידור בוטל, סולק או מומש, כאשר מכשיר הגידור פקע או נמכר    

הכולל האחר עד ) הפסד(הכולל האחר נשארים ברווח ) הפסד(הסכומים שהוכרו בעבר ברווח 
  .למועד בו העסקה החזויה או ההתקשרות האיתנה מתרחשות

  
כאשר העסקה כוללת , בין אם יועדו כגידור חשבונאי ובין אם לאו, בהתרת עסקאות גידור    

ומנים שנתקבלו מסווגים בדוח על תזרימי תזרימי המז, גידור תזרים מזומנים בגין קרן וריבית
המזומנים כפעילות מימון בגין התזרים המייצג את גידור רכיב הקרן וכפעילות שוטפת בגין 

 Cross-Currencyלעניין התרת עסקאות גידור מסוג. התזרים המייצג את גידור רכיב הריבית
Swap  ד37ראה באור , 2014במהלך שנת'.  

  
  בפעילות חוץגידור השקעה נטו 

  
, לרבות גידור של פריט כספי המטופל כחלק מההשקעה נטו, גידור השקעה נטו בפעילויות חוץ    

עם מימוש פעילות החוץ מועבר הרווח . מטופל באופן דומה לגידור תזרימי מזומנים כאמור לעיל
  .כולל אחר לרווח או הפסד) הפסד(או הפסד המצטבר שהוכר ברווח 
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  מדידת שווי הוגן  .יד
  
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות     

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי  .בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה
בשוק , או בהיעדר שוק עיקרי, העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות  .ותרבי) advantageous(הכדאי 
בהנחה שמשתתפים בשוק , שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או ההתחייבות

  .פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם
  
השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך     

השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות , בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל .הדיווח
התייחסות , שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק. הערכה

 היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה, לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו
  .'ב37למידע נוסף ראה באור , אחרות

  
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק     

הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק 
  .שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו

  
מספיק נתונים  הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן    

תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים , שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן
  .לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה

  
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים     

המשמעותית , בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, ההוגןלקטגוריות בתוך מידרג השווי 
  :למדידת השווי ההוגן בכללותה

  
  .בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים) ללא התאמות(מחירים מצוטטים   :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   :2רמה 

     .                בעקיפין
 טכניקות הערכה ללא (נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה   : 3רמה 

  ).שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה
      
למידע נוסף בדבר השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי     

  .'ג -ו' ב37ראה באור , בדבר שווים ההוגן
                   

  צירופי עסקים ומוניטין  .טו
  
עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של . צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה    

בכל צירוף . התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת
החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם , עסקים

ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של לשוויים 
  . הנרכשת

   .הפסד ואדוח רווח ל בעת התהוותןישירות נזקפות רכישה עלויות     
  
זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת , בצירוף עסקים המושג בשלבים    

עד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך השליטה נמדדות בשווי הוגן למו
סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר מסווגים , בנוסף. ההשקעה הקודמת במועד העלייה לשליטה

  .לדוח רווח או הפסד
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שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות , מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות      
אם סכום . ם המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלושליטה לבין הסכום נטו של הנכסי

  .מכירה הקבוצה ברווח שנוצר במועד הרכישה, המוניטין שהתקבל הינו שלילי
  

  רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים
  

במועד רכישת חברות מאוחדות ופעילויות אשר אינן מהוות עסק תמורת הרכישה מוקצית בין 
המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן במועד הנכסים וההתחייבויות 

תוך שיתוף בעלי זכויות שאינן , הרכישה ומבלי לייחס סכום כלשהו למוניטין או למסים נדחים
. ל במועד הרכישה"לפי חלקם בשווי ההוגן בנכסים המזוהים נטו הנ, אם קיימים, מקנות שליטה

  .מעלות הרכישה עלויות רכישה ישירות מוכרות כחלק
 

  השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות  .טז
  
לפי שיטת השווי . השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מוצגות בשיטת השווי המאזני    

השקעות אלו מוצגות בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר , המאזני
כולל אחר של החברות הכלולות ) דהפס(הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו לרבות רווח 

שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית . והעסקאות המשותפות
בחברה הכלולה או איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת או סיווגן כהשקעות 

  .מוחזקות למכירה
  
רה כלולה הקבוצה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחב    

על  IFRS 5החברה מיישמת את הוראות . ולהיפך, הופכת להשקעה בעסקה משותפת
ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת 

ממשיך להיות מטופל , חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה. למכירה
  .בשיטת השווי המאזני

  
רכישת החברה הכלולה או העסקה המשותפת ובגין עלייה בשיעור ההחזקה בהן מוניטין בגין     

נמדד לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה בשווי ההוגן של הנכסים 
לאחר ההכרה הראשונית נמדד . נטו של החברה הכלולה או העסקה המשותפת, המזוהים

מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק . המוניטין לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי
, במידה וההפרש הינו שלילי. מהשקעה בחברה הכלולה או העסקה המשותפת בכללותה
  .מכירה הקבוצה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי ברווח או הפסד

  
רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה או העסקה המשותפת     

  .התאם לשיעור החזקת הקבוצה בהןמבוטלים ב
  
החברות הכלולות והעסקאות המשותפות ערוכים לתאריכים , הדוחות הכספיים של החברה    

המדיניות החשבונאית של החברות הכלולות והעסקאות המשותפות יושמה . ולתקופות זהים
  .באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה

  
  ן להשקעה"נדל  .יז
  
המוחזק על ידי הבעלים או חוכר ) או שניהם, קרקע או מבנה(ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל    

ושלא לצורך שימוש , או שתיהן, בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך
או מכירה במהלך העסקים , בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות

  .הרגיל
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לאחר . עה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירותן להשק"נדל    
ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד "נדל, ההכרה הראשונית

נזקפים לרווח , ן להשקעה"רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל. הדיווח
  .שקעה אינו מופחת באופן שיטתין לה"נדל. או הפסד במועד התהוותם

  
ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן "ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"נדל    

כשהשווי ההוגן אינו ניתן , עם זאת. כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה
עד , רך במידה שקיימיםבניכוי הפסדים מירידת ע, ן נמדד על פי עלותו"הנדל, למדידה מהימנה

בסיס . כמוקדם מביניהם, לסיום ההקמה או עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה
עלויות אשראי  ,עלויות הקמה, ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין"העלות של נדל

  .שכרתוהועלויות שהתהוו בעלויות תיכנון ופיתוח ישירות תוספתיות , המשמשות למימון ההקמה
  
ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל    

ן והינם בעלי "על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל
. ועל ידי הנהלות חברות הקבוצה שהינן בעלות ידע מקצועי נרחב, הידע והניסיון הנדרשים

  .13- ו 12דע נוסף ראה באורים למי
  
ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות "נדל    

ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות . כלכליות עתידיות ממימושו
  .הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס

  
  רכוש קבוע  .יח
  
, בניכוי פחת שנצבר, פריטי רכוש קבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות    

  . בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת
  

בשיעורים שנתיים שווים על בסיס , לגבי כל פריט רכוש קבוע משמעותי בנפרדהפחת מחושב 
שיעור הפחת השנתי של פריטי רכוש . ת החיים השימושיים בנכסשיטת הקו הישר לאורך תקופ

  :קבוע הוא כדלקמן
               %   

  
  2בניינים  
  15כלי רכב  
 )5%בעיקר (  2.5-5  ציוד  
  6-33ריהוט וציוד משרדי,מחשבים  

  
לרבות תקופת (השכירות שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת     

או בהתאם לתקופת החיים המשוערת ) האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה
  .לפי הקצר מביניהם, של השיפור

  
שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה , ערך השייר    

הפחתת הנכסים  .ופן פרוספקטיבימטופלים כשינוי אומדן חשבונאי בא, אם ישנם, והשינויים
  .מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע

   
  
  נכסים בלתי מוחשיים  .יט
  
. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה    

מופחתים על פני אורך  ,חיים מוגדר אשר להערכת הנהלת החברה הינם בעלי אורך, הנכסים
ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים ) 15ראה באור (החיים השימושיים שלהם 
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שיטת ההפחתה , תקופת ההפחתה. המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך בנכס בלתי מוחשי
   .ת אחת לשנהוערך השייר בגין נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנים לפחו

  
  חכירות  .כ
  
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים     

  . IAS 17-פי הכללים שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על
  
בהם לא מועברים באופן ממשי כל , הסכמי חכירה -חכירה תפעולית  -הקבוצה כחוכר     

תשלומי החכירה . מסווגים כחכירה תפעולית, ל הנכסהסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות ע
  .מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר באופן שוטף על פני תקופת החכירה

  
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על  -חכירה מימונית  -הקבוצה כחוכר     

בתחילת תקופת החכירה הנכס החכור נמדד . מסווגים כחכירה מימונית, הנכס הועברו לקבוצה
לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה 

תשלומי החכירה מוקצים . ההתחייבות בגין תשלומי החכירה מוצגת בערך נוכחי. המינימליים
הנכס בחכירה . בין הוצאות המימון ופרעון של ההתחייבות לפי שיטת הריבית האפקטיבית

  .או תקופת החכירה כנמוך שבהם, לאורך תקופת החיים השימושיים שלומופחת 
  
בהם לא הועברו על ידי הקבוצה באופן , הסכמי חכירה - חכירה תפעולית  -הקבוצה כמחכיר     

. מסווגים כחכירה תפעולית, ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס המוחכר
ן להשקעה כחלק מהתאמות "לגבי נדל, בגין הסכם החכירהעלויות ראשוניות ישירות שהתהוו 

מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה במקביל להכנסה מהסכם , השווי ההוגן
תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה בדוח רווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת . החכירה
  .החכירה

      
הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על  נכסים אשר כל -חכירה מימונית  -הקבוצה כמחכיר     

חייבים "הנכס המוחכר נגרע ומוכר נכס פיננסי . מסווגים כחכירה מימונית, הנכס הועברו לחוכר
, לאחר ההכרה הראשונית. בסכום הערך הנוכחי של תקבולי החכירה" בגין חכירה מימונית

  . ין חכירהתקבולי החכירה מוקצים בין הכנסות מימון ופרעון של החייבים בג
  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .כא
  

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה     
. השבה-מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת

-על הסכום ברבמקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה 
ההשבה הוא הגבוה -הסכום בר. ההשבה שלהם- מופחתים הנכסים לסכום בר, ההשבה שלהם

בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים . נטו ושווי שימוש, מבין מחיר המכירה
בגין נכס שאינו מייצר . לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך - רימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום ברתז
  .הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח או הפסד. הנכס

  
מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו , למעט מוניטין, הפסד מירידת ערך של נכס    

. אחרונה ההפסד מירידת הערךההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר ל-בקביעת הסכום בר
בניכוי (ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר 

  . ההשבה של הנכס- או סכום בר) פחת
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  :הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים        
  

  מוניטין בגין חברות מאוחדות .1
  

מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל , בחינת ירידת ערךלצורך 
  .אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויות להפיק תועלת מצירוף העסקים

  
או לעיתים קרובות , בדצמבר 31 ליום, הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה

  .ביעים על כך שקיימת ירידת ערךיותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצ
  

ההשבה של יחידה מניבת -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר
בנסיבות . שאליה מתייחס המוניטין) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(מזומנים 
ההשבה מותאם בגין ההפרש בין -סכום בר, בבחינת ירידת הערך של המוניטין, מסוימות

השבה - כאשר סכום בר. הערך הפנקסני לבין השווי ההוגן של עתודות למסים נדחים
של יחידה מניבת מזומנים נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של יחידה מניבת מזומנים 

הפסדים . מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין, שאליה הוקצה המוניטין
 .15ראה באור , למידע נוסף. עוקבות מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות

  

  השקעה בחברות כלולות ועסקאות משותפות .2
  

החברה בוחנת באם יש צורך להכיר בהפסד בגין , לאחר יישום שיטת השווי המאזני  
ההשבה הינו - סכום בר. ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות ועסקאות משותפות

תבסס על הערכת שווי של תזרימי הגבוה מבין שווי הוגן ושווי שימוש המחושב בה
הפסד כאמור מירידת ערך . המזומנים נטו שמפיקה החברה הכלולה והעסקה המשותפת

אינו מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה ולפיכך בתקופות עוקבות ההפסד 
למידע  .ההשבה של ההשקעה עלה- ניתן לביטול עד למלוא סכומו במידה שסכום בר

  .'ג9 נוסף ראה באור
 

  נכסים בלתי שוטפים המסווגים כמוחזקים למכירה  .כב
  

כאשר יישובם ייעשה בעיקר , נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה    
האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים . באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך

קיימת תוכנית לאיתור , החברה למכירהקיימת מחויבות של , למכירה מיידית במצבם הנוכחי
. להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג) highly probable(קונה והמימוש צפוי ברמת ודאות גבוהה 

נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד בדוח 
  . ההוגן בניכוי עלויות מכירהלפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים , על המצב הכספי

  
ן להשקעה המוצג על פי מודל השווי ההוגן המסווג כנכס המוחזק למכירה בהתאם לאמור "נדל    

במסגרת , ממשיך להיות מוצג בהתאם למודל זה ומוצג בדוח על המצב הכספי בנפרד, לעיל
  .נכסים מוחזקים למכירה

      
  מסים על ההכנסה  .כג
  
ים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד למעט אם הן מתייחסות תוצאות המס בגין מסים שוטפ    

  .לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או ישירות להון
  

  מסים שוטפים  .1
  

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
ות המס וכן התאמות נדרשות בקשר לחב, עד לתאריך הדיווח, חקיקתם הושלמה למעשה
 .לתשלום בגין שנים קודמות
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  מסים נדחים  .2
  

יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או 
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה , ההתחייבות תסולק
  . עד לתאריך הדיווח

  
. שלא צפוי ניצולם הם מופחתיםבכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה 

הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי , במקביל
  .כל הפחתה והכרה כאמור נזקפות לרווח או הפסד. מוכר נכס מס נדחה מתאים

  
 substantially(ן להשקעה המוחזק במטרה להשיב את מרבית "המסים הנדחים בגין נדל

all (נמדדים לפי , הטבות הכלכליות הגלומות בו בדרך של מימוש ולא בדרך של שימושה
  .על בסיס מימוש ולא שימוש, אופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס

 REITהקבוצה זוקפת מסים נדחים בגין חלוקת רווחים של חברה מאוחדת הנחשבת קרן 
וזאת לפי , בעלי המניותלחלק את מרבית רווחיה לצורכי מס ל  REIT-בשל מדיניות קרן ה

  ).'ב25ראה פרטים נוספים בבאור (  REIT-שיעור החזקותיה של הקבוצה בקרן ה
  

והאופן שבו הקבוצה , )Single asset entities(במקרים בהם הקבוצה מחזיקה בחברות נכס 
צופה לממש את ההשקעה הוא על ידי מכירת מניות חברת הנכס ולא על ידי מימוש הנכס 

 inside(צה מכירה במסים נדחים בהתייחס להפרשים הזמניים הפנימיים הקבו, עצמו
differences(  הנובעים מהפער בין בסיס המס של הנכס לבין ערכו בספרים ובמידה
הנובעים מהפער  )outside differences(גם ביחס להפרשים הזמניים החיצוניים , ורלוונטי

הקבוצה המחזיקה בנכסים נטו של בין בסיס המס של מניות חברת הנכס לבין חלק 
  .חברת הנכס בדוחות המאוחדים

  
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש 

כל עוד קרוב לוודאי שמכירת ההשקעות בחברות מוחזקות , ההשקעות בחברות מוחזקות
ם נדחים בגין חלוקת לא מובאים בחשבון מסי, כמו כן  . אינה צפויה בעתיד הנראה לעין

מאחר שחלוקת דיבידנד אינה כרוכה בחבות , רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים
  .מס נוספת או בשל מדיניות הקבוצה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת

  .'א2ראה באור , על המסים הנדחים לעניין השפעת חוק הריכוזיות
  

ימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף מסים נדחים מקוזזים אם קי
כנגד התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה 

  .רשות מס
  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .כד
  
עובדים ונושאי משרה בקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה     

וחלק מהעובדים ונושאי , )עסקאות המסולקות במכשירים הוניים -להלן (למכשירים הוניים 
המשרה זכאים להטבות המסולקות במזומן ומחושבות על בסיס עליית ערך מניות החברה 

  . )עסקאות המסולקות במזומן -להלן (
  

  
  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

  

פי השווי - עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים עם עובדים ונושאי משרה נמדדת על  
השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש . ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו במועד ההענקה

  .במודל הערכה מקובל
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מוכרת ברווח או הפסד ) 28ראה פרטים בבאור (עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים   
יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ומסתיימת במועד 

במקרה של אי השלמת ). תקופת ההבשלה -להלן (שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול 
  .נסהההוצאה המצטברת שהוכרה מוכרת כהכ, תקופת ההבשלה שלא בשל תנאי שוק

  

ההוצאה המוכרת הינה , במקרה של שינוי בתנאים של הענקה המסולקת במכשיר הוני  
ביטול הענקה מטופל כאילו הבשילה . ההוצאה שהיתה מוכרת אילו לא היה שינוי בתנאים

אם ההענקה שבוטלה , עם זאת. למועד הביטול וההוצאה שטרם הוכרה מוכרת מיידית
כשינוי תנאי ההענקה המקורית  מטופלותשתיהן , פיתכהענקה תחלי, מוחלפת בהענקה חדשה

  .כאמור לעיל
  

  עסקאות המסולקות במזומן
  

עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש     
השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת . במודל הערכה מקובל

כאשר , נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי ההוגן עד לסילוקהההתחייבות . התחייבות
  .שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח או הפסד

 

  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .כה
  

  : בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים
  

  הטבות עובד לזמן קצר  .1
  

 12מסולקות במלואן לפני הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות 
חודשים לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 

הבראה והפקדות מעסיק , מחלה, ימי חופשה, הטבות אלו כוללות משכורות. המתייחסים
התחייבות בגין בונוס במזומן או . לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או , רווחיםתוכנית להשתתפות ב
משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד 

  .באופן מהימן את הסכום
  

  הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות 
  .גדרות וכן כתוכניות להטבה מוגדרתהפקדה מו

  

שלפיהן הקבוצה משלמת תשלומים קבועים , לחברות הקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת
מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן 
לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות 

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין . ופה השוטפת ובתקופות קודמותהעובד בתק
פיצויים או בגין תגמולים מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת 

  .שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים
  

דיני סיום תאם להקבוצה מפעילה תוכנית הטבות מוגדרת בגין תשלום פיצויים בה, כמו כן  
זכאים עובדים לקבל פיצויים , אלו דיניםבהתאם ל. במדינות בהן פועלת הקבוצההעסקה 

ההתחייבות בדוחות , ככל שרלוונטי. בנסיבות מסויימות עם פיטוריהם או עם פרישתם
  .24ראה באור , הכספיים נאמדת על בסיס הערכה אקטוארית

  הכרה בהכנסות  .כו
  

צפוי , ההכנסות מוכרות בדוח רווח או הפסד כאשר ההכנסות ניתנות למדידה באופן מהימן    
שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין 

  . העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן
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  הכנסות משכירות
  

הכנסות משכירות . ופת השכירותהכנסות משכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תק  
מוכרות כהכנסה בהתאם , בהן קיימת עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה

הכנסות . וזאת רק כאשר קיימת וודאות לגבי גביית הפרשי שכירות בעתיד, לשיטת הקו הישר
פת השכירות מוצגות בניכוי הפחתת תמריצי חכירה שניתנו לשוכרים בקו ישר על פני תקו

  .באותם המקרים בהם השוכרים הם המוטב העיקרי מהתמריצים, השכירות
  

  הכנסות ממכירת מקרקעין ודירות מגורים
  

הכנסות ממכירת מקרקעין ודירות מגורים מוכרות כאשר הסיכונים וההטבות העיקריים 
הכנסות מוכרות רק במועד שבו לא קיימות אי וודאויות . הכרוכים בבעלות עברו לרוכש

וכאשר לא , כאשר העלויות הקשורות ידועות, משמעותיות ביחס לגביית התמורה מהעסקה
האמור , בדרך כלל. לדירת המגורים שנמסרה/קיימת מעורבות ניהולית נמשכת ביחס לקרקע
מסירת דירת המגורים לרוכש ותשלום מלוא , מתקיים עם סיום החלק המשמעותי מהבנייה

האמור מתקיים בדרך כלל עם מסירת החזקה , ין מקרקעיןלעני. מחיר הדירה על ידי הרוכש
  .במקרקעין

  

  פי חוזי הקמה- הכנסות מעבודות על
  

פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים -פי חוזה הקמה מוכרת על-ההכנסה מעבודות על
, גביית ההכנסות צפויה, ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן: כל התנאים הבאים

לא קיימת אי ודאות , כות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימןהעלויות הכרו
מהותית באשר ליכולת הקבוצה להשלים את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח 

שיעור ההשלמה נקבע על בסיס העלות בפועל מול . ושיעור ההשלמה ניתן לאומדן מהימן
פי -כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות עלכל עוד לא מתקיימים . העלות הכוללת החזויה

הצגת ) ("Probable(אשר השבתן צפויה , מוכרת הכנסה בגובה עלויות שהוצאו, חוזה הקמה
במסגרת , לגבי עבודות שבהן צפוי הפסד נזקפת הפרשה למלוא ההפסד הצפוי"). מרווח אפס
  .עלות המכר

  

  רווח למניה  .כז
  

וח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה במספר הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרו    
ברווח הבסיסי למניה נכללות רק . המניות הרגילות הממוצע המשוקלל שקיים במהלך התקופה

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק בחישוב . מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה
או מגדילה את ההפסד הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מקטינה את הרווח למניה 

מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות , בנוסף. למניה מפעילות נמשכת
. ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה, ברווח המדולל למניה רק עד למועד מימושן

חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח הבסיסי והמדולל למניה 
  .מוכפל במספר המניות שבידי החברה, לפי העניין, אותן חברות מוחזקות של

  

  הפרשות  .כח
  

משפטית או (הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה ,  IAS 37-בהתאם ל    
צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על , כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר) משתמעת

  . מנת לסלק את המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן
  

  עלויות אשראי בגין נכסים כשירים  .כט
  
מכירתו לתית להכנתו לשימושו המיועד או נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעו    

ן להשקעה בפיתוח או פיתוח מחדש ומלאי בניינים ודירות למכירה הדורש פרק "והוא כולל נדל
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הקבוצה מהוונת עלויות אשראי המיוחסות לרכישה . זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה
  .ופיתוח של נכסים כשירים

  
עלויות  כוללת אתל נכסים אלה בשווי הוגן לא המדידה ש, ן להשקעה בפיתוח"לגבי נדל    

 ואבדוח רווח  את הוצאות המימון מציגההקבוצה . האשראי שנוצרו במהלך תקופת הפיתוח
  .הוונו לנכסים אלו לפני מדידתם בשווי הוגןשעלויות האשראי מ בניכויהפסד 

  
ות הפעולות להכנת מתחיל, היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו    

ונגרמו עלויות אשראי ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות לשימושו המיועד הנכס 
הסכום של עלויות האשראי המהוון . להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו

בתקופת הדיווח כולל מלבד עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון 
  .ללמשוק

  
  מגזרי פעילות  .ל
  
  :מגזר פעילות הינו רכיב של הקבוצה העונה על שלושת התנאים הבאים    

  
עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו   .1

  ;לרבות הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה, הוצאות
  
באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי תוצאותיו התפעוליות נסקרות   .2

על מנת לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו לו ועל מנת להעריך את , של הקבוצה
  וכן; ביצועיו

  

  .קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין  .3
  

    חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני   .לא
 

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   -  2שלב 
,   רכיב מימון משמעותי, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, קביעת מחיר העסקה  -  3שלב 

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

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

  . מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן
  

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

  
לאמוד את , בשלב זה, אך אין ביכולתה, קןהחברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של הת

 .על הדוחות הכספיים, אם בכלל, השפעתו
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9 IFRS  מכשירים פיננסיים  
  

, מכשירים פיננסיים - IFRS 9פירסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014בחודש יולי 
תמקד מ) התקן -להלן ( IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים -  IAS 39המחליף את 

 IASבעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
39.  
  

בתקופות . התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים 

  :הבאים
  

נכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את ה  -
  .תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם

  

לקבל , במועדים מסויימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  -
  .תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן

  

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי 
התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי . הוגן

  .חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
  

וההפרשים ייזקפו , נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן
אם . על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר, כולל אחר) הפסד(לרווח והפסד או לרווח 

חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או , מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר
  . הפסד

  

לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות 
IAS 39 לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן .  

 -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות , לפי התקן
  . כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. ווח כולל אחרייזקף לר

  

  . התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור 
  

. אימוץ מוקדם אפשרי. 2018, בינואר 1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
לאמוד את , זהבשלב , 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 - לקיומו של עסק ב אלא לפי המבחנים
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 

  .יה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספייםלא צפו לתיקון. או לאחריו
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  הכספיים הדוחות על חקיקה השפעות  - :א2 אורב

      
  הריכוזיות וצמצום התחרות לקידום החוק

      
 חוק(" 2013-ד"התשע ,הריכוזיות וצמצום התחרות לקידום חוק ברשומות פורסם 2013 דצמבר בחודש

 נדבכים שלושה באמצעות הישראלי במשק הריכוזיות רמת את להפחית מטרתו אשר ,")הריכוזיות
 הפרדה )ב( ;פירמידיאלי במבנה החזקה על תאגידי ממשל וכללי מבניות מגבלות הטלת )א( :מרכזיים

 הקצאת על מגבלות הטלת )ג( ;משמעותית פיננסית ופעילות משמעותית ריאלית בפעילות החזקה בין
 לצמצום הועדה שפירסמה המשמעותיים הריאליים התאגידים ברשימת נכללת החברה  .המדינה נכסי

  .2014 דצמבר חודש במשך הריכוזיות
    

 2014 ,בדצמבר 31 וםלי הכספיים הדוחות על החדשה החקיקה של ההשפעה ,החברה להערכת
   .מהותית אינה החקיקה ולתבתח נכללות אשר מוחזקות חברות בגין הנדחים המסים יחוס על לרבות

    
       

  
 

    מזומנים ושווי מזומנים-: 3באור 
    
   :ההרכב .א 
 בדצמבר 31   
   2014 2013 
 ח"מליוני ש   
     
 476  543  מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית  
 542  107  פקדונות לזמן קצר  

    650  1,018 
     

 
חלק מן המזומנים המופקדים בתאגידים הבנקאיים נושאים ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי .ב

 ).0.5%עד  - לתאריך הדיווח (ריבית בגין הפקדות בנקאיות יומיות 
  

 

הנקבעת בהתאם לתקופת, 0.35%-0.01%הפקדונות נושאים ריבית בשיעור שנתי של  .ג
 .הפקדונות

 .37ראה באור , ההצמדה של המזומנים ושווי המזומניםבאשר לתנאי  .ד 



  מ"בע גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

 

211  

   פקדונות והלוואות לזמן קצר: א4באור
    

   :ההרכב 
 בדצמבר 31   
   2014 2013 
 ח"מליוני ש   
  הלוואות 
  
 57  1חלויות שוטפות של הלוואות לא שוטפות 
 161  156 )1(הלוואות  

 157  218 
  פקדונות 
  
 37  -פקדון מיועד לרכישת נכסים 
 152  151)2(מזומנים מוגבלים במוסדות בנקאיים 
 45  17)3(פקדונות בתאגידים בנקאיים 
 52  43)4(פקדונות חוזי רכישה ואחרים 

 211  286 

 368  504 

 
נושאות ריבית שנתית בשיעור ממוצע, מובטחות בשעבוד נכסים, FCRהלוואות שניתנו על ידי  )1(

 . 2015ועומדות לפרעון בשנת  9.6%של 
   

 

ח אשר"מליון ש 105-כולל מזומנים בחשבונות ליווי בנקאיים של פרויקטים למגורים בסך של כ )2(
-בסך של כ FCR - ומזומן מוגבל ב 0.29%-0.01%משועבדים ונושאים ריבית שנתית בשיעור של 

 . ח"מליון ש 46
   

 
לתקופתהנקבעת בהתאם , 0.05%עד  פקדונות בבנקים הנושאים ריבית שנתית בשיעור של )3(

 .הפקדונות
      

 
לצורך 0.35%ח מזומן מוגבל הנושא ריבית שנתית בשיעור של עד "מליון ש 25- כולל סך של כ )4(

 . שיפוי בקשר למכירת נכסים
      
 .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של השקעות והלוואות לזמן קצר 

 
   ניירות ערך סחירים-: ב4באור

    
 בדצמבר 31  
  2014 2013 
 ח"מליוני ש  
  :ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
    
 69  103  מניות 
 22  9  אגרות חוב 
    
  112  91 
    
 9  187 )11באור(ניירות ערך זמינים למכירה 

  299  100 
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    לקוחות והכנסות לקבל -: 5באור 
   

   :ההרכב .א 
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    
      
 192  182  )להלן' ראה סעיף ה(נטו , חובות פתוחים  
 11  10  המחאות לגבייה  
 486  344  )1(הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה   

    536  689 
    
   הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה )1(  
      
 3,864  4,895  עלויות שנצברו בתוספת רווחים שהוכרו   
 3,378  4,480  חשבונות על התקדמות העבודה -בניכוי    
     415(*  486 
      
 .10לפרטים נוספים ראה באור . מליון אשר מוצגות בזמן הארוך 71כולל הכנסות לקבל בסך  *) 
       

 .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של לקוחות. חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית .ב 

 

מסך 10%ההכנסות ממנו עלו על לקבוצה אין שוכר מהותי אשר  2013-2014בשנים  .ג
 .ההכנסות מהשכרה

 

.אין חובות מהותיים של לקוחות בפיגור שלא נכללו במסגרת קבוצת החובות המסופקים .ד
םניצגת סכומים שטרם הגיע מועד פרעויתרת ההכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה מי

 .לתאריך הדיווח

 :מסופקיםלהלן התנועה בהפרשה לחובות  .ה 
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    
      
 45  46  יתרה לתחילת השנה  
 26  17  יתרות שהופרשו במהלך השנה  
 )21( )14( יתרות שהופחתו  
 )4( )1( הפרשי תרגום מטבע חוץ  

 46  48  יתרה לסוף השנה  
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    חייבים ויתרות חובה -: 6באור 
   

   :ההרכב .א 
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    
      
 57  104  *)מוסדות ממשלתיים   
 89  96  הוצאות מראש  
 17  6  חייבים בגין מימוש נכסים  
 4   5  נכס בחכירה מימונית   
 30  30  ריבית לקבל מעסקאות משותפות  
 5  6  מקדמות לספקים  
 13  10  בעלי מניות בחברות מוחזקות  
 87  46  אחרים  

    303  302 
      

  
כמו גם זיכוי, ן ומסים עקיפים לקבל"היתרה כוללת בעיקר הוצאות מראש בגין מסי נדל *)

 .יורק-ח בקשר עם תוכנית להגנת הסביבה במדינת ניו"מליון ש 60- מס לקבל בסך של כ
   
 .37ראה באור , לתנאי הצמדה של חייבים ויתרות חובה .ב 

 
        למכירהמלאי בניינים ודירות  -: 7באור 

       
 .המלאי כולל קרקעות ובניינים בהקמה אשר מוקמים בחלקם עם שותפים .א 
 :להלן יתרות מלאי הבניינים והמקדמות לפי מדינות  
  
מקדמות ממזמיני   
 ומרוכשי דירות *)מלאי בניינים   
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2014 2013 
 ח"מליוני ש    
        
 267  304  622  575  דירות בהקמה בישראל ובסלובקיה  
 -  -  70  13  דירות בהקמה בקנדה   

    588  692  304  267 
   

 *)   )ח"מליון ש 21- כ - 2013. (גמורותח בגין דירות "מיליון ש 11כולל , לתאריך הדיווח
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 ) המשך(מלאי בניינים ודירות למכירה  -: 7באור 
       

:צפי מימוש המלאי ומקדמות ממזמיני עבודות .ב 
  
מקדמות ממזמיני   
 ומרוכשי דירות מלאי בניינים  
 בדצמבר31   
   2014 2013 2014 2013 
 ח"מליוני ש   
       
 235  275  396 385החודשים הקרובים-12מימוש ב  
 32  29  296 203החודשים הקרובים12-מימוש מאוחר מ  
       
   588 692  304  267 

  ירידת ערך מלאי  .ג

  ). ח"מליון ש 19-כ – 2013בשנת (ח "מליון ש 37בסך נזקפה ירידת ערך מלאי  2014בשנת 
  

  פרטים בדבר חוזי המכירה של הקבוצה  .ד

) 2013חוזי מכירה בשנת  126(חוזי מכירה  98-בהקבוצה  התקשרה 2014במהלך שנת 
  .)2013ח בשנת "מליון ש 195-כ(ח "מליון ש 192-שתמורתם הכוללת נאמדת בכ

  
כוללת חוזי מכירה שתמורתם ה 513-בהקבוצה במצטבר  התקשרהעד לתום תקופת הדיווח 

  .ח"מליון ש 787 -נאמדת בכ
  

 בשניםח "מליון ש 10- ח וכ"מליון ש 5-בסך של כ שהוונועלות המלאי כוללת עלויות אשראי   .ה
  .בהתאמה, 2013- ו 2014

  
ח "שמליון  2הינה  2013- ו 2014, בדצמבר 31יתרת מלאי קרקעות בלתי שוטף בישראל לימים   .ו

  .בהתאמה, ח"מליון ש 23 -וכ

  .עלת הקבוצה לשינוי ייעוד הקרקעות למגוריםפו לתאריך הדיווח
  

 .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ז
  

 

    נכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה -: 8באור 
   

  :הרכב נכסים מוחזקים למכירה .א 
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    
      
 548  948 *)ן להשקעה"נדל  
 63  98 קרקעות  
      
    1,046  611 

אשר אינם מהווים, FCR-יתרת נכסים מוחזקים למכירה מורכבת בעיקר מנכסים מניבים ב *)  
    .נכסי ליבה

   
 .כוללות בעיקר הלוואות המובטחות בנכסיםהתחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה .ב 
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      השקעות בחברות מוחזקות -: 9באור 

 )כולל הפרשים מקוריים(הרכב ההשקעה בחברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  .א 

 בדצמבר 31      
     2014 2013 
 ח"מליוני ש      
 4,277  4,079  )להלן' ראה סעיף ג( ATR - עסקה משותפת   
 835  1,153  )1(עסקאות משותפות אחרות   
 52  103  חברות כלולות  

      5,335  5,164 
 743  878  )2(הלוואות   
    6,213  5,907 

ן מניב "לות ומפתחות נדלעפמת, עסקאות משותפות המנהלותבין היתר השקעה בכולל  )1(
 ,)ח"מיליון ש 162 -  2013(ח בשבדיה "מליון ש 195ואשר לתאריך הדיווח כולל סך של 

ח "מליון ש 465סך של  )ח"מליון ש 258 -2013(ח בארצות הברית "מליון ש 216- סך של כ
 -בח "מיליון ש 195-כסך של כולל השקעה ב, בנוסף .)ח"מליון ש 125  -2013(בקנדה 

Ronson Europe N.V )2013 - 209 ח"מליון ש.(           
צמודות למדד ח "מליון ש 100-אשר מתוכן כח "מיליון ש 209- של כ כולל הלוואות בסך )2(

ח אינן "מליון ש 63- וכ 8.5%ור של המחירים לצרכן בישראל ונושאות ריבית שנתית בשיע
, בנוסף. אשר מועד פרעונן טרם נקבע 3.23%צמודות ונושאות ריבית שנתית של 

מיליון אירו מתוכן  105- אשר כ) ח"מיליון ש 669- כ(מיליון אירו  142הלוואות בסך של 
והיתרה נושאת ריבית  2023בינואר לפרעון  6%נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

    .ומשמשת להקמת נכס בפיתוח 1.3%-כשתנה בשיעור שנתי של מ
  

 
חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני כולל הפחתות הפרשים .ב

 ):בהתאם לשיעור ההחזקה בהן בתקופה(מקוריים 
       
      - עסקאות משותפות   
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
         
 159  127  )98( )להלן' ראה סעיף ג( ATR - ) הפסד(רווח נקי   
 ATR(  101  21  87למעט (רווח נקי   
 10  )26( )38( כולל אחר) הפסד(רווח   
       
 256  122  )35( כולל) הפסד(רווח   
       
      -חברות כלולות   
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
    
 53  1  9  רווח נקי  
 -  1  4  רווח כולל אחר  
       
 53  2  13  רווח כולל  
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  מידע נוסף בגין השקעות בחברות מוחזקות
  

  )חברה בשליטה משותפת(  ATR-השקעה ב  .ג
  

מהון המניות וזכויות ההצבעה של  41.2%-מחזיקה החברה בכ, 2014, בדצמבר 31ליום  .1
ATR )מניות ). בדילול מלא 40.8%-בכATR רשומות למסחר בבורסת וינה ובבורסת ה-

Euronext מחיר מניית  2014, בדצמבר 31ליום . באמסטרדםATR  אירו ול 4.09הינו-ATR 
  . מליון מניות מונפקות 375.5- כ
  

בדוחותיה הכספיים לפי שיטת השווי המאזני בשל  ATR-החברה מטפלת בהשקעתה ב
 Apolloמקבוצת  CPI European Fundלפי הסכם בעלי מניות עם , ATR-שליטה משותפת ב

Global Real Estate Mangement L.P ) להלן- CPI .(למיטב ידיעת החברה ,CPI  מחזיקה
מהון המניות וזכויות  13.9%- המהוות כ ATRמליון מניות  52.1-לתאריך הדיווח בכ

 .3'א26ראה גם באור , ATRההצבעה של 
  

מליון מניות  521-כ CPI -רכשה חברה בת בבעלותה המלאה של החברה מ 2015בינואר 
ATR  אשר היוו למיטב ידיעת החברה את מלוא החזקתה במניותATR . בעקבות הרכישה

ולפיכך  ATR-והפכה לבעלת השליטה היחידה ב ATRממניות  55%-מחזיקה החברה כ
לפרטים . 2015עון הראשון לשנת בדוחות הכספיים של החברה החל מהרב ATRתאוחד 

 .'א40נוספים ראה באור 
  

 
    :)ATR  )%100 מידע כספי תמציתי של  .2 

   
   - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי    
     
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    
      
 1,431  1,984  מזומנים ושווי מזומנים   
 238  533  )למעט מזומנים ושווי מזומנים(נכסים שוטפים אחרים    
 14,288  13,768  *)נכסים לא שוטפים    
 )26( )159( התחייבויות פיננסיות שוטפות    
 )394( )391( התחייבויות שוטפות אחרות    
 )4,729( )5,783( *)התחייבויות לא שוטפות    

 10,808  9,952  נכסים נטו   
      
   ).להלן 3סעיף (כולל הפרשים מקוריים *)        
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   ):ATR  )100% מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל של  
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
       
 1,324  1,345  1,372  הכנסות 

 118  206  133  נטו, הוצאות מימון 
 99  71  99  מסים על ההכנסה 
 475  365  )256( ) *)הפסד(רווח  נקי  
 )41( )34( )57( הפסד כולל אחר 

 434  331  )313( כולל) הפסד(רווח  

 ATR  171  139  107-דיבידנד שהתקבל מ 

 5  )1( )18( כולל הפחתת הפרשים מקוריים 

    הפחתת הפרשים מקורייםכולל *)      
 

   ATR -ליתרת ההשקעה של הקבוצה ב  ATR התאמת הנכסים נטו של  .3 
       
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    
      
 10,808  9,952  ראה פירוט לעיל -נכסים נטו   
 )ATR )17( )17זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות   
 34  19  יתרת הפרשים מקוריים  
      
 10,825  9,954  נכסים נטו מתואמים  
 ATR 41.2% 39.8%- שיעור החזקה ב  
 4,311  4,098  מתואמיםחלק הקבוצה בנכסים נטו   
 )34( )19( יתרת הפרשים מקוריים  

 4,277  4,079  יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים  

 ATR  2,988  2,985שווי שוק של השקעה במניות   
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  :2014, בדצמבר 31הקיימים ליום  ATRכתבי אופציה של  .4
  

  

  סדרה

תוספת  
מימוש 
 למניה 

שנת 
  הפקיעה

כמות כתבי
אופציה 
*) באלפים

  4,964 2015-2023 אירו 3.89  )2009-2013תוכניות (אופציות לעובדים ומנהלים   
  

ימלי אלפי כתבי אופציה צברו את הוותק המינ 3,151- כ, 2014, בדצמבר 31ליום *) 
ר "כתבי אופציה שהוענקו ליוהיתרה כוללת  ;הדרוש להקניית זכות למימושם

אלפי כתבי אופציה שהוענקו  1,533- וכ, 'ג38של החברה ראה באור הדירקטוריון 
  .ATR -לדירקטורית בחברה כנושאת משרה ב

  

    :ATR-מידע נוסף לגבי ההשקעה ב .5
  

ATR  מרכזים מסחריים בעיקר של  ,ן מניב"נדל המנהלת והמפתחת של, הבעליםהינה
, פוליןבעיקר ב, ופהמרכז ומזרח אירבמדינות  ונכסים קמעונאים אחרים בגדלים שונים

לתאריך  ATRן להשקעה בדוחות הכספיים של "ערך הנדל. וסלובקיה רוסיה ,כיה'צ
מניבים בגין נכסים ) ח"ליארד שימ 12.2-כ(מליון אירו  2,591-הסתכם בכ) 100%( הדיווח

שיעור התשואה . קרקעות לפיתוח עתידיבגין ) ח"מיליארד ש 1.7- כ(מליון אירו  365-וכ
לימים  ATRבגין הנכסים המניבים באזורי הפעילות של , ם בהערכות השוויהממוצע הגלו

  . בהתאמה, 8.2%- ו 8.0%הוא  2013- ו 2014, בדצמבר 31
  

  ATRמליון מניות של  5.3 - רכשה החברה במהלך המסחר בבורסה כ 2014במהלך שנת 
כתוצאה מהרכישות עלה שיעור החזקת ). ח"מליון ש 98-כ(מליון אירו  20.7- בתמורה לכ
מאחר ובעקבות העסקה נותרה לחברה שליטה משותפת . 41.2% - לכ ATR - החברה ב

, ח"מליון ש 47-החברה הכירה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כ ATR - ב
  .המוצג בסעיף הכנסות אחרות

  
  

, )ח"מליון ש 1,627-כ. (נ.מליון אירו ע 350לציבור  ATRהנפיקה  2014בחודש אוקטובר 
 3.625%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , אגרות חוב אשר אינן מובטחות בשעבוד

  . 2022, ועומדות לפרעון בחודש אוקטובר
 

  .'ד26ראה באור , ATRלעניין תביעות משפטיות שהוגשו כנגד 
  
  

לערכה בדוחות הכספיים כמוצג בסעיף  ATR-ההשקעה ב לאור הפער בין שווי השוק של
התקשרה החברה עם מעריך שווי בלתי תלוי לבחינת הסכום בר השבה של , לעיל 1

שווי השימוש של . IAS 36-אשר נקבע על בסיס שווי השימוש בהתאם ל ATR-ההשקעה ב
ת בהתאמות שונות כגון הפחת ATRחושב על בסיס ההון העצמי של  ATR-ההשקעה ב
פרמיה לגודל , התאמת עתודה למס והתחייבויות פיננסיות לשווי ההוגן, הוצאות מטה

  . ATR - נקבע כי לא חלה ירידת ערך של ההשקעה ב, בהתאם לבחינה האמורה. ואחרות
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  מידע נוסף בגין השקעות בחברות מוחזקות
 

  )מאוחדת(   EQY-השקעה ב  .ד
 

זכויות ההצבעה של ומהון המניות  43.3%-מחזיקה החברה בכ, 2014, בדצמבר 31ליום  .1
EQY  )כולל היחידות ההמירות שהוקנו ל, בדילול מלא 39.4%-כ-LIH ,  6ראה סעיף 
מחיר מניית  2014, בדצמבר 31ליום . NYSEרשומות למסחר בבורסת  EQYמניות ). להלן
EQY  דולר ול 25.36בבורסה הינו - EQY מליון מניות מונפקות 124.3 -כ. 

  
למרות ששיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה , בדוחות הכספיים EQYהחברה מאחדת את 

  .'ג2ראה באור , עקב קיום שליטה אפקטיבית 50%-נמוך מ EQY-הפוטנציאליות ב
  

  :  EQY - הערך בספרי החברה ושווי השוק של ההשקעה ב
 

 2013בדצמבר  31 2014בדצמבר  31    

    
 שווי 

 מאזני 
 שווי 
 שוק

 שווי 
 מאזני 

 שווי 
 שוק

 ח"מליוני ש    
        
 4,143  3,413  5,312  4,282  מניות   
    
        
 :IFRSלפי תקני  EQYמידע כספי תמציתי של  .2  
        
    - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי    
 בדצמבר 31      
      2014 2013 
 ח"מליוני ש      
        
 269  249    נכסים שוטפים   
 14,078  16,459    *)נכסים לא שוטפים    
 )263( )746(   התחייבויות שוטפות   
 )5,492( )4,998(  *)התחייבויות לא שוטפות    
        
 8,592  10,964    נכסים נטו   

        
     :מיוחס ל   
 3,413  4,282    עלי מניות החברהב   
 5,179  6,682   זכויות שאינן מקנות שליטה   
    10,964  8,592 
     
   .כולל מוניטין והתאמה בגין עתודה למסים נדחים*)      
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      -מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל    
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
         
 1,261  1,210  1,188  הכנסות   
 748  1,075  1,005  *)רווח נקי    

 )25( 37  )13( כולל אחר) הפסד(רווח    

 723  1,112  992  כ רווח כולל"סה   
       
    :מיוחס ל   
 321  505  588  בעלי מניות החברה   
 402  607  404  זכויות שאינן מקנות שליטה   

     992  1,112  723 
       

   
 דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות 

 251  246  254  שליטה   

       
 .'ב25ראה באור , כולל התאמה בגין הוצאות מסים נדחים*)     

 
   -המזומנים מידע כספי תמציתי על תזרימי    
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
       
 589  484  539  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת   

   
 ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 )1,249( 440  72  השקעה) לפעילות   

   
 ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 721  )930( )604( מימון) לפעילות   
       
 61  )6( 7  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה    
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  :2014 ,בדצמבר 31הקיימים ליום   EQYכתבי אופציה של  .3
  

  

  סדרה

תוספת 
מימוש 

ממוצעת 
  למניה

שנת 
  הפקיעה

כמות מניות
הניתנות 
למימוש 
  באלפים

  1,208 2015-2024  $ 22.37   *)לעובדים ומנהלים כתבי אופציה  
  

שעדיין לא צברו את ותק הזמן לתאריך הדיווח אלפי כתבי אופציה  250 כולל  *)
   ).Vesting Rights(המינימלי הדרוש להקניית זכאות למימושם 

  
4. EQY מנהלים ועובדים בה מניות רגילות בעלות תקופות חסימה , קצתה לדירקטוריםה

, ר דירקטוריון החברה"ר דירקטוריון החברה והסגן הפעיל ליו"כולל ליו(") יחידות("שונות 
אשר טרם  יחידותאלפי  180כולל  EQYלתאריך הדיווח הון המניות של ). 'ג38ראה באור 

אלו מוקנות זכויות הצבעה וזכות  יחידותל. המינימלית לסיום חסימתןצברו את התקופה 
 . לקבלת דיבידנדים

  

בתמורה , דולר למניה 23.3מליון מניות במחיר  3.8- לציבור כ EQYהנפיקה  2014 בשנת .5
העניקה לחתמי ההנפקה  EQY, בנוסף). ח"מליון ש 257-כ(מליון דולר  88.9-כוללת של כ

יום  30אשר פקעה בתום תקופה של , אלף מניות נוספות 574אופציה לרכוש ממנה עד 
  .ממועד סגירת ההנפקה

  
בדרך של הנפקה פרטית לחברה בת בבעלות מלאה של החברה  EQYבנוסף הנפיקה 

 כתוצאה). ח"מליון ש 58-כ(מליון דולר  15.7בתמורה כוללת של  EQYאלף מניות  675
והקבוצה  43.9%-לכ 45.0%-מכ EQY - ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב, מההנפקה

לפרטים בדבר   .ח שנזקף לקרנות הון"מליון ש 45- הכירה בגידול בהון בסך של כ
  .'ה40ראה באור , לאחר תאריך הדיווח EQYהנפקת מניות 

  
  

באמצעות מיזם  C&C (US) No. 1 Inc.  ("CapCo")רכישת  את EQYהשלימה  2011 בשנת .6
חברת   Liberty International Holdings ("LIH") Limited עם ")התאגיד המשותף("משותף 
 במסגרת . Capital Shopping Centers Group Plcלשעבר, Intu Properties Plcל בת ש
ף ובתמורה תלתאגיד המשו CapCoאת מלוא הון המניות של  LIHהעבירה , העסקה

ואשר  בתאגיד המשותף 22%- המקנות כ, מליון יחידות 11.4-כ ,בין היתר, הוקצו לה
או ) בכפוף להתאמות מסויימות( EQYמליון מניות רגילות של  11.4- ניתנות להמרה ב

-היחידות אינן מקנות זכות הצבעה ב). היחידות - להלן ( EQYלפי בחירתה של , במזומן
EQY וצה והקב. אך משתתפות בחלוקת דיבידנדים מהתאגיד המשותף-LIH  התקשרו

 LIHומאידך  LIHלפיו תתמוך הקבוצה במינוי דירקטור אחד לבחירת , בהסכם בעלי מניות
וכן , זאת בהתקיים תנאים מסוימים, תתמוך במינוי יתר הדירקטורים על ידי הקבוצה

 ). זכות הצעה ראשונה וזכות הצטרפות(נקבעו כללי עבירות מניות בין הצדדים 
 

   )מאוחדת( FCR - השקעה ב  .ה
  

מהון המניות וזכויות ההצבעה של  44.0%-כמחזיקה החברה ב, 2014, בדצמבר 31ליום  .1
FCR )מניות ). בהנחת דילול מלא 40.3%- כFCR רשומות למסחר ב- TSX  31ליום 

מליון  216.4- כ FCR-דולר קנדי ול 18.66הינו  FCRמחיר השוק של מניית  2014, בדצמבר
  .מניות מונפקות

  
בדוחות הכספיים למרות ששיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה  FCRהחברה מאחדת את 

  .'ג2כאמור בבאור , בשל קיום שליטה אפקטיבית, 50%-נמוך מ FCR-הפוטנציאליות ב
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 :   FCR-הערך בספרי החברה ושווי השוק של ההשקעה ב
  

 
 2013בדצמבר  31 2014בדצמבר  31    

    
 שווי 

 מאזני 
 שווי 
 שוק

 שווי 
 מאזני 

 שווי 
 שוק

 ח"מליוני ש    
        
 5,449  4,899  5,962  5,121  מניות   
      
          
 :IFRSלפי תקני  FCRמידע כספי תמציתי של  .2  
        
      - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי    
 בדצמבר 31        
        2014 2013 
 ח"מליוני ש        
          
 1,111  1,173      נכסים שוטפים   
 23,723  25,427      *)נכסים לא שוטפים    
 )2,009( )1,659(     התחייבויות שוטפות   
 )11,940( )13,154(     התחייבויות לא שוטפות   
          
 10,885  11,787      נכסים נטו   

          
       :מיוחס ל   
 4,899  5,121      עלי מניות החברהב   
 5,986  6,666     זכויות שאינן מקנות שליטה   
        
     11,787  10,885 
   .כולל מוניטין*)    
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    -מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל    
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
       
 2,237  2,319  2,103  הכנסות   
 1,517  756  642  רווח נקי   
       
 )7( 13  )28( כולל אחר) הפסד(רווח    

 1,510  769  614  כ רווח כולל"סה   

    :מיוחס ל   
 727  349  272  בעלי מניות החברה   

 783  420  342  זכויות שאינן מקנות שליטה   

     614  769  1,510 

   
 דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות 

 320  335  325  שליטה   
 

   -מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים    
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
       
 706  728  865  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת   
 )1,721( )1,188( )1,037( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה   
 1,275  253  213  מפעילות מימוןמזומנים נטו שנבעו    
       
 260  )207( 41  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה    

 
  :2014, בדצמבר 31הקיימים ליום  FCRכתבי אופציה של  .3

  

  

  סדרה

 

תוספת מימוש
ממוצעת 
  למניה

שנת 
 הפקיעה

כמות מניות
הניתנות 
למימוש 
  באלפים

  2015-20244,956 קנדי $ FCR  (*  16.89של  לעובדים ומנהליםכתבי אופציה   
  

ר "לסגן הפעיל של יו, למנהלים, כולל כתבי אופציה שהוקצו לעובדים  *)
כתבי אופציה שעדיין לא צברו את ותק הזמן  כולל ;)'ג38ראה באור (הדירקטוריון 

 -הניתנים למימוש לכ )Vesting Rights(המינימלי הדרוש להקניית זכאות למימושם 
 .אלפי מניות 1,988

הניתנות להמרה ) RSU(ויחידות חסומות ) DSU(תוכניות להקצאת יחידות נדחות  FCR-ל .4
נכון "). יחידות": להלן(לדירקטורים ומנהלים  FCR ללא תמורה במניות רגילות של

אלפי יחידות הניתנות  1,193- לתאריך הדיווח נותרו במסגרת התוכניות סך של כ
- כ, לתאריך הדיווח). 'ג38ראה באור , באשר ליחידות שהוענקו לבעלי עניין(להקצאה 

 .אלפי יחידות שהוקצו טרם צברו את תקופת הוותק להסרת חסימתן 780
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דולר קנדי  19.06מליון מניות במחיר  5.25-לציבור בקנדה כ FCRהנפיקה  2014בשנת  .5
במסגרת ). ח"מליון ש 323-כ(מליון דולר קנדי  100-של כ בתמורה כוללת בסך, למניה

 55-כ( מליון דולר קנדי 16.8-אלפי מניות בתמורה של כ 883ההנפקה רכשה החברה 
העניקה לחתמי ההנפקה אופציה לרכוש ממנה במחיר ההנפקה  FCR, בנוסף. )ח"מליון ש

. ד סגירת ההנפקהיום ממוע 30אלפי מניות נוספות אשר פקעה בתום תקופה של  787.5
והחברה  44.2%-לכ 44.8%-מכ FCR-בעקבות ההנפקה ירד שיעור החזקת החברה ב

 .ח שנזקף לקרנות הון"מליון ש 11-הכירה בגידול בהון בסך של כ
   

  )מאוחדת( CTY - השקעה ב  .ו
  

מהון המניות וזכויות ההצבעה של  42.8%- מחזיקה החברה בכ 2014, בדצמבר 31ליום  .1
CTY )מניות ). בדילול מלא 42.4%-כCTY בבורסת הלסינקי שבפינלנד רסחרשומות למ .

מליון מניות  593.3- כ CTY-אירו ול 2.58הינו  CTYמחיר מניית  2014, בדצמבר 31ליום 
  .מונפקות

  

- נמוך מ CTY-בדוחות הכספיים על אף ששיעור ההחזקה ב CTYהחברה מאחדת את 
  .'ג2ראה באור  ,CTY-בשל שליטה אפקטיבית ב, 50%

  

 :CTY - הערך בספרי החברה ושווי השוק של ההשקעה ב
  

 
 2013בדצמבר  31 2014בדצמבר  31    

    
 שווי 

 מאזני 
 שווי 
 שוק

 שווי 
 מאזני 

 שווי 
 שוק

 ח"מליוני ש    

 2,663  2,891  3,098  3,338  מניות   
 

 :IFRSלפי תקני  CTYמידע כספי תמציתי של  .2  
        
   - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי    
 בדצמבר 31      
      2014 2013 
 ח"מליוני ש      
        
 367  340    נכסים שוטפים   
 13,854  14,015    *)נכסים לא שוטפים    
 )1,108( )727(   התחייבויות שוטפות   
 )6,994( )5,815(  התחייבויות לא שוטפות   
        
 6,119  7,813    נכסים נטו   
        
     :מיוחס ל   
        
 2,891  3,338    בעלי מניות החברה   
 3,228  4,475   זכויות שאינן מקנות שליטה   
        
       7,813  6,119 

     .כולל מוניטין*)    
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    -מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל  
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש   
      
 1,185  1,193  1,165  הכנסות 
 351  491  426  רווח נקי 

 )56( 162  28  כולל אחר) הפסד(רווח  

 295  653  454  כ רווח כולל"סה 
     
    :מיוחס ל 
 142  322  196  בעלי מניות החברה 
 153  331  258  זכויות שאינן מקנות שליטה 

    454  653  295 

 107  116  162  דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה 

      
 

     -מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים  
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
         
 305  272  313  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
 )520( )808( )482( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
 11  477  157  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 
 4  )3( )4( הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 
       
 )200( )62( )16( ירידה במזומנים ושווי מזומנים 
       

 
 :2014, בדצמבר 31הקיימים ליום  CTYכתבי אופציה של  .3

  
  

  סדרה

 

תוספת 
מימוש 

 *)למניה 
שנת 
 הפקיעה

כמות מניות
הניתנות 
למימוש 

)*)באלפים(

  8,316  2018 אירו 2.68   )2011 תוכנית(אופציות לעובדים ומנהלים   

  

זכויות ובגין חלוקת , בגין הנפקת מניות הטבה ויחס המימוש מותאמיםמחיר המימוש *)  
 - הניתנים למימוש לכאלפי כתבי אופציה  4,728, לתאריך הדיווח .דיבידנד והחזר הון

  .טרם צברו את הוותק המינימלי הדרוש להקניית זכות למימושםאלפי מניות  6,357
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 15%המהוות (מליון מניות  77.9- הנפקה פרטית של כ CTYהשלימה  2014 בחודש יוני .4
 2.65(מליון אירו  206.4-בתמורה כוללת של כ) לאחר ההנפקה  CTYמהון המניות של 

חברה , ")CPPIBEH(" CPP Investment Board European Holdings S.àr.l - ל) אירו למניה
ההנפקה (", Canada Pension Plan Investment Boardבת בבעלותה המלאה של 

 "). הפרטית
  

, מליון מניות בדרך של זכויות 74.2 -הנפקת כ CTYהשלימה  2014 בחודש יולי, בנוסף
"). הנפקת הזכויות("מליון אירו  196.5- אירו למניה ובהיקף כולל של כ 2.65במחיר של 

בתמורה כוללת בסך  CTYמליון מניות  33.0 -החברה רכשה במסגרת הנפקת הזכויות כ
 ). ח"מליון ש 411 - כ(מליון אירו  87.6- כ
  

 CTY - עם השלמת ההנפקה הפרטית והנפקת הזכויות ירד שיעור ההחזקה של החברה ב
החברה , CTY - מאחר ובעקבות העסקה נותרה לחברה שליטה אפקטיבית ב. 42.2%-לכ

   .ח"מליון ש 13-הכירה בקיטון בהון אשר נזקף לקרנות הון בסך של כ
 

 CTYמליון מניות  3.5- רכשה החברה במהלך המסחר בבורסה כ 2014במהלך אוקטובר  .5
כתוצאה מהרכישות עלה שיעור החזקת ). ח"מליון ש 42-כ(מליון אירו  8.8-בתמורה לכ
ח אשר "מליון ש 3- והחברה הכירה בגידול בהון בסך של כ 42.8%- לכ  CTY-החברה ב

 .נזקף לקרנות הון
  

  )קבוצת דורי –להלן (מ "בעדורי . קבוצת אהשקעה ב  .ז
  

אביב ואשר עיקר עיסוקה -חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתלקבוצת דורי הינה 
של פרויקטים בעיקר בתחום המגורים בישראל ) כיזם והן כקבלן מבצעהן ( פיתוחביזום ו

מ "דורי בנייה בע. במניות א 59.7%- לרבות באמצעות החזקה של כ, מזרח אירופהבמרכז וו
בעקיפין קבוצת דורי  מחזיקה, בנוסף. אביב- חברה ציבורית הנסחרת בבורסת תל, ")דורי בניה("

  . ליצור חשמלפרטית תחנת כוח מ המפעילה "ממניות דוראד אנרגיה בע 11.25%
  

  :ושווי השוק של קבוצת דורי בדוחות הכספייםלהלן הערך של ההשקעה בקבוצת דורי 
  

  2013בדצמבר  31  2014בדצמבר 31      

         
  שווי 

  *)מאזני 

  שווי 

  שוק

  שווי 

   *)מאזני 
  שווי 

  שוק

  ח"מליוני ש       

  164  99  53  )20(  )חלק החברה( מניות

                   .כולל הפרשים מקוריים*)       
  

 84.9%-כמחזיקה ב) להלן גזית פיתוח(מ "בע )פיתוח(גזית גלוב ישראל  2014, בדצמבר 31ליום 
חלק החברה . הכספיים יהמהון המניות של קבוצת דורי ומאחדת את קבוצת דורי בדוחות

מחיר מניית קבוצת דורי לתאריך הדיווח . 71.9%בהחזקות בקבוצת דורי לתאריך הדיווח הינו 
 . מליון 234.5-מספר המניות המונפקות של קבוצת דורי לתאריך הדיווח הינו כ. ח"ש 0.32הינו 

 

נמצאו  2014סגירת הדוחות הכספיים של דורי בניה לרבעון השני של שנת במהלך תהליך 
סטיות באומדני ההכנסות והעלויות של פרוייקטים בביצוע של דורי בניה אשר תוקנו בדרך של 

 19שפורסמו מחדש ביום  2013הצגה מחדש שדווחה בדוחות הכספיים של החברה לשנת 
יה גרעון בהון העצמי המיוחס לבעלי המניות שלה לדורי בנ, לתאריך הדיווח. 2014, בספטמבר
   .ח"מליון ש 272-בסך של כ

 

אישר דירקטוריון החברה העמדת הלוואה לגזית פיתוח בסכום של עד  2014בחודש אוגוסט 
השלימה  2014, בספטמבר 28ביום . ח לצורך מתווה להשקעות בהון קבוצת דורי"מליון ש 200

בקבוצת דורי אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של גזית פיתוח את המתווה להשקעות 
  :אשר כלל, קבוצת דורי
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ח בדרך של הנפקה פרטית של מניות קבוצת דורי "מיליון ש 130הנפקת הון בהיקף של   )א(
במישרין (באופן שלאחר ההקצאה שיעור החזקתה של גזית פיתוח , לגזית פיתוח

  .המניות של קבוצת דורימהון  84.9%-על כ עמדבקבוצת דורי ) עקיפיןוב
עד יוני  2014אשראי שהעמידה גזית פיתוח לדורי בניה בין החודשים פברואר המחאת קווי   )ב(

בתמורה , ")קווי האשראי המומחים("ח לקבוצת דורי "ליון שמ 250בהיקף של , 2014
 שטר. ח"מיליון ש 250של . נ.ידי קבוצת דורי לגזית פיתוח בע- להנפקת שטר הון צמית על

עד מחצית . אשר יפרע רק אם קבוצת דורי תחליט על חלוקת דיבידנד, ההון נושא ריבית
  .תחת תנאים מסוימים, משטר ההון המירה למניות קבוצת דורי

קבוצת דורי התחייבה להציע לדורי בניה כי מחצית מקווי האשראי המומחים יומרו למניות   )ג(
 .דורי בניה

אשר משיכתה , ח"מיליון ש 70בוצת דורי בהיקף של עד מגזית פיתוח לק העמדת הלוואה  )ד(
של דורי ) 'סדרה א(תבוצע רק אם וככל שקבוצת דורי תשלים הצעת רכש לאגרות החוב 

 .כאשר גזית פיתוח תהא רשאית לוותר על התנאי האמור לפי שיקול דעתה הבלעדי, בניה
  .לתאריך הדיווח לא נמשכה ההלוואה האמורה

יבה כי הכספים שיתקבלו אצלה במסגרת ההנפקה הפרטית ומשיכת קבוצת דורי התחי  )ה(
הנזילות ותזרים , ההלוואות ממסגרת האשראי ישמשו ברובם המכריע לחיזוק מבנה ההון

ובכללם העמדת אמצעים נזילים בהתאם לצרכיה השוטפים של , המזומנים של דורי בניה
 .דורי בניה

לצורך , ח"מליון ש 50גזית פיתוח בסך של העניקה החברה קו אשראי ל 2014בחודש נובמבר 
לתאריך הדיווח . הענקת הלוואה לקבוצת דורי אשר תשמש לצרכיה השוטפים של דורי בניה

ח מקו "מליון ש 50ח ולמועד אישור הדוחות הכספיים "מליון ש 25ידי גזית פיתוח - נוצלו על
 90-האשראי האמור ב אישר דירקטוריון החברה הגדלת קו 2015בחודש מרס . האשראי האמור

 .ח"מליון ש 140-ל, ח נוספים"מליון ש
  

  :מידע משלים לגבי חברות מאוחדות פרטיות מהותיות בקבוצה .ח 

   
 מדינת

התאגדות

 שיעור
ההחזקה 
 בהון

ובזכויות
ההצבעה

 ערך
ההשקעה 

הלוואות  בדוחות 
 ח"מליוני ש % 2014, בדצמבר 31ליום   

  ProMed Properties Inc 139  100  ב"ארה  - 
   Gazit Germany Betelingungs GmbH & KGCo. 175  100  גרמניה  - 
 1,728  420  84.65  ישראל*)מ "בע) פיתוח(גלוב ישראל -גזית   
  .Gazit Brazil Ltd882  100  ברזיל  - 
       
    2013, בדצמבר 31ליום   

  ProMed Properties Inc 703  100  ב"ארה  - 
   Gazit Germany Betelingungs GmbH & KGCo. 261  100  גרמניה  - 
 1,741  559  82.5 ישראלמ"בע) פיתוח(גלוב ישראל -גזית   
  .Gazit Brazil Ltd 435  100  ברזיל  - 
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מליון כתבי אופציה המירים למניות גזית  1.7 - הקצתה גזית פיתוח כ 2014בחודש נובמבר   )*
 3כתבי האופציה ניתנים למימוש במשך . בדרך של הנפקת זכויות, ללא תמורה, פיתוח

הנושאת ריבית , ח למניה"ש 18.29תמורת תוספת מימוש בסך , שנים ממועד הקצאתם
כל כתבי  מימשה אתהחברה . צמודה למדד וכפופה להתאמות, 6.7% - בשיעור של כ

כנגד , ח"מיליון ש 23.5 -בסכום כולל של כמייד לאחר ההענקה ציה שהוקצו לה האופ
 232- והמיעוט מימש כ קיטון ביתרת ההלוואות שהועמדו לגזית פיתוח על ידי החברה

בעקבות מימוש זה לא חל שינוי בשיעור  .ח"מליון ש 4-אלפי כתבי אופציה תמורת כ
 . מהותי בהון החברה החזקתה של החברה בגזית פיתוח ולא חל שינוי

 

מליון כתבי אופציה המירים למניות גזית  3.0-הנפיקה גזית פיתוח כ 2014בחודש אוגוסט  
 3כתבי האופציה ניתנים למימוש במשך . בדרך של הנפקת זכויות, ללא תמורה, פיתוח

-הנושאת ריבית בשיעור של כ, ח למניה"ש 21.34שנים תמורת תוספת מימוש בסך 
החברה מימשה את כל כתבי האופציה שהוקצו . למדד וכפופה להתאמותצמודה , 6.7%
כנגד קיטון ביתרת , ח"מיליון ש 48.4- תמורת סכום של כמייד לאחר ההענקה לה 

והגדילה את החזקותיה בגזית פיתוח , ההלוואות שהועמדו לגזית פיתוח על ידי החברה
מימוש זה בעקבות ). ל מלאבדילו 75%- כ(מהון המניות של גזית פיתוח  84.65%לסך של 

 . לא חל שינוי מהותי בהון החברה
 

מעמידים תניות מקובלות , החוקים הקיימים בחלק ממדינות מושבן של החברות המוחזקות  .ט
ריבית וחלוקות אחרות לבעלי מניות על ידי החברות , לגבי תשלומי דיבידנדים מסויימות
קת של רווחים צבורים או קיומה של יכולת יתרה מספ ,בין היתר, תניות אלו כוללות. המוחזקות

הקבוצה אינה רואה בתניות מקובלות אלו  2014, בדצמבר 31ליום . כתנאי לביצוע חלוקות, פרעון
  .כמגבלה משמעותית

  

 .29ראה באור , לגבי שעבוד חלק ממניות החברות המוחזקות להבטחת התחייבויות הקבוצה  .י
 

    הלוואות ויתרות חובה, השקעות אחרות-: 10באור 

   :ההרכב .א 
 בדצמבר 31   
   2014 2013 
 ח"מליוני ש   
 268  -  הלוואות מוחזקות לפדיון     
 225  312  )1(הלוואות לשותפים בנכסים בפיתוח   
 81  86  נכס חכירה מימונית  
 -  71  )2(הכנסות לקבל   
 50  40  ) 3(פקדונות אחרים לזמן ארוך   
 79  29  מוסדות ממשלתיים  
 13  27  שוכרים ואחרים  
    565  716 
 57  1  חלויות שוטפות -בניכוי   
    564  659 

 

שנתנה ) ח"מליון ש 309-כ(מליון דולר קנדי  92-כשל הלוואות ומשכנתאות בסך כולל  )1(
FCR ן "או במניות של חברות המחזיקות בנדל, ן להשקעה"המובטחות בזכויות בנדל

ונפרעות  5.9%ממוצע של אפקטיבי ההלוואות נושאות ריבית בשיעור שנתי . להשקעה
 .2015-2025בין השנים 

 

עבודות הנדסה אזרחית במסגרת פרוייקט להקמת תחנת כח באזור כולל חוב בגין ביצוע  )2(
  .אשר נמצא בהליכים משפטיים והקבוצה צופה לקבלו, מ"אשקלון של דוראד אנרגיה בע

  

המיועד , אשר אינו נושא ריבית) ח"מליון ש 19-כ(מליון דולר  5-כולל פקדון בסך של כ )3(
וכן , ))4('א26ראה באור (להבטחת תשלומי דמי חכירת מטוס על ידי חברה מאוחדת 

  .0.05%פקדונות להבטחת תשלומי משכנתאות ואחרים הנושאים ריבית בשיעור של עד 
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    )המשך(הלוואות ויתרות חובה , השקעות אחרות-: 10באור 
   

   מועדי הפרעון .ב 
 בדצמבר 31   
   2014 2013 
 ח"מליוני ש   
     
 57  1  שוטפותחלויות  -שנה ראשונה   
 214  -  כנגד רכישת נכס -שנה ראשונה   
 91  69  שנה שניה  
 53  205  שנה שלישית  
 106  1  שנה רביעית  
 3  99  שנה חמישית  
 189  189  שנה שישית ואילך  
 3  1  טרם נקבע  
     
    565  716 

    
 .37ראה באור , הלוואות ויתרות חובה, אחרותבאשר לתנאי הצמדה של השקעות  .ג 

 
    ניירות ערך זמינים למכירה-: 11באור 

   
   :ההרכב 
 בדצמבר 31  
  2014 2013 
 ח"מליוני ש  
    
 120  180  מניות סחירות באירופה 
 9  7  ב וקנדה "מניות סחירות בארה 
 315  383  ) 1(יחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות  
    
   570  444 
    
 9  187  מוצג בזמן קצר 
 435  383  מוצג בזמן ארוך 
    
   570  444 

 
שהינה  ,HIREF International LLC-החברה התקשרה בהסכם להשקעה ב 2007בחודש אוגוסט  )1(

הקרן הוקמה ביוזמת ובניהול ). הקרן -להלן (ן בהודו הרשומה במאורציוס "קרן השקעות בנדל
ד הגופים שהינה אח Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC")קבוצת 

. הווה את אחד מארבעת משקיעי העוגן בקרןמהחברה הבת  כאשר ,הכלכליים הגדולים בהודו
בחברות , במישרין ובעקיפין, הקרן תשקיע, כי ההקמה שלה והסכמי ההשקעהעל פי מסמ

השקעה להקרן קיבלה התחייבויות . הבנייה ובתחומים משיקים, ן הפועלות בתחום הפיתוח"נדל
. מליון דולר 110-על כ החברה עומד חלקמליון דולר כאשר  750היקף של קרן עומדות על ב

 .תה בשתי תקופות בנות שנה כל אחתעם אפשרות להארכ, שנים 9-תקופת חיי הקרן נקבעה ל
מליון דולר  15-יתרת התחייבות ההשקעה של החברה עומדת על כ, 2014, בדצמבר 31ליום 

שולם לקבוצה ) ח"מליון ש 65-כ(מליון דולר  17-סך של כ, לתאריך הדיווח). ח"מליון ש 57-כ(
  .במצטבר בגין מימוש פרוייקטים על ידי הקרן
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  )המשך( ניירות ערך זמינים למכירה -:11 באור
 

 507- כולל של כ בהיקףפרוייקטים  12לתאריך הדיווח התקשרה הקרן בהסכמי השקעה לגבי 
  .סכום אשר לתאריך הדיווח הושקע במלואו, מליון דולר

  
לפי  שנקבעשווי הוגן בהמוצגת , יתרת השקעת החברה בקרן 2013-ו 2014, בדצמבר 31לימים 

, IFRSבהתאם לדוחות הכספיים של הקרן הערוכים על פי תקני  )NAV(הנקי השווי הנכסי 
  .בהתאמה, ח"מליון ש 303-ח וכ"מליון ש 356- הסתכמה בכ

  
נובעת בעיקר משינויים בשער החליפין של הרופי , החשיפה של שווי ההשקעה לנתוני שוק

ח בשווי "מיליון ש 17 - רידה של כבשער החליפין תגרום לי 5%עליה של . ב"ההודי לדולר ארה
  .ולהיפך, ההשקעה

 

  

 
    ן להשקעה"נדל-: 12באור 

   :התנועה .א 
בדצמבר31

   2014 2013(* 
 ח"מליוני ש   

 56,903  53,857  בינואר 1יתרה ליום   

 2,479  2,790  רכישות ותוספות  
 367  1,114  להשקעה בפיתוחן "העברה נטו מנדל  
 )2,155( )3,298( מימושים  
 992  1,021  נטו, עליית ערך  
 )4,729( 2,110  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ  

 53,857  57,594  בדצמבר 31יתרה ליום   

   :כולל  
 53,309  56,646  ן להשקעה"נדל  
 548  948  )8באור (נכסים מוחזקים למכירה   
    57,594  53,857 

   .סווג מחדש על מנת להתאים לאופן ההצגה הנוכחי *) 
 

 ,מסחר אחרים ומבני משרדים רפואייםשטחי , ן להשקעה כולל בעיקר מרכזים מסחריים"נדל  .ב
ן להשקעה מוצג על בסיס השווי "נדל. פיתוח מחדשהנמצאים בתהליך פרוייקטים  לרבות

על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים פי הערכות שווי שבוצעו בעיקר -ההוגן כפי שנקבע על
-כ( ן שהוערך"סיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדלישהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים ונ

כמו גם על ידי הנהלת , )במונחי שווי הוגן - 2014במהלך שנת  53.3%- לתאריך הדיווח ו 43.7%
נכון לתאריך  בע לפי תנאי השוקהשווי ההוגן נק. החברה ומעריכי שווי מקצועיים פנימיים

ן מסוג דומה "בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל, בין היתר, הדיווח
וכן בהתבסס על שיטות להערכות שווי כגון , ן שבבעלות הקבוצה"ובמיקום דומה לזה של הנדל

 Discounted Cash( ושיטת היוון תזרימי מזומנים) Direct Income Capitalization(שיטת ההכנסה 
Flows ( זאת בהתאם לכללי הערכה בינלאומיים)IVS (י שפורסמו על ידInternational Valuation 

Standards Committee (IVSC)  או על פי כללי ההערכה)The Red Book (שפורסמו על ידי Royal 
Institution of Chartered Surveyors (RICS) , השווי המקומייםכמו גם בהתאם לכללי הערכות 

  . באזורי הפעילות של הקבוצה
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  )המשך(ן להשקעה "דלנ -:12באור 
 

ן להשקעה שהוערך בשיטת ההכנסה או בשיטת היוון תזרימי מזומנים "של הנדלהערכות השווי 
מתבססות על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס מחוזי שכירות קיימים בהתחשב 

בחישוב השווי . תוך שימוש באומדנים בגין חוזי שכירות פוטנציאליים בסיכון המובנה שלהם
מיקום הנכס , ההוגן השתמשו מעריכי השווי בשיעורי היוון שנקבעו בהתחשב בסוג הנכס ויעודו

  . וטיב השוכרים
  

ן להשקעה "לא היו העברות של נדל. במידרג השווי ההוגן 3ן להשקעה נמדד לפי רמה "הנדל
 . 2014בשנת  3ואל רמה  3מרמה 

  

 
ר כולל"הממוצעים ודמי השכירות החודשיים הממוצעים למ) Cap Rates( להלן שיעורי ההיוון  .ג

בגין הנכסים באזורי הפעילות העיקריים של, דמי ניהול שהונחו במסגרת הערכות השווי
 :הקבוצה במאוחד

     
 צפון    
 ישראל אירופהקנדה ב"ארה  
 %שיעורי תשואה ממוצעים  
     
 7.2  6.1  5.8 20146.1בדצמבר 31  
 7.5  6.3  5.9 20136.5בדצמבר 31  
      
      

  
ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ

 ח"ש אירודולר קנדי דולר )שווי שוק כולל דמי ניהול(
     
 130.0  24.5  -201419.5בדצמבר 31  
 130.0  24.5  -201317.8בדצמבר 31  
      

  

ולפיכך השפעת, הערכת השווי של נכסי הקבוצה בקנדה מבוצעת בעיקרה בשיטת ההכנסה
ר על שווי הנכסים הינה שולית ואינה"שינוי בשווי השוק של דמי השכירות הממוצעים למ

 .מוצגת לעיל
          

  
אשר בשוק זה מקובל, ב"למעט בגין ארה, השכירות הממוצעים כוללים דמי ניהולדמי 

 .להתייחס לשכר הדירה הבסיסי כנתון השוק הרלוונטי

  

)לפני מס) הפסד(השפעה על רווח (ן להשקעה "להלן ניתוח רגישות של השווי ההוגן של נדל
הנכסים באזורי הפעילות העיקריים שלבגין , לפרמטרים העיקריים ששימשו בהערכות השווי

 :הקבוצה במאוחד

     
צפון 
  ומערב

 ישראל אירופה קנדה ב"ארה   
 ח"מליוני ש 2014, בדצמבר 31  
       

  
) bp(נקודות בסיס  25עליה של 

 )81( )512( )956( )617( בתשואה הנדרשת

  
) bp(נקודות בסיס  25ירידה של 

 86  555  1,042  670  בתשואה הנדרשת

  
בהכנסה תפעולית נטו  5%גידול של 

 NOI(  821  1,156  649  120(מהשכרת מבנים 

  
בדמי השכירות  5%גידול של 

 134  945  - 967  הממוצעים בשוק



  מ"בע גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

 

232  

  )המשך(ן להשקעה "דלנ  - :12באור 
  

  ן להשקעה בחכירה"נדל  .ד
  

מניבים נכסים  15 - 2013שנת (ח "ליארד שימ 2.3- נכסים בחכירה תפעולית בשווי של כ 14 לקבוצה
 2.2-בחכירה מימונית בשווי של כנכסים  12-ו) ח"ליארד שימ 2.3- בחכירה תפעולית בשווי של כ

  ). ח"ש ארדמלי 2.0- בחכירה מימונית בשווי של כ יםנכס 10 -  2013שנת (ח "ש מיליארד
  

  .23ראה באור , ן להשקעה"באשר להתחייבויות בגין חכירה של נדל
  

 .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ה
  

 
    ן להשקעה בפיתוח"נדל-: 13באור 

   
   :התנועה וההרכב .א 
 בדצמבר 31    
    2014 2013(* 
 ח"מליוני ש    
      
 2,850  2,542  יתרה לתחילת השנה  
    
 597  536  תוספות במשך השנה  
 )367( )1,114( ן להשקעה"העברות נטו לנדל  
 -  81  העברה ממלאי  
 )135( )367( גריעות במשך השנה  
 )30( 32  נטו, ערך) ירידת(עליית   
 )373( 30  דוחות כספיים של פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום   
    
 2,542  1,740  יתרה לסוף השנה  
    
   :כולל  
 63  98  )8באור (קרקעות מוחזקות למכירה   
 968  579  קרקעות לפיתוח עתידי  
 1,511  1,063  ן להשקעה בפיתוח "נדל  
      
     1,740  2,542 
      
   .סווג מחדש על מנת להתאים לאופן ההצגה הנוכחי *)  
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  )המשך(ן להשקעה בפיתוח "דלנ - :13באור 
  

נקבע , הכולל מרכזים מסחריים ושטחי מסחר אחריםן להשקעה בפיתוח "השווי ההוגן של נדל  .ב
המזומנים בהתבסס על היוון תזרימי וזאת ) Residual Method(בשיטת החילוץ  ,לפי תנאי השוק

על ידי הנהלת החברה ומעריכי שווי חיצוניים בלתי השווי ההוגן נקבע  .)DCF(הצפויים מהנכס 
למעט  ,ן שהוערך"בנוגע למיקום וסוג הנדלתלויים בעלי כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב 

אמדן השווי ההוגן מתבסס . ח המדווחים על בסיס העלות"מליון ש 676-נכסים בהיקף של כ
תוך שימוש בשיעורי ההיוון המביאים , ל תזרימי מזומנים הצפויים מהנכס כפרויקט מוגמרע

אשר גבוהים , לרבות סיכון ההקמה וסיכון ההשכרה, בחשבון את הסיכון המובנה בנכס
דן העלויות להשלמת יתרת אומ. משיעורי ההיוון המשמשים בהערכת נכסים מניבים גמורים

כל האומדנים מתבססים על תנאי . קט המוגמר כאמור לעילת משווי הפרויהפרויקט מקוזז
  .השוק הקיימים לתאריך הדיווח

  
 86.5%- כ( קרקעות לפיתוח עתידי נמדדות בשווין ההוגן תוך שימוש בעיקר בגישת ההשוואה

מסתמכים מעריכי השווי והנהלת הקבוצה על מחירי , ביישום גישת ההשוואה. )במונחי שווי הוגן
ככל שמידע זה , )כגון בגין מיקום וגודל(ומים תוך ביצוע ההתאמות הדרושות שוק של נכסים ד

בעיקר (הקבוצה מיישמת שיטות הערכה מקובלות , כאשר מידע כאמור אינו זמין, אולם .זמין
  .לפי העניין נדרשותבהתבסס על התשואות בשוק תוך ביצוע התאמות , )שיטת החילוץ

  
לא היו העברות . במידרג השווי ההוגן 3ן להשקעה בפיתוח והקרקעות נמדדים לפי רמה "הנדל

  . 2014בשנת  3ואל רמה  3ן להשקעה בפיתוח וקרקעות מרמה "של נדל
  

ן להשקעה בפיתוח והקרקעות "מהנדל) במונחי שווי הוגן( 45.2%-כ 2014, בדצמבר 31ליום 
והיתר הוערך על ידי הנהלת ) 2014במהלך שנת  63.2%-כ(הוערכו על ידי מעריכי שווי חיצוניים 

בין היתר בהתבסס על נתוני שוק שהתקבלו , תוך שימוש בשיטות הערכה מקובלות הקבוצה
  .ממעריכי שווי חיצוניים

  
בשנת (ח "מליון ש 119-עלויות מקרקעין בפיתוח כוללות הוצאות מימון בסך של כ 2014בשנת   .ג

מליון  21- לרבות הוצאות שכר בסך של כ, וצאות ישירות תוספתיותוה) ח"מליון ש 95- כ -  2013
 ).ח"מליון ש 21-כ - 2013בשנת (ח "ש
  

 

 

ן להשקעה למעט לגבי פרוייקטים וקרקעות אשר"ניתוח רגישות של השווי ההוגן של נדל .ד
 ):לפני מס) הפסד(השפעה על רווח (הוערכו בשיטת ההשוואה או בעלות 

          
  
 צפון      
 ישראל אירופה קנדה ב"ארה   
 ח"מליוני ש 2014בדצמבר  31  
       

  
בעלות הצפויה של  5%גידול של 
 )4( )4( )28( -  הפרוייקט

  
בהכנסה תפעולית חזויה  5%גידול של 

 6  17  -  -  )חזוי NOI(מהשכרת מבנים , נטו

  
) bp(נקודות בסיס  25עלייה של 

 )3( )12( -  -  בתשואה הצפויה 

  
) bp(נקודות בסיס  25ירידה של 

 4  13  -  -  בתשואה הצפויה



  מ"בע גלוב-גזית
   המאוחדים הכספיים דוחותל באורים

 

234  

  )המשך(ן להשקעה בפיתוח "דלנ  - :13באור 
  

-בשווי של כ )קרקעות 7 -  2013בשנת ( בחכירה קרקעות 6 לקבוצה 2014, בדצמבר 31 וםלי  .ה
  ).ח"מליון ש 259 - 2013בשנת (ח "מליון ש 386

  
 .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ו

  

 
    נטו, רכוש קבוע: 14באור 

   :ההרכב .א 
 בדצמבר 31   
   2014 2013 
 ח"מליוני ש   

 41 31 מבנים  
 44 38 ציוד בניה  
 75 102 )תוכנות ומחשוב, בעיקר שיפורים במושכר(אחרים   

   171 160 

 
ראה באורים, בקשר להוצאות הפחת שהוכרו בדוח רווח או הפסד בגין הפחתת הרכוש הקבוע .ב

 .33 -ו' ג32

   .29ראה באור , באשר לשעבודים .ג 
       

 נטו, נכסים בלתי מוחשיים-: 15באור 
 :ההרכב 
 בדצמבר 31 
   2014  2013 
 ח"מליוני ש   
 90 97 )1(מוניטין  

  16  6 )2(אחר 
   103  106  

 
 FCR-ו EQYהמוניטין נוצר בעיקר ברכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות  )1(

המוניטין יוחס ליחידות . EQY - ומצרוף עסקים ב ומהשתתפות בהנפקת מניות בחברות אלו
סכום בר . לתאריך הדיווחאשר לגבי כל אחת מהן נבחן סכום בר ההשבה מניבות מזומנים 
 .נקבע בהתבסס על שווי השוק של מניותיהן EQY-ו FCR-ההשבה ביחס ל

  

 :להלן הרכב המוניטין לפי יחידות מניבות מזומנים  
   EQY CTY FCR כ"סה 
 ח"מליוני ש   
     יתרת מוניטין  

 97  39  5  53  2014בדצמבר  31  

 90  38  5  47  2013בדצמבר  31  

 
נרשמה ירידת ערך 2014בשנת . שנים 10כלל מותג אשר הופחת בקו ישר על פני  2013בשנת  (2)

 .ח בגין מותג זה אשר הופחת במלואו"מליון ש 10בסך 
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 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים-: 16באור 
        :ההרכב .א

  

שיעור ריבית 
ממוצע 

 משוקלל ליום
 בדצמבר 31 בדצמבר 31  
 2013 2014 2014 בסיס   
 ח"מליוני ש % הצמדה   

 85  3  3.9 ח צמוד"ש :אשראי מתאגידים בנקאיים  
 79  215  3.3*)ח לא צמוד "ש   
 3  -  - *)ב "דולר ארה   
 4  323  0.6 *)אירו  :אשראי ממוסדות פיננסיים ואחרים  
 86  12  1.0 דולר קנדי    

 257  553    סך הכל אשראי לזמן קצר  

     בריבית משתנה*)       

 .29ראה באור , באשר לשעבודים .ב 
     

    חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות-: 17באור 
    
    :ההרכב 
 בדצמבר 31   
   2014 2013 
 ח"מליוני ש באור  
     
 839 1,605 20שוטפות של אגרות חוב חלויות 
 2,075 1,106 22חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות 
     
   2,711 2,914 
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    ספקים ונותני שירותים-: 18באור 

   :ההרכב .א 
 בדצמבר 31   
   2014 2013 
 ח"מליוני ש   

 790  831  חובות פתוחים והוצאות לשלם  
 150  69  המחאות לפרעון  
     
    900  940 
     
, באשר לתנאי ההצמדה של ספקים ונותני שירותים. ספקים ונותני שירותים אינם נושאים ריבית .ב 

   .37ראה באור 
 

    זכאים ויתרות זכות-: 19באור 

   :ההרכב .א 
 בדצמבר 31   
   2014 2013 
 ח"מליוני ש   
     
 405  427  ריבית לשלם  
 84  91  מוסדות ממשלתיים  
 166  177  הכנסות מראש ופקדונות משוכרים  
 58  58  עובדים  
 77  85  דיבידנד לשלם לזכויות שאינן מקנות שליטה  
 149  120  זכאים בגין עסקאות מקרקעין  
 38  75  ולגמר עבודות ולאחריות, הפרשה להפסד  
 26  42  התחייבות לרכישת ניירות ערך סחירים  
 97  130  הוצאות לשלם  
 172  57  זכאים אחרים  
     
    1,262  1,272 
     
 .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של זכאים ויתרות זכות .ב 
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            אגרות חוב-: 20באור 
           

            :ההרכב .א
יתרה בדוחות הכספיים   
 בדצמבר 31 ריביתריביתיתרת הערך  
 2013 2014אפקטיביתנקובה הנקובבסיס  
 ח"מליוני ש %%ח"מליוני שהצמדהסעיף  
    :החברה  
 158  132  6.18 6.50  164 דולר  )'סדרה א(אגרות חוב   
 149  98  2.27 2.17  114 **)אירו )'סדרה ב(אגרות חוב   
 1,115  954  4.88 4.95  766 מדד ) *)'סדרה ג(אגרות חוב   
 2,466  2,463  5.02 5.10  2,069 מדד ) *)'סדרה ד(אגרות חוב   
 545  548  1.45 0.95  556 **)שקלי ) *)'סדרה ה(אגרות חוב   
 565  567  6.73 6.40  570 שקלי ) *)'סדרה ו(אגרות חוב   
 1,444  1,441  5.58 5.30  1,223 מדד ) *)'סדרה ט(אגרות חוב   
 861  847  5.76 6.50  727 מדד4'ב)'סדרה י(אגרות חוב   
 2,961  2,937  4.35 5.35  2,653 מדד1'ב) *)'סדרה יא(אגרות חוב   
 446  881  3.82 4.00  865 מדד2'ב) *)'סדרה יב(אגרות חוב   
       אגרות חוב לא סחירות של  
 40  20  4.98 4.57  17 מדד *)חברה בת בבעלות מלאה      
       :חברות מאוחדות  
 2,522  2,831  5.07 5.02  2,843 דולר   EQYאגרות חוב של   
 6,079  7,218  4.81 4.71  7,255 דולר קנדי'ג FCRאגרות חוב של   
 3,137  4,619  3.54 3.38  4,670 אירו'ד CTYאגרות חוב של   
 100  66  5.97 5.12  67 **)שקלי אגרות חוב של קבוצת דורי  
 389  335  5.21 5.53  331 מדד'1האגרות חוב של קבוצת דורי  
 93  81  4.69 5.00  79 מדד'2האגרות חוב של דורי בניה  
          
         26,038  23,070 
 839  1,605    חלויות שוטפות של אגרות חוב - בניכוי    
         24,433  22,231 
       
 .'ד37ראה באור , להחלפת בסיס הצמדה ומטבעות של חלק מאגרות החוב SWAPלעניין עסקאות *)     
    .בריבית משתנה**)   

 
            מועדי הפירעון 

 2014בדצמבר  31   
 שנה  
 שישית שנהשנה שנהשנהשנה   
 כ"סהוהלאהחמישיתרביעיתשלישיתשניהראשונה   
 ח"מליוני שבסיס הצמדה  
          
 1,181  -  -  -  548  284  349  ח"ש  
 9,959  5,311  1,573  1,438  233  657  747  ח צמוד מדד"ש  
 2,963  1,157  -  -  893  453  460  ב"דולר ארה  
 7,218  5,370  504  504  840  -  -  דולר קנדי  
 4,717  3,967  -  -  652  49  49  אירו  
          
    1,605  1,443  3,166  1,942  2,077  15,805 26,038
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  )המשך( אגרות חוב   - :20אור ב
  

 :בחברהמידע נוסף לגבי אגרות החוב   .ב
  

סדרה (אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 414- הנפיקה החברה לציבור כ 2014בחודש אפריל  .1
- בתמורה נטו של כ, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, אשר אינן מובטחות בשעבוד) 'יב

 .3.45%ח בריבית אפקטיבית בשיעור "מליון ש 445
 

התחייבה החברה לעמוד באמות המידה ) 'סדרה יב(הנפקת אגרות החוב  במסגרת
ב "ארהמליון דולר  650מינימלי של ) ללא זכויות שאינן מקנות שליטה(הון עצמי : הבאות

 80%יחס חוב נושא ריבית נטו לסך המאזן לא יעלה על , במשך ארבעה רבעונים רצופים
ב ברבעון האחרון מבין הרבעונים דירוג אגרות החו; במשך ארבעה רבעונים רצופים

אי שינוי ; של מדרוג Baa3ודירוג  S&P Maalotשל  BBB-האמורים יהיה גבוה מדירוג 
ח סחירות "כל מקרה בו תידרש החברה לפרעון מיידי של אג, בנוסף .שליטה בחברה

מההון העצמי  10.0%  (ii)-וח "מליון ש i)( 200גבוה מבין מהסכום הת פחי אבסכום של
לתאריך . יהווה עילה לפרעון מיידי, )בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה(החברה של 

  .ל"הדיווח החברה עומדת באמות המידה הנ
  

) 'סדרה יב(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 27 -החברה האם רכשה במסגרת ההנפקה כ
  .ח"מליון ש 29- בתמורה לכ

  

בה לעמוד באמות המידה התחייבמחזור אשר בגינן ) 'סדרה יא(חוב אגרות  לחברה .2
ב "מליון דולר ארה 500מינימלי של ) ללא זכויות שאינן מקנות שליטה(הון עצמי : הבאות

 80%יחס חוב נושא ריבית נטו לסך המאזן לא יעלה על , במשך ארבעה רבעונים רצופים
בעונים דירוג אגרות החוב ברבעון האחרון מבין הר; במשך ארבעה רבעונים רצופים

אי שינוי ; של מדרוג Baa3ודירוג  S&P Maalotשל   -BBBהיה גבוה מדירוגהאמורים י
ח סחירות "כל מקרה בו תידרש החברה לפרעון מיידי של אג, בנוסף. שליטה בחברה

מההון העצמי  12.5% (ii) -ח ו"מליון ש 300 (i) בסכום שלא יפחת מהסכום הגבוה מבין
לתאריך . יהווה עילה לפרעון מיידי, בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטהשל החברה 

 .ל"הדיווח החברה עומדת באמות המידה הנ
 

דירוג האשראי לכל את  S&P Maalotאישררה חברת הדירוג  2014, באוגוסט 14ביום  .3
  .עם אופק דירוג יציב '-ilAA' סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור ברמת דירוג

  

אישררה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האשראי לכל סדרות  2014, באוקטובר 19ביום 
 .עם אופק דירוג יציב Aa3אגרות החוב של החברה שבמחזור ברמת דירוג 

 

  .'ב29ראה באור , )'סדרה י(לגבי שעבוד שנרשם להבטחת פרעון אגרות חוב  .4
  

   FCRאגרות חוב של   .ג
  

. נ.ע) ח"מליון ש 694-כ(מליון דולר קנדי  210לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2014 בשנת .1
אגרות החוב נושאות ריבית שנתית . אשר אינן מובטחות בשעבוד) Sסדרה (אגרות חוב 
  .2025, ביולי 31ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום  4.32%בשיעור של 

 

לפרעון מוקדם של יתרת אגרות חוב , בין היתר, שימשו האמורותתקבולי ההנפקות 
שנשאו ריבית ) ח"מליון ש 330 -כ(מליון דולר קנדי  100 -בהיקף של כ) Fסדרה (קיימות 

 .2014שמועד פרעונן המקורי חל בחודש אוקטובר  5.32%שנתית בשיעור של 
  

. נ.ע) ח"ליון שמ 965-כ(מליון דולר קנדי  300לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2014בשנת  .2
. אשר אינן מובטחות בשעבוד בדרך של הרחבת סדרה סחירה) Rסדרה (אגרות חוב 

ועומדות לפירעון בתשלום אחד  4.79%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 
 .2024, באוגוסט 30ביום 
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  )המשך( אגרות חוב   - :20אור ב

 
   CTYאגרות חוב של   .ד

  

) ח"מליון ש 1,627- כ. (נ.מליון אירו ע 350לציבור  CTYהנפיקה  2014בחודש אוקטובר  .1
 2.5%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , אגרות חוב אשר אינן מובטחות בשעבוד

  .2024, באוקטובר 1ועומדות לפרעון ביום 
  

 

לשמור על יחס סך החוב לסך ערך  CTYהתחייבה , במסגרת הנפקת אגרות החוב 
. 25%ויחס חוב מובטח לסך ערך הנכסים שלא יעלה על  65%הנכסים שלא יעלה על 

כהגדרתו בהסכם אגרות החוב יעמיד למחזיקים זכות  CTY -שינוי שליטה ב, בנוסף
  .באמות מידה פיננסיות אלו CTYלתאריך הדיווח עומדת . מיידית לפרעון אגרות החוב

 
  

לפרעון מוקדם של הלוואות בנקאיות , בין היתר, ההנפקה האמורה שימשותקבולי 
סיווגה הקבוצה , בשל כך. סיכוני ריבית אשר גידרועסקאות הגנה קשורות להתרת ו

מרווח כולל אחר להוצאות מימון ) ח"מיליון ש 62-כ(מיליון אירו  13 - ש סך של כמחד
  .ברווח והפסד

  

- -לזמן ארוך מ CTYאת דירוג האשראי של P& Sהעלתה חברת הדירוג  2014, בחודש יולי .2
BBB ל- BBB ,עם אופק דירוג יציב. 

  

לזמן ארוך  CTYאת דירוג האשראי של  Moody’sהעלתה חברת הדירוג  2014, בחודש יולי
  .עם אופק דירוג יציב 2Baa -ל 3Baa -מ

  

 קבוצת דוריאגרות חוב של   .ה
  

התחייבה קבוצת דורי לעמוד במחזור אשר בגינן ) 'זסדרה (אגרות החוב  דורילקבוצת  .1
 -יפחת מ הון עצמי בשלושה רבעונים קודמים שלא: באמות המידה הפיננסיות הבאות

לא יעלה על ) חוב פיננסי בתוספת הון עצמי( CAP - יחס חוב פיננסי ל; ח"מיליון ש 200
 1%י תגרום לעליית הריבית בשיעור של עד נקבע כי ירידה בדירוג האשרא, בנוסף; 75%

התחייבה קבוצת דורי שלא לשעבד את נכסיה בשעבוד , כמו כן. לפי מדרגות שנקבעו
למעט בנסיבות , )'סדרה ז(שוטף לצד שלישי ולא לבצע הרחבות של אגרות חוב 

לתאריך הדיווח עומדת קבוצת דורי באמות מידה פיננסיות  .שהוגדרו בשטר הנאמנות
  .אלו

  

ה לעמוד התחייבה דורי בניבמחזור אשר בגינן ) 'אסדרה (אגרות החוב  לדורי בניה .2
ובלבד  8לא יעלה על   EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו ל :באמות המידה הפיננסיות הבאות

 12%-יחס הון עצמי למאזן שלא יפחת מ ;ח"שמליון  100-שההון העצמי לא יפחת מ
יה התחייבה דורי בנ, כמו כן .ח"שמיליון  120-ובלבד שההון העצמי שלה לא יפחת מ

שלא לשעבד את נכסיה בשעבוד שוטף לצד שלישי ולא לבצע הרחבות של אגרות חוב 
 .למעט בנסיבות שהוגדרו בשטר הנאמנות, )'סדרה א(
 

ננסיים הקבועים בשטר הנאמנות של אגרות החוב דורי בניה אינה עומדת ביחסים הפי
למען הזהירות בהתייחס לתקופות הבדיקה והריפוי , לפיכך 2014 ,ברמבדצ 31שלה ליום 

למחזיקי אגרות החוב של , של אי העמידה ביחסים הפיננסיים לפי שטר הנאמנות האמור
ל דורי בניה דורי בניה עשויות להיות טענות לקיומה של עילה להעמדת אגרות החוב ש

כהתחייבות  מוצגותהכספיים  בדוחותשל דורי בניה  אגרות החוב, בהתאם. לפירעון מיידי
  .שוטפת
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          אגרות חוב להמרה-: 21באור 

          :ההרכב .א
 יתרה בדוחות הכספיים   
 בדצמבר 31 ריבית ריביתסכום  
 2013 2014אפקטיבית נקובההקרן  

   
בסיס 
הצמדה

מליוני 
 ח"מליוני ש % %ח"ש

  FCR )סדרות   
  J ,I ,H ,G ,F ,E ,D(1,221  1,254  *)   6.35  *)   5.08 1,304 דולר קנדי 

ממוצע משוקלל*)   
 

 :FCRלהלן מידע נוסף בדבר אגרות חוב להמרה בלתי מובטחות בשעבוד שהנפיקה  .ב

שיעור ריבית    
שיעור 
ריבית

 מחיר
 יתרתהמרה

מועד 
 פירעון

 סופי הקרןלמניהאפקטיביתנקובה   

דולר קנדי%%סדרה/ מועד ההנפקה  
מליון דולר 

  קנדי

  2009 D 5.70 6.88 18.75   42.9  2017 
  2011 E 5.40 6.90 22.62   56.6  2019 
  2011 F 5.25 6.07 23.77   56.6  2019 
  2011 G 5.25 6.66 23.25   49.9  2018 
  2012 H 4.95 6.51 23.75   72.6  2017 
  2012 I 4.75 6.1926.75-27.75   52.5  2019 
  2013 J 4.45 5.3426.75-27.75   57.1  2020 

      388.2   

 אגרות בגין והריבית הקרן את לפרוע זכות קיימת FCR-ל ,להמרה החוב אגרות לתנאי םבהתא
 עממוצ מסחר ממחיר %97 המשקף במחיר FCR של רגילות מניות הנפקת באמצעות החוב

 FCR ,בנוסף .לפרעון שקדמו מסחר ימי 20 של בתקופה FCR של הרגילות המניות של משוקלל
 בהנפקת או במזומן ,מסויימות בנסיבות הפרעון תאריך לפני החוב אגרות את לפרוע רשאית
  .רגילות מניות

  

 להמרה החוב אגרות כל של והריבית הקרן פרעון ,הדיווח למועד נכון FCR מדיניות לפי
  .FCR של רגילות מניות הנפקת באמצעות בוצעמ זורשבמח

  

 הנפקת באמצעות ,להמרה החוב אגרות בגין הריבית תשלומי כל את FCR שילמה 2014 בשנת
 לפי ,)ריבית תשלומי חלף FCR מניות מליון 1.1- כ הנפיקה 2013 בשנת( FCR  מניות מליון 1.1- כ

 .לעיל האמורה זכותה
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             ההרכב .א

בדולרח"בשח"בש   
 קרונות שלבדולרלאצמוד   
 כ"סה אחרשבדיותבאירוב"ארה קנדיצמודמדד   
 ח"מליוני ש2014בדצמבר 31ליום   

 8,797  -  539  594 2,970 4,269 61 364 לתאגידים בנקאיים  
 861  -  -  -  686  - 175 - למוסדות פיננסיים אחרים  

    364 236 4,269 3,656 594  539  -  9,658 
 1,106  -  46  31  107  853 61 8 בניכוי חלויות שוטפות  

    356 175 3,416 3,549 563  493  -  8,552 

        2013בדצמבר  31ליום   
14,767  42  1,387 3,838 4,577 4,547 48 328  סך הכל  

12,692  41  1,337 3,093 4,150 3,717 44 310 שוטפותבניכוי חלויות   

        
         ההרכב בהבחנה בין ריבית קבועה לריבית משתנה 

           
בדולרח"בשח"בש   
 קרונות שלבדולרלאצמוד   
 כ"סה אחרשבדיותבאירוב"ארה קנדיצמודמדד   
 ח"מליוני ש2014בדצמבר 31ליום   

 6,650  -  48  - 2,148 3,915 175 364 בריבית קבועה  

  -  4.3  -  6.1  4.7 3.2 2.2 %אפקטיבית משוקלל שיעור ריבית   

 3,008  -  491  594 1,508  354 61 - בריבית משתנה  

  -  1.1  2.4  2.5  3.1 4.3 - %שיעור ריבית אפקטיבית משוקלל  

                
              מועדי הפרעון .ב

           
בדולרח"בשח"בש   
קרונותשלבדולרלאצמוד   
כ"סה אחרשבדיותבאירוב"ארה קנדיצמודמדד   
 ח"מליוני ש2014בדצמבר 31ליום   

1,106  -  46  31  107  853 61 8 חלויות שוטפות - שנה ראשונה   

1,579  -  2  29  694  841 6 7 שנה שניה  

 688  -  -  23  298  354 6 7 שנה שלישית  
1,086  -  -  12  486  572 9 7 שנה רביעית  

2,815  -  491  473 1,097  411 8 335 שנה חמישית  

2,384  -  -  26  974 1,238 146 - שנה שישית ואילך  

    356 175 3,416 3,549 563  493  -  8,552

    364 236 4,269 3,656 594  539  -  9,658

       .29ראה באור , באשר לשעבודים .ג 
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 מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות  .ד
  

בחלק מההלוואות וקווי האשראי שמקבלות החברה וחברות מאוחדות שלה במהלך העסקים 
אשר אי  אחרותוהתחייבויות יות לעמידה באמות מידה פיננסיות כמקובל התחייבוקיימות , הרגיל

  :ובהן ההתחייבויות הבאות ,עמידה בהן תהווה עילה לפרעון מיידי
  

   בחברה .1

ניירות ערך סחירים של חברות ציבוריות (בטחונות שוק יחס חוב מנוצל לשווי   .א
 91%-47.5%של מקסימאלי בשיעור ) המאוחדות בדוחותיה הכספיים של החברה

  .כפי שנקבע בהסכמי האשראי

בסך של ) לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(הון עצמי מינימלי של החברה   .ב
  . ח"מיליארד ש 3.75

נטו לשווי המאזני של הנכסים על בסיס הדוחות התחייבויות נושאות ריבית יחס   .ג
  .75%לא יעלה על , המאוחדים

נטו לשווי הנכסים של החברה על בסיס סולו ת התחייבויות נושאות ריבייחס   .ד
וזאת על בסיס , 77.5%לא יעלה על ) החברה וחברות פרטיות בבעלותה(מורחב 

  .ההצגה החשבונאית לפי שיטת השווי המאזני

  .מיליארד אירו 1.5- לא יפחת מ ATRההון המיוחס לבעלי המניות של   .ה

לא  ATRשל המאוחד לסך המאזן  ATRשל התחייבויות נושאות ריבית נטו יחס   .ו
  .45%על  יעלה

משועבדות אשר שוויין ייקבע על בסיס  CTYמניות (יחס חוב מנוצל לשווי בטחונות   .ז
  .70%לא יעלה על ) ממוצע בין השווי הבורסאי לשווי המאזני

הרבעוני הממוצע של החברה המחושב בהתאם להנחיות  EPRA Earnings-ה  .ח
European Public Real Estate Association ,במהלך שני רבעונים רצופים כלשהם ,

 .ח"מליון ש 60-לא יפחת מ

נגזרים , לרבות הלוואות הוניות וללא זכויות מיעוט( CTYשל יחס ההון העצמי   .ט
 .30% -לא יפחת מ CTY לסך הנכסים של ) בשווים ההוגן והשפעת המס בגינם

מהון המניות המונפק והנפרע  20%-כמות המניות המשועבדות לבנק לא תפחת מ  .י
שאינו מנהל כספים של אחרים או עבור (וכן במקרה בו גוף פיננסי  CTY של 

תשעבד החברה , 15%בשיעור העולה על  CTYיחזיק עבור עצמו מניות ) אחרים
תוך ההון נוספות כך ששיעור המניות המשועבדות מ CTYלטובת הבנק מניות 
לפחות משיעור ההחזקות של אותו גוף  5%- יהיה גבוה ב CTYהמונפק והנפרע של 

מהון המניות המונפק  30.1%-אך לא יותר מ, CTYפיננסי בהון המונפק והנפרע של 
 .CTYוהנפרע של 

מסך  30% - י החברה במישרין ובעקיפין לא תפחת מ"המוחזקת ע CTYכמות מניות   .יא
 CTY.הון המניות של 

לא , CTYלהוצאות המימון נטו של ) בהתאמות מסוימות( CTYשל  EBITDA-ה יחס  .יב
 . 1.6- יפחת מ

 26%- לא יפחת מבגין מסגרת האשראי הרלוונטית המשועבדות  FCRשיעור מניות   .יג
 FCRוככל שיהיה מחזיק אחר במניות , )בדילול FCR )20%מהון המניות של 
תשעבד החברה לבנק מניות באופן ששיעורן הכולל  19.9%- בשיעור הגבוה מ

וכן שיעור החזקת החברה , על שיעור החזקותיו של המחזיק האחר 10%-יעלה בכ
   .FCR של מניותה מהון 34%- לא יפחת מ FCRבמניות 

 FCRעל פי שיעור מניות , FCRהיחס בין החלק היחסי של החוב הפיננסי נטו של   .יד
בתוספת המינוף המשתקף בסך האשראי הבנקאי המנוצל , ות לבנקהמשועבד

וכן לא יעלה על  14.2לא יעלה על , FCRשל  EBITDA-ל, מתוך מסגרת האשראי
 .במשך שלושה רבעונים רצופים 13.5
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, שהועמדו כבטוחה להבטחת מסגרת אשראי FCRיחס הדיבידנד השנתי ממניות   .טו
, במשך שלושה רבעונים רצופים, לתשלום הריבית בגין מסגרת האשראי האמורה

ח או יחס "מיליארד ש 5.5-במידה וההון העצמי נמוך מ 1.75או ( 1.5- לא יפחת מ
 ).62.5%חוב פיננסי נטו מאוחד יעלה על 

 1.75או  1.55-יפחת מלא  FCRלהוצאות המימון של  FCRשל  EBITDA-יחס ה  .טז
  .במהלך שלושה רבעונים רצופים

בתוספת האשראי המנוצל מתוך מסגרת האשראי  FCRיחס החוב הפיננסי נטו של   .יז
המשועבדות  FCRעל פי שיעור מניות  FCRן של "לחלק היחסי של שווי הנדל

  .במשך שלושה רבעונים רצופים 80%וכן לא יעלה על  82%לא יעלה על , לבנק

 -המשועבדות לבנק או לא משועבדות לאף גורם לא יפחת מ EQYות שיעור מני  .יח
וכן שיעור המניות המשועבדות לבנק לא , בדילול מלא EQYמהון המניות של  28%

 .בדילול מלא EQYמהון המניות של  20%- יפחת מ

בגין המשועבדות לתשלום ריבית בפועל  EQYיחס הדיבידנד המתקבל בגין מניות   .יט
 .במשך שלושה רבעונים רצופים 1.25- יפחת מהחוב המנוצל לא 

על פי שיעור , EQYהיחס בין החלק היחסי של התחייבויות נושאות ריבית של   .כ
לחלק היחסי של שווי , בתוספת החוב המנוצל, המשועבדות לבנק EQYמניות 
לא יעלה על ) המשועבדות לבנק EQYפי שיעור מניות - על( EQYן של "הנדל

82.5%.  

בתוספת חוב מנוצל תחת , EQYס החוב נושא ריבית נטו של יח) 1: (במצטבר  .כא
יחס החוב נושא ) 2( - ו; 14לא יעלה על  EQYשל  EBITDA-מסגרות האשראי ל

של  NOI-בתוספת חוב מנוצל תחת מסגרת האשראי לסך ה EQYהריבית נטו של 
EQY  13לא יעלה על.  

  .1.65 -לא יפחת מ EQYלהוצאות המימון של  EBITDA-יחס ה  .כב

המחושב על פי ממוצע של שווי  EQYשווי מניות ( בטחונותחוב מנוצל לשווי  יחס  .כג
 .70%לא יעלה על , ))NAV(השוק ושווי נכסי נקי 

 

    EQY-ב .2

  .60%לבין סך ערך הנכסים לא יעלה על  החובהיחס בין סך   .א

 .40%הנכסים לא יעלה על  סך ערךהיחס בין החוב המובטח לבין   .ב

לשווי הנכסים אשר אינם משועבדים לא יעלה על היחס בין החוב הלא מובטח   .ג
60%.  

היחס בין סך ההלוואות שניתנו המובטחות במשכנתא ראשונה בתוספת השקעות   .ד
  .10%לבין סך ערך הנכסים לא יעלה על  זאניןבחוב מסוג מ

 .1.5- לא יפחת מ) תשלומי קרן וריבית(לשירות החוב  EBITDA-יחס ה  .ה

נם משועבדים להוצאות הריבית בגין חוב לא הנובע מנכסים שאי NOI-היחס בין ה  .ו
 .1.75-מובטח לא יפחת מ

, בהתייחס להשקעה בקרקעות פנויות(היחס בין יתרת הנכסים שאינם מניבים   .ז
בניירות ערך הוניים בחברות אחרות , בחברות כלולות, בנכסים בפיתוח

  .35%לא יעלה על הנכסים ערך לסך ) ומשכנתאות

  .מסך ערך הנכסים 20%כסים לא יעלה על סך תקציב ההשקעות בפיתוח נ  .ח

    FCR-ב .3

  .65%היחס בין סך החוב לסך הנכסים לא יעלה על   .א
  .1.65-לא יפחת מ) להוצאות ריבית EBITDA(יחס כיסוי חוב   .ב

  .1.5-לא יפחת מ) לתשלומי קרן וריבית EBITDA(יחס שירות החוב   .ג

  .מליארד דולר קנדי 1.4-לא יפחת מ ממוצע בארבע הרבעונים האחרוניםהון עצמי   .ד
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לחובות לא מובטחים לא ) לא כולל נכסים בפיתוח(יחס בין נכסים לא משועבדים   .ה
  .1.3- יפחת מ

  .40%יחס חוב מובטח לסך הנכסים לא יעלה על   .ו
  

    CTY - ב .4

לסך הנכסים בשיעור ) מאפיינים הוניים בתוספת רכיבי חוב בעלי(יחס הון עצמי   .א
  .32.5%-שלא יפחת מ

 .1.8מינימלי של ) להוצאות מימון נטו EBITDA(יחס כיסוי חוב   .ב

 .7.5%יחס חוב מובטח בשיעבוד לסך החוב לא יעלה על   .ג
  

  בגזית פיתוח .5

ח ובנוסף ההון העצמי "מליון ש 500-ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות לא יפחת מ
יחס כיסוי חוב ויחס חוב לשווי ; המאזןמסך  25%-בתוספת הלוואות בעלים לא יפחת מ

  .שעבוד שלילי על מספר נכסים; בטוחה
  

 

  ודורי בנייה בקבוצת דורי .6
בגין התחייבויותיהן הפיננסיות התחייבו קבוצת דורי וחברות מוחזקות שלה לעמוד באמות 

למאזן בקבוצת דורי של  עצמי מאוחד יחס הון: ות העיקריות הבאותהמידה הפיננסי
הון "כי הגדרת הוסכם , 2014בחודש אוגוסט ( על בסיס דוחות מאוחדים 15%לפחות 

הכלולה באמת המידה האמורה תתוקן כך שהון עצמי כאמור יכלול גם " עצמי מאוחד
אשר לגביהן , שלה או לחברות בת/או יועמדו לחברה ו/הלוואות בעלים שהועמדו ו

יחסי הון לסך ; ))subordination(או יחתמו כלפי הבנק הרלוונטי כתבי נחיתות /נחתמו ו
; לפחות 20%-13%על בסיס דוחות מאוחדים של , בדורי בניה ובחברה בת שלהמאזן 

; ח"מליון ש 100-לא יפחת מ) ללא זכויות שאינן מקנות שליטה(ההון של דורי בנייה 
-בדורי בניה לא תפחת מבקבוצת דורי ו) מזומנים ומסגרות אשראי לא מנוצלות(הנזילות 

 יחס חוב פיננסי להון של דורי; ח"מיליון ש 30-מ ת שלהומאוחד ותח ובחבר"ש מיליון 40
מההון  3ס חוב פיננסי בתוספת ערבויות לא יעלה על פי יח; )70%על  בניה לא יעלה

לא יעלה על ובחברה בת שלה יחס חוב למאזן של דורי בניה ; המוחשי של דורי בניה
) כולל ערבויות(מסך החוב הפיננסי  30%שיעור חלקו של בנק מממן לא יעלה על ; 30%

דורי בניה לבנקים שלא יעלה על  שלהכספיים שמירה על היקף חובותיה ; של דורי בניה
או /וושל חברה בת שלה בניה  התחייבות שלא ליצור שעבוד על נכסי דורי .30%

התחייבות של דורי בניה לא למשוך הלוואות בעלים שהעניקה ; כלשהו' להעבירם לצד ג
; במידה ודורי בניה אינה עומדת בהתחייבויותיה כלפי הבנק, או דיבידנדים/לחברה בת ו

חיובי לכל שנת פעילות  EBITDAהצגת ; ינוי שליטה בחברה בת של דורי בניהאי ש
  .בחברה בת של דורי בניה

  

ביחס להתחייבויות קבוצת דורי כלפי מוסדות פיננסיים שונים לשמירה על אמות מידה 
כי התחייבויות , לבקשת קבוצת דורי אישרו כל המוסדות הפיננסיים האמורים, פיננסיות

בדצמבר  31ליום לעמידה ביחסים פיננסיים כאמור תחול רק החל מהדוחות הכספיים 
ההתחייבות האמורה תחול רק החל מהדוחות , דוביחס לגוף פיננסי אח( ואילך 2014

האמור לעיל יחול לרבות בקשר עם דוחות ). 2015הכספיים של הרבעון הראשון לשנת 
 .ככל שיהיו, כספיים של קבוצת דורי לתקופות קודמות בהם תיעשה הצגה מחדש

כי הסכמתם האמורה , לבקשת החברה, אישרו הבנקים האמורים 2015בחודש מרס 
שהתחייבותה האמורה של החברה כלפיהם תחול רק החל מהדוחות  תוארך כך

  .ואילך 2015ביוני  30הכספיים של החברה ליום 

ביחס להתחייבויות דורי בניה כלפי גופים פיננסיים שונים לעמידה ביחסים פיננסיים 
לבקשת דורי בניה אישרו כל הגופים הפיננסיים שבהם , 2014בחודש אוגוסט , שונים

כי התחייבויותיה של דורי בניה כלפיהם לעמוד , ורי בניה מסגרות אשראיקיימות לד
  שנקבעו תחולנה רק החל מהדוחות הכספיים של דורי , באמות מידה פיננסיות מסוימות
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  )המשך(התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים ולאחרים    -:22באור 
  

ההתחייבות האמורה תחול , פיננסי אחדוביחס לגוף , ואילך 2014בדצמבר  31בניה ליום 
האמור לעיל יחול לרבות . 2015רק החל מהדוחות הכספיים של הרבעון הראשון לשנת 

ככל , בקשר עם דוחות כספיים של דורי בניה לתקופות קודמות בהם תיעשה הצגה מחדש
אישרו כל הגופים הפיננסים האמורים כי הסכמתם תוארך כך , 2015 עד חודש מרס .שיהיו

 30שהתחיבויותיה של דורי בניה כאמור לעיל תחולנה רק החל מדוחות הכספיים ליום 
 . ואילך 2015ביוני 

  

קיימות בחברות מוחזקות אמות מידה פיננסיות מקובלות נוספות כגון יחסי כיסוי , כמו כן .7
לחוב ואמות מידה מקובלות ) NOI(יחס הכנסה תפעולית נטו , נוףיחסי מי, או קרן/ריבית ו
  .נוספות

כלולים תנאים , בחלק ממסמכי האשראי של החברה ושל חברות מוחזקות שלה, כמו כן
שינוי שליטה בחברה או בחברות אשר ניירות : ובהם, מקובלים להעמדת האשראי לפרעון מיידי

הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , י מבנהשינו, הערך שלהן משועבדים להבטחת האשראי
הפסקת , הפסקת פעילות, )לרבות בהקשר של פירוק והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל(

ברפים  Cross Default, מסחר בניירות הערך המשועבדים להבטחת האשראי או של החברה
כהונת , י החברהיד-החזקה בכמות מינימלית של מניות חברות מוחזקות על, ותנאים מסויימים

  .נושאי משרה מסויימים ועוד

באמות  למעט האמור לעיל בדבר אי עמידת דורי קבוצה ודורי בניה 2014, בדצמבר 31נכון ליום 
עומדות החברה והחברות המאוחדות שלה בכל , מידה שנקבעו ואשר בגינן נתקבלו כתבי ויתור

 .אמות המידה שנקבעו
  

    התחייבויות אחרות-: 23באור 
   

   :ההרכב .א 
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    
      
 41  40  )1(פקדונות משוכרים   
 91  99  ן להשקעה"התחייבויות לתשלום דמי חכירת נדל  
 3  -  אופציית מכר למכירת זכויות נוספות בעסקאות משותפות   
 -  6  תמורה נדחית בגין רכישת נכס   
 7  8  )24באור (נטו , התחייבויות בשל הטבות לעובדים  
 56  37  התחייבויות אחרות  
    
   190  198 

 
הפקדונות מוחזרים . פקדונות משוכרים מתקבלים להבטחת עמידתם בתנאי השכירות )1(

  .ב"כשהם בעיקרם צמודים לדולר ארה ,לשוכרים בתום תקופת השכירות
    

  .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של התחייבויות פיננסיות אחרות  .ב
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  התחייבויות ונכסים בשל הטבות לעובדים  - :24 באור

  

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות . בקבוצה קיימות תוכניות הטבה לאחר העסקה
  :כלהלן, לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת

  

ובברזיל מחייבים את הקבוצה לשלם בגרמניה , דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל  .א
חישוב התחייבות החברה בשל . פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה בנסיבות מסויימות

, הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר
  .יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים

  

-ג''התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14סעיף חלים תנאי , לגבי חלק מתשלומי הפיצויים בישראל
, או בפוליסות בחברות ביטוח/פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו- על, 1963

תוכנית (בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל , פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים
  ).להפקדה מוגדרת

  

מטופל על ידי , י הפקדות כאמור לעילהחלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על יד
בשווי ההוגן , הקבוצה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות לעובדים

  .בהתבסס על הערכה אקטוארית
  

מכוסות , פינלנד ושבדיה על פי הדין בארצות אלו, קנדה, ב"התחייבויות חברות מאוחדות בארה  .ב
ביטוח רפואי ודמי ביטוח , ביטוח לאומי, רנות פנסיהבאופן שוטף באמצעות תשלומים עבור ק

). דמי ביטוח אובדן כושר עבודה: כגון(אבטלה ובאמצעות תשלומים בהם נושא העובד 
חופשה ואחרים נתונים לשיקול דעתן של , פיצויי פיטורין, תשלומים נוספים עבור ימי מחלה

  .אלא אם נקבע אחרת בהסכם עבודה ספציפי, חברות אלו
  

בפוליסות ביטוח אחרות ובקופות גמל הרשומים , מים שנצברו בפוליסות ביטוח מנהליםהסכו  .ג
אינם מוצגים בדוח על המצב הכספי מאחר שאינם , על שם העובדים וההתחייבות בגינם

  .בשליטתה ובניהולה של החברה ושל החברות המאוחדות
  

  .כספייםלתוכניות ההטבה לאחר סיום העסקה אין השפעה מהותית על הדוחות ה
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  מסים על ההכנסה   - :25 באור
  

  חוקי המס החלים על חברות בישראל  .א
  

 הפסדי הון/רווחי .1
  

 .להלן 4מס רווח הון החל על חברות בישראל הינו מס החברות כאמור בסעיף 
  

 מיסוי הכנסות מדיבידנד .2
  

לא תיכלל בחישוב ההכנסה החייבת של , לפקודה) ב(126בהתאם להוראות סעיף 
מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו החברה הכנסה 

בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות 
  .בישראל

  

דיבידנד המתקבל בידי החברה מחברה זרה יתחייב בידיה בישראל בשיעור מס של 
עודף  ). זיכוי ישיר(ידנד ל על הדיב"תוך מתן זיכוי בגין המס שנוכה במקור בחו, 25%

  .שנות המס הבאות 5זיכוי ישיר ניתן להעברה עד לתום 
  

החברה רשאית לבחור , לבקשת החברה ובהתקיים תנאים מסוימים, יחד עם זאת
ביחס להכנסה ברוטו ) 2014בשנת  26.5%(בחלופה לפיה יוטל מס בשיעור מס חברות 

ספת המס שנוכה במקור ומס סכום הדיבידנד שחולק בתו(ממנה חולק הדיבידנד 
תוך קבלת זיכוי הן בגין המס הזר ששולם על ההכנסה , )החברות הזר ששולם בגינו

ל "ר בחווהן בגין המס שנוכה במקו, )זיכוי עקיף(ממנה חולק הדיבידנד בחברה הזרה 
. כי זיכוי עקיף ניתן עד לשתי רמות בלבד ובתנאים מסוימים, יןיצו. ביחס לאותו דיבידנד

  . זיכוי עקיף לא ניתן להעברה לשנים הבאות עודף
  

 הפסדי הון ממכירת מניות של חברות בנות/רווחי .3
  

רווח הון ריאלי שנבע לחברה ממכירת החזקותיה הישירות באחת או יותר מהחברות 
ל בגין "תוך קבלת זיכוי מהמס הזר ששולם בחו, הזרות בקבוצה יתחייב במס בישראל

  .ובכפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס הרלוונטיתרווח ההון מאותה מכירה 
  

 שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה בישראל .4
  

ביום  .26.5%הינו  2014ובשנת  25%היה  2012-2013בשנים שיעור מס החברות בישראל 
-2013אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכלית לשנים  2013, ביולי 30

שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית , בין היתר, אשר כוללת, )חוק התקציב( 2014
 .היא העמקת גביית המסים לאותן השנים

מיסוי רווחי שערוך המותנה בתקנות שיקבעו , בין היתר, השינויים האמורים כוללים
  .נכון לתאריך הדיווח טרם נקבעו תקנות כאמור. בעתיד

  

  . שיעור מס החברות החל בשנת המכירהחבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי ב
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  )המשך(מסים על ההכנסה   - :25 באור
  

 ב"מיסוי בארה  .ב
  

בשל שינוי ,  EQY לא נרשמות הוצאות מסים על ההכנסה בדוחות של 1995, בינואר 1החל מיום 
זאת למעט הוצאות , בתוקף מאותו מועד REITלמעמד של , ב"במעמדה לצורכי מס בארה

משמעות מעמד זה . לצורכי מס REITשאינן במעמד  EQYמסים שנרשמות בגין חברות בנות של 
קיימת , REIT-בכדי לשמור על מעמדה כ. הינה פטור ממס על רווחיה המחולקים לבעלי המניות

י מס והשתת המס על מהרווח לצורכ 90%לחלוקת רווחים בשיעור של לפחות , בין היתר ,חובה
  .מקבלם

  

מכיוון . נכון למועד דוחות כספיים אלו REIT-פועלת כ EQY, למיטב ידיעת הנהלת החברה
היא מחוייבת בין היתר בחלוקת מרבית רווחיה , REIT-כ EQYשלצורך שמירת מעמדה של 

ים יוצרת החברה התחייבות מסים נדחים בגין הפרש, לצורכי מס כאמור לעיל לבעלי מניותיה
נכון ( EQY-וזאת לפי שיעור החזקתה של הקבוצה ב, EQY-זמניים המיוחסים להשקעה ב

יחול מס חברות בשיעורים , REIT-לא תוכר כ EQY-במידה ש) 43.3%- כלתאריך הדיווח 
במקרה זה יכול שיחול בארצות הברית מס נוסף על , המקובלים בארצות הברית וכמו כן

בשיעור התלוי בתושבות ) בדרך של ניכוי מס במקור, היתרבין (בעת חלוקת דיבידנד , המקבל
  .EQY-סיווגו כיחיד או חברה ושיעור החזקתו של הנישום ב, הנישום לצורך מס

  

מס (ב חל מס חברות בשיעורים המקובלים בארצות הברית "על שאר חברות הקבוצה בארה
ב "דיבידנד מארה על חלוקת). וכן מסים מדינתיים ועירוניים 35%פדרלי בשיעור של עד 

בהתאם להוראות אמנת המס בין ישראל  12.5%לחברה מנוכה מס במקור בשיעור מופחת של 
  .בחברה המחלקת 10%ב ובתנאי שהחברה מחזיקה לפחות "לארה

  

 מיסוי בקנדה  .ג
  

) פדרלי ופרובינציאלי(על הכנסתן החייבת של חברות הקבוצה חל מס חברות אפקטיבי 
עשויה רק מחצית מרווח , לגבי רווח הון המופק בידי חברה קנדית. 31%-25%-בשיעורים של כ

עשוי דיבידנד המתקבל בידי חברה , בהתקיים תנאים מסוימים. ההון להתחייב במס בקנדה
דית קנדית שלא להתחייב במס בקנדה או לא להשפיע על הכנסתה החייבת של החברה הקנ

דית להתחייב במס בקנדה על רווחים עשויה החברה הקנ FAPI-לפי כללי ה. מקבלת הדיבידנד
פסיביים בלתי מחולקים של חברה זרה תוך מתן הקלה בגין המס הזר שהוטל על אותם 

חלוקת דיבידנד מחברה קנדית לתושב זר חייבת בניכוי מס במקור בשיעור של , ככלל. רווחים
 במידה(שיעורי מס מופחתים עשויים להתאפשר בהתאם לאמנת המס הרלוונטית . 25%

 15%יחול ניכוי במקור בשיעור מופחת של , בהתאם לאמנת המס בין ישראל לקנדה). שחלה
  .על תשלומי דיבידנדים וריבית

  

 מיסוי בפינלנד  .ד
  

שיעור ניכוי מס במקור על חלוקת דיבידנד . 20%הינו  2014בשנת שיעור מס החברות בפינלנד 
במידה ( ישראל לפינלנד ראות אמנת המס ביןבהתאם להו 5%מפינלנד לישראל עומד על 
בעקבות שינוי ). 15%אחרת שיעור ניכוי המס במקור הינו , 10%ושיעור ההחזקה הינו לפחות 

גם על מרכיב הדיבידנד שמקורו  חלהניכוי במקור , 2014בינואר  1 - החל מה, חקיקה בפינלנד
  .בהחזר השקעה

  

 מיסוי בגרמניה  .ה
  

בהנחה שעל החברה ( 15.825%בגרמניה הינו ) כולל מס סולידריות(שיעור מס החברות , ככלל
חלוקת רווחי שותפות גרמנית לחברה ההולנדית המחזיקה בה אינה חייבת ). Trade Taxלא חל 

תשלומי ריבית מגרמניה לתושב זר פטורים ממס בגרמניה לפי . לפי דין פנימי, במס בגרמניה
 95%אך , ב במס בגרמניהרווחי הון ממכירת ההחזקה בגרמניה עשויים להתחיי. דין פנימי

  . מהרווח עשוי להיות פטור ממס בגרמניה בהתקיים התנאים לפטור ההשתתפות הגרמני
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  )המשך(מסים על ההכנסה   - :25 באור

    
 מיסוי בהולנד  .ו

  
, בהתקיים תנאים מסויימים. 25%חברה הולנדית כפופה למס חברות בהולנד בשיעור של 

בהתאם לאמנה . הכנסות החברה ההולנדית מהחזקותיה בגרמניה יהיו פטורות ממס בהולנד
מס בין ישראל להולנד בחלוקת דיבידנד מחברה תושבת הולנד לחברה תושבת ישראל ינוכה 

אחרת שיעור ניכוי המס , 25%במידה ושיעור ההחזקה הינו לפחות ( 5%במקור בשיעור של 
  ).15%במקור הינו 

  

 מיסוי בשבדיה  .ז
  

, ככלל. CTYהפעילות בשבדיה מבוצעת באמצעות חברות שבדיות המוחזקות על ידי חברת 
ת הדין שיעור המס על חלוקת דיבידנד משבדיה תח. 22%שיעור מס החברות בשבדיה הינו 

  . השונות תחת אמנות המסעשוי להתאפשר מופחת  מסשיעור . 30%הפנימי הינו 
  

 מיסוי בברזיל  .ח
  

חלוקת דיבידנד מחברה תושבת על שיעור המס . 34%שיעור המס על חברות בברזיל הינו 
   .0%הינו תחת הדין הפנימי ברזיל 

  
 שומות מס סופיות  .ט

  
ולחברות בבעלות מלאה שלה בישראל  2011לחברה שומות סופיות עד וכולל שנת המס 

  . 2010שומות מס הנחשבות סופיות עד וכולל שנת המס 

  

  מס במחלוקת בחברות בנותשומות   .י
  

) ב(152הוציאה רשות המסים לשתי חברות בנות בעקיפין צווים על פי סעיף , 2012בחודש יוני 
במסגרתם לא  ,בהתאמה 2008-2010 - ו 2007-2010ביחס לשנות המס , לפקודת מס הכנסה

לא , במסגרת הצווים. לפקודה 64התקבלה עמדתן לפיה הינן חברות בית כהגדרתן בסעיף 
התירו לאחת מחברות הבנות בעקיפין לקזז את הרווח שנוצר ממכירת נכס מקרקעין בחברה 

, באם תתקבל עמדת רשות המסים במלואה. הנדונה כנגד הפסדים צבורים בחברת הבת
חברות הבנות . ח"מליון ש 49.1-בעקיפין חבות במס נומינלי בסך של כתיווצר לחברות הבנות 

לדעת החברות הבנות ויועציהן . בעקיפין הגישו ערעור על צווים אלו לבית המשפט המחוזי
 26ביום  .כפי שקיבלה ביטוי בצווים כאמור, אין לקבל את עמדת רשות המסים, המקצועיים

בגין אותה לפקודה ) ב)(2)(א(145על פי סעיף  ותהאמורלחברות שומות הוצאו  2014 ,ביוני
על פי השומות הינו בסך  תהמס הנומינליחבות , 2012–ו 2011ביחס לשנות המס טענה וזאת 

חברות הבנות בעקיפין הגישו השגה על שומות אלו בטענה כי הינן . ח"מליון ש 4.9 -של כ
 .חברות בית

  
הסכם שומות ביחס לשנות בעקיפין בברה בת של הח החבר התקשרה 2013 ,בפברואר 21ביום 
עוד . אינו כולל את המחלוקת בגין חברות הבנות בעקיפין כמפורט לעיל אשר, 2006-2010המס 
כי חברת הבת נמצאת בתהליך שומה עם משרד מיסוי מקרקעין ביחס לסכום שבח , יצוין

ילך יעודכנו וא 2009השומות לשנים , לפיכך. 2009הנכלל במסגרת הכנסתה החייבת לשנת 
  .בין אם בהסכמה ובין אם בערכאה משפטית, בהתאם לסכום השבח שיקבע

  
ההפרשה בדוחות הכספיים מכסה את החשיפה בשל שומות המס , להערכת החברות הבנות

  .שבמחלוקת
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  )המשך(מסים על ההכנסה   - :25 באור

  
  מ במחלוקת"שומות מע  .יא

  
ולחלק  2007-ו 2006מוסף לשנות המס הוצאו לחברה שומות מס ערך , 2008בחודש מרס 
הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף לתקופה מחודש , 2010ובחודש אפריל  2005משנת המס 

בשומות אלה הוגבלה יכולת ניכוי התשומות של ) כולל( 2009ועד לחודש אוקטובר  2008ינואר 
. ח בהתאמה"ון שמילי 5.3-ח וכ"מיליון ש 6-בסך כולל של כ החברה בגין התקופות האמורות

הגישה  2013בנובמבר  11ביום  .החברה הגישה השגות על השומות האמורות והשגותיה נדחו
  .לבית המשפט המחוזי על דחיית ההשגות ערעורהחברה 

  
בשל שומות המס ההפרשה בדוחות הכספיים מכסה את החשיפה , להערכת החברה

  .שבמחלוקת
 

  2014, בדצמבר 31הפסדים מועברים לצורכי מס ליום   .יב
  

לחברה ולחברות מאוחדות בבעלותה המלאה בישראל הפסדים לצורכי מס מועברים לשנים 
לקבל שיתרתם מסים נדחים  חברהרשמה ה, מס הגלומה בהפסדים אלההבגין הטבת . הבאות

ודה אשר קוזזו מיתרת העת) ח"מליון ש 45 -2013(ח "מיליון ש 19-לתאריך הדיווח הסתכמה בכ
  .בחברהלמס 

  
לשנים  מועבריםלחברות מאוחדות בבעלות חלקית של החברה בישראל הפסדים לצורכי מס 

בגין הטבת המס הגלומה בהפסדים אלו נרשמו מסים . ח"מליון ש 983- הבאות בסך של כ
אשר קוזזו בחלקם מיתרת העתודה  )ח"מליון ש 102- 2013(ח "מליון ש 107- נדחים בסך של כ

  .למס
  

רה בקנדה הפסדים לצורכי מס מועברים לשנים הבאות בסך של לחברות מאוחדות של החב
מליון  69 - 2013(ח "מליון ש 76- אשר נרשמו בגינם מסים נדחים בסך של כ, ח"מליון ש 344- כ
יתרת ההפסדים להעברה ניתנת לניצול . מיתרת העתודה למסבעיקרם אשר קוזזו ) ח"ש

  .2015-2034אשר תפקע בין השנים , שנים 20בתקופה של 
  

ב יתרת ריבית שלא נוכתה לצורכי מס מועברת "לחברה בבעלות מלאה של החברה בארה
ח הניתנת לקיזוז תחת מגבלות מסויימות "שמליון  310-לשנים הבאות בסכום המוערך ב

 2013(ח "מליון ש 116- אשר בגינה נרשמו מסים נדחים בסך של כ, מרווחים עתידיים לצרכי מס
יתרת הריבית להעברה ניתנת לניצול . זו מיתרת העתודה למסאשר קוז, )ח"מליון ש 104 -

  .בתקופה שאינה מוגבלת בזמן
  

לצורכי מס הכנסה ד וחברות בנות שלה הפסדים לחברה מאוחדת של החברה בפינלנ
בסך  נרשמו מסים נדחים בגינם) ח"מליון ש 124- כ - 2013בשנת (ח "מליון ש 71-המוערכים בכ

 .ח"מליון ש  22-של כ
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       )המשך(מסים על ההכנסה -: 25 באור
       

     נטו, מסים נדחים .יג 
       
     :הרכב ותנועת המסים הנדחים  

   

בגין 
ן "נדל

להשקעה
ונכסים 
קבועים 
ברי פחת

בגין 
הפסדים 
להעברה 
לצורכי 
 כ"סה אחרים מס

 ח"מליוני ש   
       
 )2,473( )53( 392  )2,812( 2012בינואר  1 יתרה ליום  
       
     זקיפה לקרן הון בגין התאמות   
 3  -  )3( 6  הנובעות מתרגום דוחות כספיים     
 33  33  -  -  זקיפה לרווח כולל אחר  
 )7( -  16  )23( זקיפה לקרנות הון אחרות  
 )738( 16  )175( )579( זקיפה לרווח או הפסד  
       
 )3,182( )4( 230  )3,408( 2012בדצמבר   31יתרה ליום   
       
     זקיפה לקרן הון בגין התאמות   
 285  )3( )6( 294  הנובעות מתרגום דוחות כספיים     
 )74( )74( -  -  זקיפה להפסד כולל אחר  
 4  -  2  2  זקיפה לקרנות הון אחרות  
 )203( 110  )11( )302( זקיפה לרווח או הפסד  
       
 )3,170( 29  215  )3,414( 2013בדצמבר   31יתרה ליום   
       
     זקיפה לקרן הון בגין התאמות   
 )152( -  14  )166( הנובעות מתרגום דוחות כספיים     
 )31( )31( -  -  זקיפה להפסד כולל אחר  
 42  -  3  39  זקיפה לקרנות הון אחרות  
 )229( 16  54  )299( זקיפה לרווח או הפסד  
       
 )3,540( 14  286  )3,840( 2014בדצמבר   31יתרה ליום   
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  )המשך( ההכנסה על מסים  - :25 באור

  
 הצפויים המס שיעורי לפי( %44.4-ל %13.1 ןבי הנעים מס שיעורי לפי מחושבים הנדחים המסים
  ).מדינה ומס פדרלי מס כולל מימושם בעת לחול

  
 .ההפסדים בגובה הבאות בשנים חייבת הכנסה בקיום מותנה נדחים מסים נכסי יתרות מימוש

  

 
      :המסים הנדחים מוצגים כדלקמן

 בדצמבר 31   
   2014 2013 
 ח"מליוני ש   
     

 106  78    במסגרת נכסים לא שוטפים
 )3,276( )3,618(   במסגרת התחייבויות לא שוטפות

  )3,540( )3,170( 
     

     מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח או הפסד .יד 
         
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
         
 19  53  167  *)מסים שוטפים   
 1  9  9  מסים בגין שנים קודמות  
 738  203  229  מסים נדחים  
    
     405  265  758 

       

  

מס שנוכה במקור מריבית ששילמו חברות, המסים השוטפים כוללים מס רווחי הון *)
וכן הוצאות מסים שוטפים בגין פעילותן של חברות מאוחדות, חברהל ל"מאוחדות בחו

 .ל"בחו

       
       
 מסים על ההכנסה המתייחסים לרווח כולל אחר ולסעיפי הון אחרים .טו 
       
-ו' יג25לעניין מסים על הכנסה המתייחסים לרווח כולל אחר ולסעיפי הון אחרים ראה באורים   

   .'ו27
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     )המשך(מסים על ההכנסה -: 25באור 
     

 :להלן התאמה בין שיעור המס הסטטוטורי לשיעור המס האפקטיבי .טז 
         
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
         
 3,171  2,450  1,488  רווח לפני מסים על ההכנסה  
    
 25% 25% 27% שיעור המס הסטטוטורי  
    
 793  613  394  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי  
   

  
 - מהפרשים תמידיים במסים הנובעת ) ירידה(עלייה 

 :השפעת המס
    
 הכנסות החייבות בשיעורי מס, הכנסות פטורות  
 (101) (110) (36) *)מיוחדים והוצאות לא מוכרות      
 עלייה במסים הנובעת משינוי ביתרת ההפסדים  
 78  84  245  נטו, לצורכי מס שבגינם לא נזקפו מסים נדחים     
 מס בגין חלק המיעוט ברווחי חברה מאוחדת   
 REIT  (166) (218) (13)במעמד      
 1  9  9  מסים בגין שנים קודמות  
 33  (49) -  מסים נדחים בשל שינויים בשיעורי המס  
 מסים בגין חלק החברה ברווחי חברות  
 (75) (37) (3) נטו, המטופלות בשיטת השווי המאזני     
 הפרש בשיעור המס החל על הכנסות של  
 42  (27) (38) ל והפרשים אחרים"חברות בחו     
    
 758  265  405  מסים על ההכנסה  
    
 23.9% 10.8% 27.2% שיעור מס אפקטיבי  
         

  

-0%בעיקר בגין רווחים שאינם מהווים הכנסה חייבת לצורכי מס ובגין שיעורי מס של  *)
,הצפויים לחול בעת המימוש של חלק מנכסי המקרקעין שבבעלות הקבוצה 13.1%

 .בעיקר בקנדה
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  תלויות והתקשרויותהתחייבויות   - :26 באור

  
  התקשרויות  .א

  
   FCR-הסכם בעלי מניות בקשר ל .1

     
התקשרו החברה ואלוני חץ בהסכם בעלי מניות אשר החליף את , 2011בחודש ינואר 

, בין היתר, במסגרת הסכם זה נקבעו. 2000הסכם בעלי המניות מחודש אוקטובר 
דירקטורים  2עד ( FCRהוראות בדבר תמיכה הדדית במינוי נציגי הצדדים לדירקטוריון 

הענקת זכות הצטרפות של אלוני חץ , )יתר הדירקטורים מטעם החברה ,מאלוני חץ
הוראות בדבר זכות החברה לחייב את אלוני חץ , על ידי החברה FCRבמכירת מניות 

ברכישת ניירות ערך נוספים הדדית זכות השתתפות , FCR-להצטרף במכירת מניותיה ב
חת תנאים מסויימים תינתן ת, על ידי אלוני חץ FCRמניות  במקרה של מכירת, FCRשל 

וכן התחייבות אלוני חץ להימנע מלהתערב בניהול או , לחברה זכות הצעה ראשונה
 FCRכן הוסכם שדירקטוריון . בכפוף לתנאים מסוימיםהכל , לנסות לרכוש בה שליטה

  .חברים 15-לא ימנה יותר מ
  

ה של אלוני שנים או עד אשר החזקותי 10תוקף הסכם בעלי המניות הינו לתקופה של 
או עד אשר החזקותיה של , FCRמהון המונפק של  3%-יהוו פחות מ FCRחץ במניות 

ניתנה לצדדים זכות , כן .על פי המוקדם שבהם, 20%- יהוו פחות מ FCRהחברה במניות 
  .להביא את ההסכם לסיומו במקרה של שינוי שליטה באלוני חץ

  
     ATR-הסכם בעלי מניות בקשר ל .2

 
התקשרו במערכת הסכמים להסדרת היחסים ") המשקיעים: "להלן יחדיו( CPI-החברה ו

לרבות כללים להצבעה משותפת באסיפת בעלי  ATR-ביניהן בקשר להחזקותיהן ב
כמו כן התקשרו המשקיעים במערך הסכמים עם . וכללי עבירות מניות ATRהמניות של 

ATR לעיגון זכויותיהם ב-ATR  כפי שקיבלו ביטוי בתקנוןATR  הכוללות זכות למינוי
 ATRר הדירקטוריון של "קביעת זהות יו, מטעם המשקיעים ATRארבעה חברי דירקטוריון 

העניקה למשקיעים  ATR, בנוסף ATRמינוי מרבית חברי ועדת המינויים של דירקטוריון ו
ל "לרבות מינוי מנכ, ATR-זכויות הסכמה בקשר עם קבלת החלטות מהותיות מאוד ב

ATR.   
  

לתאריך  55%- כ( ATR-ההסכמים האמורים יחד עם שיעור החזקתם המצרפי במערך 
 ידי-על CPIעם רכישת מלוא מניות . ATR-העניקו למשקיעים שליטה משותפת ב) הדיווח

בוטל הסכם בעלי המניות בין  )'א40-ו' ג9ראה באורים (החברה לאחר תאריך הדיווח 
מכוח המשקיעים האמורות לעיל  באופן שזכויות ATRותוקן ההסכם עם  CPI-החברה ל

  .נותרו באופן בלעדי בידי החברה ATRההסכמים ותקנון 
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -:26 באור

  
 CTY - הסכם בעלי מניות בקשר ל .3

  

התקשרה , )5'ו9ראה באור ( 2014בשנת  CTYשל  בד בבד עם ביצוע ההנפקה הפרטית
התחייבה החברה לתמוך במינויים של עד שני לפיו בהסכם  CPPIBEHהחברה עם 
התחייבה לתמוך במינויים של  CPPIBEH - ו  CPPIBEHשיומלצו על ידי  CTY -ב דירקטורים

החברה להעניק  התחייבה בנוסף. שיומלצו על ידי החברה CTY-עד שלושה דירקטורים ב
המניות  מהון 5%בהיקף העולה על  CTYזכות הצטרפות למכירה של מניות  CPPIBEH-ל

ההסכם  .בכפוף לתנאים מסויימים, עשר חודשים-במהלך תקופה של שנים CTYשל 
תחזיק    CPPIBEH)2(, תום עשר שנים ממועד חתימתו) 1: (יסתיים במועד המוקדם מבין

מהון המניות  20%-החברה תחזיק פחות מ) 3(או , CTYמהון המניות של  10%-פחות מ
  .CTYשל 

  

החכירה מסווגת . לשימוש עסקי על ידי מנהלי הקבוצה לקבוצה הסכם לחכירת מטוס .4
הסכם . מליון דולר 2.5-דמי החכירה השנתיים הינם כ. IAS 17-כתפעולית בהתאם ל

 הקבוצה התקשרה עם צד שלישי לקבלת שירותי תפעול. 2017החכירה מסתיים במאי 
בתוספת מליון דולר ויהול שנתיים קבועים בסך של כלמטוס בתמורה לדמי נ ותחזוקה

 .הוצאות משתנות בהתאם להיקף השימוש במטוס
 

חברות הקבוצה התקשרו בהסכמי חכירה תפעולית עם שוכרים בנוגע לנכסים  .5
 :בגין הסכמי החכירהדמי החכירה המינימליים לקבל להלן פירוט . שבבעלותן

 

 
 בדצמבר 31    
    2014 
 ח"מליוני ש    
     
 2,855  שנה ראשונה   
 7,847  שנתיים עד חמש שנים   
 6,151  שנה שישית ואילך   
 16,853  כ"סה   
    
 .38ראה באור , לגבי התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .6  
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  - :26 באור
  

  ערבויות  .ב
  

ערבות ) למעט קבוצת דורי(חברות מאוחדות של החברה , 2014, בדצמבר 31ליום  .1
בשל נכסים להשכרה בפיתוח בבעלותן המשותפת עם שותפים , להלוואות מגופים שונים

ליום (ח "מליון ש 758 -בסך של כ, וכן ערבויות בנקאיות במהלך העסקים הרגיל שלהן
  ).ח"מליון ש 784-כ - 2013, בדצמבר 31

  

 :2014בדצמבר  31להלן הערבויות של קבוצת דורי וחברות מאוחדות שלה ליום  .2
 

 
 ח"מליוני ש     
 422  ערבויות בנקאיות לפי חוק מכר דירות    
 416  ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע וטיב עבודות קבלניות אחרות    
 159  אחרות    
 997  כ"סה    

 
החברה ערבה בערבויות בלתי מוגבלות בסכום כלפי תאגידים בנקאיים להבטחת  .3

אשר סכומי המסגרת אשראי שקיבלו חברות מאוחדות בבעלות מלאה של החברה 
 1,335-הסתכם לכ 2013 -ו 2014בדצמבר  31לימים , )כולל אגרות חוב(בגינם ) קרן(

 31לימים ) כולל אגרות חוב( ניצול המסגרת. בהתאמה, ח"מליון ש 1,305-ח וכ"מליון ש
חברות . ח בהתאמה"מליון ש 373-ח וכ"מליון ש 463 - הסתכם בכ 2013- ו 2014בדצמבר 

לקווי אשראי שקיבלה החברה , בנות בבעלות מלאה של החברה ערבות להלוואות
שיעבדה החברה מניות של חברה , כמו כן .מתאגידים בנקאיים ללא הגבלה בסכום

  .שקיבלה חברה מאוחדת מאוחדת להבטחת אשראי
  

 .29ראה באור , באשר לבטחונות שהוענקו להבטחת ערבויות .4
  

  

  ואחרות שלמת פיתוח ופיתוח מחדש של נכסיםהתחייבויות תלויות לה  .ג
  

לחברות מאוחדות של החברה התחייבויות חוץ מאזניות להשלמת פיתוח ופיתוח מחדש  .1
 31ליום (ח "מליון ש 2,096- כשל נכסים מניבים אשר לתאריך הדיווח מסתכמות לסך של 

  ).ח"מליון ש 1,444- כ 2013, בדצמבר
  

- מ תשומות שהתקבל בסך של כ"התחייבות תלויה להחזר מע CTY-ל, לתאריך הדיווח .2
באם יימכר המקרקעין , )ח"מליון ש 383-כ - 2013, בדצמבר 31ליום (ח "מליון ש 448

שנים  5או במהלך , השנים הבאות 10מ במהלך "נשוא התשומות ליישות פטורה ממע
 .2008בגין חוזי רכישה בפינלנד שקדמו לשנת 

  
  

  תביעות משפטיות  .ד
  

קיימים מספר הליכים משפטיים נגד חברות מאוחדות של החברה בקשר עם מהלך  .1
פגיעות גוף ורכוש שהתרחשו במרכזים מסחריים  לרבות בשל, העסקים הרגיל שלהן

כמו גם בגין ליקויי בניה ותביעות ספקים וקבלני משנה בקבוצת , רים שלהןובנכסים אח
בנפרד או (אינם מהותיים , סכומי התביעות ככל שיש כאלה, להערכת החברה .דורי

 .לתוצאות החברה) במצטבר
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 )המשך(והתקשרויות התחייבויות תלויות  -: 26באור 
  

נכון למועד זה עומדים  2014, בדצמבר 31בדוחותיה הכספיים ליום  ATRכפי שפרסמה  .2
ואחרים הליכים פליליים בפני בית הדין הפלילי בוינה בקשר עם  Julius Meinlנגד 

בקשר לכך פירמת עורכי הדין המייצגת . וקודם לכן 2007אירועים שהתרחשו בשנת 
במועד התרחשות האירועים  ATR-אשר היו להם השקעות ב, ATR-מספר משקיעים ב

הפרת אמונים והפרת , הינה אחראית בגין מספר אירועי תרמית ATRטענה כי , האמורים
. בגין אותם אירועים Austrian Capital Market Act-וה Austrian Stock Corporation Act-ה

להשיב לטענות האמורות והחל בהליכי חקירה פליליים  ATR-התובע הציבורי הורה ל
ישנה חוסר בהירות  .Austrian Corporate Criminal Liability Act-על בסיס ה ATRכנגד 

 ATR, בכל מקרה. ATRעל  2006 -אשר נכנסה לתוקף ב, באשר לתחולתה של חקיקה זו
בכוונתה להגן על  מאמינה כי אין זה ראוי שתמצא אחראית בגין אירועים אלה ועל כן

  . עצמה באופן אקטיבי מפני הליכים אלה
  

בקשר , מעורבת במספר הליכים אזרחיים וחקירות רגולטוריות באוסטריה ATR, בנוסף
בהיקף שאינן מהותי  2006-2007עם עסקאות ניירות ערך ונושאים קשורים בין השנים 

החוקים המקומיים בגין  רזי מצאו כי לא היתה הפרה של'יצויין כי הרשויות בג. לחברה
  .האירועים האמורים

  

הוגשו במחלקה לעניינים כלכליים בבית המשפט המחוזי  2014בחודשים יולי ואוגוסט  .3
דירקטורים , קבוצת דורי, כנגד דורי בניה, אביב בקשות לאישור תובענות כייצוגיות-בתל

עניינן . והחברהוכן כנגד גזית פיתוח , ונושאי משרה שלהן ורואה החשבון המבקר שלהן
לפי , או בקבוצת דורי/של הבקשות נזק שנגרם לכאורה לציבור המשקיעים בדורי בניה ו

לרבות בדוחות , כתוצאה מפרסום מידע מטעה לכאורה בדיווחי דורי בניה, העניין
ואי דיווח במועד על מידע שלילי מהותי אודות תוצאותיה הכספיות , הכספיים שלה

. ובאופן נגרר אודות תוצאותיה הכספיות של קבוצת דורי, יהומצבה הכספי של דורי בנ
, 1968 –ח "תשכ, עילות התביעה בבקשות האמורות כוללות עילות מכוח חוק ניירות ערך
עוולת רשלנות , ביניהן הכללת פרטים מטעים בדוחות הכספיים ודיווחים חסרים ומטעים

יירות ערך ותקנות מכוחו וכן ביחס להוראות חוק נ(הפרת חובה חקוקה , מדיני הנזיקין
התביעות האמורות הינן . והכל בהתייחס לדיווחיה של דורי בניה, וקיפוח) חוק החברות

בכפוף לכימות הנזק המדויק (ח "מיליון ש 75 -ח ל"מיליון ש 13בסכומים הנעים בין 
כמו כן ). לרבות במצטבר(אשר אינם מהותיים לחברה , )במסגרת הדיונים בתובענות

שתי תביעות נגזרות כנגד דורי בניה וקבוצת דורי ודירקטורים ונושאי משרה שלהן  הוגשו
 .בנוגע לחלוקת דיבידנד שביצעה דורי בניה לבעלי מניותיה

הורה בית המשפט כי התובעים בתביעות הייצוגיות יגישו בקשה  2014בנובמבר  9ביום 
ולמעט שתי , וןלמעט התביעה מטעם התנועה לאיכות השילט, אחת מאוחדת מטעמם

קבע בית , ביחס לשתי הבקשות לאישור תביעות נגזרות. התביעות האחרונות שנמחקו
, תינתן על ידו במועד מאוחר יותר, המשפט כי החלטה בעניין סדרי הדין בבקשות אלה

 2014בדצמבר  28ביום  .הבקשה המאוחדת לאישור תובענה כייצוגיתלאחר הגשת 
 2015במרס  3וביום , והמתוקנת לאישור התובענה כייצוגיתהוגשה הבקשה המאוחדת 

המועד . הוגש כתב תביעה שאמור היה להיות מצורף לבקשה האמורה אך נמשט ממנה
 במאי 7הנוכחי להגשת תשובת גלוב לבקשת האישור המתוקנת והמאוחדת הוא יום 

  .לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה, בשלב מקדמי זה של ההליך. 2015
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          הון-: 27באור 
         

       :ההרכב .א 
 2013בינואר  20131בדצמבר  201431בדצמבר  31    

רשום    
מונפק 
 רשוםונפרע

 מונפק 
 רשוםונפרע

 מונפק 
 ונפרע

 מספר מניות    
          

  

מניות רגילות
 ח"ש 1בנות  
א"כ. נ.ע 

 
500,000,000 179,444,463(*

 
500,000,000

 
176,837,508(*

 
500,000,000 166,294,246(* 

      
    

 
    :התנועה בהון המניות המונפק והנפרע .ב 
   2014 2013 2012 
 מספר מניות   
       

 *)יתרה לתחילת השנה   
 

176,837,508 166,294,246 165,868,103 

  
 עובדים ונושאי (מימוש כתבי אופציה למניות 

 426,143  104,242  147,670  )משרה  
 - - 59,285  )עובדים ונושא משרה(הבשלת מניות חסומות   
 -  10,439,020  2,400,000  הנפקת הון מניות  

 *)יתרה לסוף השנה   
 

179,444,463 176,837,508 166,294,246 
      
   .מניות מוחזקות על ידי החברה. נ.ח ע"ש 1,046,993מתוכן *)     

 
מסווג   השלימה החברה הקצאה פרטית לפיה הונפקו למשקיע פרטי 2014בחודש אוקטובר   .ג

בת בבעלות מלאה של  מליון כתבי אופציה לא סחירים ולחברה 3.4-מליון מניות החברה ו 1.7
 -בתמורה ל מליון כתבי אופציה לא סחירים 1.4-מליון מניות החברה ו 0.7יונפקו  החברה האם

. ח"מליון ש 118- סך התמורה המיידית שהתקבלה בהקצאה הסתכמה בכ. דולר למניה 13.25
 . 2014, בדצמבר 29 ופקעו ביוםכתבי האופציה הונפקו ללא תמורה נוספת 

  
מליון מניות  10.4- באמצעות דוח הצעת מדף כ, הנפיקה החברה לציבור 2013, ביוני 13ביום   .ד

מליון  489-כ(ח ברוטו "מליון ש 500- ח למניה ובתמורה כוללת של כ"ש 47.9רגילות במחיר של 
 ).ח בניכוי הוצאות הנפקה"ש
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      )המשך(הון -: 27באור 
  
 הרכב קרנות הון אחרות .ה 
 בדצמבר 31   
   2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש   
        
 19  15  51  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  
 147  147  147  עסקאות עם בעלי שליטה  
 77  44  )43( עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  
 11  16  15  תשלום מבוסס מניות  
 )199( )76( )43( קרן גידור תזרימי מזומנים  
 5  -  -  קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע  
      
    127  146  60 

 
    כולל אחר) הפסד(מידע נוסף בדבר רווח  .ו 
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
         
 )425( )2,414( 1,215  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים  
 3  -  -  העברה לרווח והפסד בגין מימוש פעילויות חוץ  
 -  -  )*)45( )שוטףמס (השפעת המס   
    של חברות המטופלות ) הפסד(חלק הקבוצה ברווח   
 9  )29( )22( בשיטת השווי המאזני     
       
    1,148 )2,443( )413( 
      
 )128( 172  )6( בגין גידור תזרימי מזומנים ) הפסד(רווח   

  
 העברה לרווח והפסד בגין מימוש עסקאות גידור 

 8  130  74  תזרים   
 32  )73( )10( השפעת המס  
    של חברות המטופלות) הפסד(חלק הקבוצה ברווח   
 )12( 10  )12( בשיטת השווי המאזני     

    46  239 )100( 

 39  )7( 87  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסד(רווח   
    פיננסיים זמיניםהעברה לרווח והפסד בגין נכסים   
 )3( 4  )34( למכירה     
 1  )1( )17( השפעת המס  
       
    36 )4(  37 

    בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע) הפסד(רווח   
 10  )6( -  בעסקה משותפת     
       
 )466( )2,214( 1,230  כולל אחר) הפסד(סך הכל רווח   
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      )המשך(הון  -:27באור 
     

    הרכב זכויות שאינן מקנות שליטה .ז 
 ביוםלשנה שהסתיימה     
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
         
 14,406  14,381  17,713  *)החלק בשווי המאזני   
    כתבי אופציה וקרן הון מתשלום מבוסס מניות  
 154  144  107  בחברות מאוחדות     
 56  26  27  תקבולים בגין אופציית המרה בחברות מאוחדות  
       
    17,847  14,551  14,616 
         
 .לרבות קרנות הון והחלק בהפרשים מקוריים מיוחסים *)  

 
 דיבידנד  .ח

  

מודיעה החברה בסוף כל שנה על הדיבידנד הצפוי לשנה , בהתאם למדיניות החברה .1
לא  2015שיוכרז בשנת כי הדיבידנד , הודיעה החברה 2014בחודש נובמבר . העוקבת
חלף מדיניות , )ח למניה בחישוב שנתי"ש 1.84(למניה לרבעון  אגורות 46-יפחת מ

אגורות למניה ברבעון  45על פיה חולק סכום של  2013דיבידנד שהוכרזה בנובמבר 
 ).ח למניה בחישוב שנתי"ש 1.80(

    
האמור לעיל כפוף לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה במועדים הרלוונטיים וכפוף   

, להוראות כל דין הרלוונטיות לחלוקת הדיבידנד ולהחלטות אשר החברה רשאית לקבל
  .ושינוי מדיניות זולרבות לעניין יעוד אחר לרווחיה 

  
 1.80(ח "מליון ש 318-הכריזה ושילמה החברה דיבידנדים בסך כולל של כ 2014בשנת  .2

 264- כ 2012בשנת , )ח למניה"ש 1.72- כ(ח "מליון ש 298- כ 2013בשנת ) (ח למניה"ש
  )). ח למניה"ש 1.60- כ(ח "מליון ש

  
סך כולל (למניה  ורותאג 46הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2015, במרס 23ביום  .3

לבעלי המניות של החברה ביום  2015, באפריל 14לתשלום ביום ) ח"מליון ש 82.1-של כ
  .2015, באפריל 7

  
 ניהול ההון בחברה  .ט

  
כלומר עודף השווי ההוגן של נכסיה על , החברה בוחנת ומנתחת את הונה במונחי הון כלכלי

של המדינות השונות בהן היא פועלת  החברה מנהלת את הונה במטבעות. פני התחייבויותיה
  .על פי איחוד יחסי ובשיעורים דומים לשיעור הנכסים במטבע האמור מכלל נכסיה

  
החברה מנהלת את הונה על מנת שיאפשר לה גמישות כלכלית נרחבת להמשך השקעותיה 

ה רמת נזילות גבוה, בתחומי עיסוקה ובתחומים משיקים לו תוך שמירה על דירוג אשראי גבוה
  .וכן שואפת כי מרבית נכסיה יהיו בלתי משועבדים

  
דירקטוריון החברה קבע את יחסי ההון הרצויים לשם השגת תשואה נאותה לבעלי מניותיה 

דירקטוריון החברה אישר להנהלת החברה מפעם לפעם לחרוג . בסיכון אותו הוא מגדיר כנמוך
תוך קביעת יעדים , עות מהותיותמיחסי ההון אותם הוא רואה כנאותים וזאת לשם ביצוע השק

  .לחזרה ליחסים נאותים בזמן סביר
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 )המשך(הון   - :27באור 
  

החברה והחברות המאוחדות שלה מגייסות הון על בסיס קבוע בשווקים בהן הן פועלות לאורך 
 1,025-סך של כ 2013בשנת , ח"מליון ש 2,483- גייסה הקבוצה סך של כ 2014בשנת . שנים

  .ח"מליון ש 1,832-סך של כ 2012ח ובשנת "מליון ש
  

, )כולל חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה(החברה בוחנת את יחסי ההון שלה על בסיס מאוחד 
על בסיס סולו מורחב בהתייחס להון של החברות המאוחדות הציבוריות שלה על בסיס שווי 

  .וכן בהתבסס על יחסי תזרימי מזומנים, מאזני

 
  תגמול מבוסס מניות  -:28 באור

  

 -להלן (אישר דירקטוריון החברה תוכנית תגמול מבוסס מניות חדשה  2011בחודש דצמבר   .א
, לעובדים, רשאית החברה להעניק לדירקטורים ,בהתאם לתוכנית התגמול). תוכנית התגמול

תגמול מניות חסומות ומכשירי , מניות רגילות ,לנושאי משרה ולנותני שירותים כתבי אופציה
במשטרי , מליון מניות החברה 4.5הניתנים למימוש לעד , אחרים כמפורט בתוכנית התגמול

 .ומסלולי מס שונים
 

, כתבי אופציה, לעיל' תוכנית התגמול האמורה בסעיף אכחלק מ, הקצתה החברה 2013בשנת   .ב
משרה  לנושאי) PSUs(חסומות מותנות בביצועים  ויחידות מניה) RSUs(יחידות מניה חסומות 

 .ועובדי החברה
  

הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש ומספר האופציות למניות החברה  מידע בדברלהלן   .ג
 :שלהןהמקורי 

 

 
 2013בדצמבר  31  2014בדצמבר  31    

    
 מספר

האופציות

 ממוצע
משוקלל של

 מחיר
  המימוש 

 מספר
האופציות

 ממוצע
משוקלל של

 מחיר
 המימוש 

 ח"ש  ח"ש     

 36.12  818,900   44.00 1,500,716 אופציות למניות לתחילת השנה   
 47.85 1,048,287   - - אופציות למניות שהוענקו במשך השנה   
 46.59  )12,871(  48.65  )28,485(אופציות למניות שחולטו במשך השנה   
 37.04  )353,600(  35.73  )475,295(אופציות למניות שמומשו במשך השנה   
 -  -   48.65  )97,082(אופציות למניות שפקעו במשך השנה   

 44.00 1,500,716   47.72  899,854 אופציות למניות לסוף השנה   

     אופציות למניות אשר ניתנות למימוש   
 33.61  311,425   47.72  299,951 לסוף השנה      

 
של  .נ.ח ע"ש 1כל אחד מכתבי האופציה האמורים לעיל ניתן למימוש למניה רגילה בת 

בגין הנפקת מניות (בכפוף להתאמות , החברה בתוספת מימוש צמודה למדד המחירים לצרכן
כל אחד מהניצעים יהא רשאי לממש את כתבי ). הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד, הטבה

תקופת ההבשלה נקבעה בשלוש מנות ). Cashless Exercise(האופציה גם בדרך של מימוש נטו 
ועד ההקצאה והאופציות תפקענה בחלוף ארבע שנים ממועד שוות החל מחלוף שנה ממ

  . ההקצאה
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 )המשך(תגמול מבוסס מניות   - :28באור 

 
 יחידות המניה החסומות ויחידות המניה החסומות מותנות הביצוע שלמספר  מידע בדברלהלן   .ד

 :הנתונים אשר הובאו בחשבון בעת חישוב השווי ההוגן שלהן ביום ההענקהאת והחברה 
 

 
 2013בדצמבר  31 2014בדצמבר  31   

   
יחידות מניה 
חסומות

יחידות מניה 
חסומות 
מותנות 
 ביצוע

יחידות מניה 
 חסומות

יחידות מניה 
חסומות 
מותנות 
 ביצוע

 -   -  244,760  151,091 מניות חסומות  לתחילת שנה  
 244,761   153,920  -  - מניות חסומות שהוענקו  
 -   )2,829( )41,258( )4,408(מניות חסומות שחולטו  
 -   -  -  )59,285(מניות חסומות שהבשילו  
 244,761  151,091  203,502 87,398 מניות חסומות לסוף שנה   

 

תקופת . של החברה. נ.ח ע"ש 1ניתנות למימוש למניה רגילה בת  PSUs-ו RSUs-כל אחת מה
תקופת . נקבעה בשלוש מנות שוות החל מחלוף שנה ממועד ההקצאה RSUs-ההבשלה עבור ה
נקבעה במנה אחת ) אשר הוענקו לנושאי המשרה מבין הניצעים בלבד( PSUsההבשלה עבור 

של ) כולל דיבידנדים שחולקו(ת בחלוף שלוש שנים ממועד ההקצאה ומותנית בתשואה כולל
במקרה . לפחות ביחס למחיר המניה במועד ההענקה 20%מניית החברה בתקופת ההבשלה של 

יהיו הניצעים זכאים לתגמול כספי המשקף את ההטבה בגין חלוקת , של חלוקת דיבידנד
  .שטרם הבשילו במועד חלוקת הדיבידנד PSUs-ו RSUs-הדיבידנד בגין ה

 

יחידות המניה החסומות ויחידות , ההפסד בגין כתבי האופציה ואו בדוחות הרווח ההוצאות שהוכר  .ה
 9.1-הסתכמו לכ, 2012-ו 2013, 2014לעיל בשנים  ותהאמור המניה החסומות מותנות הביצוע

 .בהתאמה, ח"מליוני ש 3.9-ח וכ"מליוני ש 9.7-כ, ח"מליוני ש
  
  עסקאות המסולקות במזומן  .ו
  

זכאים למענק כספי  ה בחברה בת בבעלות מלאה של החברהמספר עובדים ונושאי משר 
"). יחידות("על פני תקופת הבשלה של שלוש שנים המסולק במזומן הנגזר ממחיר מניית החברה 

   .)אלפי יחידות 274 2013, בדצמבר 31ליום (אלפי יחידות  185-לתאריך הדיווח קיימות כ
  

על פני תקופה של שלוש  ותהמבשיל RSUאלפי יחידות  25 -בנוסף לתאריך הדיווח קיימות כ 
 2014, בדצמבר 31ליום ). אלפי יחידות 43 -כ 2013, בדצמבר 31ליום (שנים המסולקות במזומן 

ח "מליון ש 1- שווי ההתחייבות בגין תוכניות התגמול המסולקות במזומן בדוחות הכספיים הינו כ
  ).ח"מיליון ש 1 -  2013(
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  םשעבודי  - :29 באור
  

, בנקים לטובת אחריםידי -לרבות ערבויות שניתנו על, להבטחת חלק מהתחייבויות הקבוצה  .א
לרבות זכות לקבלת , מושכנו זכויותיה במקרקעין שונים שבבעלותה ושועבדו נכסים אחרים

, פי חוזים עם מזמיני עבודות-זכויות על, פי הסכמי ליווי- רוכשי דירות עלמכספים משוכרים ו
שועבדו חלק ממניות , כמו כן. ערך בחשבונות בנק מסויימים ושעבודים צפים כספים וניירות

 .חברות מוחזקות ומניות של חברות אחרות המוחזקות על ידי חברות הקבוצה
  

 
   :יתרות ההתחייבויות המובטחות הינן כדלקמן   
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    
      
 175  117  הלוואות ואשראי לזמן קצר   
 9,555  7,360  )כולל חלויות שוטפות(התחייבויות לזמן ארוך    
 861  847  )כולל חלויות שוטפות(אגרות חוב    
      
     8,324  10,591 
      

 

מובטחות בשעבוד קבוע שנרשם 2009שהנפיקה החברה בחודש פברואר ) 'סדרה י(אגרות חוב  .ב
מליון 1,167 -נכסי מקרקעין שבבעלות גזית פיתוח ששוויים המצרפי לתאריך הדיווח הינו כ 5על 
 .ח"ש

 
  מבנים מהשכרת הכנסות  - :30 באור

  
 ההכנסות מסך %10 על עולות ממנו ההכנסות אשר שוכר אף אין לקבוצה 2014-2012 בשנים

 באור ראה ,גיאוגרפיים ואזורים תפעוליים מגזרים לפי מהשכרה ההכנסות לפירוט .מבנים מהשכרת
39. 
  

 
      הוצאות הפעלת נכסים להשכרה-: 31באור 

     
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש   
        
 96  103  97  שכר עבודה ונלוות 
 672  650  624  אגרות והיטלים על נכסים 
 421  413  389  אחזקה ותיקונים 
 259  258  243  חשמל ומים 
 127  124  120  ושמירהביטוח  
 130  141  111  אחרות 
      
   1,584  1,689  1,705 
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     קרקעות וביצוע עבודות, הכנסות ועלויות מכירת בניינים-: 32באור 
     

 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
      הכנסות .א 
         
 200  328  230  הכנסות ממכירת בניינים וקרקעות  
 1,560  1,344  1,127  הכנסות מביצוע עבודות בחוזי הקמה  
       
    1,357  1,672  1,760 
       
    עלות ההכנסות לפי מקורות ההכנסה .ב 
       
 181  279  252  עלות מכירת בניינים וקרקעות  
 1,539  1,409  1,408  עלות ביצוע עבודות בחוזי הקמה  
       
    1,660  1,688  1,720 
       
    עלות ההכנסות לפי מרכיבי הוצאה .ג 
       
 46  73  98  קרקע  
 464  427  311  חומרים  
 953  959  1,011  קבלני משנה  
 119  116  120  שכר ונלוות  
 5  5  7  פחת  
 133  108  113  הפחתת הפרשים מקוריים ואחרות  
       
    1,660  1,688  1,720 

 
      הוצאות הנהלה וכלליות-: 33באור 

     
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
         
 397  350  346  )1(שכר עבודה ודמי ניהול  
 86  77  84  שכר טרחה מקצועי 
 29  29  25  פחת 
 32  38  40  )לרבות שכר(מכירה ושיווק  
 129  116  124  )2) (כולל משרד ואחזקתו(אחרות  
       
    619  610  673 
       
 .'ב38ראה באור , לגבי שכר עבודה ודמי ניהול לבעלי עניין )1( 
       
 .'א38ראה באור , מחברה בעלת ענייןבניכוי הכנסות דמי ניהול  )2( 
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      הכנסות והוצאות אחרות-: 34באור 
     

      הכנסות אחרות .א
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש   
        
 4  -  -  רווח ממימוש השקעה בחברה מוחזקת  
 21  5  -  רווח הון  
 134  198  47  *)רווח מרכישה במחיר הזדמנותי   
 5  15  8  אחרות  
     
    55  218  164 
      

 ) .'ג9ראה באור (נוספות  ATRח מרכישת מניות "מליון ש 47-כולל סך של כ 2014בשנת  *) 

      
    הוצאות אחרות .ב 
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש   
      
 4  11  1  נטו, הפסד מירידה בשיעור החזקה  
 26  58  65  )לרבות הוצאות מכירה(הפסד הון   
 7  2  14  ירידת ערך נכסים אחרים  
 10  3  1  אחרות  
     
    81  74  47 
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      הוצאות והכנסות מימון-: 35באור 
     

      הוצאות מימון .א
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
         
 1,050  1,190  1,166  הוצאות מימון בגין אגרות חוב  
 99  89  77  הוצאות מימון בגין אגרות חוב להמרה  
    למוסדותהוצאות מימון בגין התחייבויות   
 1,013  831  611  פיננסיים ואחרים     
 -  2  190  *) שערוך נגזרים פיננסיים   
 147  142  154  **)הפסד מפדיון מוקדם של התחייבויות ונגזרים   
 37  44  45  עמלות ואחרות, הפרשי שער  
 )132( )113( )128( הוצאות שנזקפו לעלות מקרקעין בפיתוח -בניכוי   
     
    2,115  2,185  2,214 
       
    .SWAPבעיקר מעסקאות מגדרות מסוג  *)  
       

  

בגין, בהתאמה, ח"מליון ש 118 -ח וכ"מיליון ש 62-כולל סך של כ 2013 -ו 2014בשנים  **)
אשר סווגו מחדש מהכנסה כוללת אחרת, התרת עסקאות גידור ריבית בחברה מאוחדת

 .'ד20ראה באור 

 
      הכנסות מימון .ב 
 לשנה שהסתיימה ביום      
 בדצמבר 31      
      2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש      
           
 28  7  35  נטו, רווח מהשקעות בניירות ערך   
 6  4  24  הכנסות מדיבידנד   
 5  34  44  הכנסות ריבית מחברות מוחזקות   
 63  73  47  הכנסות ריבית   
 13  431  3  שערוך נגזרים פיננסיים ואחרות   
 5  -  4  הכנסות מהפרשי שער   
       
      157  549  120 
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           רווח נקי למניה -: 36באור 
           

 :פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב רווח נקי למניה 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  20142013 2012 

  

 כמות
 מניות

משוקללת
 רווח
נקי

 כמות
 מניות

משוקללת
 רווח
 נקי

 כמות
 מניות

משוקללת
 רווח
 נקי

ח"מליוני ש אלפיםח"מליוני ש אלפיםח"מליוני שאלפים  
        
      כמות המניות והרווח לצורך חישוב 
 901  164,912  926  171,103 73 176,459 רווח נקי בסיסי    
      השפעת מניות רגילות פוטנציאליות 
 )34( 104  )10( 310 )4(87  מדללות    
        
 867  165,016  916  171,413 69 176,546 לצורך חישוב רווח נקי מדולל 
    

 

,)3('ה9, )3('ד9, )4('ג9ראה באור , למידע בדבר כתבי אופציה למניות שהונפקו בחברות מוחזקות
 .21ראה באור , ובדבר אגרות חוב להמרה אשר הונפקו על ידי חברה מאוחדת,  )3('ו9

 
  מכשירים פיננסיים  - :37 באור

  
  גורמי סיכון פיננסיים  .א

  
וביניהם סיכוני שוק , פעילותה הגלובאלית של הקבוצה חושפת אותה לסיכונים פיננסיים שונים

סיכוני אשראי , )סיכון ריבית וסיכון מחיר, סיכון מדד המחירים לצרכן, לרבות סיכון מטבע חוץ(
אסטרטגיית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום . וסיכוני נזילות

  . שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה השפעות
  

  :להלן מידע נוסף בדבר הסיכונים הפיננסיים וניהולם
  
  סיכון מטבע חוץ .1

  
הקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית ולפיכך חשופה לסיכוני מטבע כתוצאה מהחשיפה 

חלק . אירודולר קנדי ו, ב"בעיקר לדולר ארה, לשינוי בשערי החליפין של מטבעות שונים
מדיניות . מהעסקאות של חברות הקבוצה מבוצעות במטבע שאינו מטבע הפעילות שלהן

ומתבצעת פעילותה הקבוצה הינה לשמור על מתאם גבוה בין המטבע בו נרכשים נכסיה 
כדי למזער את סיכוני , לבין המטבע בו נלקחו ההתחייבויות בגין רכישת אותם נכסים

של והמטבע הקבוצה מתקשרת בעסקאות להחלפת בסיס ההצמדה . המטבע
  .להלן' לפרטים ראה סעיף ד, התחייבויות כחלק ממדיניות זו

  
  סיכון מדד המחירים לצרכן .2

  
לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב צמודות לשינויים במדד המחירים 

לגבי סכום המכשירים הפיננסיים אשר צמודים למדד המחירים לצרכן . לצרכן בישראל
ובדבר עסקאות החלפת שבגינו קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן 

' ו -ו' ראה סעיפים ד, בסיס הצמדה בהן התקשרה החברה לשם הגנה מפני חשיפה זו
  .להלן
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  סיכוני ריבית .3
  

התחייבויות הנושאות ריבית משתנה חושפות את הקבוצה לסיכון בתזרים מזומנים ואלו 
חלק כ. הנושאות ריבית קבועה חושפות את הקבוצה לסיכוני ריבית בגין שווי הוגן

מקיימת הקבוצה תמהיל מסויים בין חשיפה לריבית , מאסטרטגית ניהול הסיכונים
הקבוצה מבצעת מפעם לפעם ובהתאם לתנאי השוק . קבועה ולחשיפה לריבית משתנה

לשם הגנה על התחייבויותיה , עסקאות החלפת ריבית משתנה לריבית קבועה ולהיפך
 91.4%- לתאריך הדיווח כ). הלןל' ראה סעיף ד(מפני שינויים בשיעורי הריבית 

היו בריבית קבועה ) לא כולל עסקאות החלפת ריבית 88.6%(מהתחייבויות הקבוצה 
למידע ). לא כולל עסקאות החלפת הריבית ,80%-90% - כ - 2013, בדצמבר 31ליום (

  .20 -  22ראה גם באורים , נוסף בדבר שיעורי הריבית ומועדי הפרעון
  

  סיכון מחיר .4
  

תעודות , מניות, השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערךלקבוצה 
המסווגים כנכסים פיננסיים זמינים למכירה , השתתפות בקרנות נאמנות ואגרות חוב

אשר בגינן הקבוצה חשופה , ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
. בהתבסס על מחירי שוק בבורסה לסיכון בגין התנודתיות במחיר נייר הערך הנקבע

ח "מליון ש 299של השקעות אלה הינה  2014, בדצמבר 31היתרה בדוחות הכספיים ליום 
  .חשיפה זו אינה מוגנת). ח"מליון ש 220  - 2013 ,בדצמבר 31(
  

  סיכון אשראי .5
  

הקבוצה אינה חשופה . תוצאות הקבוצה מושפעות מן האיתנות הפיננסית של לקוחותיה
הקבוצה בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות . משמעותיים של סיכוני אשראי לריכוזים

מבצעת הקבוצה הפרשה לחובות , בהתאם. והיקף האשראי שנתנה ללקוחותיה
  .מסופקים בהתבסס על סיכון האשראי של לקוחות מסויימים

  
ון הסיכ, להערכת הנהלת החברה. מזומנים ופקדונות מופקדים במוסדות פיננסיים גדולים

  .בהתחשב באיתנות הפיננסית שלהם, שצדדים אלו יפרו את התחייבויותיהם הינו נמוך
    

  סיכון נזילות .6
  

בין היתר , מדיניות הקבוצה היא לשמר איזון מסויים בין קבלת מימון לזמן ארוך
הלוואות מבנקים ואגרות חוב לבין הגמישות הקיימת באמצעות , משכנתאות בגין נכסים

שנים  5לתקופות של עד ) Revolving lines of credit(אשראי מתחדשים שימוש בקווי 
 . בהתאם לצורך שונותבמסגרתם יכולה הקבוצה לנצל אשראים לתקופות 

  
לקבוצה . ח"ש מיליארד 2.1-כלקבוצה גרעון בהון החוזר בסך של  2014, בדצמבר 31ליום 

ח הניתנים לניצול "מיליארד ש 10.2 -קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך כולל של כ
ל בתוספת תזרים המזומנים "הנהלת החברה בדיעה כי המקורות הנ. בשנה הקרובה

יאפשרו לכל אחת מחברות הקבוצה לעמוד בפרעון , החיובי מפעילות שוטפת
 .התחייבויותיהן לזמן הקצר

  

' הראה סעיף , למידע בדבר מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה
  .להלן
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  שווי הוגן  .ב
  

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים 
 :פי שווים ההוגן- שלא על, המוצגים בדוחות הכספיים, פיננסיים

  

 
 2013בדצמבר  31 2014בדצמבר  31    
שווי הוגן יתרהשווי הוגן יתרה    
 ח"מליוני ש באור   

         נכסים פיננסיים  
        
 657  659  562  564  10 השקעות והלוואות לזמן ארוך  
        
      התחייבויות פיננסיות  
        
 24,598  23,070  28,081  26,038  20 אגרות חוב  

  
 אגרות חוב הניתנות להמרה 

 1,273  *) 1,221  1,317  *) 1,254  21 במניות של חברות מוחזקות      

  
 התחייבויות נושאות ריבית 

 15,090  14,767  10,187  9,768  22 למוסדות פיננסיים ולאחרים      
           
     37,060  39,585  39,058  40,961 
        
 )40,304( )38,399( )39,023( )36,496(  נטו, כ התחייבויות פיננסיות"סה  

           

 
 בסך כולל של , לא כולל את רכיב ההמרה אשר מוצג בסעיף זכויות שאינן מקנות שליטה*)  

 ).ח"מליון ש 26- כ - 2013(ח "מליון ש 27- כ    
 

  :להלן אופן קביעת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים
   

מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי הנכסים השוטפים וסעיפי ההתחייבויות השוטפות 
  .מהווים קירוב לשווי ההוגן

  
) אגרות חוב, כגון ניירות ערך סחירים(השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נסחרים בשוק פעיל 
  . חושב על פי שערי הסגירה המצוטטים לתאריך הדיווח

  
  .השווי ההוגן של ההלוואות בריבית משתנה שווה בקירוב לערכן הנקוב

  
, רמת נזילות נמוכה או שנסחרים בשוק בעל, שאינם נסחרים חוב יהשווי ההוגן של מכשיר

כגון ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים המהוונים , שימוש בשיטות הערכהבאמצעות  קבענ
את  פיםמשק, חברה ומעריכי שווי חיצונייםאשר להערכת הנהלת ה, בעקומי ריבית רלוונטיים

  . ןלפי העניי, לרבות סיכון האשראי של מי מהצדדים לעסקה, תנאי השוק לתאריך הדיווח
) משכנתאות לקבל(שיעור הריבית למכשירי חוב שאינם נסחרים  2014, בדצמבר 31ליום 

  .11%לבין  4%במדרג השווי ההוגן הינו בטווח שבין  3שסווגו ברמה 
  

 לשערים עתידיים מצוטטיםהשווי ההוגן של חוזי אקדמה בגין מטבע חוץ מחושב בהתייחס 
הסכומים מהוונים בריבית הרלוונטית והשווי מותאם , ובנוסף עבור חוזים עם מועדי פרעון דומים

  . לסיכון האשראי של הצד השני לעסקה
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הכוללים החלפת ומטבעות השווי ההוגן של חוזי החלפת ריבית וחוזי החלפת בסיס הצמדה 
של מי מהצדדים לעסקה באמצעות היוון תזרימי המזומנים הצפויים נקבעים , ריביתקרן ו

ציפיות האינפלציה , )CBS(הרלוונטיים ובהתחשב בסיכוני נזילות בין מטבעות  בעקומי הריבית
   .וסיכון האשראי של הצדדים

  
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ג

  

  
פי היררכיית -להלן סיווג המכשירים הפיננסיים שאינם נמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן על

 ): 'יד2ראה באור ( IFRS 13-השווי ההוגן כהגדרתה ב

 2014בדצמבר  31     
 3רמה  2רמה  1רמה     
 ח"מליוני ש באור   
        נכסים פיננסיים   

 564  -  -  10  השקעות והלוואות לזמן ארוך  
         
       התחייבויות פיננסיות   
 -  14,685  11,353  20  באגרות חו  

  
 אגרות חוב הניתנות להמרה במניות של 

 -  -  1,254   21  חברות מוחזקות   

  
 התחייבויות נושאות ריבית למוסדות 

 -  9,768  -   22  פיננסיים ולאחרים   
          
      12,607  24,453  - 
        
        
 2013בדצמבר  31     
 3רמה  2רמה  1רמה     
 ח"מליוני ש באור   
        נכסים פיננסיים   
       
 448  211  -  10  השקעות והלוואות לזמן ארוך  
         
       התחייבויות פיננסיות   
 -  11,778  11,294  20  באגרות חו  

  
 אגרות חוב הניתנות להמרה במניות של 

 -  -  1,221   21  חברות מוחזקות   

  
 התחייבויות נושאות ריבית למוסדות 

 -  14,840  -   22  פיננסיים ולאחרים   
          
      12,515  26,618  - 
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הפיננסיים הנמדדים בדוחות הכספיים לפי שווי הוגן על פי היררכיית השווילהלן סיווג המכשירים 
 ):'יד2ראה באור ( IFRS 13- ההוגן כהגדרתה ב

       
    נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  

 2014בדצמבר  31     
 3רמה  2רמה  1רמה     
 ח"מליוני ש באור   
       
    : נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  
 -  -  103  'ב4 מניות     
 -  -  9  'ב4 אגרות חוב     
 -  378  -   'ד37 נגזרים פיננסיים מגדרים     
       :נכסים פיננסיים זמינים למכירה  
 -  -  187   11 מניות     
 383  -  -   11 *)יחידות השתתפות בקרנות השקעה      
      299  378  383 
        
        
 2013בדצמבר  31     
 3רמה  2רמה  1רמה     
 ח"מליוני ש באור   
       
    : נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  
 -  -  69  'ב4 מניות     
 -  -  22  'ב4 אגרות חוב     
 -  808  -   'ד37 נגזרים פיננסיים מגדרים     
       :נכסים פיננסיים זמינים למכירה  
 -  -  116   11 מניות     
 328  -  -   11 *)יחידות השתתפות בקרנות השקעה      
      207  808  328 
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להלן התאמה בין יתרות הפתיחה ליתרות הסגירה של הנכסים הפיננסים הנמדדים בשווים ההוגן *)

 :3במדרג רמה 
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    

 343  328  יתרה לתחילת השנה  
 14  2  תוספות   
 )8( )10( החזר השקעה  
 -  )3( ירידת ערך הנזקפת לרווח או הפסד  
 4  27  שיערוך לשווי הוגן הנזקף לקרן הון  
 )25( 39  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ  

 328  383  יתרה לסוף השנה  

 .11למידע נוסף ראה באור , היתרה מהווה יחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות  

וכן לא היו העברות לתוך , 2ורמה  1לא היו העברות של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה  2014בשנת   
   .3או מחוץ לרמה 

 :בשווי הוגן דרך רווח או הפסד התחייבויות פיננסיות הנמדדות 
          
 2014בדצמבר  31     
 3רמה  2רמה  1רמה     
 ח"מליוני ש באור   
         
 -  153  -   'ד37 נגזרים פיננסיים מגדרים     
 -  -  42   19 נגזרים פיננסיים לא מגדרים      
        
      42  153  - 
        
        
 2013בדצמבר  31     
 3רמה  2רמה  1רמה     
 ח"מליוני ש באור   
         
 -  201  -   'ד37 נגזרים פיננסיים מגדרים     
 -  -  26   19 נגזרים פיננסיים לא מגדרים      
 4  -  -    התחייבות אחרות      
        
      26  201  4 
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               )המשך(מכשירים פיננסים-: 37באור 
                  

               מכשירים פיננסיים נגזרים .ד 
                  
 :עסקאות אקדמה ואופציות רכש, עסקאות החלפת ריבית, ומטבעות להלן מידע לגבי עסקאות החלף בסיס הצמדה  
  יתרת משך            
 שווי הוגןחיים      יתרת סכום העסקה    
 ח"במליוני שממוצעריבית לשלם/בסיס הצמדהריבית לקבל/בסיס הצמדהח"במליוני שמטבע העסקהסוג העסקה 

 31.12.1431.12.13  31.12.1431.12.13 
 145 16 7.1  2.15%- 6.36%קבוע1.10%- 5.10%צמוד מדד2,3072,172 שקל -אירוהחלף בסיס הצמדה ומטבעות

 L 2.5 29 35+1.35%משתנה4.95%צמוד מדד70 60 
 40 40 2.6  0.71%- 5.06%קבוע1.30%- 6.83%נומינלי306220 
 )L  5.4 46)2משתנה2.63%- 2.64%נומינלי531151 

    
 33 )5( 7.3  5.38%- 5.97%קבוע3.56%- 4.57%מדדצמוד255272 שקל - ב "דולר ארה

 26 9 1.5  4.59%- 6.33%קבוע6.00%- 7.70%נומינלי160160 
 20 7 2.8  3.53%קבוע0.70%תלבור    150150 
 L  5.4 )6( 1משתנה2.67%נומינלי243243 

    
 115 35 7.0  5.43%- 6.07%קבוע3.45%- 4.95%דדצמוד מ408773 שקל - דולר קנדי

 - 305 - -  - - 180 
 L 1.5 12 16+1.08%שתנהמ6.40%נומינלי80 80 
 19 1 6.3  2.85%- 3.15%קבוע1.80%- 6.00%נומינלי32676 
 16 14 2.8  3.37%קבוע0.70%תלבור    100100 
 - 250 - - - - 46 

    
 80 54 3.0  3.45%- 3.79%צמוד מדד2.60%מדדצמוד273273 שקל - ריאל ברזיל

   ברזיל 
 - 3 5.5  4.48%- 4.45%קבוע 3.75%קבוע-709 יורו -קרונה שבדית   

    
 10 )1( 4.1  קבועהמשתנה972868 ב"דולר ארהמשתנה/החלף ריבית קבועה

 6 1 0.04  קבועהמשתנה250273 דולר קנדי
 )147(- -  קבועהמשתנה2,138 - אירו

 )34()25( 2.9  קבועהמשתנה2751,125 קרונה שבדית
    

 1 3קצרות מועד 4,5863,946 מטבעות שוניםעסקאות אקדמה
    

 1 )8( 8.5       470294  נדהח ממשלת ק"קניה אופציה אגאופציית רכש  
   225 607 
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  :השווי ההוגן של הנגזרים הפיננסיים מוצג בדוח על המצב הכספי כדלקמן  
   
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    
      
 39  90  *)נכסים שוטפים   
 769  288  *)נכסים לא שוטפים   
 )32( )59( התחייבויות שוטפות  
 )169( )94( התחייבויות לא שוטפות  
     225  607 
      

  

)החלפת קרן וריבית( Swapהתירה החברה עסקאות גידור תזרים מסוג  2014בשנת  *)
מתוך הסך האמור(ח "מליון ש 334- ח בתמורה לסך של כ"מיליארד ש 1.1- בהיקף של כ

בסמוך להתרת העסקאות האמורות החברה). ח על חשבון ריבית"מליון ש 91- כ
בהתאם למדיניות גידור, העסקאות שנפרעו התקשרה בעסקאות גידור חדשות חלף

 .הסיכונים שלה
       
  :להלן השווי ההוגן של נגזרים פיננסיים שיועדו למטרת גידור חשבונאי הכלולים בטבלה לעיל  
   
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    
      
 38  16  נכסים   
 )138( )36( התחייבויות   
    )20( )100( 
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ריכוז סיכון נזילות.ה 
       

  
הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים 

  :בסכומים לא מהוונים) כולל ריבית(החוזיים  
        
     2014, בדצמבר 31   

   
 עד
 שנה

שנתיים 
 3עד 
שנים

שנים  4
 5עד 
 שנים

 5מעל 
 כ"סה שנים

 ח"מליוני ש   
        
     אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני   
 553  -  -  -  553 )לא כולל חלויות שוטפות(אשראי אחרים      
 900  -  -  -  900 ספקים ונותני שירותים  
 1,080  -  -  -  1,080 זכאים ויתרות זכות  
 32,570  17,696  5,438 6,721  2,715  אגרות חוב  
 1,544  193  778  507  66 אגרות חוב להמרה   
 11,961  2,807  4,335 2,873  1,946 הלוואות נושאות ריבית ממוסדות פיננסיים ואחרים  
 )23( 43  )13( )47( )6(נטו, נגזרים פיננסיים מגדרים  
 650  217  33  58  342 התחייבויות פיננסיות אחרות  
        
    7,596  10,112 10,571  20,956  49,235 
        
     2013, בדצמבר 31   

   
 עד
 שנה

שנתיים 
 3עד 
שנים

שנים  4
 5עד 
 שנים

 5מעל 
 כ"סה שנים

 ח"מליוני ש   
        
     אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני   
 257  -  -  -  257 )לא כולל חלויות שוטפות(אשראי אחרים      
 940  -  -  -  940 ספקים ונותני שירותים  
 1,116  -  -  -  1,116 זכאים ויתרות זכות  
 29,560  15,711  6,595 5,302  1,952  אגרות חוב  
 1,601  760  646  130  65 אגרות חוב להמרה   
 17,320  4,006  4,501 5,954  2,859 הלוואות נושאות ריבית ממוסדות פיננסיים ואחרים  
 )292( )174( )180( )18( 80 נטו, נגזרים פיננסיים מגדרים  
 674  347  61  82  184 התחייבויות פיננסיות אחרות  
        
    7,453  11,450 11,623  20,650  51,176 
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         תנאי הצמדה של יתרות כספיות .ו 
 2014בדצמבר   31   

   

ח צמוד "בש
למדד 

המחירים 
לצרכן

בדולר של 
ב או "ארה

בהצמדה 
אליו

בדולר קנדי 
או בהצמדה 

אליו

באירו או 
בהצמדה 
 אליו

ח "בש
לא 
 אחר צמוד

ללא 
בסיס 
 כ"סההצמדה

 ח"מליוני ש   
         נכסים 
 650  -  88  140  158 68 196 - מזומנים ושווי מזומנים 
 368  -  - -  2 220 44 102 פקדונות והלוואות לזמן קצר 
 853  88  65 25  56 51 207 361 לקוחות וחייבים ויתרות חובה 
 1,442  71  499 33  183 337 150 169 השקעות והלוואות לזמן ארוך 
 3,313  159  652  198  399 676 597 632 הכל נכסים כספיים- סך 
                
 1,060  1,060  - -  - - - - )1(נכסים פיננסים אחרים  
 65,611  184  6,255  3,507  12,952 25,735 16,978 -  )2(נכסים אחרים  
           
 69,984  1,403  6,907  3,705  13,351 26,411 17,575 632  הכל נכסים- סך 
           

         התחייבויות 

           

        אשראי לזמן קצר מתאגידים  

 553  -  -  215  323 12 - 3 בנקאיים ומנותני אשראי אחרים    
        ספקים ונותני שירותים וזכאים  
 2,236  218  50  534  240 680 222 292  ויתרות זכות   
        התחייבויות מיוחסות לנכסים  
 110  -  -  110  - - - -  מוחזקים למכירה    
 26,038  -  -  1,181  4,717 7,218 2,963 9,959  ) 3(אגרות חוב  
 1,254  -  - -  - 1,254 - -  אגרות חוב להמרה  
        התחייבויות נושאות ריבית  
 9,658  -  539  242  593 4,269 3,656 359 למוסדות פיננסיים ולאחרים    
 190  7  - 6  25 68 82 2  התחייבויות אחרות 
           
 40,039  225  589  2,288  5,898 13,501 6,923 10,615 הכל התחייבויות כספיות- סך 
           
 4,075  4,075  - -  - - - - )4(התחייבויות אחרות  
           
 44,114  4,300  589  2,288  5,898 13,501 6,923 10,615 הכל התחייבויות- סך 
           
 25,870 )2,897( 6,318  1,417  7,453 12,910 10,652 )9,983(נכסים בניכוי התחייבויות 
           
.בעיקר מכשירים פיננסיים המוצגים בשוויים ההוגן )1( 

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

 
 3,396- לתאריך הדיווח לחברה סך של כ.לעיל' ראה סעיף ד, להחלפת בסיס ההצמדה של חלק מאגרות החובSWAPלגבי עסקאות )3(

 .ח נומינלי למטבע חוץ"ח מש"מליוני ש 1,896- כוסך של , ח צמוד למטבע חוץ"ח עסקאות החלף בסיס הצמדה ומטבע מש"מליוני ש
.נגזרים פיננסים ומקדמות מלקוחות,בעיקר מסים נדחים )4( 
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 2013בדצמבר   31   

   

ח "בש
צמוד 
למדד 

המחירים 
לצרכן

בדולר של 
ב או "ארה

בהצמדה 
אליו

בדולר 
קנדי או 

בהצמדה 
 אליו

באירו או 
בהצמדה 
 אליו

ח "בש
לא 
 אחר צמוד

ללא 
בסיס 
 כ"סההצמדה

 ח"מליוני ש   
         נכסים 
 1,018  -  72  585  168 25 168 - מזומנים ושווי מזומנים 
 504  -  -  10  2 297 78 117 פקדונות והלוואות לזמן קצר 
 1,010  94  491  86  86 87 158 8 לקוחות וחייבים ויתרות חובה 
 1,402  4  506  38  80 222 421 131 השקעות והלוואות לזמן ארוך 
 3,934  98  1,069  719  336 631 825 256 הכל נכסים כספיים- סך 
           
 1,343  1,343  - -  - - - - )1(נכסים פיננסים אחרים  
 62,650  210  5,938  3,417  13,428  24,024 15,633 -  )2(נכסים אחרים  
           
 67,927  1,651  7,007  4,136  13,764  24,655 16,458 256  הכל נכסים- סך 
           
              התחייבויות 
        אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 257  -  -  78  4 86 3 86 ומנותני אשראי אחרים    
             ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות 
 2,244  143  171  690  192 604 173 271  זכות   
             התחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים 
 73  -  - -  - 73 - -  למכירה   
 23,070  -  -  1,210  3,288  6,078 2,680 9,814  ) 3(אגרות חוב  
 1,221  -  - -  -  1,221 - -  אגרות חוב להמרה  
             התחייבויות נושאות ריבית למוסדות 
 14,767  -  1,429  40  3,838  4,547 4,577 336 פיננסיים ולאחרים    
 198  10  5  14  25 70 72 2  התחייבויות אחרות 
           
 41,830  153  1,605  2,032  7,347  12,679 7,505 10,509 הכל התחייבויות כספיות- סך 
       
 3,744  3,744  - -  - - - - )4(התחייבויות אחרות  
           
 45,574  3,897  1,605  2,032  7,347  12,679 7,505 10,509 הכל התחייבויות- סך 
           
 22,353 )2,246( 5,402  2,104  6,417  11,976 8,953 )10,253(נכסים בניכוי התחייבויות 
           
.בעיקר מכשירים פיננסיים המוצגים בשוויים ההוגן )1( 

 .רכוש קבוע ומסים נדחים,ן להשקעה בפיתוח"נדל,ן להשקעה"בעיקר נדל )2( 
- לחברה סך של כ 2013, בדצמבר 31ליום .לעיל' ראה סעיף ד, להחלפת בסיס ההצמדה של חלק מאגרות החובSWAPלגבי עסקאות )3( 

ח נומינלי למטבע "ח מש"מליוני ש 1,430- וסך של כ, ח צמוד למטבע חוץ"ח עסקאות החלף בסיס הצמדה ומטבע מש"מיליוני ש 4,067
 .חוץ

.נגזרים פיננסים ומקדמות מלקוחות,בעיקר מסים נדחים )4( 
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 מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים בגין שינוי בגורמי שוק .ז 
       

    
  -מבחן רגישות לגבי יתרות כספיות 

 שינויים בשיעורי ריבית

 לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח   
 %1לשנה בגין עליית ריבית של 

ריבית 
 דולר
 ב"ארה

ריבית 
 דולר
 קנדי

 ריבית 
 אירו 

 ריבית
 שקלית

 ח"מליוני ש  
        
  31.12.2014 )48( )10( )18( )3( 
  31.12.2013 )22( )7()23( )3( 
      
       

  
שינוי  -רגישות לגבי יתרות כספיות מבחן 

 אבסולוטי במדד המחירים לצרכן
   2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 ח"מליוני ש השפעה על ההון לפני מס   
       
  31.12.2014 )200( )100(  100  200 
  31.12.2013 )205( )103(  103  205 
      

  
 - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 

 שינוי אבסולוטי במדד המחירים לצרכן
   2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 ח"מליוני ש לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח   
       
  31.12.2014  81  40)41( )83( 
  31.12.2013  94  47)47( )95( 

 

   
 - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 

 שינוי יחסי בשערי חליפין
  

 לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח 
10%+5%+ 5%- 10%- 

 ח"מליוני ש  
       
  31.12.2014        
 367  185  )187( )377( ח אירו"שינוי בשע  
 90  45  )45( )91( ב"ח דולר ארה"שינוי בשע  
 95  48  )48( )96( ח דולר קנדי"שינוי בשע  
 24  12  )12( )24( ח ריאל ברזילאי"שינוי בשע  
       
  31.12.2013     
 289  145  )146( )294( ח אירו"שינוי בשע  
 79  40  )40( )80( ב"ח דולר ארה"שינוי בשע  
 149  74  )74( )149( ח דולר קנדי"שינוי בשע  
 22  11  )11( )22( ח ריאל ברזילאי"שינוי בשע  
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 - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 
 שינוי אבסולוטי בשיעורי הריבית

  
 לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח 

2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 ח"מליוני ש  
       
  31.12.2014        
 )129( )129( 135  257  שינוי בריבית אירו  
 )49( )26( 25  48  ב"שינוי בריבית דולר ארה  
 )101( )51( 46  88  שינוי בריבית דולר קנדי  
 )12( )6( 7  13  שינוי בריבית ריאל ברזילאי  
 109  68  )71( )138( שינוי בריבית שקלית נומינלית  
 527  252  )238( )459( שינוי בריבית שקלית ריאלית  
      
  31.12.2013     
 )303( )172( 165  315  שינוי בריבית אירו  
 )43( )24( 25  48  ב"שינוי בריבית דולר ארה  
 )118( )58( 54  103  שינוי בריבית דולר קנדי  
 )16( )8( 7  14  שינוי בריבית ריאל ברזילאי  
 68  40  )38( )74( שינוי בריבית שקלית נומינלית  
 622  297  )276( )537( שינוי בריבית שקלית ריאלית  
       

   
שינוי  - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 
 אבסולוטי בשיעורי הריבית

גידור (השפעה על ההון לפני מס   
 )חשבונאי

2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 ח"מליוני ש  
       
  31.12.2014        
 )59( )37( 34  66  ב"שינוי בריבית דולר ארה  
 )71( )34( 32  60  שינוי בריבית דולר קנדי  
 )3( )3( 8  15  שינוי בריבית קרונה שבדית  

 

   
שינוי  - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 
 אבסולוטי בשיעורי הריבית

   2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 ח"מליוני ש   
       
  31.12.2013        
 )32( )32( 47  91  שינוי בריבית אירו  
 )67( )39( 36  71  שינוי בריבית דולר  
 )34( )16( 15  29  שינוי בריבית דולר קנדי  
 )45( )27(26  51שינוי בריבית קרונה שבדית  
         
         

 
  רגישות של מכשירים פיננסיים והנחות העבודה העיקריותמבחני 

מבחני הרגישות לעיל הינם בגין גורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 
מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד או השינוי . הפעילות או המצב הכספי המדווחים

תנה הסיכון הרלבנטי שנבחר עבורו נכון לכל עבור כל מכשיר פיננסי בגין מש) לפני מס(בהון 
בחינת גורמי הסיכון והנכסים וההתחייבויות הפיננסיים נעשו על בסיס מהותיות . מועד דיווח

ניתוחי הרגישות מתייחסים . החשיפה ביחס לכל סיכון בהנחה שכל שאר המשתנים קבועים
לפי , החברה כמתאימיםבשיעורים אותם העריכה , לגידול פוטנציאלי במשתנים הרלוונטים

  : בנוסף. למעט אם צויין אחרת, קיטון בשיעור דומה ישפיע בשינוי מקביל בכיוון הפוך. העניין
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התחייבויות לזמן יתרת בוצעו על לגבי יתרות כספיות מבחני הרגישות לשינויים בריבית  .1
  .לתאריך הדיווח ארוך בריבית משתנה

נוהגת החברה לגדר את עיקר , יללע' כאמור בסעיף א, בהתאם למדיניות החברה .2
בין היתר באמצעות שמירה על מתאם גבוה בין המטבע בו , החשיפות שלה למטבע

החשיפות הכלכליות בגין , לפיכך. נרכשו הנכסים לבין המטבע בו ניטלו ההתחייבויות
לשינויים בשערי החליפין של מטבעות הינן בהיקף נמוך , יתרות פיננסיותהנכסים בניכוי 

קיימת חשיפה חשבונאית לשינויים במטבע חוץ ובשיעורי הריבית בגין , עם זאת. יחסית
כמוצג , אשר לא יועדו לצורך גידור חשבונאיומטבעות עסקאות החלפת בסיס הצמדה 

  .בטבלה לעיל

החשיפות החשבונאיות העיקריות בגין נגזרים פיננסיים הינן בגין שינויים בשוויים ההוגן  .3
אשר עשויים להשפיע על רווח והפסד או במישרין על , ד ומטבעמד, בשל שינויי ריבית

, בשל עסקאות שאינן מיועדות כגידור חשבונאי ועסקאות שיועדו כגידור חשבונאי, ההון
  .בהתאמה

, כולל נכסים פיננסיים המופקדים או מוחזקים עד לטווח של שנה, מזומנים ושווי מזומנים .4
 .ביתלא נכללו בטבלאות החשיפה לשינויים ברי

 

 
      עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: 38באור 

      הכנסות .א
 לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31    
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
       

 
 1.4 1.3 1.3 )'סעיף ד(הכנסות דמי ניהול מהחברה האם   

 
 5 34 44 הכנסות ריבית מחברות מוחזקות  

 

 
      הוצאות ותשלומים אחרים .ב 
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   20142013 2012 

   
מספר 
מקבלים

 מליוני
 ח"ש

מספר 
מקבלים

 מליוני
 ח"ש

מספר 
מקבלים

 מליוני
 ח"ש

        
 2.3  7  2.9  8 2.5 9 שכר דירקטורים  
      

 
 - שכר עבודה ונלוות 

 25.3  4   *)26.4  4 *)60.5 5 להלן) 1(ראה  
         

 
 2013 - ו 2014כולל תגמול מחברה בשליטה משותפת המטופלת בשיטת השווי המאזני בשנים  *)

 .בהתאמה, ח"שמליון  2.9 -וכ, ח"מליון ש 14.6- בסך של כ
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הסגן הפעיל , ר הדירקטוריון"של יו) כולל תגמול מבוסס מניות(תנאי העסקתם  בדבר )1(
ראה פירוט , ל החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"ממלא מקום פעיל ליו, ר הדירקטוריון"של יו

 .להלן' בסעיף ה
  

  

  הסכמי העסקה  .ג
  

  מר חיים כצמן, ר דירקטוריון החברה"יו .1
  

ר דירקטוריון החברה אך הסכם העסקה בינו לבין חברה בת "מר כצמן מכהן כיו  .א
 .2011בבעלותה המלאה של החברה הסתיים בחודש נובמבר 

 

ר "ממשיך מר כצמן בתפקידו כיו, כי על אף סיום הסכם ההעסקה עמו, מובהר
אולם במסגרת מילוי תפקידו זכאי מר , ללא גמול מהחברהדירקטוריון החברה 

כצמן להמשיך ולהשתמש באמצעים העומדים לרשות הנהלת החברה לצורך 
 .מילוי תפקידו

  

בהסכם , מבעלי השליטה בחברה, ומר כצמן EQYהתקשרו  2014בחודש יוני   .ב
לפיו , 2017, בדצמבר 31וסיומה ביום  2015, בינואר 1לתקופה שתחילתה ביום 

בתום , על פי הוראות ההסכם. EQYר הדירקטוריון של "הן כיוימשיך מר כצמן לכ
אלא אם כן יודיע אחד הצדדים , יחודש ההסכם באופן אוטומטי מידי שנה, תקופתו
מר כצמן זכאי למענק שנתי אשר נקבע לפי שיקול דעת , בהתאם להסכם. אחרת

קבעו כמו כן נ. וכן להחזר הוצאות בקשר למילוי התפקיד, EQYועדת התגמול של 
או על ידי מר כצמן ואת הסכומים להם  EQYבהסכם הוראות בנוגע לסיומו על ידי 

וקצו למר כצמן ה, 2015ינואר  בחודש, בנוסף. יהיה זכאי מר כצמן עם סיומו
חודשים החל  36תקופה של מניות חסומות אשר יבשילו כל חודש על פני  255,000

  .2017דצמבר לחודש ועד  2015 מחודש ינואר
  

ר "כיומר כצמן כל עוד מכהן  ,2011משנת  FCR -מר כצמן והתאם להסכם בין ב  .ג
אלפי דולר קנדי וכן  500הוא זכאי לתגמול שנתי בסך של , FCRדירקטוריון 

- בשווי של כ FCRהקצאה שנתית של יחידות חסומות הניתנות להמרה במניות ל
מר כצמן לתגמול  זכאותו של, FCRעוד קובע ההסכם עם . אלפי דולר קנדי 500

בחודש , בהתאם להסכם .FCR-במקרה של סיום ההסכם עקב שינוי השליטה ב
יחידות חסומות הניתנות  19,718, ללא תמורה, הוקצו למר כצמן 2014מרס 

דולר  17.75על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של  FCRמניות  19,718 -בלהמרה 
 .קנדי
ההסכם האמור  בהסכם חדש חלף FCR - התקשרו מר כצמן ו 2015ינואר חודש ב

על פי . Non-Executive Chair of the Board - לאור מינויו של מר כצמן כ, לעיל
 150זכאי מר כצמן לתגמול שנתי בסך  2015בינואר  1החל מיום , החדשההסכם 

חסומות נדחות  המירות  אלפי דולר קנדי וכן להקצאה שנתית של יחידות מניה 
כן נקבע כי ההסכם יהיה לתקופה . אלפי דולר קנדי 150ל בשווי ש  FCR למניות 

הוקצו למר  2015בחודש ינואר , בהתאם לתנאי הסכם העסקה החדש. של שנתיים
לפי מחיר  FCRמניות  1,995-ב ת להמרהיחידות חסומות נדחות הניתנו 1,995כצמן 

מר אשר יבשילו עם סיום כהונתו של , דולר קנדי 18.85מניה ליום ההקצאה של 
  .FCR -כצמן כדירקטור ב

  

ר "המכהן כיו, זכאי מר כצמן 2008משנת  ATRבהתאם להסכם יעוץ עם   .ד
אלפי אירו בגין שירותי  550-כשל בסך  לתמורה שנתית, ATRהדירקטוריון של 

 .ATR-ייעוץ והחזר הוצאות מ
    

אלפי כתבי אופציה למניות  127-הוקצו למר כצמן כ 2012בחודש אוגוסט , כמו כן
ATR . שנים  3אירו והם יבשילו בחלוף  3.63מחיר המימוש של כתבי האופציה הינו

אלפי כתבי  200הוקצו למר כצמן  2013בחודש נובמבר , בנוסף .ממועד הענקתם
בשווי כולל בסך , אירו למניה 4.38במחיר מימוש בסך  ATRאופציה נוספים למניות 

  .ו עד למועד הדיווחכתבי האופציה האמורים לא מומש .אלפי אירו 150של 
  

לגמול  CTYר הדירקטוריון של "זכאי מר כצמן במסגרת כהונתו כיו 2014בגין שנת   .ה
 .אלפי אירו 165- בסך של כ שנתידירקטורים 
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  מר דורי סגל, ר דירקטוריון החברה"הסגן הפעיל ליו  .2
  

אך הסכם העסקה בינו ובין , ר דירקטוריון החברה"כסגן פעיל ליומר סגל מכהן   .א
  .2011חברה בת בבעלותה של החברה הסתיים בחודש נובמבר 

  

ממשיך מר סגל בתפקידו כסגן , כי על אף סיום הסכם ההעסקה עמו, מובהר
אולם במסגרת מילוי תפקידו , ללא גמול מהחברהר דירקטוריון החברה "פעיל ליו

להמשיך ולהשתמש באמצעים העומדים לרשות הנהלת החברה זכאי מר סגל 
  .לצורך מילוי תפקידו

 
 

, FCRל "גם כנשיא ומנכ 2015אשר כיהן עד לרבעון הראשון לשנת , מר סגל  .ב
אשר עודכן מעת לעת ( 2001התקשר עמה בהסכם העסקה מחודש אוקטובר 

אלפי דולר  720פיו הוא זכאי לתגמול שנתי בסך - על, )2010ולאחרונה בחודש יולי 
עלות שכרו של מר סגל לשנת . תפקידווכן להחזר הוצאות בקשר עם מילוי , קנדי
- על. ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה. אלפי דולר קנדי 778-הסתכמה בכ 2014

מר סגל זכאי גם למענקים שנתיים וכן להשתתפות בתוכניות תגמול , פי ההסכם
מענק סגל  לא הוענק למר 2014ן שנת בגי. לרבות תגמול בניירות ערך, FCRשל 
ידי מי מהצדדים ואת - כמו כן נקבעו בהסכם הוראות בנוגע לסיומו על. שנתי

 FCRהתקשרו  2014בחודש דצמבר . הסכומים להם יהיה זכאי מר סגל עם סיומו
במסגרתו , FCRל "ומר סגל בהסכם לסיום העסקתו של מר סגל כנשיא ומנכ

מליון דולר קנדי בקשר  4.6- חד פעמי בסך של כנקבע כי מר סגל זכאי לסכום 
 FCRר הדירקטוריון "כן נקבע כי בעבור כהונתו כסגן פעיל ליו. עם סיום כהונתו

אלפי דולר קנדי ולהקצאה שנתית של  700יהיה זכאי מר סגל לתגמול שנתי בסך 
 .ההסכם נקבע לתקופה של שנתיים. אלפי דולר קנדי 300יחדיות חסומות בשווי 

 

תגמול במכשירים הוניים של  FCR ידי- הוענק למר סגל על ק מתנאי כהונתוכחל
FCR .אלפי מניות  25- אלפי יחידות חסומות הניתנות להמרה ב 25-כFCR  הוקצו

 על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של, 2014בחודש מרס למר סגל ללא תמורה 
   .דולר קנדי 17.75

  

אלפי כתבי אופציה במחיר מימוש של  65הוקצו למר סגל , 2014מרס בחודש 
אשר יבשילו על  FCRאלפי מניות  65-הניתנים למימוש ל, דולר קנדי למניה 17.77

השווי ההוגן של כל . 2024 מרסעד לחודש  פני חמש שנים ויהיו ניתנים למימוש
  . דולר קנדי 8.43- פי המודל הבינומי הינו כ- כתב אופציה למועד ההקצאה על

 
  

. סגל מניות חסומות מדי שנת כהונהמוקצות למר  EQYבדירקטוריון  בגין כהונתו  .ג
מניות חסומות לפי מחיר ממוצע למניה ליום  3,500הוקצו למר סגל  2014לשנת 

מניות  3,500הוקצו למר סגל  2015בחודש ינואר . דולר 22.53ההקצאה של 
קיבל מר סגל , כמו כן. 2014דולר בגין שנת  25.62חסומות לפי מחיר הקצאה של 

  .2014אלפי דולר בגין שנת  74.5גמול דירקטורים בסך של 
  

  מר אריה מינטקביץ, ר דירקטוריון החברה"ממלא מקום פעיל של יו   .3
  

לאחרונה בחודש כפי שהוארך , 2005בהתאם להסכם העסקה עימו מחודש יוני 
דירקטוריון החברה ר "מועסק מר מינטקביץ כממלא מקום פעיל של יו, 2013ספטמבר 

ממשרה  50%בהיקף של , 2016בחודש ספטמבר שנים המסתיימת  שלושלתקופה של 
תשלומים סוציאליים ללמדד ו ח הצמוד"אלפי ש 80של  בשכר חודשי ברוטו, מלאה
אלפי  500כמו כן זכאי מר מינטקביץ למענק שנתי במזומן שלא יעלה על סך של . נלווים

ביעדים מדידים שנקבעו לחברה וכן בהתאם לשיקול  אשר יחושב על פי עמידה, ח"ש
 .מהמענק השנתי 20%ביחס לעד , דעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה
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כמו כן נקבע במסגרת הסכם העסקה כי במקרה של סיום הסכם העסקה מצד החברה 
  יהיה זכאי מר מינטקביץ לתקופת , "עילה"בתום תקופת ההסכם או במהלכה שלא בשל 

  

ימים אשר במהלכה יהיה זכאי לקבלת מלוא התנאים מכוח  60הודעה מוקדמת בת 
  .רהסכם ההעסקה ולמענק הסתגלות בגובה שישה חודשי שכ

  

אלפי כתבי  144-כ 2013בשנת הוקצו למר מינטקביץ  ,הסכם ההעסקהחידוש במסגרת 
ראה באור בדבר תנאי מכשירים אלו לפרטים , PSUאלפי  36-וכ RSUאלפי  16-כ, אופציה

28.   
  

  מר אהרון סופר, ל החברה"מנכ .4
  

כפי שחודש בחודש ל החברה בהתאם להסכם העסקה עמו "במסגרת כהונתו כמנכ
זכאי מר סופר , 2013נובמבר מחודש החל שנים  שלושלתקופה של  2013 ספטמבר

ח צמוד למדד בתוספת הטבות נילוות מקובלות "אלפי ש 160 - כשל ברוטו לשכר חודשי 
על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו  משכרו השנתי 100%ומענק שנתי בסכום של עד 

לשיקול דעת ועדת התגמול לחברה בהתאם למדיניות התגמול של החברה וכן בהתאם 
הסתכמה עלות  2014בגין שנת  .מהמענק השנתי 20%ביחס לעד , ודירקטוריון החברה

  .ח"אלפי ש 2,763- בכ) לא כולל מענק(שכרו השנתי של מר סופר 
 

, בנוסף. יום 180ידי מי מהצדדים בהודעה מוקדמת של -הסכם ההעסקה ניתן לביטול על
נקבע במסגרת הסכם ההעסקה כי במקרה של סיום ההעסקה ביוזמת החברה שלא 

פי דין את ההתפטרות -וכן במקרה של התפטרות בנסיבות בהן רואים על" עילה"בשל 
יהיה זכאי מר סופר להודעה , דהכפיטורין או במקרה של פטירה או אובדן כושר עבו

ששת , ימים במהלכה יהיה זכאי לקבל את מלוא התנאים מכוח ההסכם 180מוקדמת בת 
 12בתוספת הנמוך מבין שכרו הבסיסי בגין , חודשי שכר נוספים כולל הטבות סוציאליות

והאצה של תקופת , חודשים נוספים או בגין התקופה שנותרה עד לסיום ההסכם
במקרה של סיום העסקתו של . כשירי התגמול ההוני שהוקצו למר סופרההבשלה של מ

יהיה זכאי מר , חודשים לאחר אירוע של שינוי שליטה בחברה 12מר סופר בתקופה של 
חלף התנאים (סופר להאצת תקופת ההבשלה של כל מכשירי התגמול ההוני שהוקצו לו 

  . השנתימשכרו הבסיסי  200%-וכן למענק השווה ל) האמורים לעיל
  

אלפי כתבי  382-כ 2013בשנת הוקצו למר סופר  ,הסכם ההעסקהחידוש במסגרת 
ראה באור בדבר תנאי מכשירים אלו לפרטים , PSUאלפי  97-וכ RSUאלפי  43-כ, אופציה

28.  
  

מענק שנתי למר סופר , אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, 2015בחודש מרס 
  . ח"פי שאל 480בסך של  2014בגין שנת 

  

אלפי  25- זכאי מר סופר לגמול דירקטורים בסך של כ, ATR-בגין כהונתו כדירקטור ב
  .גמול זה מועבר לחברה במלואו. 2014אירו בגין שנת 

  

  התקשרות בהסכם עם נורסטאר  .ד
  

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה התקשרות בהסכם עם  2012, בינואר 26ביום 
  :בקשר עם הנושאים הבאים") נורסטאר- גזיתהסכם ("נורסטאר 

  

במסגרתו  2011, בנובמבר 15אשר הסתיים ביום , תיקון הסכם הניהול עם נורסטאר .2
ח צמוד "אלפי ש 105-עודכן כי נורסטאר תשלם לחברה דמי ניהול חודשיים בסך של כ

ים שנ 3הינו לתקופה של  הניהולהסכם . מ בגין שירותי ניהול שונים"למדד בתוספת מע
כאשר כל צד רשאי להודיע על אי , שנים כל אחת 3ומתחדש אוטומטית לתקופות בנות 

ניהול , שירותי הניהול יכללו שירותי מזכירות. )בכפוף לדרישות חוק החברות( חידושו
שוק הון , טיפול במימון בנקאי, שירותים משפטיים, תקשורת, מחשוב, גזברות, כספים

 .והשקעות
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  )המשך(ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים עסקאות   - :38 באור
  

נורסטאר : תיקון תניית אי התחרות הקיימת בין החברה וקבוצת נורסטאר באופן הבא .3
והחברה תעסוק , התחייבה כי כל עוד תהיה קבוצת נורסטאר בעלת השליטה בחברה

אר לא תעסוק קבוצת נורסט, כעיסוק עיקרי בתחום מרכזי הקניות והמשרדים הרפואיים
 בתחומים אלו ולא תחזיק במניות של חברות העוסקות בתחומים אלו כעיסוק עיקרי

זאת , ידה לחברה- או החזקה כאמור אשר תוצענה לה תועברנה על/והצעות לעיסוק ו
. ל"מהון המניות של חברות נסחרות בבורסה בישראל או בחו 5%למעט החזקה של עד 

זי קניות ומשרדים רפואיים התחייבה ן שאינו מרכ"לגבי עיסוק בתחום פעילות נדל
 .נורסטאר ליתן זכות הצעה ראשונה לחברה

  
הוענקו זכויות רישום לנורסטאר בקשר , יורק-לאור הנפקת מניות החברה בבורסה של ניו .4

בכפוף לתנאים , ידי קבוצת נורסטאר- עם ניירות ערך של החברה המוחזקים על
 .המפורטים בהסכם

  
האורגנים הרלבנטים של החברה ושל נורסטאר את חידוש אישרו  2014בחודש ספטמבר 

אלפי  122למעט עדכון דמי הניהול החודשיים לסך של  ,ההסכם האמור ללא שינוי בתנאיו
  .ח"ש

  

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים     .ה

 בדצמבר 31
2014  2013  

  ח"מליוני ש
  

  30   30   )6באור (ריבית לקבל מעסקה משותפת וחברה כלולה  
 743  878  )'א9באור (הלוואות לחברות המוצגות בשיטת השווי המאזני   
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  ידע מגזרימ  - :39 באור

  
  כללי  .א

  
אשר , הקבוצה פועלת במספר מגזרי פעילות, IFRS 8-כהגדרתה ב" גישת ההנהלה"בהתאם ל

חלוקה למגזרים ). כמפורט בטבלה שלהלן" (מגזר בר דיווח"חמישה מהם עונים על הגדרת 
נעשית הן על בסיס מיקום גיאוגרפי של הנכסים המניבים והן על בסיס מהות הפעילות 

ההנהלה עוקבת אחר תוצאות המגזרים בנפרד על מנת להקצות את . לפי העניין, העסקית
אשר במקרים מסויימים נמדדים באופן שונה מהסכומים , המשאבים ולהעריך את ביצועי המגזר

הכנסות מימון ומסים על , הוצאות מימון. כמפורט להלן, חות הכספיים המאוחדיםהמדווחים בדו
  .הכנסה מנוהלים על בסיס קבוצתי ולכן לא הוקצו למגזרי הפעילות השונים

  
" מגזר תפעולי"מגזרים אחרים כוללים בין היתר פעילויות אשר עונות על ההגדרה האיכותית ל

סקי של התאגיד אשר מניב הכנסות והוצאות וקיים מאחר שהן מהוות רכיב ע IFRS 8-בהתאם ל
אך אינן מגיעות לסף הכמותי המחייב , ידי הנהלת החברה-לגביו מידע כספי שנסקר בנפרד על

משרדים רפואיים : והן כוללות בעיקר את הפעילויות הבאות, את הצגתן כמגזר בר דיווח
 .ברזיל ובולגריה, גרמניה, מרכזים מסחריים וקרקעות בישראל, )ProMed(ב "בארה

  

 
    נתונים כספיים על בסיס מגזרי .ב 
           
      2014, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

   

מרכזים 
מסחריים 

ב"בארה
)1(

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

)2(

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

)2( 

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות 
למאוחד 

מאוחד)3( - ) 8(

ח"מליוני ש   

        הכנסות המגזר  

 6,270  )1,645( 459  1,355  1,372 1,366 2,100 1,263 )3(הכנסות מחיצוניים   
           
        המגזרתוצאות   
 3,026  )1,182( 332  )302( 969 948 1,318 943 )4(גולמי ) הפסד(רווח   
 32  )367( 3 9  13 4 9 361 )4(פחת והפחתות   

  
) הפסדי(חלק ברווחי 

 12  )46( )2( )9( - - 30 39 מוחזקות   
 3,446  304  260  )393( 756 853 1,193 473 )5(תפעולי ) הפסד(רווח   
           
        נכסי המגזר  
63,771  )9,831( 5,145  1,122  14,217 15,945 25,817 11,356 )6(נכסים תפעוליים   

  
השקעות בחברות           

 6,213  4,765  53  416  - 171 465 343  מוחזקות
69,984  )5,066( 5,198  1,538  14,217 16,116 26,282 11,699 סך הכל נכסים  

           

  
השקעות בנכסים לא       

 3,349  )1,253( 536 3  1,255 457 1,552 799 )7(שוטפים 
           
44,114  41,847  87  523  579 332 458 288 )8(התחייבויות המגזר   
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   )המשך(מידע מגזרי -:39באור
           

        2013, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

   

מרכזים 
מסחריים 

 ב"בארה
)1(

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

)2( 

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
אירופה

)2( 

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות 
למאוחד 

מאוחד)3( - ) 8(

ח"מליוני ש   

        הכנסות המגזר  

 6,818  )1,445( 526  1,569  1,345  1,406 2,216 1,201 )3(הכנסות מחיצוניים   
           
        המגזרתוצאות   
 3,441  )1,053( 377  )27( 915 963 1,396 870 )4(גולמי ) הפסד(רווח   
 34  )316( 3 7  10 4 11 315 )4(פחת והפחתות   

  
) הפסדי(חלק ברווחי 

 149  146  )4( )11( - - 8 10 מוחזקות   
 4,086  517  326  )79( 743 884 1,275 420 )5(תפעולי ) הפסד(רווח   
           
        נכסי המגזר  
62,020 )10,400( 6,233  1,356  14,339  15,799 24,313 10,380 )6(נכסים תפעוליים   

  
השקעות בחברות           

 5,907  4,937  56  401  - 66 125 322  מוחזקות
67,927  )5,463( 6,289  1,757  14,339  15,865 24,438 10,702 סך הכל נכסים  

           

  
השקעות בנכסים לא       

 3,237  )1,259( 218 6  1,276 377 1,774 845 )7(שוטפים 
           
45,574  43,094  106  709  656 391 383 235 )8(התחייבויות המגזר   

 
     2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
      

   

מרכזים 
מסחריים 

 ב"בארה
)1(

מרכזים 
מסחריים 
בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

)2( 

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
 אירופה

)2( 

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות 
למאוחד 

מאוחד)6( - ) 3(

ח"מליוני ש   

        הכנסות המגזר  
           
 7,009  )1,318( 565  1,760  1,324 1,185 2,237 1,256 )3(הכנסות מחיצוניים   
           
        תוצאות המגזר  
 3,584  )566( 396  40  898 803 1,426 587 )4(רווח גולמי   
 34  )332( 4  6  6 6 11 333 )4(פחת והפחתות   
 299  199  60  8  - 1 28 3 חלק ברווחי מוחזקות  
 5,265  1,886  351  )17( 718 694 1,301 332 )5(תפעולי ) הפסד(רווח   
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     )המשך(מידע מגזרי -: 39באור 
     

      מידע גיאוגרפי .ג
       
      הכנסות מחיצוניים 
 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31   
   2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש   
      
 1,448  1,401  1,391  ב"ארה  
 2,292  2,216  2,100  קנדה  
 1,268  1,487  1,441  צפון ומערב אירופה  
 1,327  1,348  1,374  מרכז ומזרח אירופה  
 1,960  1,778  1,568  ישראל  
 31  34  40  מדינות אחרות  
 )1,317( )1,446( )1,644( )3) (1(התאמות   
     
 7,009  6,818  6,270  כ"סה  
     

      )7(מיקומם של נכסים תפעוליים לא שוטפים  
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    
      
 12,223  11,892   ב"ארה  
 23,544  24,875   קנדה  
 16,543  16,251   צפון ומערב אירופה  
 14,433  13,991   מרכז ומזרח אירופה  
 2,748  2,693   ישראל  
 487  904   מדינות אחרות  
 )6,025( )4,516(  )6) (1(התאמות   
     
 63,953  66,090   כ נכסים לא שוטפים"סה  

 
  באורים למידע מגזרי  .ד

  

ב הינם "הנתונים הרלוונטיים לניתוח והקצאת משאבים למגזר המרכזים המסחריים בארה .1
 (U.S GAAP)לפי דוחות כספיים הערוכים בהתאם לכללי החשבונאות האמריקאיים 

 ).EQYדוחות  -להלן (
  

  

נתוני , לפיכך. מוצגות בדוחות הכספיים בשיטת השווי המאזני, חברות בשליטה משותפת .2
המהווה מגזר בר דיווח מבחינה כמותית " מרכזים מסחריים במרכז ומזרח אירופה"מגזר 

  .כנגד התאמות למאוחד, נכללים בבאור המגזרים בערכם המלא, ואיכותית
  

משקפים את מלוא הערך של " צפון אירופהמרכזים מסחריים ב"נתוני מגזר , באופן דומה
 . כנגד התאמות למאוחד ,2013בשנת שנרכשה  Kista Galleriaהעסקה המשותפת 

  
  

התאמות בגין הכנסות המגזר כוללות בעיקר . לקבוצה אין הכנסות בין מגזריות מהותיות .3
איחוד יחסי של פעילות , כהכנסות מפעילות מופסקת EQYהכנסות המוצגות בדוחות 

 -ו ATRהתאמה בגין תוצאות , IFRS - ל U.S. GAAPנוספות בין  והתאמות EQY-ותפת במש
Kista Galleria כאמור לעיל. 
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 )המשך(ידע מגזרי מ  -:39 באור

  
, התאמות למאוחד בסעיף הרווח הגולמי כוללות את השפעת ההתאמות להכנסות כאמור לעיל .4

 . EQYוכן ביטול של הוצאות פחת והפחתות שנרשמו בדוחות 
 

הפחתת , לעיל 4התאמות למאוחד בסעיף הרווח התפעולי כוללות בנוסף על האמור בסעיף  .5
ן להשקעה שלא נכלל "רווח משערוך נדל, כאמור לעיל ATRהתאמה בגין תוצאות , מוניטין

ח "מליון ש 1,938- ח וכ"מליון ש 962-כ, ח"מליון ש 1,053-במסגרת הדיווח המגזרי בסך של כ
כוללות התאמות אלו הוצאות הנהלה , בנוסף. בהתאמה, 2012-ו 2013, 2014בגין השנים 
מליון  175 -ח וכ"מליון ש 159 -כ, ח"מליון ש 115 -ינן מוקצות למגזרים בסך של כוכלליות שא

 162 - כ, ח"מליון ש 24 -ו שאינן מוקצות למגזרים בסך של כנט, אחרות) הוצאות(ח והכנסות "ש
 . בהתאמה, 2012-ו 2013, 2014בגין השנים , ח"ן שמליו 132 -ח וכ"מליון ש

  
  

רכוש קבוע ומלאי קרקעות , ן בפיתוח"נדל, ן להשקעה"נדל, כולל נכסים תפעוליים שוטפים .6
נגזרים , מסים נדחים, התאמות למאוחד כוללות בעיקר ניירות ערך זמינים למכירה. בלתי שוטף
 -ו ATRוכן התאמה בגין נכסי  EQYקעה של ן להש"מוניטין והתאמות שווי הוגן לנדל, פיננסיים

Kista Galleria כאמור לעיל. 
  

  

ן להשקעה בפיתוח ומלאי "נדל, ן להשקעה"נדל, נכסים לא שוטפים כוללים בעיקר רכוש קבוע .7
 .קרקעות בלתי שוטף

  
  

פקדונות משוכרים ודמי , זכאים, התחייבויות המגזר כוללות התחייבויות תפעוליות כגון ספקים .8
נגזרים פיננסיים והתחייבויות , התאמות למאוחד כוללות בעיקר מסים נדחים. לשלם חכירה

 .נושאות ריבית
 

  אירועים לאחר תאריך הדיווח  - :40 באור
  

מהון  13.87%-המהוות כ  ATRלמליון מניות ש 52- רכשה החברה כ 2015, בינואר 21ביום   .א
מאת גוף מקבוצת המייסדים של קונסורציום המנוהל , המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בה

 1.06-כ(מליון אירו  229-אירו למניה ובתמורה כוללת של כ 4.4במחיר של ,  CPIעל ידי
כתוצאה מהרכישה עלה שיעור ההחזקה "). הרכישה("בעסקה מחוץ לבורסה , )ח"מיליארד ש

והחל מדוחותיה  ATR-והחברה הפכה לבעלת השליטה היחידה ב 55%- לכ ATR-ל החברה בש
. ATRתאחד החברה את דוחותיה הכספיים של , 2015הכספיים לרבעון הראשון של שנת 

בהפסד נטו מעלייה  2015החברה צפויה להכיר בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 
בעיקר מהפרשי (בנוסף תסווג החברה קרנות הון . ח"שמליון  23- לשליטה בסכום המוערך בכ

בסכום , והוכרו בעבר כהפסד כולל אחר ATR-שנצברו בגין ההשקעה ב) תרגום דוחות
סך . כנגד זקיפת הכנסה לקרנות הון, ח לדוח רווח או הפסד"מליון ש 466-המוערך בכ

הינה הפסד שאינו , ההשפעה הצפוייה נטו על דוח רווח או הפסד מהסעיפים האמורים לעיל
סך הקיטון בהון העצמי המיוחס לבעלי מניות . ח"מליון ש 489- על בסיס מזומן המוערך בכ

הנתונים האמורים לעיל מהווים הערכה . ח"מליון ש 23-החברה כתוצאה מהרכישה נאמד בכ
וכן כפופים , ATRועשויים להשתנות בכפוף לשינויים בהון  2014, בדצמבר 31הנכונה ליום 

  ).PPA(מת עבודת הקצאת עלות הרכישה להשל
 

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

 .3.5%ח בריבית אפקטיבית שנתית בשיעור "ש
  

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

 31ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום  4.32%החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 
 .2025, ביולי
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  )המשך( הדיווחאירועים לאחר תאריך   - :40 באור

 
דולר קנדי  19.8מליון מניות במחיר  3.8-לציבור בקנדה כ FCRהנפיקה  2015בחודש פברואר   .ד

החברה לא ). ח"מליון ש 253-כ(מליון דולר קנדי  75-בתמורה כוללת בסך של כ, למניה
העניקה לחתמי ההנפקה אופציה לרכוש ממנה במחיר  FCR, בנוסף. השתתפה בהנפקה

- כ(מליון דולר קנדי  11.3- י מניות נוספות אשר מומשה במלואה תמורת כאלפ 570ההנפקה 
והחברה  43.1%-לכ FCR- בעקבות ההנפקה ירד שיעור החזקת החברה ב). ח"מליון ש 38

 .ח שנזקף לקרנות הון"מליון ש 24-הכירה בגידול בהון בסך של כ
  

דולר  27.05במחיר מליון מניות  3.9- לציבור כעל הנפקה  EQY הודיעה 2015בחודש מרס   .ה
העניקה  EQY, בנוסף). ח"מליון ש 410-כ(מליון דולר  105.5-בתמורה כוללת של כ, למניה

יום ממועד  30של , אלף מניות נוספות 585לחתמי ההנפקה אופציה לרכוש ממנה עד 
 .ההנפקה אשר טרם מומשה

 675בדרך של הנפקה פרטית לחברה בת בבעלות מלאה של החברה  EQYבנוסף הנפיקה 
, כתוצאה מההנפקה). ח"מליון ש 63-כ(מליון דולר  16.2בתמורה כוללת של  EQYאלף מניות 

בגידול  צפויה להכירוהקבוצה  42.3%- לכ 43.3%- מכ EQY-ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב
  .זקף לקרנות הוןיח ש"מליון ש 77- בהון בסך של כ
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  )1( 2014, בדצמבר 31רשימת החברות המוחזקות בקבוצה ליום 
  

  
  שיעור הבעלות

 ארץ בדצמבר 31ליום 
  מידע
 נוסף 

 בבאורהרישום  הערה 20142013
%   

    
EQUITY ONE INC.     43.3 (*45.2  (* )3( ד9 ב"ארה' 

FIRST CAPITAL REALTY INC.   44.045.2 )3( ה9 קנדה' 
M.G.N USA INC.     100100 )4( ב"ארה 

GAZIT (1995) INC.      100100 )3( ב"ארה  
GAZIT GROUP USA INC.   100100 )3( ב"ארה  

M.G.N AMERICA LLC.     100100 )3( ב"ארה  
M.G.N FIRST GENERATION LLC.   100100 )3( ב"ארה  

GAZIT S.A. INC.     100100 )3( ב"ארה  
PROMED PROPERTIES INC.   100100 )3( ח9 ב"ארה'  

GAZIT 2003 INC.     100100 )2( קנדה  
GAZIT CANADA INC.     100100 )4( קנדה 

GAZIT AMERICA INC.     100100 )3( קנדה 
FICUS INC.     100100 )3(  ב"ארה  

SILVER MAPLE (2001) INC.  100100 )3(  ב"ארה  
GOLDEN OAK INC.     100100 )2( איי קיימן 

HOLLYWOOD PROPERTIES LTD.   100100 )2( איי קיימן 
CITYCON OYJ.     42.849.3 )2( ו9 פינלנד' 

GAZIT EUROPE (NETHERLANDS) B.V.   100100 )2( הולנד 
GAZIT EUROPE (ASIA) B.V.   100100 )2( הולנד 

GAZIT GERMANY BETEILIGUNGS GMBH & CO.KG 100100 )3( ח9 גרמניה' 
GAZIT BRAZIL LTDA.      100100 )3( ח9 ברזיל' 
GAZIT GAIA LIMITED     100100 )2( רזי'האי ג

GAZIT MIDAS LIMITED    100100 )2( רזי'האי ג
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED   41.239.8 )3(  ג9רזי'גהאי' 

 'ח9 ישראל )2( 84.6582.5מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל 
  ישראל )3( 100100 מ"בית דרך השלום בע

 ישראל )2( 100100מ"בע) 1992(גזית גלוב החזקות 
 ישראל )2( 100100 מ"פיתוח בע.ג.ג

 ישראל )5( 100100מ"אכד בניין והשקעות בע
 'ז9 ישראל )5( 84.973.9 מ"דורי בע. קבוצת א

  
 GAZIT,קבוצת דורי, אכד, גזית פיתוח, ATR ,CTY ,FCR ,EQYהרשימה אינה כוללת חברות מוחזקות של  )1(

GAZIT BRAZIL, PROMED PROPERTIES INC. ו-GERMANY.  
  .מוחזקת במישרין על ידי החברה )2(
  .מוחזקת באמצעות חברות מאוחדות )3(
  .במישרין ובאמצעות חברות מאוחדותמוחזקת  )4(
  .מ"בע) פיתוח(מוחזקת באמצעות גזית גלוב ישראל  )5(
  

, 45.1% - ו 43.3% - כ הינו 2013בדצמבר  31- ו 2014בדצמבר  31שיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה לימים   *)
   .בהתאמה

  
  

-  - -  -  - -  - - - -  - 
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  פרטים נוספים על החברה -' חלק ד

  

  
  ")התאגיד"או " החברה": להלן(מ "גלוב בע-גזית :שם החברה

  520033234 :חברה ברשם' מס

 67892אביב  -תל, 1דרך השלום  :כתובת

     IR@gazitgroup.com :כתובת דואר אלקטרוני

  03-6948000  :טלפון

  03-6961910 :פקסימיליה

  2014 ,בדצמבר 31 :תאריך הדוח על המצב הכספי

  2015, במרס 23 :תאריך הדוח
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    רבעוניים כולל רווח דוחות תמצית :'א10 תקנה

    .הדירקטוריון  לדוח )ג(3.5 סעיף ראו ,רבעוני בסיס על 2014 לשנת הכולל הרווח על הדוחות לתמצית

  

    הערך ניירות בתמורת שימוש :'ג10 תקנה

 באוקטובר 26 ,2013 ביוני 13  ,2013 ביוני 5 םמייהמ מדף הצעת ותדוח פי על החברה שערכה יםהגיוס תמורת
 המדף הצעת ותבדוח גם שצוין כפי  ,במלואה שימשה ,2015 בינואר 26-ו 2014 באפריל 24 ,2013 בדצמבר 25 ,2013
   .השוטפת ולפעילותה החברה של הקיימות  האשראי במסגרות המנוצלות היתרות להקטנת ,יםהאמור

 

 בחברות בנות ובחברות כלולותרשימת השקעות :  11תקנה 
לתאריך הדוח על המצב  להלן רשימת ההשקעות של החברה בכל אחת מחברות הבנות והחברות הכלולות נכון 

 : הכספי
סוג נייר הערך וערכושם החברה

 הנקוב
ערך בדוחות כמות מוחזקת

הכספיים 
 )ח"באלפי ש(

(*) 

שיעור 
אחזקה בהון 

המניות 
(%)המונפק 

 שיעור אחזקה
בזכויות 
הצבעה 

ובסמכות 
למנות 

דירקטורים 
(%) 

מחיר בבורסה 
לתאריך 

ח על "הדו
המצב הכספי

 השקעות בחברות פרטיות המוחזקות על ידי החברה
 - 100 100 20,121 9,999 ח"ש 1מניה  מ"בית דרך השלום בע

 )1(מ"בע) 1992(גלוב החזקות - גזית
 )161,115(432ח"ש 1מניה 

100 100 - 
 -1נדחותמניות 

גזית "(מ "בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל 
 420,256 16,909,718 ח"ש 0.1מניה  )2(")פיתוח

84.7 )75 
בדילול 
 )מלא

83.3 - 

.Golden Oak Inc(3) 100 100 - 100 1$מניה - 
.Hollywood Properties Ltd(4) 100 100 - 300 1$מניה - 

MGN (USA) Inc.(5) 100 100 1,380,433 2,142 1$מניה - 
Gazit Canada Inc.(6) 296,722,0065,285,620קנדי$ 1מניות בכורה 

100 100 - 
 -1,000קנדי$ 0.01מניה 

Gazit (2003) Inc.(7) 113,580,904קנדי$ 1מניות בכורה- 
100 100 - 

 -100קנדי$ 1מניה 

 Gazit America Inc. ("GAA")(8)
 45,072,964376,708קנדי$ 1מניות בכורה 

100 100 - 
 -100קנדי$ 1מניות  

 Gazit Europe
 (Netherlands) B.V.(9) 100 100 )11,334( 18,500 אירו 1מניה - 

 Gazit Europe (Asia) B.V.(10) 100 100 184,607 18,000 אירו 1מניה - 
Gazit Midas Limited(11) 100 100 1,738,462 1,000 אירו 1מניה - 
Gazit Gaia Limited(12) 100 100 - 1,000 אירו 1מניה - 

Gazit Brazil Ltda(13)100 100 718,164 - זכויות השתתפות - 
 )אשר חלקן מוחזקות על ידי החברות הבנות הפרטיות המפורטות לעיל(השקעות בחברות ציבוריות 

.Equity One Inc ("EQY") (14) 25.36 )15(43.3 )15(43.3 - 53,862,513 0.01$מניה $ 

 .First Capital Realty Inc ("FCR") (17),(16) קנדי$  18.66 44.0 44.0 - 95,136,750 קנדי$ 1מניה

Citycon oyj ("CTY") (18) אירו 2.58 42.8 42.8 3,337,712 254,136,955 אירו 1.35מניה 

Atrium European Real ("ATR") Estate 
Limited(19) אירו 4.09 41.2 41.2 - 154,611,929 אירו 1מניה 

 שח 0.315 84.9 84.9 - 199,104,426 ח"ש 1מניה  )20(")דורי.א("מ "בעדורי . קבוצת א
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   . הכספי המצב על הדוח למועד נכון, החברה של הנפרד הכספי הדוח לפי(*)       
   .מ"בע השלום דרך בית מחברת 35% מחזיקה מ"בע) 1992( החזקות גלוב- גזית  )1(
, ")אכד("   מ"בע והשקעות בנין אכד של ההצבעה ומזכויות המניות מהון 100% - ב מחזיקה פיתוח גזית 2011 יוני מחודש החל )2(

 בנפרד מוצגות  אינן אשר פרטיות בנות חברות פיתוח לגזית, כן כמו. להלן 20 ש"בה כמפורט, דורי.בא החזקות לה אשר
   . לדוח התקופתי' בפרק א 23.5סעיף  ראה פיתוח לגזית בקשר המניות בעלי הסכם אודות לפרטים. בטבלה

)3( Golden Oak Inc. מחברת 33.33% -ב וכן, מ"בע השלום דרך בית מחברת 30%- ב מחזיקה  MGN (USA) Inc.         .  
)4( Hollywood Properties Ltd  מחברת 92.5% - ב וכן מ"בע השלום דרך בית מחברת 35%- ב מחזיקה  Gazit Canada  Inc.  .   
)5(  MGN (USA) Inc. מ 100%- ב מחזיקה - Gazit 1995 Inc. , MGN America LLC.   ,  ,Gazit Group USA Inc.   Gazit First Generation Inc.   

    .EQY  במניות וכן , .Promed properties Inc -ו
)6( Gazit Canada Inc  של המניות מהון 32.3%  -ב מחזיקה  FCR .   
)7(  Gazit 2003 Inc. מחזיקה )של המניות מהון 11.7% -ב )ביחד עם שותפות בבעלותה  FCR .   הערך שלGazit 2003  בדוחות

  .Gazit Canadaנכלל ביתרת הערך של הכספיים 
)8(  GAA  של המניות מהון 11.5% - ב בעקיפין מחזיקה  EQY  .  
)9( Gazit Europe (Netherlands) B.V  בנפרד מוצגות אינן אשר גרמניות חברות בקבוצת מחזיקה.   
)10( Gazit Europe (Asia) B.V  בהודו ן"בנדל שקעותהל מאוריציוס תושבת בקרן משקיעה.   
)11( Gazit Midas Limited  של המניות מהון 28% -ב מחזיקה  ATR .   
)12( Gazit Gaia Limited  של המניות מהון 13.2% -ב מחזיקה  ATR .   שלהערך Gazit Gaia ביתרת הערך של  נכללהכספיים  בדוחות

Gazit Midas.  
   .בטבלה  בנפרד מוצגות אינן אשר אמריקאית ושותפות פרטיות בנות חברות דרך הינה  Gazit Brazil Limitada  -ב ההחזקה )13(
 בנות חברות   EQY - ל.  GAA -ו  M.G.N. (USA) Inc., Gazit First Generation Inc.  MGN America LLC  דרך הינה  EQY  - ב ההחזקה )14(

   .    בטבלה בנפרד מוצגות אינן אשר פרטיות
   .  לדוח התקופתי' בפרק א 23.2סעיף  ראו,  EQY  -ל בקשר ליברטי קבוצת ובין החברה בין המניות בעלי הסכם לעניין )15(
 בנות חברות  FCR  - ל. Gazit Canada Investment Inc-ו .Gazit Canada Inc. , Gazit 2003 Inc  באמצעות הינה  FCR  -ב ההחזקה )16(

   . בטבלה בנפרד מוצגות  אינן אשר פרטיות
   .לדוח התקופתי' בפרק א 23.3סעיף  ראו,  FCR - ל בקשר חץ לאלוני החברה בין מניות בעלי הסכם לעניין )17(
 Governanceלהסכם   .בטבלה בנפרד מוצגות אינן אשר פרטיות בנות חברות  CTY -ל. במישרין הינה  CTY  במניות ההחזקה )18(

Agreement  בין החברה וביןCPPIBEH  לדוח התקופתי' בפרק א 23.6ראו סעיף.  
  .מוצגות בנפרד בטבלה שאינן פרטיות חברות ATR-ל )19(
 דורי.א). פיתוח גזית דרך( שלה המניות מהון 84.65%-ב בעקיפין מחזיקה החברה אשר, אכד באמצעות הינה דורי. בא החזקה )20(

 ציבורית  בחברה וכן, אביב תל של בבורסה הנסחרת ציבורית חברה, מ"בע בניה דורי של המניות מהון 59.70% -בכ מחזיקה 
  .בטבלה בנפרד מוצגות אינן אשר פרטיות בנות חברות דורי. לא, כן כמו).  Ronson Europe NV ( בפולין נוספת
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   : שלה וקשורות בנות לחברות החברה והלוואות חוב אגרות יתרת פירוט להלן
יתרה מדווחת ליום  שיעור הריבית בסיס הצמדה החברה

 2014בדצמבר  31
 )ח"באלפי ש(

 פדיוןשנות  

 M.G.N (USA) Inc.    
 2016 1,444,371 2%+ליבור ב"דולר ארה

 וחברות בנות בבעלותה המלאה

 Gazit South America LP    4,049 - ריאל ברזילאי (*) 

Gazit 2003 Inc.    2016 12,956 2.5%+ליבור דולר קנדי 

Gazit Midas Limited    2016 1,209,237 5%+יורובור  אירו 

 Gazit Europe (Netherlands) B.V   2016 622,743 3.6%+יורובור אירו 

 2015-2016 478,469 6.674%-4% מדד מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל 

 3,250  2.5%+יורובור  אירו    

 31,856 6.40% אירו     

 2015-2019 855,997 7.17%-6.97% מדד    

ריבית סיטונאית  שקלי    
2.25%-2.75% 350,000 2015-2017 

 (*) 81,357 3.80% שקלי  גלוב פיתוח.ג

Gazit Gaia Limited   2016 642,652 5%+יורובור אירו 

 (*) 172,030 3.80% שקלי  מ"בע) 1992(גזית גלוב החזקות 

Gazit Asia   2016 173,491 4.9%+ליבור דולר 

Gazit Germany 2016-2017  246,008  %2.5+יורובור  אירו  

   . בכפוף לאפשרות סיומן בהתאם לתנאי ההסכמים בגינן, ההלוואות מתחדשות מעת לעת באופן אוטומטי  (*)   

 

 

 
  (*) שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות: 12תקנה 
        

תאריך 
 השינוי

סוג נייר שם החברה מהות השינוי
 הערך

כ ערך "סה
 נקוב

אלפי (עלות 
 )ח"ש

עלות 
ממוצעת 
 ליחידה

 € 3.92 87,098 4,671,179 מניה רגילה Atrium Europen רכישת מניות בבורסה10/14
 € 3.80 11,423 615,572 מניה רגילה Atrium Europen רכישת מניות בבורסה12/14
 23.30USD 57,028 675,000 מניה רגילה .Equity One Inc השתתפות בהנפקת מניות09/14

 CAD 19.06 55,428 883,000 מניה רגילה .First Capital Realty Inc השתתפות בהנפקת מניות09/14

 ח"ש 21.34 48,439 2,269,868 מניה רגילה גזית פיתוחמימוש אופציות כנגד המרת חוב09/14
 ח"ש 18.29 23,453 1,282,278 מניה רגילה גזית פיתוחמימוש אופציות כנגד המרת חוב11/14
  1.00CAD 43,591,440 )13,800,000( מנית בכורה Gazit Canada פדיון מניות בכורה04/14

 CAD 1.00 124,800,752 )39,065,000( מנית בכורה Gazit Canada פדיון מניות בכורה07/14

 € 2.65 410,821,787 33,038,983 מניה רגילה .Citycon Oyj השתתפות בהנפקת זכויות07/14
 € 2.50 42,133,106 3,523,297 מניה רגילה .Citycon Oyj רכישת מניות בבורסה10/14

.לא כולל השקעות זניחות בהקמת חברות בנות לא פעילות בתקופת הדוח (*)
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  הכנסות של חברות בנות וחברות כלולות והכנסות מהן : 13תקנה 
וכן  2014לשנת , החברה פירוט הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של כל חברה בת או חברה קשורה של להלן 

  ): ח''ש באלפי (דמי ניהול וריבית , הכנסות החברה מאותן חברות מדיבידנד

        

החברה שם

רווח 
) הפסד(
באלפי (  

  )ח"ש

רווח 
) הפסד(

כולל אחר  
באלפי (  

 )ח"ש

כ רווח "סה
) הפסד(  

 כולל
 דמי ניהול דיבידנד

הכנסות  
) הוצאות(

 ריבית

MGN (USA) Inc. 218,957 )4,347( 214,610 - 580 45,394 
.Gazit Canada Inc 

269,080 27,850 296,930 
- - )256( 

Gazit (2003) Inc. - - - 
.Gazit America Inc 71,411 )1,022( 70,389 - - - 

 4,905 - - )7,099( - )7,099( מ"בע) 1992(  גלוב החזקות - גזית
 - - - 1,816 - 1,816 מ"בית דרך השלום בע

 93,191 - - )92,315( )7,501( )84,814(  מ"בע) פיתוח(  גזית גלוב ישראל 
 2,546 - - )2,547( - )2,547( מ"ג פיתוח בע.ג

Citycon oyj 183,704 39,358 223,062 157,077 - - 
  Gazit Europe  (Netherlands) B.V.17,555 10,013 27,569 - - 20,030 

  Gazit Europe  (Asia) B.V.4,962 15,738 20,700 - - 8,934 
  Gazit Brazil Ltda 5,817 )13,235( )7,419( - - - 

Gazit Midas Ltd 
)168,389( )5,530( )173,919( 

- - 67,524 
Gazit Gaia Ltd - - 31,635 

        
)1(

 America (Inc  , .Gazit Europe Inc ,Senior Care( Inc   Gazit 1995    , Gazit Group USA  ,MGNכוללות את תוצאות    Inc) MGN )USAתוצאות 
Inc ו-  .Properties Promed Inc . 

.Gazit 2003 Incכולל את תוצאותיה של  Gazit Canada Incהרווח של  )2(

 .דורי. לרבות בגין החזקתה בא, מייצג גם את פעילות אכד)3(

 . מייצג את תוצאות פעילות החברה בגרמניה)4(

  ).שותפות אמריקאית המחזיקה בה(  Gazit South America LP כולל   Gazit Brazil Limitada מייצג את תוצאות פעילות )5(
.Gazit Gaia Ltdתוצאותיה של כולל את  Gazit Midas Ltdהרווח של )6(

 
  בבורסה מסחר: 20 תקנה

   :כדלקמן החברה של ערך ניירות למסחר נרשמו הדוח בשנת

 28מיום  פרטית ההצע חשהונפקו על פי דו ,.נ.ח ע"ש 1בנות , מניות רגילות של החברה 2,400,000  .א
 . 2014 ספטמברב

ניירות ערך לא סחירים  ממימוש כתוצאה שהונפקו ,.נ.ח ע"ש 1בנות , החברה של רגילות מניות 206,955  .ב
  . ודירקטורים עובדים של ) )RSU(אופציה ויחידות מניה חסומות  כתבי(

  . 2014באפריל  24שהונפקו על פי דוח הצעת מדף מיום , )'סדרה יב(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 414,048,000   .ג

 חוב אגרות של מהמסחר מחיקה לגבי. בבורסה החברה של הערך בניירות מסחר הפסקת חלה לא 2014 בשנת
   . להלן 29 לתקנה) ד( סעיף אור, החברה ידי על עצמית  רכישה עקב
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  בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי תגמולים: 21 תקנה

 נושאי מבין ביותר  הגבוהים התגמולים בעלי מחמשת אחד לכל 2014 שנת בגין שניתנו התגמולים פירוט להלן
 מבין ביותר הגבוהים התגמולים  בעלי שלושת ושל) שבשליטתה תאגיד או החברה( בקבוצה הבכירה המשרה
 בדבר פרטים וכן, עצמה בחברה כהונתו עם בקשר  לו ניתנו שהתגמולים עצמה בחברה הבכירה המשרה נושאי

  : בחברה עניין לבעלי ניתנו אשר תגמולים

 )ח"באלפי ש(תגמולים עבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור החזקה 
 מענק שכר בהון התאגיד

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 סך הכל אחר יעוץ

 דורי סגל

סגן פעיל 
ר "ליו

, הדירקטוריון
ר "סגן יו

דירקטוריון 
FCR ,ל "מנכ 

FCR  

-  0.40%)1( 2,786   
 - 

 
4,935)2( - 14,994 

)3( 22,715)4( 

 כצמן חיים

ר "יו
 דירקטוריון

, EQY, החברה
FCR ,CTY ו - 

ATR  

- - )5( 5,020 -  10,802 - -  15,822)6( 

 רחל לוין 

 ATRלית "מנכ
סגן , לשעבר
ר "יו

דירקטוריון 
ATR  

ודירקטורית 
 בחברה 

- -  3,588 5,193 )7(  2,844  -  11,625 

מארק 
  לאנגר

משנה לנשיא 
ומנהל כספים 

   EQY - ב
  8,157  )8(859  -  2,627  2,820  1,851  -  מלאה

  7,940 )9(1,789  -  2,668  1,371  2,112  -  מלאה  EQYל "מנכ ד לוקסדיוי

 7,368  - - 4,125   480 2,763  0.05% מלאה ל"מנכ ן סופראהרו

  גיל קוטלר
ל "משנה למנכ

ומנהל כספים 
  ראשי

  מלאה
0.01%  

 2,142  285   900  - -  3,327  

 בלן ערן
משנה  לשעבר
יועץ ול "למנכ

 משפטי ראשי
 מלאה

- 
  202  --  638)10(  2,400(11)  3,240 

אריה 
 מינטקביץ

ר "מ יו"מ
 הדירקטוריון

חצי 
 משרה

0.06%  1,665 -   1,281 - -  2,946 

יאיר 
 394 - - - - 394 - - צ"דח אורגלר

גרי 
 269 - - - - 269 - - דירקטור אפשטיין

- נדין בודו
 50 - - - - 50 - - צ"דחלשעבר  טרכטנברג

 382 - - - - 382 0.04% - דירקטור חיים בן דור

  379  - - - -  379  -  -  צ"דח רוני בר און

דאגלס 
 267 - - - - 267 - - דירקטור ססלר

 377 - - - - 377 - - דירקטור שי פלפל

 350 - - - - 350 - - צ"דח נגה קנז

  

, השליטה בחברה בעלת , .לתיאור החזקותיו של מר סגל בנורסטאר החזקות אינק. מתייחס להחזקותיו של מר סגל בחברה במישרין )1(
  .להלן 24ראו תקנה תקנה 

במסגרת סיום העסקתו  FCRח בגין האצת תקופת ההבשלה של ניירות ערך שהוקצו למר סגל על ידי "אלפי ש 3,145סכום זה כולל  )2(
  .FCRל "כמנכ

בהתאם להסכם העסקתו של מר (  FCRל"בגין סיום העסקתו כמנכ FCRתשלום חד פעמי שהוענק למר סגל על ידי  גיןסכום זה הינו ב )3(
 . להלן) 4(גיף בסע כמפורט )FCR -סגל ב

  . לא קיבל מר סגל גמול מהחברה 2014בגין שנת   )4(
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, השליטה בחברה בעלת , .לתיאור החזקותיו של מר כצמן בנורסטאר החזקות אינק. מתייחס להחזקותיו של מר כצמן בחברה במישרין )5(
   .להלן 24ראו תקנה 

 , ATR  - מ שקיבל מר כצמןגמול גם את מלוא ההסכומים המפורטים לעיל כוללים . לא קיבל מר כצמן גמול מהחברה 2014בגין שנת  )6(
   .ATRכפי שמופיע בדוחותיה הכספיים של , מוצגת בשיטת השווי המאזניובשליטה משותפת ח הייתה "אשר בתקופת הדוחברה  

 אלפי אירו המהווים את סכום 344וכן סך של , ATRל "כמנכ כהונתהסיום  בגין ATRעל ידי לוין ' זה כולל מענק ששולם לגב סכום )7(
 624- מתוך מענק בסכום כולל של כ( עמה העסקה הסכם פי על ,2014בשנת  ATRלית "בגין כהונתה כמנכ לוין' לגב הובטחש המענק

 .להלן' כמפורט בסעיף ז)אלפי אירו

  .  להלן) 1(כמפורט בסעיף ה, EQYשהוענק למר לאנגר על ידי   )Retention Bonus(סכום זה הינו בגין מענק מיוחד  )8(

 .להלן) 1('כמפורט בסעיף ו, EQYל "כמנכ מינויו במסגרת לוקס למר שהוענק חתימה מענק בגין הינו זה סכום )9(

בסעיף  כמפורט, סכום זה הינו בגין האצת תקופת ההבשלה של ניירות ערך שהוקצו למר בלן על ידי החברה במהלך תקופת העסקתו )10(
 .להלן' ט

  .להלן' כמפורט בסעיף ט, סכום זה הינו בגין תשלום חד פעמי ששולם למר בלן בקשר עם סיום העסקתו בחברה )11(

 

  כללי -נתונים נוספים והסברים לטבלה    .א

שנכון למועד  על אף. בהתאם לעניין, סכומי התגמול הינם במונחי עלות לחברה או לחברה מאוחדת  .1
המשרה  לנושאי   ATR הסכומים המשולמים על ידי , בשיטת השווי המאזני  ATR  מוצגת  ח"הדו

 -ולא בהתאם לשיעור ההחזקה של החברה ב ,בטבלה לעילבמלואם נכללים , המפורטים בטבלה
ATR.   

   .סכומי השכר כוללים את עלות הרכיבים הנלווים לשכר  .2

   .ח"שיעורי ההחזקה הכלולים בטבלה הנם סמוך למועד פרסום הדו  .3

  מר חיים כצמן, ר הדירקטוריון"פרטים לגבי יו -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ב

,  FCR דירקטוריון  ר "בגין כהונתו כיו  FCR - גמול שנתי שהתקבל מ: השכר הנקוב בטבלה הנו כדלקמן  .1
דירקטוריון ר "בגין כהונתו כיו  CTY  -גמול דירקטורים מ, ATRר דירקטוריון "כיו כהונתו בגין שנתי גמול

 CTY   זכויות סוציאליות מ וכן-  EQY  ר דירקטוריון "בגין כהונתו כיו EQY  בסכום זניח .   

החברה בשנת  מורכב מהעלות שנרשמה בדוחות הכספיים של " תשלום מבוסס מניות"הסכום תחת   .2
  : בגין 2014

   ; 2015ובשנת  2010בשנת  ,2007בשנת   EQY מניות חסומות שהוקצו למר כצמן על ידי   .2.1

   ;2014– 2011בשנים   FCR מניות חסומות שהוקצו למר כצמן על ידי   .2.2

  .2013 – 2012בשנים  ATRכתבי אופציה שהוקצו למר כצמן על ידי  .2.3

, קרי(ל "הנ וכתבי האופציה להלן פירוט תנאי הקצאות המניות החסומות 5.2 -ו 4.2,  3.3ראו בסעיף 
   ).2014ה בדוחות הכספיים לשנת אשר חלק מהעלות בגינן נרשמ אלו 

בבעלותה המלאה  אך הסכם העסקה בינו ובין חברה בת , ר דירקטוריון החברה"מר כצמן מכהן כיו
   .ח התקופתי"לדו' בפרק א  17לפרטים ראו סעיף . 2011של החברה הסתיים בחודש נובמבר 

   EQY  -פירוט בדבר התגמול של מר כצמן ב  .3

 2011בינואר   1ומר כצמן בהסכם לתקופה שתחילתה ביום   EQY  התקשרו 2010בחודש אוגוסט  .3.1
הסכם (  EQY הדירקטוריון של  ר "לפיו ימשיך מר כצמן לכהן כיו, 2014בדצמבר  31וסיומה ביום 

יחודש , בתום תקופתו, פי הוראות ההסכם על ). 2006זה החליף הסכם קודם בין הצדדים משנת 
על פי . אחרתמראש אם כן יודיע אחד הצדדים  לא א, ההסכם באופן אוטומטי מידי שנה

.  EQY מר כצמן יהיה זכאי למענק שנתי אשר ייקבע לפי שיקול דעת ועדת התגמול של  , ההסכם
 כצמן מרזכאי  כן  . בנוסף קובע ההסכם הוראות ביחס להחזר הוצאות בקשר למילוי תפקידו

ההסכם  .וכדומה סלולארי טלפון, משפחתו ולבני כצמן למר רפואי ביטוח, הוצאות החזר, לרכב
בין סיום בשל עילה  תוך הבחנה , או על ידי מר כצמן  EQY קובע הוראות בנוגע לסיומו על ידי 

) cause  (את הסכומים להם יהיה זכאי  במסגרת זו קובע ההסכם . לבין סיום שאינו בשל עילה
האצה של כל תקופות    וכןהוצאות  הכוללים החזר , מר כצמן בעת סיום ההסכם כאמור

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

בהתאם  ,שיבשילו בשל סיום ההסכם ולהעניק למר כצמן גמול כספי במקומן המניות החסומות 
 . המניות שייפדו לשווי 
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 בינואר 1 מיום החל בתוקף, EQY עם העסקה בהסכם כצמן מר התקשר 2014 ביוני 2 ביום .3.2
חלף ההסכם המתואר בסעיף , EQY של הדירקטוריון ר"כיו לכהן כצמן מר ימשיך פיו על, 2015

, 2017 בדצמבר 31 ליום עד בתוקף יהא החדש ההסכם"). החדש ההסכם: "להלן( לעיל 3.1
 הצדדים אחדיודיע  אם אלא, שנה של לתקופות, לעת מעת, אוטומטית יתחדש מכן ולאחר

 2010הסכם העסקה החדש הינו בתנאים דומים להסכם משנת . מראש ימים 90אחרת 
ולהוראות , להטבות הנלוות, לרבות ביחס לזכאותו של מר כצמן למענק שנתי, )המפורט לעיל(

 3.3כמפורט בסעיף , במסגרת ההסכם החדש הוקצו למר כצמן מניות חסומות .לעניין סיומו
  ).  בתנאים הקבועים בהסכם(למסחר   EQY -וכן זכויות לרישום ניירות הערך שלו ב, להלן

בשנת הדוח  את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .3.3
למר כצמן כמפורט   EQY חסומות אשר הוקצו על ידי  בגין מניות, בדוחות הכספיים של החברה

ואשר תנאי ההבשלה שלהן  2007  מניות חסומות שהוקצו למר כצמן בשנת  i  (31,250 : (להלן
מניות  300,000מתוך כמות של ( 2010  עודכנו במסגרת הסכם העסקה בין הצדדים משנת 

 26.61-ניה ליום ההקצאה של כפי מחיר למ על , )חסומות שהוקצו למר כצמן באותו המועד
 31במקום ביום ( 2014ועד דצמבר  2011מפברואר  אשר יבשילו במנות חודשיות החל , דולר

הוקצו למר כצמן , 2010בחודש אוגוסט )  ii (; )הקצאתן כפי שנקבע במועד , 2010בדצמבר 
מניות . דולר 16.72- על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של כ  EQY מניות חסומות של  380,000

 7,266; 2011מניות הבשילו בחודש ינואר  31,250: במספר מנות לא שוות כדלקמן אלו יבשילו 
 7,248 -ו ; 2014ועד דצמבר  2011בשילו בכל יום ראשון לחודש החל מחודש פברואר המניות  

 מניות חסומות אשר הוקצו למר כצמן iii( 255,000(; 2014בדצמבר  31בשילו ביום המניות 
ואשר חלק , לעיל 3.2במסגרת הסכם העסקה החדש המפורט בסעיף ( 2015בחודש ינואר 

 25.62- על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של כ) מההוצאה בגינם נרשמה כבר בתקופת הדוח
מניות יבשילו  7,083 -ו 2015בינואר  1מניות הבשילו ביום  7,095: אשר יבשילו כדלקמן, דולר

בדצמבר  31ועד ליום  2015בפברואר  28חודשים החל מיום  35פה של מידי חודש על פני תקו
מר כצמן זכאי לדיבידנד . בכפוף לכך שמר כצמן ימשיך לכהן בתפקידו במועד ההבשלה, 2017

במקרה בו . ולזכויות הצבעה מכוח המניות האמורות אף טרם הבשלתן) לרבות דיבידנד מיוחד(
תינתן למר כצמן במועד , ניירות ערך שלה למסחרתציע לרשום   EQY במהלך תקופת ההסכם 

וניירות  לרבות כתבי אופציה (המוחזקים על ידו   EQY לרשום למסחר ניירות ערך של  זה אפשרות 
  ).הערך שיתקבלו ממימושם

  .ב"דולר ארה 27.49 - הנו כ, ח זה"בסמוך למועד פרסום דו  EQY מחיר מנית 

     FCR -פירוט בדבר התגמול של מר כצמן ב  .4

בחודש  ואשר תוקן  2001בהסכם שתוקפו מחודש אוקטובר   FCR מר כצמן התקשר עם  .4.1
 היה הוא,  FCR דירקטוריון  ר "על פיו כל עוד הוא מכהן כיו ,2013ובחודש מרס  2007ספטמבר 

חסומות  הקצאה שנתית של יחידות מניה לאלפי דולר קנדי וכן  500 בסך זכאי לתגמול שנתי
ה תוקצההחסומות ש כאשר כמות היחידות , אלפי דולר קנדי 500בשווי של   FCR למניות המירות 

עד (  FCR המניות החסומות של  במועד הענקתם בהתאם לתוכנית חושבה למר כצמן מידי שנה 
אלף יחידות  28.8כצמן להקצאה שנתית של  היה זכאי מר  2013לתיקון ההסכם בחודש מרס 

כי במקרה של סיום ההסכם עקב ,  FCR קבע ההסכם עם  עוד     ). FCR חסומות המירות למניות 
יהיה מר כצמן זכאי לתשלום , חודשים ממועד שינוי השליטה 24בתוך    FCR -שינוי השליטה ב

וכל המניות החסומות אשר תהיינה בבעלותו באותה עת , מהתגמול השנתי 2.99  בגובה של פי 
  .מיידי ממגבלות החסימה באופן תשתחררנה 

וזאת , חלף ההסכם האמור לעיל, בהסכם חדש  FCR -התקשרו מר כצמן ו 2015בינואר  1ביום 
על פי  .החל מהמועד האמור  Non- Executive Chair of the Board -לאור מינויו של מר כצמן כ

אלפי דולר  150 בסך לתגמול שנתיזכאי מר כצמן  2015בינואר  1החל מיום , ההסכם החדש
 150בשווי של   FCR המירות למניות   נדחות חסומות הקצאה שנתית של יחידות מניה לוכן  קנדי

שתוקצה למר כצמן תחושב מידי שנה במועד  הנדחות כאשר כמות היחידות , אלפי דולר קנדי
כן נקבע כי ההסכם יהיה לתקופה של . FCR של  הנדחותהמניות  הענקתם בהתאם לתוכנית 

בנוסף הסכימו הצדדים כי המניות החסומות . יסתיים קודם בהתאם לתנאיואלא אם , שנתיים
בכפוף לחריגים (וכתבי האופציה שהוענקו עד כה למר כצמן ימשיכו להבשיל בהתאם לתנאיהן 

 ).שנקבעו בהסכם
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בשנת הדוח  את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .4.2
למר כצמן   FCR הוקצו על ידי  אשר ,  FCR בגין יחידות חסומות של , ברהבדוחות הכספיים של הח

הוקצו למר  2011בחודש מרס  )  i :( להלן במועדים שונים ולתקופות הבשלה שונות כמפורט 
על פי מחיר   FCR מניות  32,250 -להמרה ל יחידות חסומות הניתנות  32,250, ללא תמורה, כצמן

, הוקצו למר כצמן 2012בחודש אפריל )  ii (; דולר קנדי  15.82ה של ממוצע למניה ליום ההקצא
על פי מחיר למניה   FCR מניות  14,164 - להמרה ל הניתנות חסומות יחידות  14,164 ,ללא תמורה

 ,ללא תמורה ,הוקצו למר כצמן 2013בחודש מרס ) iii(; קנדי דולר  17.65ליום ההקצאה של 
על פי מחיר למניה ליום  FCRמניות  26,283 -יחידות חסומות הניתנות להמרה ל 26,283

 19,718 ,ללא תמורה ,הוקצו למר כצמן 2014בחודש מרס (iv) ; דולר קנדי 19.04ההקצאה של 
על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של  FCRמניות  19,718 -יחידות חסומות הניתנות להמרה ל

תקופת , ) iv ( -ו)  i (בכל הנוגע ליחידות החסומות האמורות בפסקאות משנה . דולר קנדי 17.75
השלישית  בדצמבר של השנה הקלנדרית  15הינה ביום ) אשר בסיומה ניתן להמירן(ההבשלה  

בהתאם למחיר הבורסה  , הזכות לפדות את היחידות החסומות במזומן  FCR -ול, ממועד ההענקה
בדרך של קבלת יחידות (דיבידנד  היחידות החסומות צוברות . הבתום התקופ  FCR של מניות 

בהתאם לתנאי הסכם העסקה החדש , כמו כן. אך אינן בעלות זכות הצבעה) חסומות נוספות
יחידות  1,995הוקצו למר כצמן  2015בחודש ינואר , )לעיל 4.1כמפורט בסעיף (של מר כצמן 

על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של  FCRמניות  1,995 - חסומות נדחות הניתנות להמרה ל
אשר יבשילו עם סיום כהונתו של מר כצמן , )אשר אינן נכללות בטבלה לעיל(דולר קנדי  18.85

  .FCR - כדירקטור ב

   .דולר קנדי 19.89 –הנו כ, ח זה"בסמוך למועד פרסום דו  FCR מחיר מנית 

     ATR - פירוט בדבר התגמול של מר כצמן מ  .5

בבעלותה  עם חברה ,  ATR ר דירקטוריון "המכהן כיו, התקשר מר כצמן, 2009בחודש מרס  .5.1
כצמן לקבוצת  על פיו מעניק מר , 2010אשר תוקן בחודש אוגוסט , בהסכם,  ATR המלאה של 

 ATR  אלא אם , אחת לתקופות בנות שנה אחת כל מעת לעת מתחדש ההסכם . שירותי ייעוץ
לפני תום התקופה  חודשים  3חדש את ההסכם לפחות אחד הצדדים יודיע על רצונו שלא ל

. אלפי אירו 550בסכום של   שנתיתבתמורה לשירותי הייעוץ זכאי מר כצמן לתמורה . הרלבנטית
כצמן אינו זכאי  מר (זכאי מר כצמן להחזר הוצאות שהוציא בקשר עם מתן השירותים , כמו כן

  ).  ATR  - לשכר דירקטורים מ

בשנת  העלות שנרשמה מלוא את , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .5.2
כתבי בגין , )ולא את חלקה היחסי של החברה בעלות זאת( ATRח בדוחות הכספיים של "הדו

אלפי כתבי אופציה  127 -כ ) א( :למר כצמן כמפורט להלן  ATR אשר הוקצו על ידי  אופציה
, אירו למניה 3.63בסך במחיר מימוש  2012אוגוסט בחודש  הוקצו למר כצמןאשר    ATR למניות 

 2009משנת  ATRמכוח תוכנית האופציות של , אשר יבשילו בחלוף שלוש שנים ממועד הענקתם
 ATRאלפי כתבי אופציה למניות  200) ב(; )לפרק תיאור עסקי החברה 9.9.2כמפורט בסעיף (

בשווי כולל , אירו למניה 4.38 במחיר מימוש בסך 2013אשר הוקצו למר כצמן בחודש נובמבר 
משנת  ATRמכוח תוכנית האופציות של , אשר יבשילו על פני ארבע שנים, אלפי אירו 150של 

  .)לפרק תיאור עסקי החברה 9.9.2כמפורט בסעיף ( 2013

   .אירו 4.20 –כ הנו, זה דוח פרסום למועד בסמוך  ATR  מנית מחיר                      

      CTY - גמול דירקטורים של מר כצמן מפירוט בדבר   .6

הדירקטוריון של  ר "מונה כיו 2010ובחודש יוני   CTY - מונה מר כצמן כדירקטור ב, 2010בחודש מאי 
 CTY  .ר "בגין כהונתו כיו CTY   אלפי אירו  165 זכאי מר כצמן לגמול שנתי בסך, 2014בשנת .  

הוא מכהן  מטעם החברה והחברות הבנות שלה בהן מר כצמן זכאי להסדרי שיפוי וביטוח , כמו כן  .7
   .האמורות בהתאם להסדרים החלים על יתר חברי הדירקטוריון בחברות , כדירקטור
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 סגל מר דורי , ר הדירקטוריון"פרטים לגבי הסגן הפעיל ליו -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ג

כפי שיפורט (  FCR ל "נתו כנשיא ומנכבגין כהו  FCR  - השכר הנקוב בטבלה הנו שכר שקיבל מר סגל מ .1
   .EQY - וכן גמול דירקטורים במזומן מ, )להלן

החברה בשנת  מורכב מהעלות שנרשמה בדוחות הכספיים של " תשלום מבוסס מניות"הסכום תחת   .2
  : בגין 2014

   ;2014 עד 2011בשנים   FCR כתבי אופציה שהוקצו למר סגל על ידי   .2.1

   ;2014 -ו 2013, 2011בשנים   FCR סגל על ידי  מניות חסומות שהוקצו למר  .2.2

כהונתו  כגמול בגין , 2014עד  2013בשנים   EQY מניות חסומות שהוקצו למר סגל על ידי   .2.3
   . EQY כדירקטור ב 

אלו אשר , קרי(  המניות החסומות ולהלן פירוט תנאי הקצאות כתבי האופציה  5 - ו 4.3ראו בסעיפים 
   ).2014בדוחות הכספיים לשנת   חלק מהעלות בגינן נרשמה

בגין סיום העסקתו  FCRלמר סגל על ידי  בגין תשלום חד פעמי שהוענקהנו " אחר"התגמול תחת   .3
  .)להלן 4.2כמפורט בסעיף , FCR -בהתאם להסכם העסקתו של מר סגל ב(  FCRל"כמנכ

בת בבעלותה  חברה  אך הסכם העסקה בינו ובין, ר דירקטוריון החברה"מר סגל מכהן כסגן פעיל ליו
   .ח התקופתי"לדו' בפרק א  17לפרטים ראו סעיף . 2011המלאה של החברה הסתיים בחודש נובמבר 

  FCR  - פירוט בדבר הסכם התגמול של מר סגל ב  .4

הסכם העסקה מחודש על פי ,  FCR - ל ב"כנשיא ומנכ, מר סגלח כיהן "במהלך תקופת הדו .4.1
 2015בחודש פברואר  . )2010אחרונה בחודש יולי אשר עודכן מעת לעת ול( 2001אוקטובר  

 - ר ה"וכיו FCRר דירקטוריון "ומונה כסגן פעיל ליו FCRל "סיים מר סגל את כהונתו כנשיא ומנכ
Executive Committee   של דירקטוריוןFCR , להלן 4.2כמפורט בסעיף . 

אלפי  720לתגמול שנתי בסך מר סגל היה זכאי  2014  בשנת  FCRל "במסגרת כהונתו כמנכ
הסתכמה עלות שכרו  2014נכון לשנת . בקשר למילוי תפקידו דולר קנדי וכן להחזר הוצאות 

מר סגל היה , האמור ההסכם פי -על. אלפי דולר קנדי 778-בכ, עלויות נלוות כולל , של מר סגל
ידי  נקבעו על בהתבסס על פרמטרים ויעדים מוגדרים ש יםהנקבע(זכאי גם למענקים שנתיים 

 FCR )כגוןFFO  ו - AFFO ( ובחלקו בשיקול דעת ועדת התגמול של דירקטוריון FCR(  וכן
הוענק לא  2014בגין שנת . לרבות תגמול בניירות ערך,  FCR להשתתפות בתוכניות תגמול של 

תייחס גם לסכומים השונים ה  FCR הסכם ההעסקה של מר סגל עם   .למר סגל מענק שנתי
כאשר הסכומים הללו משתנים בהתאם לנסיבות , מר סגל בעת סיום ההסכם ה זכאי להם הי

שליטה  והתפטרות בשל שינוי , התפטרות, "ללא עילה"או " בגין עילה"פיטורין (ההסכם  סיום 
לרבות תגמול בניירות (  מהתגמול השנתי הכולל  2.99עד שיעור מקסימלי של פי  והגיעו)  FCR - ב

  .ניתנים למימוש מיידי היהי בבעלותו באותה עת  המבוסס מניות אשר יהיוכל תגמול , )ערך

ומר סגל בהסכם בקשר עם סיום העסקתו של מר סגל  FCRהתקשרו  2014בחודש דצמבר  .4.2
ר "ומינויו כסגן פעיל ליו) FCR - ל חדש ל"בתוקף החל ממועד מינויו של מנכ(  FCRל"כנשיא ומנכ
לאור התנאים , נקבע כי, במסגרת ההסכם האמור). 2015בתוקף החל מינואר ( FCRדירקטוריון 

זכאי מר סגל , )לעיל 4.1המתואר בסעיף (שנקבעו בהסכם העסקה המקורי של מר סגל 
הוסכם , כמו כן. בקשר עם סיום כהונתו כאמור, מיליוני דולר קנדי 4.63לסכום חד פעמי בסך 

 -ת המניה החסומות שהוקצו למר סגל במסגרת כהונתו בבין הצדדים כי כתבי האופציה ויחידו
FCR  ) בכפוף לחריגים שנקבעו (ימשיכו להבשיל בהתאם לתנאיהם ) 2015עד לחודש ינואר

 ).בהסכם

זכאי מר סגל , FCRר דירקטוריון "נקבע כי בגין כהונתו כסגן פעיל ליו, על פי ההסכם החדש
בשווי     חסומות  קצאה שנתית של יחידות מניה הלוכן אלפי דולר קנדי  700לתגמול שנתי בסך 

תחושב מידי שנה  סגלהחסומות שתוקצה למר  כאשר כמות היחידות , אלפי דולר קנדי 300של 
הזכות לפדות את   FCR - ול FCR החסומות של  ההמנייחידות  במועד הענקתם בהתאם לתוכנית 

.  FCR של  והטבות בתוכניות תגמול להשתתפותכמו כן זכאי מר סגל . היחידות החסומות במזומן
תהא   FCRכאשר, אלא אם הוא יסתיים קודם בהתאם לתנאיו, תקופת ההסכם נקבעה לשנתיים

בכפוף למתן הודעה של שנה , 2016בינואר  1זכאית לסיים את העסקתו של מר סגל לפני יום 
  .מראש
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בשנת הדוח  שנרשמה את העלות , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .4.3
אשר הוקצו , חסומות שלה ומניות   FCR בגין כתבי אופציה למניות , בדוחות הכספיים של החברה

בחודש מרס )  i:  ( שונות כמפורט להלן למר סגל במועדים שונים ולתקופות הבשלה   FCR על ידי 
במחיר   FCR מניות  180,000 -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 180,000הוקצו למר סגל  2011  

 5כתבי האופציה יבשילו על פני . 2021  עד לחודש מרס , דולר קנדי למניה 15.7מימוש של 
אחד מכתבי האופציה על פי המודל הבינומי הינו  השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל . שנים

ה הניתנים כתבי אופצי 100,000הוקצו למר סגל  2012בחודש אפריל ) ii (; קנדי דולר  1.65- כ
עד לחודש אפריל , דולר קנדי למניה 17.9במחיר מימוש של   FCR מניות  100,000 -למימוש ל 

השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל אחד  . שנים 5כתבי האופציה יבשילו על פני . 2022
הוקצו  2013בחודש מרס ) iii(; דולר קנדי 1.51-פי המודל הבינומי הינו כ מכתבי האופציה על 

במחיר מימוש של  FCRאלפי מניות  130 - אלפי כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 130למר סגל 
השווי הכלכלי למועד . כתבי האופציה יבשילו על פני חמש שנים. דולר קנדי למניה 18.97

 בחודש)  iv (; דולר קנדי 1.19 נוההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה על פי המודל הבינומי הי
במחיר  FCRמניות  65,000-כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 65,000קצו למר סגל הו 2014מרס 

 הכלכלי השווי. שנים 5 פני על יבשילו האופציה כתבי  ,דולר קנדי למניה 17.77מימוש של 
; דולר קנדי 8.43 -כ הינו הבינומי המודל פי על האופציה מכתבי אחד כל של ההקצאה למועד

) v  (45  אלף מניות  45- חסומות הניתנות להמרה ל אלף יחידות FCR  , הוקצו למר סגל ללא
אלף  vi (36(; דולר קנדי 15.82 -על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של כ, 2011  תמורה בשנת 

 בחודשהוקצו למר סגל ללא תמורה , FCRאלף מניות  36 -יחידות חסומות הניתנות להמרה ל
אלף יחידות חסומות  25 (vii) ;קנדי דולר 19.04 -כ של ההקצאה ליום מחיר פי על, 2013 מרס

 פי על, 2014 מרס בחודש תמורה ללא סגל למר הוקצו, FCRאלף מניות  25 - הניתנו להמרה ל
החסומות האמורות  בכל הנוגע ליחידות . קנדי דולר 17.75 של ההקצאה ליום למניה מחיר

 15הינה ביום ) ניתן להמירן אשר בסיומה (תקופת ההבשלה , ) vii (עד )  v (בפסקאות משנה 
הזכות לפדות את היחידות   FCR - ול, ההענקה בדצמבר של השנה הקלנדרית השלישית ממועד 

היחידות החסומות . בתום התקופה  FCR הבורסה של מניות  בהתאם למחיר , החסומות במזומן
    . ן בעלות זכות הצבעהאך אינ) של קבלת יחידות חסומות נוספות בדרך (צוברות דיבידנד 

     EQY  -פירוט בדבר גמול לו זכאי מר סגל ב  .5

לשנת  :כדלקמן  ,מקבל מר דורי סגל מניות חסומות מידי שנת כהונה  EQY בגין כהונתו בדירקטוריון 
אשר (ב למניה "דולר ארה 25.62לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של  –מניות חסומות  3,500 – 2015

לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של  –מניות חסומות  3,500 – 2014לשנת ; )אינן נכללות בטבלה לעיל
לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של  –מניות חסומות  3,300 – 2013לשנת  ;ב למניה"דולר ארה 22.53
לפיה כל דירקטור ,  EQY רקטוריון במסגרת תוכנית תגמול כללית לחברי די וזאת , דולר למניה 20.98
המניות החסומות  .זכאי לקבל עם מינויו ומידי שנה מניות חסומות שלה  EQY - אינו עובד ב אשר 

 31 - מחציתן ב, האמורות מוקצות בתחילתה של כל שנה קלנדרית ומבשילות בשתי מנות שוות
   .בדצמבר בשנה שלאחריה 31 - בדצמבר של השנה בה הוקצו ומחציתן ב

אלפי דולר   74.5- גמול דירקטורים במזומן בסך של כ 2014בגין שנת   EQY  -קיבל מר סגל מ כמו כן 
   .ב"ארה

הוא מכהן  מר סגל זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות שלה בהן , כמו כן  .6
   .האמורות בהתאם להסדרים החלים על יתר נושאי המשרה בחברות , כנושא משרה

  ל החברה"מנכ, פרטים לגבי אהרון סופר -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ד

  נתונים אודות תנאי העסקתו של מר סופר בחברה .1

העסקתו  התקשרו החברה ומר סופר בהסכם העסקה להסדרת תנאי  2013ספטמבר בחודש  .1.1
אשר החליף הסכם קודם בין הצדדים מחודש , של מר סופר כמנהלה הכללי של החברה

ל חברה "ל החברה וכמנכ"כיהן מר סופר כסמנכ ל החברה "קודם למינויו כמנכ( 2009דצמבר 
ל שימש מר סופר כממלא מקום "וסמוך לפני מינויו כמנכ , זרה בבעלותה המלאה של החברה

ח "שאלפי  160 שכרו החודשי של מר סופר עומד על הסכם העסקה על פי ). ל החברה"מנכ
דרית בגובה העלייה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד ומעודכן אחת לשנה קלנ ,)ברוטו(

על , עמד שכרו החודשי ברוטו של מר סופר 2014 בדצמבר   31נכון ליום   2013חודש נובמבר 
על  ) כולל הוצאות נלוות(עמדה עלות שכרו של מר סופר  2014בגין שנת  ).ח"אלפי ש 160 - כ

לרבות , מקובלים ציאליים ותנאים נלווים זכאי מר סופר לתנאים סו, בנוסף .ח"אלפי ש 2,763
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 הוצאות כולל( רכב ,קרן השתלמות, )כולל הפרשה בגין אובדן כושר עבודה( ביטוח מנהלים
 ואינטרנט טלפון וקו סלולארי טלפון ,)ברכב השימוש בגין המס הטבת של מלא וגילום אחזקה
 Per Diem(; 26( ל"בחו שהיה בגין הוצאות תשלום )מכך הנובעת המס הטבת גילום כולל( ביתי
זכאי מר סופר למענק שנתי , כן כמו  . דין פ"ע והבראה מחלה דמיוכן , ה שנתייםחופש ימי

אשר יחושב על פי , בגין השנה הרלבנטית השנתיהבסיסי משכרו  100%בסכום השווה לעד 
, למניה FFO(בהתאם למדיניות התגמול של החברה , עמידה ביעדים מדידים שנקבעו לחברה

ביצועי מניית החברה מול מדדים , )סולו ומאוחד(יחס המינוף , למניה) NAV(שווי נכסי נקי 
וכן על , בהתאם למשקלות שנקבעו ביחס לכל יעד, )ויעד הוצאות הנהלה וכלליות, רלבנטיים

 ששיקול ובלבד, פי שיקול דעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביחס לביצועיו של מר סופר
מסך המענק  20%לה על יע לא) החברה יעדי בתוך המובנה הדעת שיקול כולל( כאמור הדעת

לפרק תיאור עסקי  17לפרטים נוספים אודות תוכנית התגמול של החברה ראו סעיף (השנתי 
 על פי הסכם העסקה. ח"אלפי ש 480הוענק למר סופר מענק בסך  2014בגין שנת ). החברה
, 2013 בנובמבר 1שנים בתוקף החל מיום  3 -ופר הינה למר ס תקופת העסקתו של , האמור

ימים  180מהצדדים זכות להביא את ההסכם לסיום בכל עת בהודעה של  כאשר לכל אחד 
לפני תום תקופת  במקרה של סיום העסקתו של מר סופר בחברה ביוזמת החברה  . מראש

פטרות בנסיבות בהן וכן במקרה של הת ")בגין עילה"פיטורין  למעט במקרה של (ההסכם 
יהא , רואים על פי דין את ההתפטרות כפיטורין או במקרה של פטירה או אובדן כושר עבודה

ימים במהלכה זכאי מר סופר לקבל  180  הודעה מוקדמת של . א: מר סופר זכאי לתנאים הבאים
סכום כולל השווה לשכרו המלא  . ב; מכוח הסכם העסקה את מלוא השכר והתנאים הנלווים לו

, נוספים חודשים 6בגין  ת המגיעים לו מכח הסכם העסקהנלווה ותסוציאליה וההטבות
נוספים או בגין התקופה שנותרה  חודשים  12בגין  הבסיסי שכרו החודשי בתוספת הנמוך מבין
בה נסתיימה בגין השנה מר סופר השנתי לו זכאי  מהמענקחלק יחסי . ג; עד לסיום ההסכם

אשר הוקצו למר מלוא רכיבי התגמול ההוני בגין  ההבשלההאצה של תקופת  . ד-ו; העסקתו
כן יהיה מר סופר זכאי לשחרור הקרנות . הבשלתםואשר טרם הגיע מועד ) להלן ראו (סופר 

במקרה של סיום . לחוק פיצויי פיטורין 14בהתאם להסדר הקבוע בסעיף , שנצברו לזכותו
יהא מר חודשים לאחר אירוע של שינוי שליטה בחברה  12ר סופר בתקופה של העסקתו של מ

 ההבשלהלהאצת תקופת  )חלף התנאים המפורטים לעיל(מיד עם סיום העסקתו , זכאי סופר 
וכן למענק , הבשלתם אשר טרם הגיע מועד רכיבי התגמול ההוני אשר הוקצו לו ובגין כל 
שינוי ", לצורך סעיף זה. שינוי השליטה בה הושלםבשנה  השנתי הבסיס משכר 200%- השווה ל

בעקבותיה  אשר , כל מקרה שבו נעשתה עסקת מיזוג או רכישה של החברה: יהווה" שליטה 
, )ביצוע העסקה כפי שיהיו סמוך לפני (יעמדו החזקותיהם של בעלי המניות של החברה 

ומונה  החברה הקולטתמהון המניות של החברה או  30%- על פחות מ, במישרין או בעקיפין
  .נכסיה של החברהכמעט כל מכירת כל או . ב  –או , ר שאינו חיים כצמן או דורי סגל"לחברה יו

ל החברה יהא מר סופר זכאי "ככל שבתקופת כהונתו כמנכ, על פי הסכם העסקה האמור
תגמול כאמור ישולם , לתגמול כלשהו בגין כהונתו כנושא משרה בחברות בשליטת החברה

  .רות לחברה או שישולם למר סופר ויקוזז מהתגמול לו זכאי מהחברהישי

בשנת הדוח  את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .1.2
 :כדלקמן, ניירות הערך שהוקצו למר סופר על ידי החברה בגין, בדוחות הכספיים של החברה

, לנאמן עבור מר סופר 2013נובמבר וקצו בחודש אשר הכתבי אופציה לא סחירים  382,306) א(
כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה . סופר הסכם העסקתו של מר  חידושבמסגרת 

השווה לממוצע מחיר מנית , ח למניה"ש 47.113מימוש של  רגילה אחת של החברה במחיר 
מימוש צמוד למדד מחיר ה. שקדמו למועד הקצאת כתבי האופציה ימי המסחר  30- החברה ב

הנפקת , לרבות בגין חלוקת מניות הטבה(והינו כפוף להתאמות מקובלות  המחירים לצרכן 
החל מחלוף , מנות שוות 3 -של כתבי האופציה נקבעה ב ההבשלהתקופת ). ודיבידנד זכויות 

התקשרותו של  ימים ממועד סיום  90כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך . שנה ממועד הענקה 
הפקיעה הסופי  מועד .יפקעו, )לרבות במקרה של פיטורין ושל התפטרות( ר סופר עם החברהמ

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש . שנים ממועד הענקתם 4  של כל כתבי האופציה הינו בתום 
השווי ההוגן של כל , למועד אישור ההקצאה).  Cashless Exercise (נטו  גם בדרך של מימוש 

יחידות מניה חסומות  42,711) ב(; ח"ש 10.790 -בהתאם למודל הבינומי הינו כ כתב אופציה 
)RSU ( אשר הוקצו למר סופר בחודש , מניות רגילות של החברה 42,711המהוות זכות לקבלת

ו בשלוש מנות שוות במשך יבשיל  RSU's -ה. הסכם העסקתו חידושבמסגרת  2013נובמבר 
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ובלבד שבמועד ההבשלה , תקופה בת שלוש שנים שתחילתה בחלוף שנה ממועד הקצאתן
 48.290למועד הענקתן הינו  RSU's - ערכם הכלכלי של ה. יהיה מר סופר מועסק על ידי החברה

המשקף את  זכאי לתגמול כספי  סופריהא מר , במקרה של חלוקת דיבידנד. לכל זכות למניה
במועד חלוקת  הבשילו הטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין יחידות המניה החסומות שטרם ה

המהוות זכות לקבלת , )PSU(יחידות מניה חסומות מותנות בביצועים  96,988) ג(; הדיבידנד
במסגרת חידוש  2013אשר הוקצו גם הן בחודש נובמבר , מניות רגילות של החברה 96,988

, יבשילו במנה אחת בחלוף שלוש שנים ממועד הענקתן PSU's - ה .הסכם העסקה עם מר סופר
כולל (בכפוף לכך שמר סופר עדיין מועסק בחברה וכן בכפוף לכך שהתשואה הכוללת 

לפחות ביחס  20%של מנית החברה בתקופת שלוש השנים כאמור הינה ) דיבידנדים שחולקו
על פי מודל , למועד הענקה, PSU's -שוויים ההוגן של ה. PSU's - למחיר המניה במועד הענקת ה

 .לכל יחידה 21.265 - הינו כ שולס בלק אנד 

הוקצו למר סופר על פי , לעיל) ג(- )א(ק "המפורטים בס PSU's - וה, RSU's -ה, כתבי האופציה
 102לפי סעיף ) עם נאמן(במסלול הוני , 2011תוכנית תגמול בניירות ערך של החברה משנת 

ראו , ההוני התגמוללזכויותיו של מר סופר להאצת מועדי ההבשלה של  . לפקודת מס הכנסה
  .לעיל 1.1סעיף 

   )מהחברה גמול המקוזז מהתגמול לו זכאי מר סופר (  ATR  - פירוט בדבר התגמול של מר סופר ב  .2

אירו וגמול ישיבה  אלפי  25זכאי מר סופר לגמול דירקטורים שנתי בסך   ATR - בגין כהונתו כדירקטור ב
. אלפי אירו 25-דירקטורים בסך של כ היה זכאי מר סופר לגמול  2014בגין שנת . אירו 1,000בסך 

מקוזז מהתגמול לו זכאי מר סופר מכוח הסכם ההעסקה  או /לאור זאת שגמול כאמור מועבר לחברה ו
    .כלול בטבלה לעיל אינו  הוא, שלו עם החברה

הוא מכהן  מר סופר זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות שלה בהן , כמו כן  .3
   .האמורות בהתאם להסדרים החלים על יתר נושאי המשרה בחברות , כנושא משרה

חברה ב כספים ומנהל לנשיא משנה, לאנגר מארקפרטים לגבי  -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ה
  EQY המאוחדת 

לתקופה העסקה  בהסכם )Mark Langer(ומר מארק לאנגר   EQYהתקשרו 2011ינואר  בחודש .1
ימשיך מר לאנגר לכהן כמשנה   לפיו, 2014בדצמבר  31וסיומה ביום  2011בחודש פברואר  שתחילתה

 2014בחודש אפריל ). הסכם זה החליף הסכם קודם בין הצדדים(וכמנהל הכספים שלה   EQYלנשיא 
הוא , על פי הוראות ההסכם. כמפורט להלן, 2015ביוני  30תוקן ההסכם האמור והוא הוארך עד ליום 

 2014בחודש אוקטובר   .אלא אם כן יודיע אחד הצדדים מראש אחרת, יחודש אוטומטית מידי שנה
 EQYהגיעו  2015ובחודש מרס , 2015ביוני  30נגר כי לא יחדש את ההסכם האמור לאחר הודיע מר לא

  .2015באפריל  10ומר לאנגר להסכמה כי כהונתו של מר לאנגר בחברה תסתיים ביום  

ובגין שנת , ב"אלפי דולר ארה 462 -שכרו השנתי של מר לאנגר לא יפחת מ, על פי ההסכם האמור
על פי ההסכם , בנוסף. ב"אלפי דולר ארה 517 -וספת עלויות נלוות על כעמדה עלות שכרו בת 2014

  EQY ידי ועדת התגמול של  אשר ייקבע על במזומן זכאי מר לאנגר למענק שנתי ) כפי שתוקן(האמור 
היעד בגינו  2014ואשר בגין שנת  ,דעתה על פי עמידה ביעדים שייקבעו על ידה ובהתאם לשיקול 

קיבל מר לאנגר  2014בגין שנת , בהתאם לאמור. סיסי השנתי של מר לאנגרנקבע בשווי השכר הב
 10ועד ליום  2015בינואר  1בגין התקופה שמיום , כמו כן. ב"ארה דולר אלפי 788 -כמענק שנתי בסך 

יהא זכאי מר לאנגר למענק שנתי במזומן אשר לא יפחת מהשכר הבסיסי השנתי של  2015באפריל 
והכל , )EQY -בהתאם לחלק היחסי של השנה בו יהיה מועסק ב(התקופה מר לאנגר בגין אותה 

במסגרת הארכת הסכם , בנוסף. 2015 באפריל 10 ליום עד  EQY -ב יועסקבכפוף לכך שמר לאנגר 
, ב"אלפי דולר ארה 400בסך  )retention bonus(הוענק למר לאנגר מענק מיוחד , העסקה האמור

ולמעט במקרה של סיום העסקה בנסיבות ( 2015ביוני  30ליום בכפוף לכך שיועסק בחברה עד 
לאור ההסכמה להקדים את מועד סיום כהונתו של , 2015כאשר בחודש מרס , )המפורטות בהסכם

אלפי דולר  344הסכימו הצדדים להפחתת המענק המיוחד לסך של , 2015מר לאנגר לחודש אפריל 
ביטוחים תחת וכן להטבות  בקשר למילוי התפקיד ת להחזר הוצאו זכאי מר לאנגר, כמו כן. ב"ארה

  . תוכניות שהחברה מנהלת

והתגמול לו יהיה זכאי , לאנגראו על ידי מר   EQY בנוסף קובע ההסכם הוראות ביחס לסיומו על ידי 
 החלק )א: (עד לכדי, )סיום ההסכם בהתאם לנסיבות (אשר עשויים להגיע  ,בהתאם לנסיבות סיומו

האצה ) ב( - ו; )באותה השנה בהתאם לתקופת העסקתו(של המענק השנתי לו זכאי מר לאנגר  היחסי
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 מניותלמעט (שיהיו בבעלותו   EQY ומניות חסומות של  של כל תקופות ההבשלה של כתבי אופציה 
  ). שלהן ההבשלה ביעדי לעמידה בכפוףאשר יבשילו , בביצועים מותנות חסומות

ח "הדו את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"הסעיף תחת , הטבלה דלעיל כוללת .2
למר אשר הוקצו , שלה ומניות חסומות   EQY בגין כתבי אופציה למניות , בדוחות הכספיים של החברה

כתבי אופציה  100,000הוקצו למר לאנגר  2010בחודש מרס ) i( :כמפורט להלן  EQY על ידי  לאנגר
כתבי האופציה יבשילו . דולר למניה 18.88במחיר מימוש של  EQYמניות  100,000 -הניתנים למימוש ל

 )ii(; דולר 3.52 נוהשווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה הי. שנים ארבעעל פני 
מניות  100,000 - הניתנים למימוש לכתבי אופציה  100,000הוקצו למר לאנגר  2011בחודש פברואר 

EQY  השווי הכלכלי . שנים ארבעכתבי האופציה יבשילו על פני . דולר למניה 19.07במחיר מימוש של
הוקצו למר  2011בחודש ינואר  )iii(; דולר 3.68 נוהיקצאה של כל אחד מכתבי האופציה למועד הה

י בשוו, לעיל המתוארהעסקה  בהתאם להוראות הסכם , מניות חסומות מותנות ביעדים 266,667 לאנגר
או שלא יבשילו (במלואן או רק מחציתן היו אמורות להבשיל אלו  מניות . למניה דולר 5.59- של כ הוגן
אך לאור אי ,  בהסכם שנקבעו ביעדים בכפוף לעמידה , 2014בדצמבר  31במנה אחת ביום , )כלל

 4,017לאנגר הוקצו למר  2011בחודש מרס  )iv(;העמידה ביעדים שנקבעו בגינן הן לא הבשילו ובוטלו
בחודש מרס  )v(; למניה דולר 19.79 - כ של ההקצאה ליום מחיר פי על, ללא תמורה, מניות חסומות

 23.20 -כ של ההקצאה ליום מחיר פי על, ללא תמורה, מניות חסומות 1,145הוקצו למר לאנגר  2012
 פי על, א תמורהלל, מניות חסומות 15,813הוקצו למר לאנגר  2013בחודש מרס  )vi( ;למניה דולר
לעיל ) vi(עד ) iv(ק "המניות החסומות המפורטות בס; למניה דולר 22.57 -כ של ההקצאה ליום מחיר

 EQYהוקצו למר לאנגר כחלק מהמענק השנתי לו היה זכאי על פי הסכם העסקה הקודם שלו עם 
  ).אשר חלקו במזומן וחלקו במניות חסומות(

     EQY ל החברה המאוחדת "מנכ, לוקס דיוידפרטים לגבי  -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ו

במאי  12בתוקף החל מיום (ומר דיויד לוקס בהסכם העסקה   EQYהתקשרו 2014באפריל  2ביום  .1
 4הסכם העסקה הינו לתקופה של . וכדירקטור שלה EQYל "על פיו מכהן מר לוקס כמנכ) 2014
חודשים  4אלא אם יודיע אחד הצדדים אחרת לפחות , והוא יחודש באופן אוטומטי מידי שנה, שנים

 850עומד שכרו השנתי הבסיסי של מר לוקס על סך של , על פי ההסכם האמור. לפני מועד החידוש
עמדה עלות שכרו בתוספת  2014בגין שנת . מקובלב וכן הוא זכאי להטבות נלוות כ"אלפי דולר ארה

היעד בגינו נקבע זכאי למענק שנתי אשר  לוקסמר , בנוסף. ב"אלפי דולר ארה 590- על כ עלויות נלוות 
על פי עמידה ביעדים   EQY ידי ועדת התגמול של  אשר ייקבע על ו ,ב"אלפי דולר ארה 850סך של על 

נקבע כי מר לוקס יהיה זכאי  2014ביחס לשנת  כאשר, הדעת שייקבעו על ידה ובהתאם לשיקול 
ב בחלק היחסי של התקופה בה הועסק "אלפי דולר ארה 850למענק שנתי אשר יחושב כמכפלה של 

אלפי  766 - הוענק למר לוקס מענק שנתי בסך כ 2014ובהתאם לכך בגין שנת , בחברה באותה השנה
קס במזומן ומחציתו האחרת תשולם באמצעות מחצית המענק השנתי תשולם למר לו. ב"דולר ארה

במסגרת ההתקשרות , כמו כן. שנים 3הקצאת מניות חסומות אשר יבשילו במנות שוות על פני 
  EQY -אשר יושב ל(ב "אלפי דולר ארה 500הוענק למר לוקס מענק חתימה בסך , בהסכם האמור

  ).     מהלך שנת העסקתו הראשונהבמלואו במקרה של סיום העסקתו של מר לוקס בנסיבות מסויימות ב

  . להלן 2במועד כניסתו של ההסכם לתוקף הוקצו למר לוקס ניירות ערך כמפורט בסעיף , בנוסף לכך

הבחנה בין סיום בשל  תוך , לוקסאו על ידי מר   EQY בנוסף קובע ההסכם הוראות ביחס לסיומו על ידי 
-לסיום ההסכם עקב שינוי שליטה ב תוך התייחסות וכן  לבין סיום שאינו בשל עילה)  cause (עילה 

 EQY  . בעת סיום ההסכם כאמור לוקסיהיה זכאי מר  במסגרת זו קובע ההסכם את הסכומים להם ,
סכום השווה למענק השנתי ) א: (עד לכדי, )סיום ההסכם בהתאם לנסיבות (אשר עשויים להגיע 

חודשים ממועד שינוי  12ום העסקה בתוך ובמקרה של סי(השנתי  הממוצע בתוספת פעמיים שכרו 
כאמור עד לתום תקופת  לוקסאו שכרו של מר , )פעמים שכרו השנתי 2.90בתוספת   –  EQY  -שליטה ב

ומניות חסומות  האצה של כל תקופות ההבשלה של כתבי אופציה ) ב(; )לפי הנמוך מביניהם(ההסכם  
 לעמידה בכפוף, בביצועים המותנות החסומות מהמניות חלקהבשלת ) ג(; שיהיו בבעלותו  EQY של 
חודשים  18ביטוח חיים וביטוח רפואי לו ולבני משפחתו לתקופה של ) ד(- ו שלהן ההבשלה ביעדי

  . ממועד סיום העסקה 

הדוח  את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .2
אשר הוקצו על , שלה ומניות חסומות   EQY אופציה למניות בגין כתבי , בדוחות הכספיים של החברה

במחיר מימוש בסך   EQYכתבי אופציה המירים למניות  i( 200,000(: כמפורט להלן לוקסלמר   EQY ידי 
השווי . אשר יבשילו בארבע מנות שוות החל מחלוף שנה ממועד הקצאתן, ב למניה"דולר ארה 22.87
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מניות חסומות של  ii (68,956(; דולר 6.14אחד מכתבי האופציה הינו הכלכלי למועד ההקצאה של כל 
EQY על פי מחיר למניה למועד  אשר יבשילו בשלוש מנות שוות החל מחלוף שנתיים ממועד הקצאתן

אשר היעד בגינן נקבע על סך של , מותנות יעדים חסומות מניות ) iii( - ו; דולר 22.94ההקצאה של 
בהתאם , מהיעד האמור 200% -ל 0%הקצאה בפועל יכולה לנוע בין וכאשר ה, מניות 156,330

מהן יבשילו בכפוף לעמידת החברה ביעדים שנקבעו  75% כאשר(לעמידה ביעדים שנקבעו בהסכם 
 4 חלוף לאחר הכל, )EQYבהסכם והיתרה תבשיל בהתאם לשיקול דעתה של ועדת התגמול של 

    .דולר 18.81למניה למועד ההקצאה של על פי מחיר , לתוקף ההסכם כניסת ממועד שנים

ר "סגנית יו,  לשעבר ATR  יתל"מנכ ,רחל לויןפרטים לגבי  -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ז
  ודירקטורית בחברה ATRדירקטוריון 

עם סיום . ATRלית "רחל לוין כמנכ' כיהנה הגב 2014נובמבר  30ועד ליום  2008החל מחודש אוגוסט  .1
לוין מכהנת כדירקטורית ' הגב( ATRר דירקטוריון "לוין כסגנית יו ’הגב מונתה ATRלית "כהונתה כמנכ

עמד שכרה , לוין' על פי הסכם העסקתה של הגב. כמפורט להלן, )2008החל משנת   ATR - ב
בשנת  ATRלית "ובגין כהונתה כמנכ, אלפי אירו לשנה 655על  ATRלית "הבסיסי בגין כהונתה כמנכ

בגין כהונתה , כמו כן. אלפי אירו 752 -כולל הטבות נלוות לשכר על כ, רהעמדה עלות שכ 2014
ויעדי ביצוע  ATRלוין למענק שנתי הנקבע על פי יעדי ביצוע של ' הייתה זכאית הגב ATRלית "כמנכ
לוין ' הוענק לגב 2014כאשר בגין שנת  ,אירו אלפי 344 -הכולל מענק מובטח בסך של כ, אישיים

, 2013לוין משנת ' במסגרת תיקון להסכם העסקה עם הגב, כמו כן .אלפי אירו 624 -מענק בסך כ
בארבע מנות שוות על פני ארבע שנים החל  ATRמניות  400,000לוין ' להקצות לגב ATRהתחייבה 

במסגרת . ATR - תהיה מועסקת ב לוין' בכפוף לכך שבמועד ההבשלה הגב ,2014מחודש אוגוסט 
כאשר עם סיום כהונתה , )נטו לאחר ניכוי המס בגינן(מניות  84,797לוין ' עד כה הוקצו לגב, זאת
 .פקעה יתרת המניות שטרם הבשילה ATRלית "כמנכ

בחודש יולי , ATRר דירקטוריון "ומינויה כסגנית יו ATRלית "לוין כמנכ' במסגרת סיום כהונתה של הגב
על , 2014בנובמבר  30בתוקף החל מיום , בתוספת להסכם האמור  ATR - לוין ו' התקשרו הגב 2014

אלפי אירו וכן היא תהא זכאית למענק שנתי בסך  380לוין על סך ' פיו יעמוד שכרה השנתי של הגב
אשר יוקצו בארבע מנות שוות ( ATRאשר יוענק בדרך של הקצאת מניות חסומות של , אלפי אירו 120
  ATR - לוין תמשיך להיות מועסקת ב' בכפוף לכך שהגב, )2015י רבעון החל מחודש פברואר מיד

אלפי אירו אשר שולם לה  750לוין מענק מיוחד בסך ' הוענק לגב, כמו כן. במועד ההקצאה הרלבנטי
על פי מחיר של   ATRמניות 57,116מחציתו במזומן ומחציתו באמצעות הנפקת , 2014בחודש דצמבר 

  .אירו למניה 4.176

את העלות שנרשמה בדוחות הכספיים , "תשלום מבוסס מניות" הסעיףתחת , דלעיל כוללת הטבלה .2
בחודש ) i: (להלן כמפורט, ATRלוין על ידי ' בגן כתבי אופציה ומניות חסומות שהוקצו לגב, ATRשל 

 4.38במחיר מימוש של  ATRמיליון כתבי אופציה המירים למניות  1.6לוין ' הוקצו לגב 2013נובמבר 
בחודש דצמבר . 2014אשר יבשילו בארבע מנות שוות מידי שנה החל מחודש אוגוסט , אירו למניה

כתבי  מתוך אופציה כתבי 1,066,670 בוטלו, ATRלית "לוין כמנכ' עם סיום כהונתה של הגב, 2014
 . לעיל 1עיף כמפורט בס, לוין' שהוקצו לגב ATRמניות  ii(400,000(; האופציה האמורים

לוין בגין כהונתה כדירקטורית ' שקיבלה הגב גמול דירקטורים במזומןכוללם גם " שכר"  הסכום תחת  .3
 .ח"אלפי ש 19 -בסך של כ) 2014החל מחודש דצמבר ( 2014 שנתב בחברה

 ומנהל כספים ראשי ל"משנה למנכ, גיל קוטלרפרטים לגבי  -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ח

כאשר , 2012ל וכמנהל כספים ראשי בחברה החל מחודש אוקטובר "משנה למנכמועסק כ קוטלרמר  .1
, החברה המלאה בבעלותה בת בחברה ראשי אסטרטגיה מנהלקודם לכן כיהן במשך כשלוש שנים כ 

העסקה של הסכם  על פי  .ל הכספים של החברה"ולפני כן כיהן במשך כשתים עשרה שנים כסמנכ
ח ומעודכן אחת לרבעון "ש 112,500על  קוטלרשכרו החודשי של מר  עומד, מר קוטלר עם החברה

החודשי  עמד שכרו  2014בדצמבר  31נכון ליום (בהתאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן  
בסכום השווה לעד  למענק שנתי  קוטלרזכאי מר , כמו כן). ח"אלפי ש 114- על כ קוטלרברוטו של מר 

ביעדים שנתיים אשר ייקבעו על  מסכום זה ישולם בהתאם לעמידה  70%כאשר , משכרו השנתי 75%
נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון  הנותרים יהיו  30%ידי דירקטוריון החברה ותשלום 

הוענק למר קוטלר מענק  2014בגין שנת , בהתאם להוראות תוכנית התגמול של החברה .החברה
זכאי מר , בנוסף ). לפרק תיאור עסקי החברה 17ראו סעיף  לפרטים(ח "אלפי ש 285שנתי בסך 

קרן השתלמות וביטוח , לרבות ביטוח מנהלים, סוציאליים ותנאים נלווים מקובלים לתנאים  קוטלר
זכאי לגילום  קוטלרמר ( קו טלפון ואינטרנט ביתי, וכן לרכב, )הכולל את בני משפחתו כמוטבים( חיים 



  מ"בע גלוב גזית
   החברה על נוספים פרטים

 

306  

כן זכאי מר קוטלר ). לגבי הפרשות החורגות מתקרות מס הכנסה ,דלעיל המס הנובע מההטבות 
ימי חופשה שנתיים וכן לדמי חופשה והבראה על  Per Diem( ,26(ל "לתשלום הוצאות בגין שהיה בחו

הסכם .  פטור וביטוח בתנאים זהים שאר נושאי המשרה בחברה, מר קוטלר זכאי לשיפוי .פי דין
כאשר כל אחד  2012מחודש אוקטובר שנים החל  של ארבע  הינו לתקופה העסקתו של מר קוטלר

 קוטלרבמקרה של סיום העסקתו של מר . ימים 180מראש בת  מהצדדים רשאי לסיימו בהודעה 
אך למעט במקרה של פיטורין , לרבות במקרה של אי חידוש ההסכם עמו(  בחברה ביוזמת החברה 

ימים במהלכה זכאי  180הודעה מוקדמת של . א: זכאי לתנאים הבאים קוטלריהא מר  , ")בגין עילה"
וההטבות  סכום כולל השווה שכרו המלא . ב; לקבל את מלוא השכר והתנאים הנלווים לו קוטלר מר 

בתוספת שכרו החודשי  , הסוציאליות הנלוות אשר מגיעים לו מכח חוזה זה בגין ארבע חודשים נוספים
חלק יחסי מסך הבונוס השנתי לו  . ג; חודשים נוספים 8בגין ) בות נוספיםאו הט/ללא כל תנאים ו(

יחושב בהתבסס על הבונוס השנתי בגין השנה  אשר , בהתאם למועד סיום ההעסקה קוטלרזכאי מר 
תקופת ההבשלה בגין מלוא כתבי האופציה ותגמולים הוניים  האצה של . ד; הקודמת לסיום ההעסקה
במקרה של שינוי  ). Full acceleration (לו ואשר טרם הגיע מועד הבשלתם  ו אחרים אשר הוקצו ויוקצ

זכאי להאצה של תקופת ההבשלה בגין מלוא כתבי  קוטלריהא מר , )להלןכהגדרתה (  שליטה 
 Full (הבשלתם  האופציה ותגמולים הוניים אחרים אשר הוקצו ויוקצו לו ואשר טרם הגיע מועד  

acceleration  (השנתי שלו בשנה בה הושלם  משכר הבסיס  200%-נק בסכום כולל השווה לוכן למע
כל מקרה שבו נעשתה עסקת מיזוג או  . א: יהווה" שינוי שליטה", לצורך סעיף זה. שינוי השליטה

כפי שיהיו (החזקותיהם של בעלי המניות של החברה  אשר בעקבותיה יעמדו , רכישה של החברה
ר "ומונה יו מהון המניות של החברה או החברה הקולטת 50%- מ פחות  על, )סמוך לפני ביצוע העסקה

בעלי . ג –או ; מנכסיה של החברה מכירת כל או חלק מהותי . ב; דירקטוריון שאינו מר חיים כצמן
   .הדירקטוריון אינם ממנים את רוב חברי ) מר חיים כצמן: במועד חתימת ההסכם(השליטה הנוכחיים 

ח "הדו את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .2
אשר הוקצו בחודש  כתבי אופציה לא סחירים  175,000) א(: בגין, בדוחות הכספיים של החברה

של החברה במחיר מימוש  מניות 175,000 - להניתנים למימוש , קוטלרלנאמן עבור מר  2010פברואר 
במסלולי  לפקודת מס הכנסה  102כתבי האופציה הוקצו על פי הוראות סעיף  . ח למניה"ש 39.02של 

 30-מחיר מנית החברה ב השווה לממוצע (מחיר המימוש של כתבי האופציה המפורטים לעיל . רווח הון
לצרכן והינו כפוף להתאמות מקובלות  צמוד למדד המחירים ) ימי המסחר שקדמו למועדי ההקצאה

מנות שוות  4 -ב הבשילוכתבי האופציה ). ודיבידנד הנפקת זכויות , גין חלוקת מניות הטבהלרבות ב(
ימים ממועד סיום  90כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך . שנה ממועד הענקה החל מחלוף 

הינו בתום  מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה . יפקעו, עם החברה קוטלרהתקשרותו של מר  
 Cashless (יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש נטו  כתבי האופציה . שנים ממועד הענקתם  5

Exercise  .( השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתאם למודל הבינומי הינו , ההקצאה למועד אישור
לנאמן עבור מר  2013אשר הוקצו בחודש פברואר כתבי אופציה לא סחירים  95,584) ב(; ח"ש 15.40
השווה (ח למניה "ש 48.647החברה במחיר מימוש של  של  מניות 95,584 -להניתנים למימוש , קוטלר

צמוד למדד , )ימי המסחר שקדמו למועד הענקת כתבי האופציה  30- לממוצע מחיר מנית החברה ב
הנפקת זכויות , לרבות בגין חלוקת מניות הטבה(להתאמות מקובלות  וף המחירים לצרכן וכפ

כתבי האופציה   . החל מחלוף שנה ממועד הענקה, מנות שוות 3 -ב יבשילוכתבי האופציה ). ודיבידנד
כתבי . במסלולי רווח הון לפקודת מס הכנסה  102המפורטים לעיל הוקצו על פי הוראות סעיף 

. יפקעו, החברה עם  קוטלרימים ממועד סיום התקשרותו של מר  90תוך אופציה אשר לא ימומשו ב
כתבי האופציה יהיו . הענקתם שנים ממועד  4מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום 

השווי ההוגן , למועד אישור ההקצאה).  Cashless  Exercise (ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש נטו 
יחידות מניה חסומות  13,382) ג(; ח"ש 13.34 - הבינומי הינו כ בהתאם למודל  של כל כתב אופציה

) RSU ( , יחידות המניה החסומות . ח"ש 47.64מחיר למניה של  לפי  2012בחודש פברואר אשר הוקצו
יהא מר , במקרה של חלוקת דיבידנד. מחלוף שנה ממועד הענקה יבשילו בשלוש מנות שוות החל 

המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין יחידות המניה החסומות  ול כספי זכאי לתגמ קוטלר
, ) PSU (יחידות מניה חסומות מותנות בביצועים  29,470) ד(; במועד חלוקת הדיבידנד הבשילו שטרם 

יחידות אלו יבשילו במנה אחת . ח"ש 47.64לפי מחיר למניה של  2012בחודש פברואר אשר הוקצו  
של ) כולל דיבידנדים שחולקו(בכפוף לכך שהתשואה הכוללת , שנים ממועד הענקה שלוש בחלוף 

המניה במועד  ביחס למחיר  20%מניית החברה בתקופה של שלוש שנים ממועד הענקה הינה לפחות  
   .הענקה
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יועץ משפטי ול "משנה למנכ לשעבר, פרטים לגבי ערן בלן - נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ט
    ראשי 

חברה על פי הסכם היועץ משפטי ראשי של כל ו"למנכ כמשנהכיהן מר בלן  2014לחודש פברואר  עד .1
לפרטים אודות ). 2007בין הצדדים משנת  קודםאשר החליף הסכם ( 2012  חודש נובמבר מ העסקה

 שפורסם 2013 לשנתלדוח התקופתי של החברה ' ד לפרק 21הסכם העסקתו של מר בלן ראו תקנה 
 16ביום . ההפנייה דרך על בזאת המובא) 2014-01-024063: אסמכתא' מס( 2014רס במ 25 ביום

 .2014בפברואר  7הסתיימה כהונתו של מר בלן בחברה בתוקף החל מיום  2014בינואר 

; ח"ש מיליון 2.4 - כ של סך: שולמו למר בלן התגמולים הבאים, סיום העסקתו של מר בלן במסגרת .2
תקופת  במהלךלמר בלן  שהוענקוכתבי אופציה למניות החברה  128,084תקופת ההבשלה של 

עד למוקדם  למימוש ניתנות היווהן  הואצה )להלן )ב(3 -ו) א(3 בסעיףכמפורט (העסקתו בחברה 
 מניה יחידות 13,382 -ו; ימים ממועד סיום העסקתו בחברה 90מבין מועד פקיעתן המקורי או חלוף 

  .     לתנאיהם בהתאם הבשילו) להלן) ג(3 בסעיףכמפורט ) (RSU( ותחסומ

הדוח  את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .3
אשר הוקצו בחודש  כתבי אופציה לא סחירים  130,000) א: (בגין, בדוחות הכספיים של החברה

של החברה במחיר מימוש  מניות 130,000 - לניתנים למימוש והיו , לנאמן עבור מר בלן 2010פברואר 
מחיר . במסלולי רווח הון לפקודת מס הכנסה  102על פי הוראות סעיף , ח למניה"ש 39.02של 

ימי המסחר  30- מחיר מנית החברה ב השווה לממוצע (המימוש של כתבי האופציה המפורטים לעיל 
לרבות בגין (לצרכן והינו כפוף להתאמות מקובלות  צמוד למדד המחירים ) שקדמו למועדי ההקצאה

 4 - של כתבי האופציה נקבעה ב ההבשלהתקופת ). ודיבידנד הנפקת זכויות , חלוקת מניות הטבה
ימים ממועד  90כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך . שנה ממועד הענקה מנות שוות החל מחלוף 

הינו  עד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה מו. יפקעו, התקשרותו של מר בלן עם החברה סיום 
 Cashless (יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש נטו  כתבי האופציה . שנים ממועד הענקתם  5בתום 

Exercise  .( השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתאם למודל הבינומי הינו , ההקצאה למועד אישור
לנאמן עבור מר  2013הוקצו בחודש פברואר  אשרסחירים  כתבי אופציה לא 95,584) ב(; ח"ש 15.40
ח למניה "ש 48.647החברה במחיר מימוש של  הניתנים למימוש למניה רגילה אחת של שהיו בלן 

צמוד , )ימי המסחר שקדמו למועד הענקת כתבי האופציה  30-השווה לממוצע מחיר מנית החברה ב(
הנפקת זכויות , לרבות בגין חלוקת מניות הטבה(ת להתאמות מקובלו למדד המחירים לצרכן וכפוף 

של  ההבשלה תקופת . לפקודת מס הכנסה במסלולי רווח הון 102הוראות סעיף  על פי ) ודיבידנד
כתבי אופציה אשר לא  . החל מחלוף שנה ממועד הענקה, מנות שוות 3 - כתבי האופציה נקבעה ב

מועד הפקיעה הסופי . יפקעו, החברה בלן עם  ימים ממועד סיום התקשרותו של מר 90ימומשו בתוך 
סיום העסקתו של מר בלן הואצה  עם. הענקתם שנים ממועד  4של כל כתבי האופציה הינו בתום 

כתבי האופציה היו ניתנים למימוש . לעיל 2כמפורט בסעיף , אלו אופציהתקופת ההבשלה של כתבי 
השווי ההוגן של כל כתב , למועד אישור ההקצאה).  Cashless  Exercise (גם בדרך של מימוש נטו 

אשר , ) RSU (יחידות מניה חסומות  13,382) ג(; ח"ש 13.34 -הבינומי הינו כ אופציה בהתאם למודל 
בשלוש  נקבעהההבשלה של יחידות המניה החסומות  תקופת. ח"ש 47.64מחיר למניה של  הוקצו לפי 

מר בלן זכאי לתגמול  היה, מקרה של חלוקת דיבידנדב. מחלוף שנה ממועד הענקה מנות שוות החל 
במועד  המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין יחידות המניה החסומות שטרם הבשילו  כספי 

) ד(; אלו יחידות של ההבשלה תקופת הואצה בלן מר של העסקתו סיום עם. חלוקת הדיבידנד
. ח"ש 47.64אשר הוקצו לפי מחיר למניה של  , ) PSU (יחידות מניה חסומות מותנות בביצועים  29,470

בכפוף לכך , שלוש שנים ממועד הענקה במנה אחת בחלוף  היו צפויות להבשיליחידות אלו 
מניית החברה בתקופה של שלוש שנים ממועד  של ) כולל דיבידנדים שחולקו(שהתשואה הכוללת 
סיום העסקתו של מר בלן בחברה  עם  .המניה במועד הענקה ביחס למחיר  20%הענקה הינה לפחות 

 .תמורה ללא אלו יחידות פקעו

  

  

 

  מינטקביץ מר אריה , ר דירקטוריון החברה"מ יו"פרטים לגבי מ -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .י

מעת לעת ולאחרונה כפי שהוארך , 2005על פי הסכם בין החברה ובין מר מינטקביץ מחודש מאי  .1
מועסק מר מינטקביץ , לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, 2013בחודש ספטמבר 
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תקופת ההתקשרות . ממשרה מלאה  50%ר דירקטוריון בהיקף של "כממלא מקום פעיל של יו
כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את , 2016   ספטמברשנים עד לחודש  שלושהנוכחית נקבעה ל

בכפוף לזכות החברה לסיים את ההסכם ללא הודעה ( מראש ימים  60ההסכם לסיומו בהודעה של 
כפי (על פי ההסכם . )בנסיבות המאפשרות לסיים את העסקתו ללא תשלום פיצויי פיטורין, מוקדמת
המעודכנת , ח"ש 80,000של  ) ברוטו(מר מינטקביץ זכאי לתמורה חודשית בסך , )לאחרונה שעודכן

עמד שכרו  2014בדצמבר  31נכון ליום (  לצרכן בהתאם לשיעור העלייה במדד המחירים  לשנהאחת 
   . )ח"אלפי ש 80של מר מינטקביץ על סך של 

תנאים סוציאליים שאינם חורגים : זכאי מר מינטקביץ לתנאים נלווים הבאים, בנוסף לאמור לעיל
רכב , וקרן השתלמות) כולל הפרשה בגין אובדן כושר עבודה(מהמקובל וכוללים ביטוח מנהלים 

טלפון סלולארי וקו טלפון , )הוצאות אחזקה וגילום הטבת המס הנובעת מהשימוש ברכבכולל (
בחישוב יום עבודה לפי שווי (ימי חופש לשנה  28, החזר הוצאות בעין כמקובל בחברה, ואינטרנט ביתי

פטור וביטוח בתנאים זהים , כן זכאי מר מינטקביץ לשיפוי. ודמי מחלה והבראה כדין) משרה 50%של 
בתום תקופת ההסכם או במקרה בו תבקש החברה לסיים את ההסכם . ר נושאי המשרה בחברהלשא

תשלום  למעט בנסיבות חריגות בהן רשאית החברה לסיים את ההתקשרות ללא ( לפני תום תקופתו
ימים במהלכה יהא זכאי  60לתקופת הודעה מוקדמת בת מר מינטקביץ יהיה זכאי ) פיצויי פיטורין

לא יחול במקרה של ( ל התנאים וההטבות אשר מגיעים לו מכח הסכם העסקתו לקבלת השכר וכ
אשר , )כולל נלוות(שכר למענק הסתגלות בשיעור של ששה חודשי  ו) סיום ההסכם בתום תקופתו

בתקופת תשלום מענק ההסתגלות יהא מר מינטקביץ זכאי   .שווים  חודשיים ישולם בששה תשלומים
  .ובטלפון הסלולארי שהועמד לו על ידי החברה להמשיך ולעשות שימוש ברכב

על פי הסכם ההתקשרות יהא מר מינטקביץ זכאי למענק שנתי במזומן בסכום כולל שלא יעלה על 
שווי נכסי נקי , למניה FFO(אשר יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו לחברה , ח"אלפי ש 500

)NAV (יחס המינוף , למניה)ויעד הוצאות , עי מניית החברה מול מדדים רלבנטייםביצו, )סולו ומאוחד
שיקול  20%ואשר כוללים גם רכיב של , בהתאם למשקלות שנקבעו ביחס לכל יעד, )הנהלה וכלליות

לא הוענק למר  2014בגין שנת . דעת של ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לביצועי החברה
  .מינטקביץ מענק

ח "הדו את העלות שנרשמה בשנת " תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .2
ידי החברה למר  בגין כתבי אופציה למניות החברה אשר הוקצו על , בדוחות הכספיים של החברה

 2013ספטמבר אשר הוקצו בחודש כתבי אופציה לא סחירים  i  (143,678 : (כמפורט להלן, מינטקביץ
כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש . סכם העסקתוה חידושבמסגרת , מינטקביץלנאמן עבור מר 

השווה לממוצע מחיר מנית , ח למניה"ש 46.92מימוש של  למניה רגילה אחת של החברה במחיר 
מחיר המימוש צמוד למדד המחירים . שקדמו למועד הקצאת כתבי האופציה ימי המסחר  30- החברה ב

). ודיבידנד הנפקת זכויות , חלוקת מניות הטבהלרבות בגין (והינו כפוף להתאמות מקובלות  לצרכן 
כתבי . שנה ממועד הענקה החל מחלוף , מנות שוות 3 -של כתבי האופציה נקבעה ב ההבשלהתקופת 

לרבות ( התקשרותו של מר סופר עם החברה ימים ממועד סיום  90אופציה אשר לא ימומשו בתוך 
 4  עה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום מועד הפקי. יפקעו, )במקרה של פיטורין ושל התפטרות

 Cashless (נטו  כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש . שנים ממועד הענקתם
Exercise  .(בהתאם למודל הבינומי הינו כ השווי ההוגן של כל כתב אופציה , למועד אישור ההקצאה- 

מניות רגילות של  15,816המהוות זכות לקבלת ) RSU(ת יחידות מניה חסומו 15,816) ii(; ח"ש 9.482
יבשילו בשלוש מנות   RSU's - ה. עמוהסכם ה חידושבמסגרת אשר הוקצו למר מינטקביץ , החברה

ובלבד שבמועד , שוות במשך תקופה בת שלוש שנים שתחילתה בחלוף שנה ממועד הקצאתן
למועד הענקתן  RSU's -לכלי של הערכם הכ. ההבשלה יהיה מר מינטקביץ מועסק על ידי החברה

זכאי לתגמול כספי  מינטקביץיהא מר , במקרה של חלוקת דיבידנד. לכל זכות למניה 45.46הינו 
במועד  הבשילו המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין יחידות המניה החסומות שטרם  

המהוות זכות לקבלת , )PSU(בביצועים יחידות מניה חסומות מותנות  35,786) iii(; חלוקת הדיבידנד
 - ה. אשר הוקצו גם הן במסגרת חידוש ההסכם עם מר מינטקביץ, מניות רגילות של החברה 35,786
PSU's בכפוף לכך שמר מינטקביץ עדיין , יבשילו במנה אחת בחלוף שלוש שנים ממועד הענקתן

של מניית החברה ) שחולקוכולל דיבידנדים (מועסק בחברה וכן בכפוף לכך שהתשואה הכוללת 
שוויים . PSU's -לפחות ביחס למחיר המניה במועד הענקת ה 20%בתקופת שלוש השנים כאמור הינה 

 .לכל יחידה 20.106 -הינו כ שולס בלק אנד על פי מודל , למועד הענקה, PSU's -ההוגן של ה
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הוקצו למר מינטקביץ על פי , לעיל )iii(עד ) i(ק "המפורטים בס PSU's - וה, RSU's - ה, כתבי האופציה
לפקודת  102לפי סעיף ) עם נאמן(במסלול הוני , 2011תוכנית תגמול בניירות ערך של החברה משנת 

  .מס הכנסה

  פרטים לגבי גמול דירקטורים –נתונים נוספים והסברים לטבלה   .יא

חיים בן , )דירקטורית לשעבר( טרכטנברג-נדין בודו, גארי אפשטיין, בכל הנוגע לדירקטורים יאיר אורגלר
הסכום , )אשר אינם מועסקים על ידי החברה(שי פלפל ונגה קנז  ,דאגלס ססלר, רחל לוין, און-רוני בר , דור

   . 2014הנו גמול דירקטורים במזומן בגין שנת " שכר"  תחת 

שיהיו מעת לעת  כפי , לרבות דירקטורים חיצוניים, זכאים הדירקטורים בחברה 2012החל מחודש ינואר 
ר "יו, ה חיים כצמן"זה הנם ה אשר נכון למועד , למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה(

, )ר דירקטוריון החברה"סגן פעיל ליו, ודורי סגל, הדירקטוריון ר "מ פעיל ליו"מ, אריה מינטקביץ, הדירקטוריון
 –ס "התש, )גמול והוצאות לדירקטור חיצוניכללים בדבר (לתקנות החברות ' א8בתקנה  לגמול יחסי כאמור 

שאינו עומד בתנאי  ב גמול שנתי לדירקטור "דולר ארה 42,000: כמפורט להלן, ")תקנות הגמול) ("2000  
שנתי לדירקטור העומד בתנאי המומחיות  ב גמול "דולר ארה 56,000 - ו, המומחיות של דירקטור חיצוני מומחה

ב גמול לישיבה לדירקטור שאינו עומד בתנאי המומחיות של "ארה דולר  1,100; של דירקטור חיצוני מומחה
דירקטור  ב גמול לישיבה לדירקטור העומד בתנאי המומחיות של "דולר ארה 1,480 - ו, מומחה דירקטור חיצוני 
ח לעומת הדולר "החליפין של הש בהתאם לשינויים בשערי (והכל בכפוף לכך שבכל מקרה , חיצוני מומחה

המזערי שנקבע לחברה בדרגתה של החברה בתוספת  סכום הגמול כאמור לא יפחת מהסכום ) ב"ארה
מהסכום המירבי לחברה בדרגתה של  50% -וכן לא יהיה גבוה ביותר מ השניה והשלישית לתקנות הגמול 

 כאשר סכומים מינימאליים(לתקנות הגמול , לפי העניין, השלישית או הרביעית, השניה החברה בתוספת 
התשלום בגין ). הגמול ומקסימאליים אלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות תקנות  

והתשלום בגין החלטות בכתב , ההשתתפות הנקוב לעיל מגמול  60%על  עומדהשתתפות באמצעי תקשורת 
   . ההשתתפות הנקוב לעיל מגמול  50%על  עומד

 
  בתאגיד השליטה בעל :א21 תקנה

 בפנמה הרשומה חוץ  תושבת חברה הינה אשר ,")נורסטאר(" .אינק החזקות נורסטאר הינה בחברה השליטה בעלת
    .מ"בע אביב-בתל ערך לניירות בבורסה נסחרים שלה הערך ניירות אשר

 חברות באמצעות נורסטאר במניות המחזיק ,כצמן חיים מר הינם בנורסטאר השליטה בעלי ,החברה ידיעת למיטב
 וכן ,ובעקיפין במישרין ,)נורסטאר של המונפק המניות מהון %25.38 -כ( משפחתו בני ובבעלות בבעלותו פרטיות

 כצמן מר עם וביחד ,"FUF(" נורסטאר של המניות מהון %18.18 -בכ המחזיקה ,LLC Financial US First33 באמצעות
 אריקה 'גב ,ורעייתו )נורסטאר של המונפק המניות מהון %8.8 -בכ המחזיק( סגל דורי מר וכן ,")כצמן קבוצת"

 בעלי בהסכם 2013 בינואר 31 ביום התקשרו אשר ,)נורסטאר של המניות מהון %5.82 - בכ המחזיקה( אוטוסון
   .בנורסטאר החזקותיהם עם בקשר כצמן קבוצת עם מניות

   

                                                      
 כל מכח דעתו לשיקול בהתאם להצביע כצמן למר המאפשר ,החברה ממניות %18.18 -בכ המחזיקה ,FUF - מ חוזר בלתי כח ייפוי כצמן למר 33

 פרטיות חברות באמצעות לרבות( כצמן מר של בבעלותו ונמצאת ב"ארה ,בנבאדה הרשומה חוץ תושבת חברה הינה FUF .בחברה FUF  מניות
 של הדירקטוריון ר"יו סגן ,סגל דורי מר של רעייתו הינה אשר( אוטוסון אריקה 'גב ,%51.4 )ובעיקפין במישרין ,משפחתו בני ובבעלות בבעלותו
 של המניות בעלי באסיפות ובמקומה בשמה להצביע חוזר בלתי כח ייפוי כצמן למר העניקה אוטוסון 'הגב .%26 קליין ומרטין %22.6 )החברה

FUF.  
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    שליטה בעל עם עסקאות: 22 תקנה

 המלאה בבעלותה  וחברה נורסטאר ובין החברה בין ההסכם אודות לפרטים – נורסטאר עם הסכם   .1 
     . התקופתי לדוח' א בפרק 23.1 סעיף ורא נורסטאר של

 עם, סגל  דורי ומר כצמן חיים מר, בחברה השליטה בעלי של והתגמול ההעסקה הסכמי לפרטי   .2 
   .לעיל 21 תקנה תחת פירוט אור, החברה של בנות חברות

 השליטה בעלי , סגל ודורי כצמן חיים ה"ה גם אשר, לשיפוי והתחייבות משרה נושאי ביטוח לפרטי   .3 
   . להלן' א29 תקנה תחת פירוט אור, מכוחם מוטבים הנם, בנורסטאר

חתמו החברה ונורסטאר ישראל על הסכם הקצאה פרטית ועל הסכם  2014בספטמבר  23ביום    . 4
. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות  700,000 ,בהתאמה, לנורסטאר ישראל קצתה החברההאופציה לפיהם 

אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה אחת , לא סחיריםכתבי אופציה  1,400,000- ו א של החברה"כ
 9,275(ב למניה "דולר ארה 13.25המניות הוקצו בתמורה לסך של . של החברה. נ.ח ע"ש 1רגילה בת 

האופציה הוקצו ללא תמורה ובמחיר מימוש של וכתבי ) ב בגין כל המניות המוקצות"אלפי דולר ארה
 29ורים היה יום המועד האחרון למימוש כתבי האופציה האמ. ב לכל כתב אופציה"דולר ארה 13

נעשתה בתנאים  האמורהההצעה הפרטית  .עד למועד זה לא מומשו ולפיכך פקעוו, 2014בדצמבר 
אשר החברה התקשרה עמו בהסכם  ,הזהים לתנאי ההצעה למשקיע מסווג שהינו בלתי קשור לחברה

  . הקצאה פרטית ובהסכם אופציה בד בבד עם התקשרותה עם נורסטאר ישראל

 2014בספטמבר  28דיווחים מיידיים של החברה מיום  ורא, לפרטים נוספים אודות ההצעה הפרטית
-2014: אסמכתא' מס(אשר המידע הכלול בהם מובא כאן על דרך ההפניה  2014באוקטובר  22ומיום 

  ).בהתאמה, 2014-01-179463-ו 01-164106

 זניחות עסקאות  תחשבנה הבאות העסקאות, החברה דירקטוריון החלטת פי על: זניחות עסקאות   .5  
  ): 2010 – ע"תש , )שנתיים כספיים דוחות( ערך ניירות לתקנות) 1)(6)(א(41 תקנה לצורך(

, )שליטה  בעל לרבות( עניין לבעל, שוק ובתנאי הרגיל העסקים במהלך, נכסים השכרת  .5.1
, ")קשורים צדדים: "להלן  ייקראו אלה כל( בהן עניין בעל שהוא לחברות או בשליטתו לחברות
 מההכנסות 0.1% על) במצטבר( יעלו לא  הנכסים של השנתית השכירות בגין ההכנסות כאשר

   .החברה של  המאוחד בדוח נכסים מהשכרת השנתיות

 צדדים  עם ביחד' ג מצד מוצרים או שירותים של משותפת לרכישה החברה של התקשרות  .5.2
 הביקורת וועדת  ואשר, שוק ובתנאי החברה של הרגיל העסקים במהלך הנעשית, קשורים
 בנסיבות בהתחשב ושוויונית  הוגנת הינה בהתקשרות וההוצאות העלויות חלוקת כי, קבעה
 0.1% על עולות אינן) במצטבר( כאמור  התקשרויות בגין השנתיות ההוצאות כאשר, העניין

   .ההתקשרות למועד שקדמה בשנה החברה של המאוחד  בדוח השנתיות הגולמיות מההוצאות

 עונים כן ועל , החברה פעילות להיקף ביחס זניחים הם עסקאות של כאמור היקפים, החברה לדעת
   .האמורה) 1)(6)(א(41 תקנה דרישות על
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  עניין בעלי החזקות :24 תקנה

 האחרים הערך ניירותבו  במניות בחברה העניין בעלי של החזקותיהם בדבר ,החברה של ידיעתה מיטב לפי ,לפירוט
    ).045670-01-2015 :אסמכתא מספר(   2015 במרס 8 מיום מיידי דיווח ראו הדוח לתאריך סמוך החברה של

 חברות של אחרים ערך  וניירות במניות ,מוסדית דיווח בקבוצת החברים ,בחברה עניין בעלי של החזקותיהם לפירוט
 :אסמכתא מספר( 2015 במרס 8 מיום מיידי  דיווח ראו ,הדוח לתאריך סמוך ,החברה של קשורות חברות או בנות

045685-01-2015.(   

 שאינם ,בחברה  ענייןה יבעל אשר האחרים הערך וניירות מניות בדבר ,החברה של ידיעתה מיטב לפי ,פירוט להלן
  :הדוח לתאריך בסמוך ,החברה של מוחזקת חברה בכל יםמחזיק ,מוסדית דיווח בקבוצת חברים

 

כמות ניירות   שם וסוג ניירות ערך  המחזיק שם
 ערך 

דילול (שיעור החזקה   *שיעור החזקה
  )מלא

 הצבעה הון הצבעה הון

 חיים כצמן

.Equity One Inc  0.11   0.11  142,918 רגילות מניות  

 0.44   0.44  
.Equity One Inc

 - -  207,317   )סחירות לא (אופציות 
.Equity One Inc

 - -  247,905   )סחירות לא (יחידות מניה חסומות 

.First Capital Realty Inc  
  0.06   0.06   130,210  רגילות מניות 

 0.10   0.10  
.First Capital Realty Inc  

 - -  116,913   )לא סחירות(אופציות 
.First Capital Realty Inc  

 - -  65,599  )לא סחירות(יחידות מניה חסומות

.First Capital Realty Inc  
    1,995   )לא סחירות(יחידות מניה נדחות 

Atrium European Limited Real Estate    מניות
  0.07   0.07   255,000  רגילות

 0.10   0.10  
Atrium European Limited Real Estate

  -   -   127,119  אופציות

Citycon Oyj 0.08   0.08   0.08   0.08  492,663 מניה רגילה  

 דורי סגל

.Equity One Inc  0.03   0.03   36,700  רגילות מניות  
 0.03   0.03  .Equity One Inc

 - -  5,250  )סחירות לא (יחידות מניה חסומות 
.First Capital Realty Inc   

  0.61   0.61   1,343,300  רגילות מניות 

 1.24   1.24  .First Capital Realty Inc    
 - -  1,675,000   )לא סחירות(אופציות 

.First Capital Realty Inc    
 - -  80,799   )לא סחירות(יחידות מניה חסומות 

Citycon Oyj  0.00 0.00 0.00 - 7,174 מניות רגילות 

    First Capital Realty Inc. אוטוסון אריקה 
  0.01   0.01   0.01   0.01   32,300  רגילות מניות 

  0.02   0.02   0.03   0.03   31,900  רגילות מניות  Equity One Inc. פלפל ר שי "ד
 ֹ  - - -  0.01  20,000 'ח סדרה ו"חברת דורי אגאון- רוני בר

 רחל לוין

Atrium European Limited Real Estate    מניות
  0.11   0.11   427,329  רגילות

 0.51   0.51  Atrium European Limited Real Estate
 - -  1,533,330  ציותפאו

Atrium European Limited Real Estate
 - -  4,582  יחידות מניה חסומות

      
.שיעור ההחזקה באגרות חוב הינו מכלל הסדרה*
באמצעות חברות בנות  לרבות , כוללים החזקת ניירות ערך בידי בנותיו, הנתונים דלעיל בדבר החזקת ניירות ערך על ידי מר כצמן)1(

 . בבעלותן
 .חברות בבעלותם לרבות באמצעות , כוללים החזקת ניירות ערך בידי ילדיו, החזקת ניירות ערך על ידי מר סגלהנתונים דלעיל בדבר )2(
 .בעלת השליטה בחברה, רעייתו של מר סגל ומבעלי השליטה בנורסטאר)3(

  

   .החברה בידי המוחזקות רדומות מניות 1,046,993 כולל החברה של המניות הון
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    המירים ערך וניירות המונפק הון ,רשום הון :א24 תקנה

   .הכספיים לדוחות  27 באור ראו הדוח למועד סמוך התאגיד של המונפק וההון הרשום ההון אודות לפרטים

   .הכספיים  לדוחות 28 באור ראו הדוח למועד סמוך התאגיד של ההמירים הערך ניירות אודות לפירוט

  

  התאגיד של המניות בעלי מרשם :ב24 תקנה

01-2015- :אסמכתא  מספר( 2015 במרס 10 מיום החברה של מיידי דיווח ראו החברה של המניות בעלי למרשם
047611.(   

  

  התאגיד של הרשום המען :א25 תקנה

  ישראל ,67892 ,אביב תל ,1 השלום בדרך הינו החברה של הרשום המען

     IR@gazitgroup.com הינה החברה של האלקטרונית הדואר כתובת

  6961910-03 :החברה של הפקס מספר ,6948000-03 :החברה של הטלפון מספר
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   התאגיד של הדירקטורים: 26 תקנה

  : החברה ידיעת מיטב לפי, הדירקטוריון חברי אודות פרטים להלן

  ר הדירקטוריון"יו -חיים כצמן  :  שם

 030593859 :מספר זיהוי

 4.11.1949 :תאריך לידה

         NE Miami Gardens, North Miami Beach FL 33179, USA 1696  :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 אמריקאית, ישראלית : נתינות

 ועדת השקעות :חברות בועדות הדירקטוריון

 לא :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 :או כשירות מקצועית

 כן

 לא :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , האם עובד של החברה
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

 ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

ר דירקטוריון וכדירקטור בחברות שונות "ראו להלן לגבי כהונתו כיו
 .המוחזקות על ידי החברה

 1.5.1995 :תאריך תחילת כהונה

 .אביב-אוניברסיטת תל, תואר ראשון במשפטים :השכלה

נורסטאר החזקות , החברה: ר הדירקטוריון של החברות הבאות"יו :עיסוק בחמש השנים האחרונות
וחברות בנות פרטיות שלהן ושל , EQY,FCR ,ATR  ,CTY ,.אינק

 . החברה

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 ):מלבד החברה(

גזית גלוב ישראל , EQY,FCR ,ATR  ,CTY ,.נורסטאר החזקות אינק
כח - מ וחברות בנות פרטיות שלהן ושל החברה וכן ב"בע) פיתוח(
 .מ"מ וגני בנימינה בע"אחזקות בע) 2000(

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא

 ---   
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  ר הדירקטוריון"ממלא מקום יו -אריה מינטקביץ  :  שם

 000129320 :מספר זיהוי

 28.9.1942 :תאריך לידה

  ירושלים, 14בצלאל  :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית : נתינות

 אין :חברות בועדות הדירקטוריון

 לא :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 :כשירות מקצועית

 כן

 לא :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , האם עובד של החברה
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

 ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

ראו להלן לגבי , כמו כן. ר הדירקטוריון"ממלא מקום פעיל של יו, כן
ר דירקטוריון וכדירקטור בחברות שונות המוחזקות על ידי "כהונתו כיו
 .החברה

 19.4.2005 :תאריך תחילת כהונה

האוניברסיטה העברית (תואר במשפטים ותואר במדעי המדינה  :השכלה
 ).בירושלים

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

  

ר "יולשעבר , ר דירקטוריון החברה"ממלא מקום פעיל של יו
ר הדירקטוריון "יו, מ"בע) פיתוח(הדירקטוריון של גזית גלוב ישראל 

ר הדירקטוריון של אלרון תעשיה אלקטרונית "יו, דורי חברתשל 
מ "ה לפיתוח בערפאל חבר –סי .די.ר הדירקטוריון של אר"יו, מ"בע
    ..Ronson Europe N.Vר דירקטוריון "סגן יוו

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 ):מלבד החברה(

 - ו מ"רפאל חברה לפיתוח בע –סי .די.אר ,מ"דורי בע.קבוצת א
Ronson Europe N.V.. 

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא

 --- 
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 דירקטוריון החברהר "סגן פעיל ליו -דורי סגל  :  שם

 057493504 :מספר זיהוי

 19.3.1962 :תאריך לידה

      Hanna Avenue, Suite 400, Toronto, Ontario M6K3S3, Canada 85 :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 קנדית, אמריקאית, ישראלית : נתינות

 ועדת השקעות :חברות בועדות הדירקטוריון

 לא :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 :כשירות מקצועית

 כן

 לא :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , האם עובד של החברה
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

 ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

ר דירקטוריון נורסטאר "סגן יו, FCRר דירקטוריון "סגן פעיל ליו
ל נורסטאר "מנכ, שהנה בעלת השליטה בחברה, .החזקות אינק
כמו כן . שהנה חברה בת של בעלת השליטה בחברה, מ"ישראל בע

ראו כהונתו בדירקטוריונים של חברות שונות המוחזקות על ידי 
 .החברה

 26.12.1993 :תאריך תחילת כהונה

 תיכונית :השכלה

  :השנים האחרונותעיסוק בחמש 

  

נשיא ומנהל עסקים לשעבר . ר דירקטוריון החברה"סגן פעיל ליו
ל "מנכ, .ר דירקטוריון נורסטאר החזקות אינק"סגן יו, FCRראשי של 

 Realpac - The Real property Associationר "יו ,מ"נורסטאר ישראל בע
of Canada        

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 ):חברהמלבד ה(

בה הוא מכהן ( EQY, .נורסטאר החזקות אינקר דירקטוריון "סגן יו
) פיתוח(גזית גלוב ישראל , דורי חברת, FCR, )ר הדירקטוריון"כסגן יו

של החברה ושל נורסטאר החזקות  ,מ וחברות בנות פרטיות שלהן"בע
 .אינק

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

  אוטוסון אריקה 'גב של בעלה ,כן

 ---  
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 יאיר אורגלר :  שם

 001210541 :מספר זיהוי

 10.10.1939 :תאריך לידה

 תל אביב, 7/19 מאייר מרדכי' רח :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 גרמנית, ישראלית : נתינות

ועדת מינויים , ועדת השקעות, ועדת תגמול, ועדת ביקורת ומאזן :חברות בועדות הדירקטוריון
 ועדת אחריות תאגידית , וממשל תאגידי

 כן :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 :כשירות מקצועית

 כן

 )דירקטור חיצוני(כן  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , האם עובד של החברה
פירוט (בעל עניין קשורה או של /בת

 ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 לא

 27.11.2007 :תאריך תחילת כהונה

בהנדסת  M. Scתואר ; )הטכניון(בהנדסת תעשייה וניהול  B.Scתואר   :השכלה
 - בניהול  USC( ;Ph.Dאוניברסיטת דרום קליפורניה (תעשיה וניהול 

 ).מלון-אוניברסיטת קרנגי(התמחות במימון 

 . אביב-אוניברסיטת תל, פרופסור אמריטוס בפקולטה לניהול :השנים האחרונות עיסוק בחמש

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 ):מלבד החברה(

חברה  - עתידים , מ"סרגון נטוורקס בע, מ"כימיקלים לישראל בע
 .מ"לתעשיות עתירות מדע בע

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא

 ---  
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 אפשטייןרי אג :  שם

 452063713 :מספר זיהוי

 1948בפברואר  19 :תאריך לידה

     C/o Greenberg Traurig, 333 SE 2d Ave., Miami, FL, 33131 :  דין-תמען להמצאת כתבי בי

  אמריקאית : נתינות

 לא :חברות בועדות הדירקטוריון

 לא :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 :כשירות מקצועית

 כן

 כן :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , האם עובד של החברה
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

 ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 לא

 12.1.2012 :תאריך תחילת כהונה

תואר שני ; ב"ארה, דוקטור במשפטים מאוניברסיטת הרווארד :השכלה
תואר ראשון באנגלית ולימודי ; יורק-בספרות אנגלית מאוניברסיטת ניו

   .Yeshiva University - יהדות מ

משמש כראש מחלקת תאגידים וניירות ערך וחבר הוועדה המנהלת  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
 .ב"בארה Greenberg Traurigבמשרד עורכי דין 

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 ):מלבד החברה(

 אין

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא

 ---  
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 דור –מיכאל חיים בן  :  שם

 010178416 :מספר זיהוי

 21.8.1938 :תאריך לידה

 ירושלים, 14נילי  :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית : נתינות

ועדת , ועדת מינויים וממשל תאגידי, ועדת תגמול, ועדת ביקורת ומאזן :בועדות הדירקטוריוןחברות 
 אחריות תאגידית 

 לא :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 :כשירות מקצועית

 כן

 לא :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , האם עובד של החברה
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

 ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 לא

 13.1.1999 :תאריך תחילת כהונה

 ).המכללה למינהל ירושלים(תואר רואה חשבון ממשרד המשפטים  :השכלה

. יועץ עסקי לחברות פרטיות וציבוריות בנושאי שוק ההון והשקעות :עיסוק בחמש השנים האחרונות
   . שוניםבתחום מנהל העסקים במוסדות לימוד מרצה 

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 ):מלבד החברה(

 חבר ועדת השקעות דן וארגון המורים

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא

 ---  
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 און-רוני בר :  שם

 008516262 :מספר זיהוי

 2.6.1948 :תאריך לידה

  90820, מוצא עלית, 2השקד  :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית : נתינות

 ועדת מינויים וממשל תאגידי, ועדת תגמול, ועדת ביקורת ומאזן :חברות בועדות הדירקטוריון

 כן :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 :כשירות מקצועית

 כן

 )דירקטור חיצוני(כן  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , האם עובד של החברה
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

 ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 לא

 1.5.2013 :תאריך תחילת כהונה

לשכת עורכי  חבר; האוניברסיטה העברית בירושלים, בוגר משפטים :השכלה
  1974הדין בישראל משנת 

ועדת החוץ  ר"ר הועדה לביקורת המדינה ויו"יו, חבר כנסת, שר האוצר :עיסוק בחמש השנים האחרונות
  והביטחון

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 ):מלבד החברה(

  מ"ומלונאות בען "אלרוב נדל

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא

 ---  
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 דאגלס וויליאם ססלר :  שם

 113179460 :מספר זיהוי

 24.12.1961 :תאריך לידה

      Northway Bronxville, NY 10708 54 :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 אמריקאית : נתינות

 לא :חברות בועדות הדירקטוריון

 לא :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 :כשירות מקצועית

 כן

 כן :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , האם עובד של החברה
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

 ):ממלאים אותם הוא /התפקיד

 לא

 12.1.2012 :תאריך תחילת כהונה

        Cornell University -תואר ראשון בממשל מ :השכלה

 Global Real Estate Principalמנהל חטיבת  2011עד שנת , יועץ עסקי :עיסוק בחמש השנים האחרונות
Investments  ב - Bank of America Merrill Lynch        

מכהן כדירקטור פירוט החברות בהן 
 ):מלבד החברה(

Baypoint Navigation Inc.        

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא

 ---  
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 שי פלפל :  שם

 04165353 :מספר זיהוי

 12.4.1950 :תאריך לידה

 רמת השרון 8בן חיים ' רח :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית : נתינות

 ועדת מינויים וממשל תאגידי , ועדת תגמול, ועדת ביקורת ומאזן :הדירקטוריוןחברות בועדות 

 לא :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 :כשירות מקצועית

 כן

 כן :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , האם עובד של החברה
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

 ):ממלאים אותם הוא /התפקיד

 לא

 31.12.2006 :תאריך תחילת כהונה

בפילוסופיה  B.A; )אביב- אוניברסיטת תל(במתמטיקה  B.Sc :השכלה
האוניברסיטה העברית (מתמטיקה  M.Sc; )אביב- אוניברסיטת תל(

 -ו; )ברקלי, אוניברסיטת קליפורניה(בסטטיסטיקה  Ph.D; )בירושלים
M.B.A )יורק-ניו, אוניברסיטת קולומביה( 

 מ"ל ווקספורד קפיטל ישראל בע"מנכ :עיסוק בחמש השנים האחרונות

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 ):מלבד החברה(

 חבר מליאת רשות ניירות ערך

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא

 ---  
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 נגה קנז :  שם

 22433072 :מספר זיהוי

 4.10.1966 :תאריך לידה

 אביב -תל, 6רחוב סאשה ארגוב  :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 אמריקאית, ישראלית : נתינות

ועדת , ועדת מינויים וממשל תאגידי, ועדת תגמול, ועדת ביקורת ומאזן :וריוןחברות בועדות הדירק
 אחריות תאגידית 

 כן :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 :מקצועיתכשירות 

 כן

 )דירקטורית חיצונית(כן  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , האם עובד של החברה
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

 ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 לא

 12.8.2008 :תאריך תחילת כהונה

בעלת רשיון לניהול , בוגרת כלכלה ומנהל עסקים אוניברסיטת חיפה :השכלה
 - בוגרת קורס דירקטורים ונושאי משרה במסגרת להב, תיקי השקעות

 אביב- אוניברסיטת תל

 מ "חברת רוסאריו קפיטל בע ר דירקטוריון"סגן יו :עיסוק בחמש השנים האחרונות

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 ):מלבד החברה(

 אין

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא

 --- 
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 רחל לוין :  שם

 022216329 :זיהוימספר 

 9.12.1965 :תאריך לידה

 גבעתיים, 11המאבק  :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית : נתינות

 לא :חברות בועדות הדירקוריון

 לא :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
 :כשירות מקצועית

 כן

 לא :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , החברההאם עובד של 
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

 ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

ר "סגנית יו, מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל ר דירקטוריון "יו
 CTY-דירקטורית ב, ATRדירקטוריון 

 11.12.2014 :תאריך תחילת כהונה

, בוגרת מנהל עסקים מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל :השכלה
בעלת , Kellogg School of Management -מוסמכת מנהלת עסקים מ

 1996משנת  ח"רישיון רו

ר "סגנית יו, מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל  יוןר דירקטור"יו :עיסוק בחמש השנים האחרונות
 ATR- ל ודירקטור ב"מנכ: לשעבר. ATRדירקטוריון 

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 ):מלבד החברה(

ATR ,CTY ,Atrium Managment N.V ,ERPA - European Public Real 
Estate Association , מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל 

בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא

 --- 
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   בכירה משרה נושאי: א26 תקנה

    : החברה ידיעת  מיטב לפי, כדירקטורים מכהנים שאינם, בחברה הבכירה המשרה נושאי אודות פרטים להלן

  

 אהרון סופר :  שם

 27943042 :מספר זיהוי

  3.3.1971 :תאריך לידה

, בחברה בת, תפקיד בחברה
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

ל ודירקטור "מנכ; ATR - דירקטור ב; ל זמני בדורי קבוצה"מנכ; ל"מנכ
יחד עם , אחראי על ניהול סיכוני שוק; של החברהבחברות פרטיות 

 .ל הכספים של החברה"סמנכ

 30.11.2009 :תאריך תחילת כהונה

תואר ראשון במשפטים , מכללה למנהל - תואר ראשון בכלכלה וניהול  :השכלה
 .במכללה למנהל

ל "מנכ, ל זמני בדורי קבוצה"מנכ, ל בחברה"ל וממלא מקום מנכ"סמנכ :עיסוק בחמש השנים האחרונות
דירקטור בחברות בנות ר דירקטוריון ו"יו, חברות בנות זרות של החברה

 .זרות של החברה
בעל עניין בחברה או בן משפחה 

של נושא משרה בכירה בחברה או 
 :של בעל עניין אחר בחברה

 ).ל"מכוח כהונתו כמנכ(כן 

  --- 

  קוטלר גיל :  שם 

   022308498  :מספר זיהוי

   10.4.1966  :תאריך לידה

, בחברה בת, תפקיד בחברה
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

 יחד, שוק סיכוני  ניהול על אחראי, ראשי כספים ומנהל ל"למנכ משנה
דירקטור בגזית גלוב ישראל , בנורסטאר  חשב; החברה ל"מנכ עם

 החברה של הפרטיות  הבנות מחברות בחלק דירקטור; מ"בע) פיתוח(
   .אינק החזקות נורסטאר ושל

   1.10.2012  :תאריך תחילת כהונה

 הכשרה; אביב - תל מאוניברסיטת וחשבונאות בכלכלה בוגר תואר :השכלה
    הרווארד  מאוניברסיטת בכירים למנהלים

; החברה של  המלאה בבעלותה בחברה ראשי אסטרטגיה מנהל :עיסוק בחמש השנים האחרונות
  בנורסטאר  חשב, החברה של הכספים ל"סמנכ

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 :של בעל עניין אחר בחברה

 לא

 ---  
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  ורדה צונץ :  שם 

   052132115  :מספר זיהוי

   16.11.1953  :תאריך לידה

, בחברה בת, תפקיד בחברה
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

. החזקות אינק מזכירת חברת נורסטאר , תאגידיתמנהלת אחריות 
הפרטיות של החברה ושל נורסטאר  ודירקטורית בחלק מחברות הבנות 

   .החזקות אינק

   12.12.1998  :תאריך תחילת כהונה

  תיכונית :השכלה

   .תפקידה הנוכחי וכן כיהנה כמזכירת החברה :עיסוק בחמש השנים האחרונות

משפחה בעל עניין בחברה או בן 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 :של בעל עניין אחר בחברה

 לא

  --- 

  

 וייסנברגר) רומנו(רמי  :  שם

 016708695 :מספר זיהוי

 29.1.1973 :תאריך לידה

, בחברה בת, תפקיד בחברה
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

 ל וחשב"סמנכ

 1.7.2004 :תאריך תחילת כהונה

 המכללה למנהל  - בוגר בחשבונאות ומנהל עסקים  :השכלה

 תפקידו הנוכחי :עיסוק בחמש השנים האחרונות

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 :של בעל עניין אחר בחברה

 לא

  --- 
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  רונן גלס :  שם

    037559028  :מספר זיהוי

   6.1.1976  :תאריך לידה

, בחברה בת, בחברהתפקיד 
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

  ל מימון"סמנכ

   28.1.2013  :תאריך תחילת כהונה

בוגר בכלכלה  ; אוניברסיטת תל אביב –מוסמך במינהל עסקים  :השכלה
  אילן אוניברסיטת בר  –ובמינהל עסקים 

  גזבר ומנהל סיכונים פיננסיים בחברה :עיסוק בחמש השנים האחרונות

עניין בחברה או בן משפחה בעל 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 :של בעל עניין אחר בחברה

 לא

  --- 

  

  שלמה כהן :  שם

  032304958 :מספר זיהוי

  24.6.1975 :תאריך לידה

, בחברה בת, תפקיד בחברה
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

  חשב

  2.6.2013 :תאריך תחילת כהונה

 –בוגר מנהל עסקים ; אוניברסיטת בר אילן –מוסמך במשפטים  :השכלה
  המכללה למנהל

  אחראי דיווח חשבונאי בחברה :עיסוק בחמש השנים האחרונות

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 :של בעל עניין אחר בחברה

 לא

  ---  

 



  מ"בע גלוב גזית
   החברה על נוספים פרטים

 

327  

  עדי טמיר :  שם

  040483042 :מספר זיהוי

  10.10.1980 :תאריך לידה

, בחברה בת, תפקיד בחברה
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

  מזכירת החברה

  2.6.2013 :תאריך תחילת כהונה

  אוניברסיטת חיפה –בוגרת במשפטים  :השכלה

  יועצת משפטית בחברה :עיסוק בחמש השנים האחרונות

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 :עניין אחר בחברהשל בעל 

 לא

  --- 

  

  יצחק נפתלין :  שם

    25495300  :מספר זיהוי

   22.7.1973  :תאריך לידה

, בחברה בת, תפקיד בחברה
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

  ובדורי קבוצה  .בנורסטאר החזקות אינק ,מבקר פנימי בחברה

    31.10.2012  :תאריך תחילת כהונה

  אונו הקריה האקדמית  קרית  - עסקים בוגר במנהל  :השכלה

  מ"בע שותף ומנהל ביקורת בפאהן קנה ניהול ובקרה  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

 :של בעל עניין אחר בחברה

 לא

  

  

   



  מ"בע גלוב גזית
   החברה על נוספים פרטים

 

328  

  התאגיד של חתימה מורשה: ב26 תקנה

    . עצמאיים חתימה מורשי בחברה אין, הדוח לתאריך נכון

 
  התאגיד של החשבון רואה :27 תקנה

    .אביב תל ,3 עמינדב רחוב ,ח"רו - "קסירר את גבאי פורר קוסט" 

 
  בתקנון או בתזכיר שינוי :28 תקנה

  .החברה של בתקנון או בתזכיר שינוי כל היה לא הדוח בשנת

 
  הדירקטורים והחלטות המלצות: 29 תקנה

   :הטבה  מניות חלוקת או, אחרת בדרך, החברות בחוק כהגדרתה, חלוקה ביצוע או דיבידנד תשלום  .א

 החלוקה בתאריכי  מניה לכל' אג 45 של בשיעור דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט הדוח בשנת
   .2014 בנובמבר 24- ו 2014 באוגוסט 31, 2014 במאי 27, 2014 סבמר  25: הבאים

' אג 46 בסך דיבידנד  חלוקת החברה דירקטוריון אישר, 2015 סבמר 23 ביום, הדוח תאריך לאחר, כן כמו
  .מניה לכל

   : החברה של המונפק או הרשום ההון שינוי  .ב

  . אין – הרשום בהון שינוי

   .לעיל 20 תקנה ראו - המונפק בהון שינוי

  .החברהבשנת הדוח לא היה כל שינוי בתזכיר או בתקנון של : החברה תקנון או תזכיר שינוי  .ג

   . אין: פדיון בני ערך ניירות פדיון  .ד

 ח"ש 18,812 של עצמית  רכישה החברה ביצעה הדוח בתקופת כי יצוין אך. אין: חוב אגרות של מוקדם פדיון
 דירקטוריון ידי על אושרה אשר החברה של  ערך ניירות רכישת לתוכנית בהתאם) 'ב סדרה( חוב אגרות. נ.ע

, 2012 באוגוסט 20 ביום ,2012 בינואר 4 ביום ידו על והורחבה  והוארכה, 2011 בספטמבר 13 ביום החברה
  . 2014באוגוסט  31וביום  2013באוגוסט  26ביום 

   . אין: בה עניין ובעל החברה בין, השוק לתנאי בהתאם שאינה עסקה  .ה

 להמלצות בהתאם  שלא שנתקבלו לעיל ה עד' א בסעיפים המפורטים בעניינים הכללית האסיפה החלטות  .ו
   .אין: הדירקטוריון

   :מיוחדת כללית אסיפה החלטות  .ז

באסיפה  בנוסף להחלטות המתקבלות כרגיל , התקבלו ההחלטות הבאות 2014בספטמבר  4 ביום .1
אסמכתא ' מס, 2014בספטמבר  3מיום בדבר זימון אסיפה כללית ראו דוח משלים (כללית שנתית 

-2014אסמכתא ' מס, 2014בספטמבר  4מיום  תוצאות האסיפה  וכן דוח מיידי בדבר, 2014-01-150555
  ):מובא בזאת על דרך ההפניה המידע הכלול בדוחות אלה , 01-151746

אישור הענקה מחדש של כתב התחייבות לשיפוי הדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה  .1.1
  ;ה חיים כצמן ודורי סגל"ה, בחברה

 שלוש של נוספת כהונה לתקופת, בחברה חיצונית כדירקטורית קנז נגה' הגב של מחדש מינוי .1.2
  .2014 בספטמבר 14 מיום החל, שנים

בין הסכם הניהול ואי התחרות  של החברה חידושאישרה האסיפה הכללית  2014בספטמבר  7 ביום .2
ח וראו ד( תוך עדכון דמי הניהול, בבעלותה המלאה של נורסטאר החברה ובין נורסטאר וחברה 

, 2014-01-150555אסמכתא ' מס, 2014בספטמבר  3מיום בדבר זימון אסיפה כלילית מיוחדת משלים 
, 2014-01-152598אסמכתא ' מס, 2014בספטמבר  7מיום  וכן דוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה 

 ).מובא בזאת על דרך ההפניה המידע הכלול בדוחות אלה 
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  החברה החלטות: א29 תקנה

   .אין: החברות לחוק 255 סעיף לפי פעולות אישור  .א

 לחוק 255 בסעיף  כאמור לאישור הובאה אם בין, אושרה לא אשר החברות לחוק) א(254 סעיף לפי פעולה  .ב
   .אין: לאו אם ובין החברות

, חריגה בעסקה  שהמדובר ובלבד, החברות לחוק) 1(270 סעיף לפי מיוחדים אישורים הטעונות עסקאות  .ג
  . אין: הדוח בשנת התקבלו אשר, החברות בחוק כהגדרתה

 נכון: הדוח בתאריך  שבתוקף, החברות בחוק כהגדרתו משרה לנושא, לשיפוי התחייבות או ביטוח, פטור  .ד
 החברה של הכללית האסיפה 2012 בינואר  12 ביום לאחרונה אשר משרה נושאי ביטוח קיים הדוח לתאריך
 למקרה( ב"ארה דולר מליון 100 בסך מקסימאלי כיסוי גבולל, שלו הכיסוי גבולות הרחבת את אישרה
מיליון דולר  75ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה נכון למועד הדוח גבול הכיסוי עומד על סך ) ולשנה
 שעניינן עסקאות כי ,בין היתר, הקובע, החברות לחוק 275 סעיףהוראות ל בהתאם. )למקרה ולשנה(ב "ארה
 2014 ביולי 30 וביום 2014 ביולי 23 ביום, שנים לשלוש אחת יאושרו שליטה בעל של והעסקה כהונה תנאי
 חיים למר המשרה נושאי ביטוח חידוש את, בהתאמה, החברה ודירקטוריון החברה של התגמול ועדת אישרו
 .בחברה השליטה בעלי על הנמנים, בהתאמה, הפעיל וסגנו החברה דירקטוריון ר"יו, סגל דורי ולמר כצמן
 אחריות  לכיסוי ביטוח פוליסת רכישת החברה של הכללית האסיפה אישרה 2012 בינואר 12 ביום , כן כמו

 POSI – Public ( ב"בארה  ערך ניירות והצעת התשקיף פרסום בגין בה המשרה ונושאי ודירקטורים החברה
Offering of Securities Insurance ) (השליטה ובעל הדירקטוריון ר"יו, כצמן  חיים למר בהתייחס לרבות 

 דולר מיליון 100 על יעלו שלא כיסוי בגבולות") הביטוח  תקופת(" שניםשבע  עד של לתקופה) בחברה
 בדבר מיידי דוח ראו בחברה המשרה נושאי ביטוח בדבר נוספים לפרטים . הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה
 עם עסקה אישור בדבר םמיידי ותדוח, 2011-01-353178: אסמכתא' מס, 2011 בדצמבר 5 מיום אסיפה זימון
' מס, 2014 ביולי 31 ומיום 2011 בדצמבר 5 מיום כללית  אסיפה אישור טעונה שאינה השליטה בעל

 12 מיום האסיפה  תוצאות בדבר מיידי ודוח, בהתאמה, 2014-01-124092- ו 2011-01-353181: אסמכתא
   .ההפניה דרך על בזאת  מובא בהם הכלול המידעאשר ; 2012-01-014208 אסמכתא' מס, 2012 בינואר

 2006 בדצמבר  31 מיום החברה של הכללית האסיפה להחלטת ובהתאם, החברה תקנון להוראות בהתאם
 לרבות, )דירקטורים לרבות( בחברה  משרה כנושא שמכהן מי לכל מראש שיפוי להעניק התחייבה החברה
 25% הפחות לכל בה מחזיקה החברה אשר אחרת  בחברה החברה מטעם המכהן, בחברה משרה נושא

 חבויות בגין ניתנה לשיפוי ההתחייבות. דירקטורים למינוי מהזכות או/ו  ההצבעה מזכויות או/ו בהון מהזכויות
 בכתב המפורטים) שיפוי עילות( אירועים לסדרת בקשר וזאת, החברות חוק להוראות  בהתאם, והוצאות

 פי על, במצטבר , לעיל כאמור, המשרה נושאי לכל לשלם החברה שעשויה המרבי השיפוי סכום. השיפוי 
 האחרונים הכספיים הדוחות לפי  החברה של העצמי מההון 20% של שיעור על יעלה לא, ההתחייבות כתב
 משרה נושאי את מראש לפטור החברה החליטה, כן  כמו. בפועל השיפוי תשלום לפני שיפורסמו החברה של

 הפרת עקב המשרה נושא יד על לחברה יגרם או/ו שנגרם נזק בשל  מאחריות) דירקטורים לרבות( כאמור
הפטור ( החברות בחוק כהגדרתה, בחלוקה הזהירות חובת הפרת של במקרה למעט , כלפיה הזהירות חובת

 יבעלהינם מו החברה וסגנו הפעיל דירקטוריון ר"יוכ המכהנים ,ודורי סגל כצמן חיים ה"אינו חל ביחס לה
 השיפוי תנאי עדכון החברה של הכללית האסיפה אישרה 2011 בדצמבר 13   ביום. )בחברה  השליטה

 ניירות  ברשות אכיפה הליכי ייעול חוק פי על המותר בגבולות שיפוי המאפשר באופן, בחברה  לדירקטורים
 נזק בשל המפר על שהוטל  הפרה לנפגעי תשלום בשל שיפוי -  קרי, 2011 – א"התשע, )חקיקה תיקוני( ערך

 עם בקשר משרה נושא שהוציא הוצאות בשל  או ערך ניירות לחוק) א)(1)(א(נד52 בסעיף כאמור להם שנגרם
. דין עורך טרחת שכר זה ובכלל, סבירות התדיינות הוצאות  לרבות, בעניינו שהתקיים המנהלי ההליך
 של מחדש הענקה הכללית האסיפה אישרה 2014 בספטמבר 4 ביום, החברות לחוק 275 לסעיף בהתאם
, בהתאמה, הפעיל וסגנו החברה דירקטוריון ר"יו, סגל דורי ולמר כצמן חיים למר לשיפוי התחייבות כתב

 דוח ראו לפרטים .2014 בדצמבר 13 מיום החל, שנים שלוש של לתקופה, בחברה השליטה בעלי על הנמנים
' מס( 2014 בספטמבר 3 מיום משלים אסיפה זימון ודוח  2011 בנובמבר 8 מיום כללית  אסיפה זימון

 13 מיום ותהאסיפ תוצאות  בדבר םמיידיות ודוח, )בהתאמה, 2014-01-150555- ו 2011-01-320382: אסמכתא
    ).בהתאמה, 2014-01-151746- ו- ו 2011-01-320382: אסמכתא' מס( 2014 בספטמבר 4 מיוםו 2011 בדצמבר
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    מ"גלוב בע-גזית  2015, במרס 23  

   שם החברה  תאריך  

        

    תפקידם    שמות החותמים

    ר הדירקטוריון"יו    חיים כצמן

    ל"מנכ    אהרון סופר
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  כהגדרתו בחוק החברות" דירקטור חיצוני"למעט  34

 גזית גלוב –שאלון ממשל תאגידי 

   עצמאות הדירקטוריון

   

 נכון

  

 לא נכון

  

 מסגרת נורמטיבית

  .בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר  .1

 90אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
תצוין תקופת ) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות) 10)(ב.(א363כאמור בסעיף , ימים

ובכלל זה גם תקופת (ווח בה לא כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר בשנת הדי) בימים(הזמן 
  ): תוך הפרדה בין הדירקטורים החיצונים השונים, כהונה שאושרה בדיעבד

  יאיר אורגלר:  'דירקטור א

  נגה קנז:  'דירקטור ב

  און- רוני בר:  'דירקטור ג

  3: מספר הדירקטורים החיצוניים המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה

√ 

 

  הוראת חובה

  

 לחוק החברות 239סעיף 

 3: המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה 34מספר הדירקטורים הבלתי תלויים .א  .2
 1סעיף  - חוק החברות  _____ _____

לתוספת  הראשונה 
הוראות ממשל תאגידי (

ותקנה , )מומלצות
) א9)(ג(48- ו) א9)(ב(10

 לתקנות הדוחות

  - נכון למועד פרסום שאלון זה .ב

 -) בעל שליטה -בסעיף זה (שיש בו בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה בתאגיד  -
  .בלתי תלויים, לפחות, שליש מבין חברי הדירקטוריון

 .רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים  - בתאגיד שאין בו בעל שליטה -

√ 
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  .   1/3בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין , לדוגמה, כך. מספר מסוים מתוך כל הדירקטורים - "שיעור"בשאלון זה   35

   " כפיפות"או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת התאגיד ייחשב כ/ו) למעט דירקטור(כהונת דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה , מאידך". כפיפות"לא ייחשב כ, עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד -לעניין שאלה זו  36
 . לעניין שאלה זו

  . מספר מינימאלי של דירקטורים בלתי תלויים/ 35התאגיד קבע בתקנון כי יכהן בו שיעור .ג

   - יצוין" נכון"אם תשובתכם הינה 

  מבין חברי הדירקטוריון לפחות שליש : מספר הדירקטורים הבלתי תלויים שנקבע בתקנון/שיעור

  ):לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים(התאגיד עמד בפועל בהוראת התקנון בשנת הדיווח 

 כן  

  לא �

 ).במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

√ 

 

ונמצא כי הם קיימו ) והדירקטורים הבלתי תלויים(בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים   .3
לחוק החברות לעניין היעדר זיקה של הדירקטורים החיצוניים ) ו(- ו) ב(240בשנת הדיווח את הוראת סעיף 

או (מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני המכהנים בתאגיד וכן ) והבלתי תלויים(
   ).בלתי תלוי

באמצעות שאלון  -מזכירות חברה :  יצוין הגורם שערך את הבדיקה האמורה -" נכון"אם תשובתכם הינה 
 שנתי

  

√ 

   

,  241, )ב(240סעיפים 
לחוק  246 -ו. א245

 החברות

במישרין או , למנהל הכללי 36אינם כפופים, שנת הדיווחכל הדירקטורים אשר כיהנו בתאגיד במהלך   .4
  ).אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים, למעט דירקטור שהוא נציג עובדים(בעקיפין 

יצוין מספר הדירקטורים   -) הדירקטור כפוף למנהל הכללי כאמור, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 
 ._____: שלא עמדו  במגבלה האמורה

√ 

 3סעיף  - החברות חוק  
לתוספת  הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
  )מומלצות

 

שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה לא  ין אישיידירקטורים שהודיעו על קיומו של ענכל ה  .5
סעיף בנסיבות המתקיימות לפי  או הצבעה/דיון ו  למעט(השתתפו בהצבעה כאמור  נכחו בדיון ולא 

  ):רותלחוק החב) ב(278

   –" לא נכון"אם תשובתכם הינה 

 לא � כן : סיפא) א(278האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף   .א

או השתתפו בהצבעה למעט בנסיבות /יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים כאמור נכחו בדיון ו  .ב
 .______ק א "כאמור בס

 

X  

  

 278 -ו 269, 255סעיפים 
 החברותלחוק 
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 או מי מטעמו/ובו ותוך הפרדה בין העל השליטה לקר 37

לא , דירקטור או נושא משרה בכירה אחר בתאגיד שאינו, )או מי מטעמו/לרבות קרובו ו(בעל השליטה  .6
  . בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח נכח

או /או מי מטעמו שאינו חבר דירקטוריון ו/או קרובו ו/בעל שליטה ו, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 
יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות  –) בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמורנושא משרה בכירה 

  :האדם הנוסף בישיבות הדירקטוריון כאמור

  ._____: זהות

  ._____: )ככל וקיים(בתאגיד  תפקיד

  ._____): אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו(פירוט הזיקה לבעל השליטה 

  לא �כן    �: ידועל  האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

   – בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח 37שיעור נוכחותו

  ._________: נוכחות אחרת__________, : לשם הצגת נושא מסוים על ידו

 ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

√ 

   

  לחוק החברות 106סעיף 

  

 

  הדירקטוריםכשירות וכישורי 

   

 נכון

  

 נכון לא

  

 מסגרת נורמטיבית

בתקנון התאגיד לא קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים   .7
  ).נחשבת מגבלה אינהקביעה ברוב רגיל  –לעניין זה ( שאינם דירקטורים חיצוניים, בתאגיד

 –יצוין ) קיימת מגבלה כאמור, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 

   

X 
לחוק  222 - ו 85סעיפים 
. ב46סעיף , החברות

 לחוק ניירות ערך

   שלוש שנים: פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור .א  
 

, החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית: הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים .ב  
 .ההצבעה של כלל המניות אשר מחזיקיהן נכחו והצביעו ביחס לאותה החלטה או יותר מכוח 75%דהיינו 
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מניין חוקי באסיפות : מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים .ג  
בעצמם או (כלליות של החברה יתהווה כאשר יהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות בעלי זכויות הצבעה 

 .מזכויות ההצבעה בחברה 30%המחזיקים ביחד לפחות ) ידי באי כחעל 

  
 

או יותר  60%רוב בעלי המניות המחזיקים במניות המקנות להם : הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון .ד  
בין , )למעט נמענים(מכוח ההצבעה של כלל המניות אשר מחזיקיהן נכחו והצביעו ביחס לאותה החלטה 

 .ולרבות כתב הצבעה, ובין על ידי שלוחבעצמם 

  
 

כל הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח הצהירו עובר למועד זימון האסיפה הכללית שעל סדר   .8    
והיכולת להקדיש את ) תוך פירוטם(כי יש להם הכישורים הדרושים , )לרבות מינויים מחדש( יומה היה מינוים

לחוק  227 -ו 226תפקידם וכי לא מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים הזמן הראוי לשם ביצוע 
דירקטור בלתי "להגדרה ) 2(- ו) 1(ולעניין דירקטור בלתי תלוי מתקיים בהם גם האמור בפסקאות , החברות

  .לחוק החברות 1שבסעיף " תלוי

 ._____: מור לגביהםיצוינו שמות הדירקטורים שלא התקיים הא  -" לא נכון"אם תשובתכם הינה 

√ 

 

  הוראת חובה

. ב224 -ו.א224סעיפים 
 לחוק החברות

בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד , לתאגיד יש תוכנית הכשרה לדירקטורים חדשים  .9
לתפקיד שהדירקטור , בין השאר, המותאמת, וכן תכנית המשך להכשרת דירקטורים מכהנים, והדירקטורים

  .בתאגידממלא 

  :יצוין האם התוכנית הופעלה בשנת הדיווח -"נכון"אם תשובתכם הינה 

 כן  

  לא �

 )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

√ 

 

 4סעיף  - חוק החברות 
לתוספת הראשונה ) א(
הוראות ממשל תאגידי (

 )מומלצות

הממשל התאגידי החלות על אחראי על הטמעת הוראות ) או אדם אחר שמינה הדירקטוריון(ר הדירקטוריון "יו  .10
  .ופעל לעדכון הדירקטורים בנושאים הקשורים בממשל תאגידי במהלך שנת הדיווח,  התאגיד

ממונה : נא ציינו את שמו ותפקידו, )ר הדירקטוריון"חלף יו(אם הדירקטוריון מינה אדם אחר לתפקיד האחראי 
 אכיפה מנהלית

  

√ 

 4סעיף  - חוק החברות  
לתוספת הראשונה ) ב(
הוראות ממשל תאגידי (

 )מומלצות

 מומחיות בעלי להיות דירקטורים בדירקטוריון שעליהם של מזערי נדרש מספר בתאגיד נקבע .א  .11
  . ופיננסית חשבונאית

 שלושה דירקטורים:  יצוין המספר המזערי שנקבע - " נכון"אם תשובתכם הינה 
√ 

  הוראת חובה 

לחוק ) 12)(א(92סעיף 
 החברות
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, בנוסף לדירקטור החיצוני בעל המומחיות החשבונאית ופיננסית, שנת הדיווח כיהנו בתאגידבכל  .ב
  .דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית במספר שאותו קבע הדירקטוריון

אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוספים בעלי מומחיות " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
תצוין תקופת ) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , ימים 60ית אינה עולה על חשבונאית ופיננס

 ._____: בה לא כיהנו בתאגיד דירקטורים כאמור) בימים(הזמן 

√ 

 
  הוראת חובה

לחוק ) ד(219סעיף 
 החברות

  10 :מספר הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח .ג

  10: בעלי כשירות חשבונאית ופיננסית

  0 :בעלי כשירות מקצועית

יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר , במקרה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח
 .של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח) ימים מקרות השינוי 60למעט בתקופת זמן של (

_____ _____ 

, )12)(א(92סעיפים 
לחוק ) 1א(240, )ד(219

תקנה , החברות
) 9)(ג(48-ו) א)(9)(ב(10

 לתקנות הדוחות

גיוון הרכב  לענייןלחוק החברות ) ד(239קוימה הוראת סעיף , חיצוני בשנת הדיווח דירקטור מינוי במועד .א  .12
  . הדירקטוריון משני המינים

 )לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח(רלוונטי  לא  �
√ 

  הוראת חובה 

לחוק ) ד(239סעיף 
 החברות

  .בכל שנת הדיווח כלל הרכב הדירקטוריון חברים משני המינים .ב

  ._____: בו לא התקיים האמור) בימים(יצוין פרק הזמן  -" לא נכון"אם תשובתכם הינה 

 60אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
בה לא כיהנו בתאגיד ) בימים(תצוין תקופת הזמן ) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , ימים

 ._____: דירקטורים משני המינים

√ 

 
  

 2סעיף  - חוק החברות 
לתוספת הראשונה 

של תאגידי הוראות ממ(
  )מומלצות

  : מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה .ג 

 2: נשים,  9: גברים
_____ _____ 
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  )וכינוס אסיפה כללית(ישיבות הדירקטוריון 

   

 נכון

  

 נכון לא

  

 מסגרת נורמטיבית

13. 

 

  :  מספר ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו במהלך כל רבעון בשנת הדיווח .א 

  2   ):     2014שנת (רבעון ראשון 

  6:                             רבעון שני

  7     :                    רבעון שלישי

 5     :                     רבעון רביעי

_____ _____ 

  

. א224 -ו 98,  97סעיפים 
 לחוק החברות

יצוין שיעור השתתפותו , לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח .ב
) וכמצוין להלן, לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר - ק זה "בס(בישיבות הדירקטוריון 

    ):ובהתייחס לתקופת כהונתו(שהתקיימו במהלך שנת הדיווח 

ההשתתפות נקבע על פי מספר הישיבות שחלו בעת שאותו דירקטור היה חבר בדירקטוריון שיעור *
 ובוועדות הרלוונטיות

שיעורי ההשתתפות בישיבות , מאחר וועדת הביקורת משמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים** 
  .ועדת הביקורת מתייחסים גם לישיבותיה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

 ).שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים יש להוסיף(

שיעור  שם הדירקטור _____ _____
השתתפותו 

בישיבות 
 הדירקטוריון

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדת 

לגבי (ת ביקור
דירקטור החבר 

 **)בוועדה זו

שיעור השתתפותו 
בישיבות הועדה 
לבחינת הדוחות 

לגבי (כספיים 
דירקטור החבר 

 )בוועדה זו

השתתפותו שיעור 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
תוך (בהן הוא חבר 
 )ציון שם הועדה

    95% חיים כצמן

      90% דורי סגל  
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      90% אריה מינטקביץ  

  100% - ועדת תגמול   100% 100% יאיר אורגלר   

ועדת מינויים וממשל 
  100% -תאגידי 

ועדת אחריות 
 100% - תאגידית 

   

  100% - ועדת תגמול   80% 80% נגה קנז   

ועדת מינויים וממשל 
  100% -תאגידי 

ועדת אחריות 
 100% - תאגידית 

   

מיכאל חיים בן    
 דור

  100% - ועדת תגמול   93% 95%

ועדת מינויים וממשל 
  100% -תאגידי 

ועדת אחריות 
 100% - תאגידית 

   

  100% - ועדת תגמול   100% 100% שי פלפל   

ועדת מינויים וממשל 
 100% -תאגידי 

   

       95% גרי אפשטיין   

       95% דאגלס ססלר   
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  100% - ועדת תגמול   100%  100%  100%  און-רוני בר   

ועדת מינויים וממשל 
  100% –תאגידי 

   

 

           100%  *רחל לוין   

אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון  .14
  .לאחר שניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם, בלא נוכחותם, המשרה הכפופים לו

√ 

 5סעיף  - חוק החברות  
לתוספת הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
 )מומלצות

עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית ולא יאוחר מתום חמישה (בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית  .15
 √ ).האחרונה

  הוראת חובה 

 לחוק החברות 60סעיף 
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  הפרדה בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון

   

 נכון

  

 נכון לא

  

 מסגרת נורמטיבית

  .ר דירקטוריון"בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד יו  .16

ימים  60ר דירקטוריון אינה עולה על "אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
תצוין תקופת הזמן ) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , )לחוק החברות) 2.(א363כאמור בסעיף 

 ._____: ר דירקטוריון כאמור"בה לא כיהן בתאגיד יו) בימים(

√ 

 
  הוראת חובה

לחוק ) א(94סעיף  
 החברות

  .בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד מנהל כללי  .17

ימים כאמור  90ל אינה עולה על "אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
בה לא ) בימים(תצוין תקופת הזמן ) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות) 6.(א363בסעיף 

 ._____: ל כאמור"יהן בתאגיד מנככ

√ 

 
  הוראת חובה

 לחוק החברות 119סעיף 

כפל הכהונה אושר , או מפעיל את סמכויותיו/ל התאגיד ו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"בתאגיד בו מכהן יו  .18
  .לחוק החברות) ג(121בהתאם להוראות סעיף 

האסיפה הכללית אשר אישרה את כפל הכהונה נא הפנו לדיווח המיידי אודות  - " נכון"אם תשובתכם הינה 
  ._____: או הפעלת הסמכויות כאמור/ו

  ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(לא רלוונטי.( 

  
  הוראת חובה

לחוק  121 - ו 95סעיפים 
 החברות

  . ר הדירקטוריון"ל אינו קרוב של יו"המנכ  .19

  –) ר הדירקטוריון"ל הנו קרוב של יו"המנכ, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 
√ 

 

לחוק  121 - ו 95סעיפים 
 החברות

 _____ _____ ._____: תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים .א

  :   לחוק החברות) ג(121הכהונה אושרה בהתאם לסעיף  .ב

  כן  �

  לא �

 )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

_____ _____ 

  . למעט כדירקטור, ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד"בעל שליטה או קרובו אינו מכהן כמנכ  .20

 ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �
√ 

  לחוק החברות 106סעיף  
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  ועדת הביקורת 

   

 נכון

  

 לא נכון

  

 מסגרת נורמטיבית

 . כל הדירקטורים החיצוניים היו חברים בועדת הביקורת במהלך שנת הדיווח  .21
√ 

  הוראת חובה 

 לחוק החברות 115סעיף 

 .ר ועדת הביקורת הוא דירקטור חיצוני"יו  .22
√ 

  הוראת חובה 

 לחוק החברות 115סעיף 

  הוראת חובה _____ _____ -בועדת הביקורת לא כיהן בשנת הדיווח   .23

 לחוק החברות 115סעיף 

  .בעל השליטה או קרובו .א

 ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �
√ 

 

 

  √ .ר הדירקטוריון"יו .ב 

  √ .דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו .ג

  √ .בשליטתו שירותים דרך קבעדירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד  .ד

  .דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה .ה

 ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �
√ 

 

לא נכח בשנת הדיווח , ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת  .24
 √ . לחוק החברות) ה(115למעט בהתאם להוראות סעיף , בישיבות ועדת הביקורת

  הוראת חובה 

לחוק ) ה( 115סעיף 
 החברות

מנין חוקי לדיון ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב של   .25
  . כאשר רוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני, חברי הועדה

 ._____: יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור   -" לא נכון"אם תשובתכם הינה 
√ 

  הוראת חובה 

לחוק . א116סעיף 
 החברות
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לפי , ועדת הביקורת קיימה בשנת הדיווח ישיבה אחת לפחות בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר .26
 .לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד, ובלא נוכחות של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה, העניין

√ 

  הוראת חובה 

לחוק ) 1(117סעיף 
 - חוק החברות , החברות

לתוספת   6סעיף 
הוראות ממשל (הראשונה 

 )תאגידי מומלצות

או לבקשת /ר הועדה ו"היה זה באישור יו, בכל ישיבות ועדת הביקורת בה נכח מי שאינו רשאי להיות חבר הועדה .27
  ). לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו(הועדה 

 
√ 

  הוראת חובה 

לחוק ) ה( 115סעיף 
 החברות
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  בעבודתה המקדימה לאישור הדוחות הכספיים) הועדה -להלן (תפקידי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים 

   

 נכון

  

 לא נכון

  

 מסגרת נורמטיבית

ישיבת  לקראתהועדה אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות ) בימים(יצוין פרק הזמן  .א .28
 לפי העניין, ימים 4-בין יומיים ל: הדירקטוריון בה יאושרו הדוחות התקופתיים או הרבעוניים

_____ _____   

  הוראת חובה

  

לתקנות אישור ) 3(2תקנה 
 .הדוחות הכספיים

  

 .ב

  : מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספיים

  6: )2014שנת ( רבעון ראשוןדוח 

  3  :                      דוח רבעון שני

  4   :                 דוח רבעון שלישי

 3        :                       דוח שנתי

_____ _____ 

מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד אישור הדוחות   .ג
  :הכספיים

  5: )2014שנת ( דוח רבעון ראשון

    3:                      דוח רבעון שני

  4   :                 דוח רבעון שלישי

  3       :                        דוח שנתי

    
 

והמבקר הפנימי קיבל הודעות על , רואה החשבון המבקר של התאגיד הוזמן לכל ישיבות הועדה והדירקטוריון .29
 .בה נדונו הדוחות הכספיים של התאגיד המתייחסים לתקופות הנכללות בשנת הדיווח, הישיבות כאמור קיום

√ 

  הוראת חובה 

, לחוק החברות 168סעיף 
לתקנות  ) 2(2תקנה 

 .אישור הדוחות הכספיים

 _____ _____ :כל התנאים המפורטים להלן, ועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח בוועדה .30

  הוראת חובה

לתקנות אישור  3תקנה 
 .הדוחות הכספיים

  √ ).ואישור הדוחות כאמור בוועדהבמועד הדיון (מספר חבריה לא פחת משלושה  .א 

כהונת חברי ועדת  לעניין(לחוק החברות ) ג(-ו) ב(115התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף  .ב 
 ).ביקורת

√ 
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  √ .דירקטור חיצוניר הועדה הוא "יו .ג 

  √ . כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים .ד 

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  .ה 
 .  מומחיות חשבונאית ופיננסית

√ 
 

  √ .חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים .ו 

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי  .ז 
 .תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות

√ 
 

/ תקופתי (יצוין ביחס לאיזה דוח , לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו" לא נכון"אם תשובתכם הנה  
 ._____: התנאי האמורלא התקיים ) רבעוני

_____ _____ 
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  רואה חשבון מבקר 

   

 נכון

  

 לא נכון

  

 מסגרת נורמטיבית

הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון  )או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(הביקורת  ועדת .31
הינם נאותים , הדיווח בשנת הביקורת שעות להיקף ושכר טרחתו ביחס בשנת הדיווח המבקר בגין שירותי ביקורת

 .לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה
√ 

 
לחוק ) 5(117סעיף 

 החברות

את ) או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(העבירה ועדת הביקורת , טרם מינויו של רואה החשבון המבקר .32
  .של רואה החשבון המבקר תנאי העסקתובקשר עם היקף עבודתו ו, המלצותיה  לאורגן הרלוונטי בתאגיד

  ).בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר(לא רלוונטי  �

או /ו(יצוין האם האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצות ועדת הביקורת  - " נכון"אם תשובתכם הינה 
  ):הועדה לבחינת הדוחות הכספיים

 כן  

) תוך ציון זהותו(נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד האורגן הרלוונטי , "לא"במקרה שהתשובה היא (לא  �
  ).הניח דעתו בקשר עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקר

 ).במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

√  
לחוק ) 5(117סעיף 

 החברות
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 רואה עבודת בחנה בשנת הדיווח כי לא היתה מגבלה על )הכספייםאו הועדה לבחינת הדוחות /ו(הביקורת  ועדת .33
 √ .המבקר החשבון

חוק ניירות ערך ותקנותיו  
דוחות מבוקרים "לעניין (

 ")כדין

 בממצאי המבקר החשבון רואה בשנת הדיווח עם דנה) או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו( הביקורת ועדת .34
 .והשלכותיהם הביקורת

√ 

לתקנות אישור  2תקנה  
חוק , הדוחות הכספיים

 6סעיף  -החברות 
לתוספת הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
 )מומלצות

, טרם מינויו של רואה החשבון המבקר, הניחה את דעתה )או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(הביקורת  ועדת .35
  .ומורכבותו התאגיד פעילות אופי ביקורת בתאגיד וזאת לאור לביצוע בדבר התאמת כשירותו

 ).   בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר(לא רלוונטי  �
√ 

חוק ניירות ערך ותקנותיו  
דוחות מבוקרים "לעניין (

 ")כדין

כרואה חשבון (נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף המטפל במשרד רואה החשבון המבקר בתפקידו  .36
 שנים כארבע ): מבקר בתאגיד

  

_____ 

  

_____ 

חוק ניירות ערך ותקנותיו 
דוחות מבוקרים "לעניין (

 ")כדין

 .רואה החשבון המבקר השתתף בשנת הדיווח בכל ישיבות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים אליהן הוזמן .37
√ 

לחוק ) ב( 168סעיף  
לתקנות   2תקנה , החברות

 אישור הדוחות הכספיים
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  עסקאות עם בעלי עניין

   

 נכון

  

 לא נכון

  

 מסגרת נורמטיבית

שעניינו עסקאות בעלי עניין על מנת להבטיח כי עסקאות כאמור , שאושר בידי ועדת ביקורת, התאגיד אימץ נוהל .38
 . יאושרו כדין

√ 
,   255, 253, 117סעיפים  

 לחוק החברות 270-278

39.  

 

  . ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול- אינו מועסק על) לרבות חברה שבשליטתו(בעל השליטה או קרובו 

יצוין ) בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 
–  

או באמצעות /ו לרבות חברות שבשליטתם( ידי התאגיד- המועסקים על) לרבות בעל השליטה(הקרובים מספר   -
  .  _____): חברות ניהול

 : או שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגים הקבועים בדין/האם הסכמי העסקה ו  -

  כן �

  לא �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

 ._____). בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

  

  

  

√ 

לחוק ) 4(270סעיף  
 החברות

  ).בתחום אחד או יותר(לבעל השליטה אין עסקים נוספים בתחום פעילותו של התאגיד , למיטב ידיעת התאגיד .40

  : יצוין האם נקבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו –" לא נכון" אם תשובתכם הינה 

 כן   �

  לא  �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

 ).ל שליטהבתאגיד אין בע(לא רלוונטי  �

  

  

√ 

לחוק  254סעיף  
לחוק  36סעיף , החברות

פרט חשוב (ניירות ערך 
 )למשקיע הסביר

    
  :ר הדירקטוריון"יו

  
  מר חיים כצמן

  
 ר ועדת הביקורת"יו
המשמשת גם (

כוועדה לבחינת 
  :)הדוחות הכספיים

  
  מר יאיר אורגלר

    

          2015במרס  23  :תאריך החתימה  
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 המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים  - ' חלק ה

  המיוחסים לחברה
  

  2014בדצמבר  31ליום 
 

    
  
  

  
  תוכן העניינים

  
  

 עמוד 

 348 'ג9דוח מיוחד לפי תקנה 

 350 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

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

  353 מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברהנתונים כספיים 

 354 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

  356 מידע נוסף
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 לכבוד
  מ"של חברת גזית גלוב בע בעלי המניות
  אביב-תל, 1דרך השלום 

  
  ,.נ.ג.א
  

  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר   :הנדון
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

  
  

, )קופתיים ומיידייםדוחות ת(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים  2013- ו 2014בדצמבר  31לימים ) החברה - להלן (מ "גלוב בע -של גזית  1970- ל"התש

המידע הכספי הנפרד . ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה 2014בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
נו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס אחריות. הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

  .על ביקורתנו
  
  

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר הנכסים בניכוי התחייבויות 
, 2013- ו, 2014בדצמבר  31ח לימים "מליוני ש 4,312-ח ו"מליוני ש 4,098נטו הסתכמו לסך של , המיוחסים לה

 165-ח ו"מליוני ש 132, ח"מליוני ש) 111(מחברה מוחזקת זו הסתכם לסך של ) הפסד(אשר הרווח ו, בהתאמה
הדוחות הכספיים של אותה חברה . בהתאמה, 2012- ו 2013, 2014בדצמבר  31ח לשנים שהסתיימו בימים "מליוני ש

תייחסת לסכומים אלה ככל שהיא מ, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שהדוח שלהם הומצא לנו וחוות דעתנו
 .מבוססת על הדוח של רואי החשבון האחרים,  שנכללו בגין אותה חברה

  
 

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
. מהותיתאת הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית 
ביקורת . ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד

כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים 
אנו . ה של המידע הכספי הנפרדשנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצג

  .סבורים שביקורתנו והדוח של רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו
  
  

מכל , המידע הכספי הנפרד ערוך, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
  .1970-ל"התש, )ת תקופתיים ומיידייםדוחו(לתקנות ניירות ערך ' ג9בהתאם להוראות תקנה , הבחינות המהותיות

 
 
 
 
 
 
  

  
 גבאי את קסיררקוסט פורר   ,אביב-תל    

 רואי חשבון  2015, במרס 23

  

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

 

  +972-3-6232525   .טל

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

  

  המאוחדים הכספיים הדוחות מתוך כספי ומידע כספיים נתונים

  לחברה המיוחסים

  

  

  

 4201 ,בדצמבר 31 ליום הקבוצה של המאוחדים הכספיים הדוחות מתוך נפרד כספי ומידע כספיים נתונים להלן
 בהתאם המוצגים ,עצמה לחברה המיוחסים ,)מאוחדים דוחות - להלן( התקופתיים הדוחות במסגרת המפורסמים

  .1970-ל"התש ,)ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות 'ג9 לתקנה

  

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

  

  .המאוחדים בדוחות 1 בבאור כהגדרתן מאוחדות חברות

 



  מ"בע גלוב-גזית
  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 בדצמבר 31ליום    
  2014    2013   
 ח"מליוני שמידע נוסף 

      נכסים
      

      נכסים שוטפים
      

 474  45  א מזומנים ושווי מזומנים

 363  395  ה חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לחברות מאוחדות
 -  180  ב ניירות ערך סחירים זמינים למכירה

 17  88  ג,ב נגזרים פיננסיים
 4  3  ב חייבים ויתרות חובה

   
 858  711   כ נכסים שוטפים"סה

    
    

    נכסים לא שוטפים
    

 -  -   *)הלוואות לזמן ארוך 
 108  -  ב ניירות ערך סחירים זמינים למכירה

 743  278  ג,ב נגזרים פיננסיים 
 6,267  5,926  ה הלוואות לחברות מאוחדות
 11,913  13,286   השקעות בחברות מאוחדות

 6  5   נטו, רכוש קבוע
   

 19,037  19,495   כ נכסים לא שוטפים"סה
    

 19,895  20,206   כ נכסים "סה
     

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

 

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



  מ"בע גלוב-גזית
  לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 בדצמבר 31ליום    
  2014 2013 
 ח"מליוני שמידע נוסף 

      התחייבויות והון
      

      התחייבויות שוטפות
      

 256  976  ג שוטפות של אגרות חובחלויות 
 -  40  ג נגזרים פיננסיים

 4  3  ג ספקים ונותני שירותים
 181  192  ג זכאים ויתרות זכות

 8  9   מסים שוטפים לשלם
   

 449  1,220   כ התחייבויות שוטפות"סה
   

   
    התחייבויות לא שוטפות

   
 1,154  1,001  ג הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 10,464  9,900  ג אגרות חוב
 -  62  ג נגזרים פיננסיים
 26  -  ד מסים נדחים

   
 11,644  10,963   כ התחייבויות לא שוטפות"סה

   
   ו הון המיוחס לבעלי מניות החברה

   
 229  232   הון מניות

 4,288  4,411   פרמיה על מניות
 )1,875( )1,535(  קרנות הון
 5,160  4,915   יתרת רווח

   
 7,802  8,023   כ הון"סה

   
 19,895  20,206   כ התחייבויות והון"סה

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

 
  
  
 

           2015, במרס 23
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 וא רווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לשנה שנסתיימה ביום    
 בדצמבר 31

   2014 2013 2012 
 ח"מליוני שמידע   
      

 3  2  2   ה הכנסות דמי ניהול מחברות קשורות
 388  330  273   ה הכנסות מימון מחברות מאוחדות

 18  412  53   הכנסות מימון אחרות
     

 409  744  328   כ הכנסות"סה
     

 68  79  64   הוצאות הנהלה וכלליות
 606  671  737   הוצאות מימון

 -  -  -   *)הוצאות אחרות 
     

 674  750  801   כ הוצאות"סה
     

 )265( )6( )473(  נטו, הפסד לפני רווח מחברות מאוחדות
     

 1,154  879  509   נטו, רווח מחברות מאוחדות
     

 889  873  36   רווח לפני מסים על ההכנסה
     

 )12( )54( )37( ד הטבת מס
     

 901  927  73   רווח נקי המיוחס לחברה
      

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

 .מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 



  מ"בע גלוב-גזית
  לחברה המיוחסים הכולל הרווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לשנה שנסתיימה ביום  
 בדצמבר 31 

  2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש  
       
       

 901 927 73 רווח נקי מיוחס לחברה
     

    ):לאחר השפעת המס(רווח כולל אחר המיוחס לחברה 
     

    :סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד
     

 )90( )59( 134  מהפרשי תרגום מטבע חוץ) הפסד(רווח 
 -  3  18  רווח בגין ניירות ערך זמינים למכירה

    
 )90( )56( 152  כולל אחר המיוחס לחברה) הפסד(רווח 

    
 כולל אחר המיוחס לחברות מאוחדות ) הפסד(רווח 

 )106( )911( 220  )לאחר השפעת מס(   
    
  372 )967( )196( 
    

    :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד
     

 בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע המיוחס ) הפסד(רווח 
 10  )6( -  לחברה מאוחדת   
     

 )186( )973( 372  כולל אחר המיוחס לחברה) הפסד(כ רווח "סה
     

 715  )46( 445  המיוחס לחברהכולל ) הפסד(כ רווח "סה

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



  מ"בע גלוב-גזית
  לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 שנסתיימה ביום לשנה  
 בדצמבר 31 

  2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש  
     

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 
    

 901  927  73  רווח נקי המיוחס לחברה
    

   :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של  החברה
    

    :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה
     
 1  2  2  פחת 

 200  )71( 411  נטו, מימון) הכנסות(הוצאות 
 )1,154( )879( )509( נטו, רווח בגין חברות מאוחדות
 4  10  9  עלות תשלום מבוסס מניות

 )12( )54( )37( הטבת מס
    
 )124( )992( )961( 

    :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה
    

 )11( )4( )3( עלייה בחייבים ויתרות חובה
 6  -  )1( בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

    
 )4( )4( )5( 

    :מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה בחברה עבור
    

 )661( )491( )599( ריבית ששולמה
 1  191  90  )4'ה'באור ג(ריבית שהתקבלה 

 303  233  237  ריבית שהתקבלה מחברות מאוחדות
 )2( )33( )39( מסים ששולמו

 -  -  14  דיבידנד שהתקבל
 99  113  170  דיבידנד שהתקבל מחברות מאוחדות

    
 )127(  13 )260( 
    

 )325( )56( )182( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה 
    
     

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



  מ"בע גלוב-גזית
  לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 לשנה שנסתיימה ביום  
 בדצמבר 31 

  2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש  

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 
     

 )1( )2( )1( רכישת רכוש קבוע
 -  *)   -  *)   -  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )248( )1,200( )942( השקעות בחברות מאוחדות

 -  231  168  פדיון מניות בכורה של חברה מאוחדת 
 150  212  414  נטו, קבלת הלוואות לחברות מאוחדות

 208  -  -  מכירת אגרות חוב להמרה של חברה מאוחדת
 -  )105( )154( השקעה בניירות ערך סחירים זמינים למכירה

 -  -  141  תמורה ממכירת ניירות ערך סחירים
    

 109  )864( )374( השקעה של החברה ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
    

    מימון של החברה  תזרימי מזומנים מפעילות
    

 -  489  118  הנפקת הון מניות בניכוי הוצאות הנפקה
 3  *)   -  *)   -  מימוש כתבי אופציה למניות

 *)   -  *)   -  -  פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה
 )264( )298( )318( דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 1,676  1,670  445  בניכוי הוצאות הנפקההנפקת אגרות חוב 
 )786( )885( )255( פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב

 )314( )753( )110( נטו, פרעון קווי אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 -  392  243  )4'ה'באור ג(התרת עסקאות גידור 

    
 315  615  123  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה 

    
 )11( )1( 4  ים הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנ

    
 88  )306( )429( במזומנים ושווי מזומנים ) ירידה(עלייה 

    
 692  780  474  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    
 780  474  45  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

   
    פעילות מהותית שלא במזומן של החברה 

    
 373  214  72  המרת הלוואות לחברות מאוחדות כנגד הנפקת מניות

   
 180  -  -  פדיון שטר הון של חברה מאוחדת

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

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

     

       



  מ"בע גלוב גזית
  נוסף מידע
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   יתרת מזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה .א
    

 בדצמבר 31
  2014 2013 
 ח ''מליוני ש :הרכב לפי מטבעות 
    
 11 11 בדולר 
 2 5 בדולר קנדי 
 10 18 באירו 
 451 11 ח לא צמוד"בש 
    
  45 474 

  
 

 :IFRS 7 -גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה בהתאם ל  .ב
   
 בדצמבר 31   
   2014 2013 
 ח"מליוני ש   
     
   :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 760  366  מכשירים פיננסיים נגזרים  
      
   :התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 -  )102( מכשירים פיננסיים נגזרים  
      
   :נכסים פיננסיים בשווי הוגן כנגד קרן הון 
 108  180  ניירות ערך סחירים זמינים למכירה  
    
 4  3  הלוואות וחייבים  
 6,630  6,321  חברות מאוחדות - הלוואות וחייבים  
  
   6,768  7,502 

      



  מ"בע גלוב גזית
  נוסף מידע
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   גילוי בדבר התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה .ג
      
  זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה 1.  
       
 בדצמבר 31     
     2014 2013 
 ח"מליוני ש     
       
 9  20  הוצאות לשלם  
 154  149  ריבית לשלם  
 2  1  עובדים  
 16  22  מוסדות ממשלתיים  
       
      192  181 

 
   התחייבויות לא שוטפות מיוחסות לחברה2.  
       
 בדצמבר 31 :ההרכב  
     2014 2013 
 ח"מליוני ש     
       
 1,154  1,001  )3) (1(הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים   
 10,464  9,900  )3) (2(אגרות חוב   
       
      10,901  11,618 
   :הרכב אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים )1(  
   שיעור    
 בדצמבר 31 הריבית    
 2013 2014האפקטיבית    
 ח"מליוני ש %    
       
 -  25  2.60% *)ח לא צמוד ''בש   
 -  11  2.40% *)ב "בדולר ארה   
 266  298  5.52% ב"בדולר ארה   
 1  191  3.35% *)בדולר קנדי    
 908  499  2.60% *)באירו    
       
      1,024  1,175 
 )21( )23(  בניכוי הוצאות נדחות   
       
      1,001  1,154 

   .בריבית משתנה*)  



  מ"בע גלוב גזית
  נוסף מידע
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   )המשך(גילוי בדבר התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה  .ג

 .לדוחות הכספיים המאוחדים 22ראה באור , למידע בדבר אמות מידה פיננסיות   

   

להבטחת אשראי שהתקבל מתאגידים בנקאיים שיעבדו החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה
חברות בנות בבעלות מלאה של החברה ערבות לאשראי, בנוסף. מניות של חברות מוחזקות

 .לדוחות הכספיים המאוחדים 3'ב26ראה גם באור , שקיבלה החברה מתאגידים בנקאיים

      :הרכב אגרות חוב )2(  
   שיעור שיעור      
 בדצמבר 31 ריבית הריבית      
 2013 2014 נקובהאפקטיבית בסיס     
 ח"מליוני ש % %הצמדה     
          

 158  132  6.50  6.18  דולר  )'סדרה א(אגרות חוב    
 149  98  2.17  2.27  אירו )**) 'סדרה ב(אגרות חוב    
 1,125  962  4.95  4.88  מדד ) 'סדרה ג(אגרות חוב    
 2,466  2,463  5.10  5.02  מדד )'סדרה ד(אגרות חוב    
 545  548  0.95  1.45  שקלי )**)'סדרה ה(אגרות חוב    
 565  567  6.40  6.73  שקלי )'סדרה ו(אגרות חוב    
 1,444  1,441  5.30  5.58  מדד )'סדרה ט(אגרות חוב    
 861  847  6.50  5.76  מדד )*)'סדרה י(אגרות חוב    
 2,961  2,937  5.35  4.35  מדד )'סדרה יא(אגרות חוב    
 446  881  4.00  3.82  מדד )'סדרה יב(אגרות חוב    
          
        10,876  10,720 
 256  976    בניכוי חלויות שוטפות של אגרות חוב   
          
         9,900  10,464 

       

   
נכסי מקרקעין שבבעלות חברה בתמובטחות בשעבוד שנרשם על ) 'סדרה י(אגרות החוב  *)

 .ח"מליון ש 1,167-של החברה ששוויים המצרפי לתאריך הדיווח הינו כ

      .בריבית משתנה **)   

   
אמות מידה פיננסיות והנפקות אגרות חוב שבוצעו, בדבר תנאי ודירוג אגרות החוב, למידע נוסף
 . לדוחות הכספיים המאוחדים 20ראה באור , בשנת הדיווח

 
    :מועדי פרעון (3)  

      

     
תאגידים 
 בנקאיים

אגרות 
 חוב

 ח"מליוני ש     
 976  -   חלויות שוטפות -שנה ראשונה    
 978  106   שנה שניה   
 769  12   שנה שלישית   
 1,386  146   שנה רביעית   
 1,519  496   שנה חמישית   
 5,248  264   שנה שישית ואילך   

      1,024  10,876 
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   לחברה המיוחסים פיננסיים מכשירים  .4
  

   לחברה המיוחסות הפיננסיות ההתחייבויות סיווג  )א
  

 .מופחתת בעלות נמדדות ,נגזרים פיננסיים מכשירים למעט ,הפיננסיות ההתחייבויות כל  
  .להלן 'ד-ו 'ג סעיפים ראה ,והפסד רווח כנגד הוגן בשווי נמדדים נגזרים פיננסיים מכשירים

  

   לחברה המיוחסים פיננסיים סיכון גורמי  )ב
  

 סיכוני וביניהם ,שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפת החברה של הגלובאלית פעילותה
 ,)מחיר וסיכון ביתרי סיכון ,לצרכן המחירים מדד סיכון ,חוץ מטבע סיכון לרבות( שוק

 מתמקדת החברה של הכוללת הסיכונים ניהול אסטרטגיית .נזילות וסיכוני אשראי סיכוני
 החברה .שלה הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות השפעות לצמצום בפעולות
  .לסיכונים מסוימות חשיפות לגדר פיננסיים בנגזרים היתר בין משתמשת

  

  :וניהולם הפיננסיים הסיכונים בדבר נוסף מידע להלן
  

  חוץ מטבע סיכון  )1
  

 חשופה ולפיכך בינלאומית בפריסה מוחזקות חברות באמצעות פועלת החברה  
 ,שונים מטבעות של החליפין בשערי לשינוי מהחשיפה כתוצאה מטבע לסיכוני
 המוחזקות החברות של מהעסקאות חלק .ואירו קנדי דולר ,ב"ארה לדולר בעיקר

 על לשמור הינה החברה מדיניות .שלהן הפעילות מטבע שאינו במטבע מבוצעות
 בו המטבע לבין פעילותה ומתבצעת נכסיה נרכשים בו המטבע בין גבוה מתאם
 .המטבע סיכוני את למזער כדי ,נכסים אותם רכישת בגין ההתחייבויות נלקחו
 התחייבויות של ומטבעות ההצמדה בסיס חלפתלה בעסקאות מתקשרת החברה
  .להלן 'ה סעיף ראה לפרטים ,זו ממדיניות כחלק

  

  לצרכן המחירים מדד סיכון  )2
  

 לצרכן המחירים במדד לשינויים צמודות אשר שהונפקו חוב אגרות לחברה
 לצרכן המחירים למדד צמודים אשר הפיננסיים המכשירים סכום לגבי .בישראל
  .להלן 'ו סעיף ראה לצרכן המחירים במדד לשינויים חשיפה ברהלח קיימת שבגינו

  

  ריבית סיכוני  )3
  

 מזומנים בתזרים לסיכון החברה את חושפות משתנה ריבית הנושאות התחייבויות  
 .הוגן שווי בגין ריבית לסיכוני החברה את חושפות קבועה ריבית הנושאות ואלו

 חשיפה בין מסויים תמהיל החברה מקיימת ,הסיכונים ניהול מאסטרטגיית כחלק
 ובהתאם לפעם מפעם מבצעת החברה .משתנה לריבית ולחשיפה קבועה לריבית
 הגנה לשם ,ולהיפך קבועה לריבית משתנה ריבית החלפת עסקאות השוק לתנאי
 לתאריך ).להלן 'ה סעיף ראה( הריבית בשיעורי שינויים מפני ותיההתחייבוי על
 היו )%88.6 -  ריבית החלפת עסקאות ללא( החברה מהתחייבויות 83.0%-כ דיווחה

 - ריבית החלפת עסקאות וללא 79% – 2013 ,בדצמבר 31 ליום( קבועה בריבית
  .לעיל 2)ג סעיף ראה ,הפרעון ומועדי הריבית שיעורי בדבר נוסף למידע ).84%

  

  מחיר סיכון  )4
  

 ,מניות ,ערך לניירות בבורסה סחירים פיננסיים במכשירים השקעות לקבוצה
 פיננסיים כנכסים המסווגים ,חוב ואגרות נאמנות בקרנות השתתפות תעודות
 נייר במחיר התנודתיות בגין לסיכון חשופה הקבוצה בגינן אשר ,למכירה זמינים
 ליום הכספיים בדוחות היתרה .בבורסה שוק מחירי על בהתבסס הנקבע הערך

 ,בדצמבר 31 ליום( ח"ש מליון 180 הינה אלה השקעות של 2014 ,בדצמבר 31
 .מוגנת אינה זו חשיפה )ח"ש מליון 108 - 2013
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  אשראי סיכון  )5
  

 ופקדונות מזומנים .אשראי סיכוני של משמעותיים לריכוזים חשופה אינה החברה
 שצדדים הסיכון ,החברה הנהלת להערכת .גדולים פיננסיים במוסדות מופקדים

  .שלהם הפיננסית באיתנות בהתחשב ,נמוך הינו התחייבויותיהם את יפרו אלו
  
  

  נזילות סיכון  )6
  

 ,יתרה בין ארוך לזמן מימון קבלת בין מסוים איזון לשמר היא החברה מדיניות
 הקיימת הגמישות לבין חוב ואגרות מבנקים הלוואות ,נכסים בגין משכנתאות
 לתקופות )credit of lines Revolving( מתחדשים אשראי בקווי שימוש באמצעות

 בהתאם שונות לתקופות אשראים לנצל החברה יכולה במסגרתם שנים 5 עד של
  .לצורך

  

 בסך החוזר בהון גרעון לחברה )הדיווח תאריך – להלן( 2014 ,בדצמבר 31 ליום
 אשראי קווי המלאה בבעלותה בנות ולחברות לחברה .ח"ש מיליארד 0.5 - כ של

 .מיידי לניצול הניתנים ח"ש ליארדמי 3.2 - כ של בסך מנוצלים בלתי מאושרים
 התחייבויותיה בפרעון לעמוד לחברה ל"הנ המקורות כי בדיעה החברה הנהלת
 .קצר לזמן

  

   
הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי

 :בסכומים לא מהוונים) כולל ריבית(התנאים החוזיים 

    2014,בדצמבר 31ליום   
   שנים4 שנתיים   
  5מעל  5עד  3עד עד    
 כ"סה שנים שנים שניםשנה    
 ח''מליוני ש    

 3  - -  - 3ספקים ונותני שירותים  
 201  - -  - 201זכאים ויתרות זכות  
 13,344  5,841  3,388  2,626 1,489אגרות חוב  
    הלוואות מתאגידים  
 1,210  299  688  186 37בנקאיים     
 )75( 51  )13( )74()39(נטו,נגזרים פיננסיים  
 -  - -  - -*)ערבויות פיננסיות  

    1,691 2,738  4,063  6,191  14,683 

    0132,בדצמבר 31ליום    
   שנים4 שנתיים    
  5מעל  5עד  3עד עד    
 כ"סה שנים שנים שניםשנה    
 ח''מליוני ש    

 4  - -  - 4ספקים ונותני שירותים  
 189  - -  - 189זכאים ויתרות זכות  
 13,785  7,179  2,910  2,906 790אגרות חוב  
    הלוואות מתאגידים  
 1,432  772  530  90 40בנקאיים     
 )452( )154( )167( )118()13(נטו,נגזרים פיננסיים  
 -  - -  - -*)ערבויות פיננסיות  

    1,010 2,878  3,273  7,797  14,958 

   

מלאה ערבויות פיננסיות להבטחת התחייבויות של חברות בנות בבעלות מועד הפרעון של  *)
,בהתאמה, 2013 - ו 2014בדצמבר  31ח לימים "מליון ש 373- ח ו"מליון ש 463בסך של 
  .ומותנה בנסיבות עתידיות, טרם נקבע
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 וי הוגן המיוחס לחברהשו )ג  

   
ה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשיריםהטבל

 :פי שוויים ההוגן- המוצגים בדוחות הכספיים שלא על, פיננסיים

 שווי הוגן רהית    
 בדצמבר 31 בדצמבר 31     
     2014 2013 2014 2013 
 ח"מליוני ש     

     התחייבויות פיננסיות   
        
  11,866  12,316  10,720  10,876 )1(אגרות חוב    
  1,175  1,016  1,154  1,001 )2(הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים    
  13,041  13,332  11,874  11,877 כ התחייבויות פיננסיות"סה   
         
במדרג 1לפי רמה , השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך הדיווח )1(   

     .השווי ההוגן

   

למידע נוסף. במדרג השווי ההוגן 2לפי רמה , השווי ההוגן מבוסס על טכניקות הערכה )2(
 .לדוחות הכספיים המאוחדים' ב37- ו' יד2ראה באורים 

 
 ,ארוך לזמן הלוואות ,חובה ויתרות חייבים ,מזומנים ושווי מזומנים של הכספיים בדוחות היתרה
 זכות ויתרות וזכאים שירותים ונותני ספקים ,בנקאיים מתאגידים שנתקבלו והלוואות אשראי
  .שלהם ההוגן לשווי קרובה או תואמת

  

 הוגן שווי מדרג לפי לחברה המיוחסים פיננסיים מכשירים סיווג  )ד
  

 מאפיינים בעלות קבוצות לפי ,מסווגים הוגן שווי לפי במאזן המוצגים הפיננסיים המכשירים
 השווי לקביעת ששימש הנתונים למקור בהתאם הנקבע כדלהלן הוגן שווי למדרג ,דומים
   :ההוגן

  

   .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק )התאמות ללא( מצוטטים מחירים  :1 רמה
 או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים   :2 רמה

   .בעקיפין
 שימוש ללא הערכה טכניקות( לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים   :3 רמה

 ).צפייהל ניתנים שוק בנתוני
  

 
  : נכסים והתחייבויות פיננסיות הנמדדים בשווי הוגן המיוחסים לחברה 

 3רמה  2רמה  1רמה     
 ח''מליוני ש 2014, בדצמבר 31   
       

     :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   
 -  366  -  נכסים - נגזרים פיננסיים מגדרים    
 -  )102( -  התחייבויות -  נגזרים פיננסיים מגדרים   
    :נכסים פיננסיים בשווי הוגן כנגד קרן הון   
 -  -  180 ניירות ערך סחירים זמינים למכירה   

      2013, בדצמבר 31   

       :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   
 -  760  -  נגזרים פיננסיים מגדרים   
    :נכסים פיננסיים בשווי הוגן כנגד קרן הון   
 -  -  108 ניירות ערך סחירים זמינים למכירה   

   

1לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה  2014במהלך שנת 
מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסיבגין  3לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה , וכן 2 ורמה 
 .כלשהו
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                מכשירים פיננסיים נגזרים )ה 
                   
 :עסקאות החלפת ריבית ועסקאות אקדמה, הצמדה ומטבעותלהלן מידע לגבי עסקאות החלף בסיס .1  
  יתרת משך             
 שווי הוגןחיים      יתרת סכום העסקה     
 ח"במליוני שממוצעלשלםריבית /בסיס הצמדהריבית לקבל/בסיס הצמדהח"במליוני ש מטבע העסקהסוג העסקה  

  31.12.1431.12.13  31.12.1431.12.13
 145  7.116  2.15%- 6.36%קבוע1.10%- 5.10%צמוד מדד2,3072,172שקל - אירוהחלף בסיס הצמדה ומטבעות 
 L 2.529  35+1.35%משתנה4.95%צמוד מדד6070 
 40  2.640  0.71%- 5.06%קבוע1.30%- 6.83%נומינלי306220 
 )L   5.446 )2משתנה2.64%2.63%נומינלי531151 
     
 33 7.31  5.38%- 5.97%קבוע3.56%- 4.57%צמוד מדד255272שקל - ב "דולר ארה 
 26 1.59  4.59%- 6.33%קבוע6.00%- 7.70%נומינלי160160 
 20 2.87  3.53%קבוע0.70%תלבור    150150 
 L  5.4)6(  1שתנהמ2.67%נומינלי243243 
     
 116  7.035  5.43%- 6.07%קבוע3.45%- 4.95%ד מדדצמו408773שקל - דולר קנדי 
 -305 - -   -- 180 
 L 1.512  16+1.08%משתנה6.40%נומינלי8080 
 19 6.31  2.85%- 3.15%קבוע1.80%- 6.00%נומינלי32676 
 16  2.814  3.37%קבוע0.70%תלבור    100100 
 -250 - -  -- 46 
     
 )16( )6(0.3  4.57%צמוד מדד5.97%עקבו1733*)ב"דולר ארה - שקל 
     
צמוד מדד2.60%וד מדדצמ273273ריאל ברזיל - שקל 

ל
3.79% -3.45%  3.054  80 

     
 5  12קצרות מועד  3,1191,937מטבעות שוניםעסקאות אקדמה 
     
    264  760 

    .עסקה שבוצעה מול חברה מאוחדת בבעלות מלאה*) 
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   :הנגזרים הפיננסיים מוצגים במאזן כדלקמן .2  

 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    

 17  88  נכסים שוטפים   
 743  278  נכסים לא שוטפים   
 -  )40( התחייבויות שוטפות   
 -  )62( התחייבויות לא שוטפות   

    264  760 
 

  :מגדרים כמכשירים יועדו שלא נגזרים  .3
 

 החלפת ועסקאות חליפין שערי בגין אקדמה עסקאות ,חוץ במטבע הנקובות הלוואות לחברה
 כאמור חליפין בשערי לתנודות החשיפה מפני להגן שמטרתן )Swap( ומטבעות הצמדה בסיס
 למטבע תזרימית חשיפה לחברה בהם ולסכומים לתקופות ותאמותמ Swap-ה עסקאות .לעיל
  .חשבונאית מבחינה כגידור מטופלות אינן אלה עסקאות .חוץ

  

-כ 2013 בשנת( ח"ש מליון 334-לכ בתמורה Swap עסקאות החברה התירה 2014 שנת במהלך  .4
 .המאוחדים הכספיים לדוחות 'ד37 באור ראה נוסף למידע ,)ח"ש מליון 598

  

 
  של מכשירים פיננסיים בגין שינוי בגורמי שוק מבחני רגישות)ו 
        
 שינוי  -מבחן רגישות לגבי יתרות כספיות     

 אבסולוטי בשיעורי ריבית    
 ריבית ריביתריבית ריבית     
 שקלית אירו קנדי ב"ארה לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח    
 ח''מליוני ש *)  %1לשנה בגין עליית ריבית של    
        
   31.12.2014 )7( )4( )12( )3( 
   31.12.2013 )7( )5( )13( )3( 
           
 .על הרווח וההפסד, אך בכיוון ההפוך, ירידת ריבית בשיעור זהה תביא להשפעה זהה*)      
        
 שינוי  -מבחן רגישות לגבי יתרות כספיות     
 אבסולוטי במדד המחירים לצרכן     
    2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 ח''מליוני ש לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח    
        
   31.12.2014 )191( )95(  95  191 
   31.12.2013 )186( )93(  93  186 
        
 שינוי  - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים     
 אבסולוטי במדד המחירים לצרכן     
    2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 ח''מליוני ש לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח    
        
   31.12.2014  81  40 )41( )83( 
   31.12.2013  94  47 )47( )95( 
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 )המשך(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה  .ג
        
 - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים     

 שינוי יחסי בשערי חליפין    
    10% + 5% + 5% - 10% - 
 ח''מליוני ש לפני מס) הפסד(השפעה על הרווח    
        
   31.12.2014        
           
 367  185  )187( )377( ח אירו"שינוי בשע   
 90  45  )45( )91( ב"ח דולר ארה"שינוי בשע   
 95  48  )48( )96( ח דולר קנדי"שינוי בשע   
 24  12  )12( )24( ח ריאל ברזילאי"שינוי בשע   
        
   31.12.2013        
           
 289  145  )146( )294( ח אירו"שינוי בשע   
 79  40  )40( )80( ב"ח דולר ארה"שינוי בשע   
 149  74  )74( )149( ח דולר קנדי"שינוי בשע   
 22  11  )11( )22( ח ריאל ברזילאי"שינוי בשע   
        
 -מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים    
 שינוי אבסולוטי בשיעורי הריבית     
    2%+ 1%+ 1%- 2%- 
 ח''מליוני ש לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח    
        
   31.12.2014        
           
 )132( )132( 177  337  שינוי בריבית אירו   
 )49( )26( 25  48  ב"שינוי בריבית דולר ארה   
 )101( )51( 46  88  שינוי בריבית דולר קנדי   
 )12( )6( 7  13  שינוי בריבית ריאל ברזילאי   
 109  68  )71( )138( שינוי בריבית שקלית נומינלית   
 527  252  )238( )459( שינוי בריבית שקלית ריאלית   
        
   31.12.2013        
           
 )295( )163( 154  294  שינוי בריבית אירו   
 )43( )24( 25  48  ב"שינוי בריבית דולר ארה   
 )116( )57( 52  101  שינוי בריבית דולר קנדי   
 )16( )8( 7  14  שינוי בריבית ריאל ברזילאי   
 68  40  )38( )74( שינוי בריבית שקלית נומינלית   
 622  297  )276( )537( שינוי בריבית שקלית ריאלית   
        
 הנחות העבודה העיקריות לגבי מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים   
        
 .לדוחות המאוחדים 37ראה באור    
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 מסים הכנסות בדבר וגילוי לחברה המיוחסים נדחים מסים והתחייבויות נדחים מסים נכסי יתרות בדבר גילוי  .ד
  לחברה המיוחסות מסים הוצאות או

  

   לחברה המיוחסים ההכנסה על מסים   .1
  

  .המאוחדים הכספיים דוחותל 'א25 באור ראה ,החברה על החלים המס חוקי בדבר למידע
  

  לחברה המיוחסות מס שומות  .2
  

  סופיות מס שומות  )א
  

   .2011 המס שנת וכולל עד סופיות מס שומות לחברה
  

  במחלוקת מ"מע שומות  )ב
  
  .המאוחדים הכספיים לדוחות 'יא25 באור ראה ,במחלוקת מ"מע שומות בדבר לפרטים

  

   לחברה המיוחסים מס לצורכי מועברים הפסדים  .3
  

 ,אלו בהפסדים הגלומה המס הטבת בגין .ותהבא לשנים יםהמועבר מס לצורכי יםהפסד לחברה
 ח"ש מליון 19-כב הסתכמה הדיווח לתאריך שיתרתם לקבל נדחים מסים 2014 בשנת החברה רשמה

  .החברה שבספרי למס העתודה מיתרת קוזזו אשר ,)ח"ש מליון 45-כ -2013 בשנת(
  

 
 מיסים נדחים המיוחסים לחברה .4 
  
  :ההרכב  
 בדצמבר 31    
    2014 2013 
 ח"מליוני ש    

 )26( -  הפרשי עיתוי בגין חברות מאוחדות  
 )45( -  שערוך נגזרים פיננסים לשווי הוגן  
 -  )19( שערוך השקעות פיננסיות לשווי הוגן  
 45  19  הפסדים להעברה  
    
   - )26( 

    

  
בהתאם לשיעור המס הצפוי לחול בעת המימוש 26.5%המיסים הנדחים חושבו לפי שיעור מס של 

 .ובגין חברות מאוחדות לפי שיעור המס החל על הפרש העיתוי לפי העניין
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גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסים לחברה וגילוי בדבר הכנסות מסים.ד
 )המשך(או הוצאות מסים המיוחסות לחברה 

       
 מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה הכלולים בדוחות רווח והפסד .5 

       
 לשנה שנסתיימה ביום     

 בדצמבר 31 
    2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש    
       

 2  14  )6(  מסים שוטפים  
 )14( )96( )31(  מסים נדחים    
 -  28  -   מסים בגין שנים קודמות  
       
    )37( )54( )12( 

 
העצמי ח אשר נזקפו ישירות להון "מליון ש 45-נרשמו הוצאות מסים שוטפים בסך של כ 2014בשנת  .6

 .בסעיף קרן תרגום שערי חליפין

 
 יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מאוחדות, הלוואות . ה

 יתרות עם חברות מאוחדות .1 

  ההרכב .א  

 בדצמבר 31     
     2014 2013 
 ח"מליוני ש     
   נכסים שוטפים   

      
 363  395  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך   
       
   נכסים לא שוטפים   
       
 11,913  13,286  השקעות בחברות מאוחדות   

 6,267  5,926  )להלן 4ראה סעיף (הלוואות וחובות לזמן ארוך    
       

   התחייבויות לא שוטפות   
       

 )16( )6( )לעיל 1)ה'ראה סעיף ג(עסקאות החלף בסיס הצמדה    
 

 החברה של מלאה בבעלות חברות שקיבלו לאשראים מוגבלת בלתי בערבות ערבה החברה  .ב
 1,335 של לסך עד הינם המאזן לתאריך ,)חוב אגרות כולל( בגינם )קרן( המסגרת סכומי אשר
 .המאוחדים הכספיים לדוחות )3('ב26 באור ראה ,נוסף למידע ח"ש ליונימ
  

 כולל( החברה ערבה להן החברה של מלאה בבעלות החברות חובות יתרת ,הדיווח לתאריך
  .ח"ש מליוני 463-כ של בסך מסתכמת )חוב אגרות
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 )המשך(יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מאוחדות , הלוואות.ה

 עסקאות עם חברות קשורות .2 
        
 לשנה שנסתיימה ביום   

 בדצמבר 31  
   2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש   
   

 3  2  2  ) ב(3-ו) א(3הכנסות דמי ניהול   
 388  330  273  הכנסות מימון  
 1  1  -  הוצאות שכירות   

 
 התקשרויות  .3

  
  

 שירותי החברה תעניק פיהם על אשר זרות מוחזקות חברות עם בהסכמים התקשרה החברה  )א
 מן החברה ידי על שנגבו הניהול דמי סכומי .קבוע סכום תמורת המוחזקות לחברות הנהלה
   .ח"ש מליון 1-כ הינם 2013-ו 2014 בשנים המוחזקות החברות

  

 .המאוחדים הכספיים לדוחות 'ד38 באור ראה ,ישראל מנורסטאר ניהול דמי בדבר  )ב
  

 הלוואות לחברות מאוחדות .4 
        

        
 בדצמבר 31 שיעור     
 2013 2014 הריבית בסיס    
 ח"מליוני ש % הצמדה    
        
 L  1,438   1,866+2 רדול ב"חברות בנות בבעלות מלאה בארה  
 L  13   12+2.5 דולר קנדי חברות בנות בבעלות מלאה בקנדה  
 -   E  246+2.5 אירו חברה בת בבעלות מלאה בגרמניה  
 L  174   158+4.9 דולר חברה בת בבעלות מלאה בהולנד  
 E  623   773+3.6 אירו חברה בת בבעלות מלאה בהולנד  
 E  1,852   1,823 +5 אירו רזי'חברות בנות בבעלות מלאה באי ג  
 24   -  - שקלי *)מ "ישראל בע) פיתוח(גזית גלוב   

 שקלי    
ריבית סיטונאית 

2.25-2.75  350   - 
 1,629   1,334  4-7.17שקלי צמוד    
 49   32  6.4 אירו   
 L  3   32+2.5 אירו   
 239   253  3.8 שקלי חברות בנות בבעלות מלאה בישראל  
 25   3  - - יתרות אחרות  
       
       6,321  6,630 

  
,ידי החברה למניות גזית פיתוח כנגד קיטון בהלוואות- לפרטים בדבר מימוש כתבי אופציה על *)  

.לדוחות הכספיים המאוחדים'ח9ראה באור
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  ) המשך(יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מאוחדות , הלוואות .ה 
  מועדי פרעון  
   
 ח''מליוני ש    
  

 395  שנה ראשונה  
 4,722  שנה שניה  
 165  שנה שלישית  
 17  שנה רביעית  
 775  שנה חמישית  
 247  *)מתחדש כל שנה   
  
   6,321 

 

  
למעט כאשר הודיע אחד הצדדים, הלוואות לחברות מאוחדות אשר מתחדשות לשנה נוספת *)

 .על אי חידוש ההלוואה על פי תנאי ההסכם

        
      השקעות בחברות מאוחדות .5 

  

87.6- של כבשנת הדיווח בהיקף  CTYלפרטים בדבר השתתפות החברה בהנפקת זכויות שביצעה 
לדוחות הכספיים 4'ו9ראה באור , מליון אירו 8.8-בבורסה בהיקף של כ CTYמליון אירו ורכישת מניות 

 .המאוחדים

 דיבידנד שנתקבל מחברות מאוחדות .6 

 לשנה שנסתיימה ביום   
 בדצמבר 31  

   2014 2013 2012 
 ח"מליוני ש   

  CTY  157  113  99 
 -  - 13  אחר  

    170  113  99 
 
 הון המיוחס לבעלי מניות החברה  .ו
  

, 2014 בחודש אוקטוברחברה לעניין הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה לא סחירים על ידי ה .1
 .המאוחדיםהכספיים לדוחות ' ג27ראה באור 

  

 .המאוחדיםהכספיים לדוחות  28ראה באור , באשר לתגמול מבוסס מניות .2
  

  .לדוחות הכספיים המאוחדים' ח27ראה באור , באשר לעדכון מדיניות הדיבידנד של החברה .3
  

  .חות הכספיים המאוחדיםלדו 'א2ראה באור , למידע בדבר החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות  .ז
 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח  .ח
  
 789- בדרך של הרחבת סדרה סחירה בתמורה נטו של כ) 'סדרה יב(לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב  .1

 .ב לדוחות הכספיים המאוחדים 40ח ראה באור "מליון ש
 

מליון  82.1-סך כולל של כ(ח למניה "ש 0.46הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2015, במרס 23 ביום .2
.2015, באפריל 7לבעלי המניות של החברה ביום  2015, באפריל 14לתשלום ביום ) ח"ש
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  דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  לתקנות ניירות ערך בישראל' ב9לפי תקנה 
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' ב9לפי תקנה  דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוימצורף בזאת 
  :1970-התשל, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך 

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, גיל קוטלר .2
  ;חברת הנהלה ומנהלת 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 , ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחםהכללי 
אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח , בפיקוח דירקטוריון התאגיד, האמורים

בדוחות שהוא מפרסם  ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות, 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
בתחום הכספים או למי לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר , 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
  .גלהשהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תת

ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד , בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה
בפיקוח , הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה; והאפקטיביות שלה
מיפוי התהליכים וקביעת , אגיד המאוחדברמת הת, הערכת סיכוני הדיווח הכספי והגילוי: הדירקטוריון כללה

מיפוי היחידות העסקיות הרלוונטיות להערכת האפקטיביות של , התהליכים המהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי
הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות וניתוח פערי , מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד, הבקרה הפנימית
הערכת אפקטיביות התפעול של , ים בתכנון הבקרה ובחינת קיומן של בקרות מפצותתיקון ליקוי, הבקרה הקיימים

 Entity(בקרות ברמת הארגון :רכיבי הבקרה הפנימית . הבקרות והערכה כוללת של אפקטיביות הבקרה הפנימית
Level Controls( ,בקרות על תהליך עריכת הדוחות הכספיים וסגירתם ובקרות כלליות על מערכות המידע )ITGC .(

ן להשקעה "תהליך נדל: הינם, תהליכים אשר זוהו על ידי ההנהלה כתהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי
תהליך , )ן להשקעה"הוצאות הפעלת נכסים להשכרה והערכת שווי נדל, לרבות הכנסות מהשכרת מבנים(

  . בביצוע הגזברות ותהליך הכרה בהכנסה ואומדן העלויות וההכנסות בפרויקטים

ההנהלה , בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כפי שיתואר להלן
בדצמבר  31כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום , ודירקטוריון התאגיד הגיעו למסקנה

  .הינה אפקטיבית 2014

של החברה  ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים 2014נת להלן פרטים בדבר חולשה מהותית שתוקנה במהלך ש
  :לרבות המועד שבו ניתן דיווח לראשונה אודותיה, 2014בדצמבר  31ליום 

לרבעון השני ") דורי בניה: "להלן(מ "דורי בניה בע. כחלק מהליך הכנת הדוחות הכספיים של החברה המאוחדת א
. ביצעה דורי בניה בדיקה כוללת של אומדני העלויות והכנסות הצפויות בפרויקטים שונים שלה, 2014של שנת 

הכנסות הצפויות של פרויקטים שונים של הצביעו על סטיה מהותית באומדני העלויות וה, תוצאות הבדיקה האמורה
לעומת האומדנים שהיו קיימים בידיה עד , ח"מיליארד ש 5-דורי בניה אשר היקפם הכולל הסתכם לאותו מועד בכ

במסגרת הבדיקה ). בהתאמה, "הסטיה באומדנים"- ו" האומדנים("ח "מליון ש 441- בסכום נטו של כ, אותו מועד
לק מסכום הסטיה באומדנים היה צריך לקבל ביטוי באומדנים אשר שימשו לדוחות כי ח, בין היתר, נמצא, האמורה
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דורי בניה . 2012הכספיים של דורי בניה לתקופות דיווח קודמות שהמוקדמת שבהן הינה הרבעון הרביעי של שנת 
  . 2014ביולי  27והתאגיד נתנו לראשונה גילוי על הסטיה המהותית האמורה בדיווח מיידי מיום  

דוחות כספיים אותם תיאמו בדרך , פירסמו דורי בניה ובשל כך גם התאגיד 2014בחודש ספטמבר , ור האמורלא
 2014, במרס 31ולשנה שהסתיימה באותו תאריך וכן ליום  2013, בדצמבר 31ליום ) Restatement(של הצגה מחדש 

רע את השפעת תיקון הסטיה על מנת לשקף בהם למפ –ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו מועד 
כמתואר  2014בקשר עם סכומים שהתגלו במהלך שנת , באומדנים והרווח הנגזר מהן בפרויקטים של דורי בניה

  .לעיל

כפי שמתואר בדוחות הרבעוניים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר , בהתאם
 30ולתקופה שנסתיימה ביום  2014, ביוני 30פה שנסתיימה ביום צורפו לדוחות הרבעוניים של התאגיד לתקו

וזאת כאמור בשל טעות מהותית שהתגלתה בתהליך , נמצא שהבקרה הפנימית אינה אפקטיבית, 2014בספטמבר 
  . דורי בניהההכרה בהכנסות ואומדן עלויות בפרויקטים של 

, בין היתר, השינויים באומדני הפרויקטים נבעוכי  הדורי בנימצאה , בין יתר הסיבות שהובילו לשינויים באומדנים
ובין מסיבות התלויות  דורי בניהבין מסיבות התלויות ב, התמשכות לוחות זמנים בפרויקטים: מהגורמים הבאים

לרבות בשל , כשלים ליקויים הנדסיים שגרמו לגידול בעלויות ביצוע הפרויקטים; או בגורמים חיצוניים/במזמין ו
קשיים תזרימיים אשר גרמו לדחיית תשלומים לקבלנים ; הליקויים בשלבים מתקדמים של הפרויקט עיתוי גילוי

בין , ביצוע הפרויקטים וצבירת הוצאות בניה ותקורה נוספות וגבוהות מהצפוי וספקים ואשר גרמו להאטה בקצב
; רוכות בהוצאות נוספותנדרשה לנקוט פעולות להאצת לוחות הזמנים אשר היו כדורי בניה היתר לאור העובדה ש
אשר נכללו במסגרת אומדני העלויות , הוצבו בפני מנהלי הפרויקטים יעדים לחיסכון בעלויות, במהלך חיי הפרויקט

הוקטנו או בוטלו סעיפי , במהלך חיי הפרויקט; גם אם יעדים אלה לא יושמו, הצפויות של החברה והקטינו אותם
ר בפרויקטים מסוימים נוצרו עלויות בלתי צפויות לקראת סיומו של כאש, )מ"בצ(עלויות בלתי צפויות מראש 

חולשות בניהול הבקרה התקציבית אשר מנעו חשיפת  ;באופן שהעלה בפועל את עלויות אותו פרויקט, הפרויקט
לא קיימה בקרה תקציבית ביחס לפרויקטים אשר  דורי בניה, בין היתר. חריגות מהתקציב בזמן אמת וטיפול בהן

אשר גרמה  דורי בניהתחלופת כוח אדם ניהולי וביצועי ב  ; )אלא נקטה בדרך של בקרות ידניות(שלבי סיום היו ב
  .לאובדן מידע ופגיעה בתהליכי עבודה

  :לתיקון החולשה המהותית ולהערכת האפקטיביות דורי בניהידי - הליכי בקרה ופעולות שננקטו עללהלן יפורטו 

לפעול לתיקון החולשה המהותית בהקדם ככל האפשר ובכל מקרה לא ה הלתהנחה את הנ דורי בניהדירקטוריון 
החל ממועד הגילוי לראשונה של , בהתאם. 2014יאוחר ממועד הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 

ביצעה , הסטיה באומדנים ובמהלך התקופה שחלפה למן הגילוי ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים
ינה מעמיקה של תהליכי בקרה ומעקב ונקטה בשורה של פעולות רחבות היקף שנועדו לייצר בקרות בחדורי בניה 

כאשר , התהליך האמור ארך מספר חודשים. חדשות ולחזק בקרות קיימות וכל זאת לשם תיקון החולשה המהותית
פני הזמן הביאה  באופן שהשפעתם ההולכת ומצטברת על, חלקם מהותיים, בכל עת נוספו הליכי בקרה ופעולות

מהחולשה המהותית נכון למועד פרסום הדוחות  דורי בניה ובשל כך גם ליציאתה של החברהליציאתה של 
  :כדלקמן דורי בניהפעלה , בין היתר. הכספיים

מיד לאחר  –ומינוי בודק חיצוני ; מינוי מפקח הנדסי חיצוני; דורי בניה מינוי ועדה מיוחדת של דירקטוריון  .1
המורכבת מחברי , וועדה מיוחדת דורי בניהראשונה בדבר הסטיה באומדנים מינה דירקטוריון הגילוי ל

לפקח על הליך הבדיקה , בין היתר, על מנת, ")הוועדה המיוחדת(" דירקטוריון דורי בניה באותה העת
לבחון לוועדה המיוחדת הוקנו סמכויות נרחבות . והאימות של האומדנים ולבירור הסיבה לסטיה באומדנים

ה את ועצמאי ובלתי תלוי אשר ליו, הועדה המיוחדת מינתה יועץ משפטי נפרד. כל נושא שתמצא לנכון
  . עצמאי ובלתי תלוי בנושאים מסוימים, וכן נעזרה ביועץ חשבונאי נפרד, עבודתה

: החליטה על נקיטת הפעולות הבאות, בין היתר, במסגרתן, הוועדה המיוחדת קיימה מספר רב של ישיבות
אשר במסגרתה ובמהלכה , 2014ביוני  30בקשר עם המשך העבודה על הכנת הדוחות הכספיים ליום 

משרד בעל מוניטין (מינתה הוועדה המיוחדת מפקח הנדסי חיצוני , כאמור נתגלה דבר הסטיה באומדנים
ם ואומדנים לשם בדיקה ואימות של נתוני, ")המפקח החיצוני("בלתי תלוי , )העוסק בתחום הפיקוח ההנדסי

לרבות בקשר עם , סבירות ההנחות העומדות בבסיס האומדנים של אותם פרויקטים שלו של דורי בניה
והכל ביחס למדגם של פרויקטים כפי שנבחרו על ידי הוועדה , ייחוס הסטייה באומדנים לתקופות קודמות

ביחס  של דורי בניה בחינה זו נערכה במקביל לבחינה פנימית של מחלקת הבקרה התקציבית. המיוחדת
במסגרת בחינות אלה נבדקו אומדני העלויות וההכנסות . דורי בניהלכלל הפרויקטים בביצועה של 
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 דורי בניהעל בסיס תנאי ההתקשרויות של , בין היתר, עד סיומם וזאת דורי בניההצפויות בפרויקטים של 
שינויים בדרישות של , ות בפרויקטיםחריגים ותוספ, קבלני משנה וספקים בפרויקטים, עם מזמיני עבודות

הערכה מחדש של תקופות הביצוע הצפויות של , התייקרויות של חומרי גלם ותשומות, מזמיני עבודות
לרבות הוצאות שנותרו לתשלום , יתרות הוצאות לשלם, הפרויקטים וההשלכות הכספיות הנובעות מכך

  .והוצאות כלליות אחרותיתרת הוצאות תקורה באתרי הבניה , לספקים וקבלני משנה

לבחינת , ")הבודק החיצוני("בלתי תלוי , ח בעל מוניטין"רו, מינתה הוועדה המיוחדת בודק חיצוני, בנוסף
לרבות אי גילוי הסטיה במועדים הרלוונטיים וכן להמליץ על , הסיבות והגורמים שהובילו לסטייה באומדנים

ולשם סיוע בתיקון החולשה  של מקרים דומים בעתידאו הליכים נדרשים לשם מניעת הישנותם /פעולות ו
קיים הבודק החיצוני פגישות וראיונות עם גורמים שונים , במסגרת בדיקתו .המהותית בבקרות הפנימיות

וכן ) בעבר ובהווה(נושאי משרה ועובדים , דורי בניה לרבות עם חברי דירקטוריון(ומחוצה לה דורי בניה ב
וכן סקר ובחן  ביקר במספר אתרים של פרויקטים הנבנים על ידי החברה, )ניהדורי ביועצים מקצועיים של 
  . מסמכים רלוונטיים

דורי על רקע סיום כהונתם כדירקטורים ב, 2015הוועדה המיוחדת סיימה את עבודתה בחודש פברואר 
  . המיוחדתהדירקטורים אשר כיהנו כחברי הוועדה  מרביתשל  בניה

במרס  11ביום  דורי בניהת ממצאיו והמלצותיו של הבודק הוגש לדירקטוריון א דוח הבודק החיצוני הכולל
בחינת המלצותיו של . בדבר הגשת הדוח דורי בניהוהעתק שלו צורף במלואו לדיווח המיידי של  2015

בתקופה שחלפה ממועד הגילוי לראשונה , העלתה כי בפועלדורי בניה ידי דירקטוריון - הבודק החיצוני על
בשורה דורי בניה נקטה , לידיה את דוח הבודק דורי בניהסטייה באומדנים ואף בטרם קיבלה על דבר ה

הפנימית  הרחבה ומקיפה של פעולות אשר נועדו לתקן את החולשות והליקויים שזיהתה החברה בבקר
  .שלה ואשר הלכה למעשה עולות בקנה אחד עם חלק ניכר מהמלצותיו של הבודק

למנות את ועדת הביקורת לפקח  2015במרס  11בישיבתו מיום  דורי בניההחליט דירקטוריון , בנוסף
ולעקוב אחר אופן יישום המלצותיו של הבודק וכן לקיים דיונים ולהמליץ לדירקטוריון ביחס לחלק 

לרבות בשיתוף , מההמלצות של הבודק אשר דורשות בחינה נוספת וגיבוש עמדה של החברה בנושא
  .ככל שתמצא לנכון, גורמים חיצוניים

אשר באו במקומם של , מונו נושאי משרה בדרגי ניהול בכירים –מינוי והחלפת בעלי תפקידי ניהול בכירים   .2
דורי בניה ל "מונה מר אסף מור לכהן כמנכ 2014בחודש יוני :  דורי בניהבעלי תפקידים שכיהנו קודם לכן ב

ל "מונה מר שרגא רוסנסקי לכהן כסמנכ 2014בחודש ספטמבר ; )ברבע דורי בניהל "כמנככיהן אשר (
מונה מר  2014בחודש דצמבר ; )ל הביצוע של דורי בניה"אשר כיהן בעבר כסמנכ(דורי בניה הביצוע של 

; )2014לאחר שמונה לדירקטור בחודש נובמבר ( דורי בניהר הדירקטוריון של "אבירם ורטהים לכהן כיו
  . דורי בניהל הכספים של "ל וסמנכ"נה מר שניר שרון לכהן כמשנה למנכמו 2014בחודש דצמבר 

ל "משנה למנכ –מונו בעלי תפקידים חדשים  – המחלקההחלפת בעלי תפקידים ותגבור  :מחלקת כספים  .3
יצוין כי מערך הכספים כולל כאמור גם תפקיד של . מנהל כספים וחשב, )כנזכר לעיל( ל כספים"וסמנכ

מנהל הכספים כן ו כספיםהל "ל וסמנכ"משנה למנכהכי , עוד יצוין. מנהל כספים אשר לא היה בעבר
, ל כספים וחשב"סמנכ( חברת האם של דורי בניה, מ"בעדורי . קבוצת אמכהנים גם כבעלי תפקידים ב

  ). בהתאמה

מונו בעלי תפקידים  – ה ושינוי ארגונימחלקהתגבור , החלפת בעלי תפקידים: קרה תקציביתמחלקת ב  .4
וכן הועמדו שירותים על ידי יועץ ייעודי לתחום הבקרה  שתי בקריות, מנהלת בקרה תקציבית –חדשים 

 בהשוואה(חמישה בעלי תפקידים של דורי בניה מונה הבקרה התקציבית , נכון למועד הדוח .התקציבית
בוצע שינוי ארגוני כך שמחלקת הבקרה התקציבית הוכפפה , בנוסף). לשני בעלי תפקידים קודם לכן

שינתה את הנוהג שהיה קיים אצלה לפיו לפרויקטים אשר מצויים  דורי בניהכי , יצוין .למחלקת הכספים
דורי מקיימת , ובאופן שנכון למועד הדוח, )אלא בקרות חליפיות(בשלבי סיום לא מנוהלת בקרה תקציבית 

  .לרבות אלה המצויים בשלבי סיום, בקרה תקציבית לכלל הפרויקטים בביצועהבניה 

תוך מתן דגש בהליכי תמחור הפרויקטים למעורבות של בעלי תפקידי ביצוע , מחלקת המכרזים תוגברה  .5
  .דורי בניהולבחינת אופן התמחור של פרויקטים קודמים של 

על הדיווח הכספי ועל הגילוי ונהלי העבודה הקיימים  ההבקרחיזוק  –יצוני הבקרה בעזרת יועץ חחיזוק   .6
כה תוכנית דורי בניה ער. וביצוע התאמות בהן, בתהליך הכנת האומדנים בעזרת יועץ חיצוני דורי בניהב
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עודכנו תהליכי , במסגרת זו. שלה פעולה לביצוע הליכי בקרה בקשר עם הכנת הדוחות הכספיים השנתיים
תוך מתן דגש על חולשות שאותרו בתהליכים השונים , נימית קיימים ונוספו נהלי בקרה רלוונטייםבקרה פ

הליכי תיעוד , הגורמים המשתתפים בהן, תכיפותן, לרבות בהתייחס לישיבות האומדנים לפרויקטים(
כי הבקרה או גורמי ביצוע בהלי/הוגברה מעורבותם של אנשי מחלקת כספים ו, בין היתר). ב"וחתימות וכיו
  .המתאימים

נעזרה בשירותיו של המפקח החיצוני וזאת במסגרת  דורי בניה –ידי המפקח החיצוני - בחינת פרויקטים על  .7
 2014לרבעון השלישי לשנת , 2014לרבעון השני לשנת  דורי בניההכנת כל אחד מהדוחות הכספיים של 

המיוחדת הנחתה את המפקח החיצוני הוועדה , כאמור לעיל. 2014ולדוחות הכספיים השנתיים לשנת 
דורי דירקטוריון , בנוסף. 2014בביצוע הבדיקות בקשר עם הכנת הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 

ואת סבירות , הנחה את המפקח החיצוני להמשיך ולבצע בדיקות נוספות ואימות של נתונים ואומדנים בניה
ועם הכנת  2014ת הכספיים לרבעון השלישי לשנת גם בקשר עם הכנת הדוחו, ההנחות העומדות בבסיסם

דורי ל "ידי מנכ- כפי שנבחרו על, וזאת ביחס למדגם של פרויקטים, 2014הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 
  .דורי בניהאשר הוסמך לכך על ידי דירקטוריון  דורי בניהונציג מבין חברי דירקטוריון  בניה

הגברת סיורים ותגבור מנהלי פרויקטים בפרויקטים מסוימים , וןכג –תהליכים פנים ארגוניים נוספים   .8
או הבקרה /בהשתתפות דרגים ביצועיים בכירים ונציגים ממחלקת הכספים ו, באתרים לשם הידוק הפיקוח

  . של דורי בניה התקציבית

, היתר בין, הכוללת, חדשה ERPבהטמעה של מערכת מידע  דורי בניההחלה  2014כי במהלך שנת , עוד יצוין
 דורי בניה, בשל העובדה כי המודול האמור עדיין אינו פועל באופן מלא. מודול לניהול פרויקטים ובקרה תקציבית

 דורי בניהבכוונת , לכשתפעל מערכת המידע האמורה באופן מלא. עושה שימוש בהליכי בקרה חליפיים ומפצים
  .להסתייע במערכת זו לשם חיזוק הבקרות בה

הגיעה למסקנה כי החולשה , בפיקוח ועדת הביקורת והדירקטוריון של דורי בניה, י בניהרהנהלת דו, כאמור לעיל
  . המהותית תוקנה

את התהליכים , בפיקוח ועדת הביקורת והדירקטוריון של התאגיד, ת התאגידבחנה גם הנהל, לאור האמור לעיל
ותית והגיעה למסקנה כי לאור תיקון תיקון החולשה המהבקשר עם האמורים לעיל אשר נערכו בדורי בניה 

  .הבקרה הפנימית בחברה הינה אפקטיבית כאמור לעיל, החולשה המהותית בדורי בניה
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  :הצהרות מנהלים

  ):1)(ד(ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   )א

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  :מצהיר כי, אהרון סופר, אני

  ;")הדוחות: "להלן( 2014לשנת ") התאגיד: "להלן(מ "בחנתי את הדוח התקופתי של גזית גלוב בע )1(

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

  ;בהתייחס לתקופת הדוחות

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

  ;שאליהם מתייחסים הדוחות

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

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   )א(
, על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף

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

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

  :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני )5(

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

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

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

  ;בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

והצגתי בדוח זה את , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  )ג(
  .מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות

  .על פי כל דין, אחריות כל אדם אחראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מ

  

  2015, במרס 23
    

  ל"מנכ, אהרון סופר    
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 ):2)(ד(ב9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה   )ב
  

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  :מצהיר כי, גיל קוטלר, אני

") התאגיד: "להלן(מ "של גזית גלוב בע ומידע כספי אחר הכלול בדוחותות הכספיים בחנתי את הדוח )1(
 ;")הדוחות: "להלן( 2014לשנת 

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

  ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, שבהן נכללו אותם מצגים

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

  ;ם הדוחותשאליהם מתייחסי

, 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

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   )א(
ל הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול ע

לסכם או לדווח , לעבד, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, בדוחות
על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

  –וכן ; ראות הדיןלהו

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

  :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני )5(

המיועדים להבטיח , עתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחיאו וידאתי קבי, קבעתי בקרות ונהלים  )א(
דוחות (לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך , שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול , 2010- ע"התש, )כספיים שנתיים
בפרט במהלך תקופת ההכנה של , בתאגיד ובחברות המאוחדותמובא לידיעתי על ידי אחרים , בדוחות
  –וכן ; הדוחות

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

  ;מקובלים לרבות בהתאם לכללי חשבונאות

ככל שהיא מתייחסת , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  )ג(
מסקנותיי לגבי הערכתי ; לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות

  .כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה

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

  2015, במרס 23
    

   ל"משנה למנכ, גיל קוטלר    
  ומנהל כספים ראשי

 




