
צמיחה של 3.4% בדמי שכירות נטו )NOI( מנכסים זהים, זוהי השנה 
מ-3%  למעלה  של  חיובית  שנתית  צמיחה  עם  ברציפות  החמישית 

בדמי שכירות נטו )NOI( מנכסים זהים. צמיחה עקבית זו יוצרת את 
תזרים המזומנים החזק, ההולך וגדל והחשוב כל כך להמשך צמיחת 
החברה שנה אחר שנה, ומאפשר לנו לנצל את ההזדמנויות הבאות 
בזהירות  זאת, המוכנות שלנו להתרחבות מלווה  יחד עם  לצמיחה. 
ולגדול  הנכונות  העסקאות  את  לזהות  ביכולת  כלומר,  ובמשמעת, 

באופן מבוקר ואחראי.

אורבניזציה: אורבניזציה,  אורבניזציה,   - שלנו  הנכסים   תיק 
מעוגני  המסחר  מרכזי  את  כוללים  גזית-גלוב  של  הליבה  נכסי 
סופרמרקט הטובים ביותר בערים המרכזיות בהן אנו פועלים והם 
מספקים את צרכי היום-יום של אוכלוסיית האיזור. כבעלים ומנהלים 
של נדל”ן בלמעלה מ- 20 מדינות, אנו עדים ממקור ראשון למגמת 
“האורבניים”  האיזורים  חווים   1990 מאז  הגלובלית.  האורבניזציה 
לאזורים הלא- בניגוד  אוכלוסייה משמעותי,  גידול  פועלים  אנו  בהם 
הדירה  שכר  עליית  כי  מאמינים  אנו  מדינות.  באותן  אורבאניים 
בשווקים אורבאניים, בעלי חסמי כניסה גבוהים ואספקה מוגבלת של 
מרכזים מסחריים באיכות גבוהה, תהיה גדולה יותר מזו שבאזורים 
הלא-אורבאניים. בערים המרכזיות במרכז אירופה בהן נהנית גזית-
ביחס  כפול  לנפש  הממוצע  התמ”ג  משמעותית,  מנוכחות  גלוב 
לשאר האזורים, באותה מדינה. בערים המרכזיות של צפון אמריקה 
התמ”ג הממוצע לנפש גבוה יותר בכ- 15% מהתמ”ג לנפש באזורים 
אחרים. בשנים האחרונות השקענו באסטרטגיית האורבניזציה שלנו, 
המשרתים  אסטרטגיים  באיזורים  נכסים  ובפיתוח  ברכישת  כלומר, 
את אוכלוסיית הערים ההולכות וגדלות הללו. ב- 2013 רכשנו פיתחנו 
כוללת  בהשקעה  איכותיים  במיקומים  ליבה  נכסי  מחדש  ופיתחנו 
של כ- 6.9 מיליארד ש”ח. מאידך מימשנו נכסים שאינם נכסי ליבה 
בשווי כולל של כ-2.2 מיליארד ש”ח. בין הרכישות העיקריות השנה 

ואת  פולין,  בוורוצלב,    Galeria Dominikanska את  למנות  ניתן 

וושינגטון  באזור  מרילנד,   ,Westwood Complex in Bethesda

או  תחליף  להם  שאין  לנכסים  דוגמאות  שתי  רק  הן  אלה  רבתי. 
תחרות, נכסים החיוניים לשדרוג המתמשך של הפורטפוליו הגלובאלי 
מימוש  באמצעות  נוסף  ערך  מייצרת  זו  אסטרטגיה  גזית-גלוב.  של 
שלנו,  האמריקני  בפורטפוליו  ונכס.  נכס  כל  של  הפוטנציאל  מלוא 
לדוגמה, בין השנים 2008 ל- 2013 גדל ממוצע האוכלוסייה בטווח 
של כ- 5 ק”מ ב- 150% ל- 200,000 תושבים )מ- 80,000 תושבים(, 
דולר  96,000 ל-   25% מ-  ביותר  גדל  המשפחתי  ההכנסה   ממוצע 
20% בכ-  עלתה  הסופרמרקטים  ומכירות  דולר(,   75,000  )מ- 

שנת 2013 הייתה שנה של שיפור מתמשך עבור גזית-גלוב. בשנה 
לשדרוג  שהובילה  שלנו  העסקית  האסטרטגיה  ביישום  המשכנו  זו 
פורטפוליו הנכסים הגלובלי שלנו המכיל 577 נכסים בשווי של כ- 22 
הפורטפוליו,  באיכות  ושיפור  ביצועית  יעילות  הצגנו  דולר.  מיליארד 
ידי רכישה של נכסים בערים גדולות, צפופות אוכלוסין,  שהושג על 
נכסים  של  מכירה  לצד  קיימים  נכסים  של  מחדש  ופיתוח  בפיתוח 
שאינם באיזורים צפופי אוכלוסין. הביצועים הללו חשובים לא פחות 
 8.5 מעל  של  בגיוס  ביטוי  לידי  שבא  האחראי  הפיננסי  מהניהול 
השנה  גם  ארוך.  לטווח  ובחוב  בהון  העולם  ברחבי  ש”ח  מיליארד 
בין  בעולם  הראשונה  מהשורה  מוסדיים  גופים  עם  פעולה  שיתפנו 
השאר ברכישת נכסים אסטרטגיים. השנה נרשמה גזית-גלוב למסחר 
ובכך הרחבנו את דריסת הרגל של החברה  גם בבורסה בטורונטו, 
בשווקי ההון הגלובאליים וחיזקנו את בסיס המשקיעים הבינלאומיים 

הגדל והולך באופן עקבי בארבע השנים האחרונות. 

בגזית-גלוב, אנו ממוקדים מאוד גם בטיפוח מצוינות תפעולית בניהול 
סופרמרקטים.  כולם מעוגני  שלנו, אשר כמעט  האורבניים  הנכסים 
ולהפיכת  וללקוחות,  לשוכרים  ייחודית  חוויה  ליצירת  מחויבים  אנו 
הנכסים שלנו למוקד משיכה לקמעונאים בכל עיר בה אנו פועלים. 
במקביל, אנו ממשיכים להיות מודעים לצורך בבחינת עלות-תועלת 
באמצעות  כולה.  הקבוצה  פני  על  ותפעוליות  ניהוליות  ובסינרגיות 
לספק   2013 ב-  הצלחנו  הקבוצה,  בכל  נכסינו  של  היעיל  הניהול 

 שותפי
בעלי המניות,



לכ- 6,100 דולר למ”ר )מכ- 5,090 דולר למ”ר(. ההתמקדות שלנו 
בנכסים אורבאניים שאין להם תחליף בערים חזקות וגדלות עומדת 

בבסיס הצלחתנו כעת ובעתיד. 

הכספי  המאזן  את  לבצר  ממשיכה  גזית-גלוב  חזק:  מאזן 
גמישות  לה  ומקנה  החברה  יציבות  את  שמעצים  מה  שלה. 
הריבית  שיעור  את  הורדנו   2013 בשנת  מירבית.  פיננסית 
ש”ח ממיליארד  ביותר  בקבוצה  הנזילות  את  הגדלנו   ב-0.2%, 
יחס החוב נטו למאזן ל- 55.0%  לכ- 9.6 מיליארד, הפחתנו את 

)מ-56.1% ב-2012(, והעלינו את מח”מ החוב המאוחד לכ- 5.12 
שנים )מ- 4.96 שנים ב-2012(. בשנה זו קבוצת גזית-גלוב שילבה 

כוחות עם שווקי ההון הציבוריים בגיוס הון של כמיליארד ש”ח. 

השנה הובילו היציבות הפיננסית והשיפורים בפורטפוליו שהופגנו 
החברות  כל  של  האשראי  דרוג  לשדרוג  גזית-גלוב  חברות  בכל 
המדורגות בקבוצה, לרבות בגזית גלוב עצמה, ולכך שחברת הבת 
Citycon קיבלה בפעם הראשונה בתולדותיה דירוג אשראי בדירוג 

“השקעה” על ידי חברות הדירוג Moody’s ו- S&P. ב-2013 גייסו 

Citycon אגרות חוב בלתי מובטחות  ו-   Atrium חברות הבנות 
בשווקי ההון האירופיים בסכומים של 350 מיליון אירו, ו-500 מיליון 

אירו בהתאמה. 

בקבוצה  גזית-גלוב  של  השקעותיה  ארוך:  לטווח  ערך  יצירת 
נעשות תוך ראייה ארוכת טווח, עם ציפיות לתזרים גדל והולך לאורך 
שנים. גזית-גלוב תומכת בעסקיה שעה שהם צומחים ומתחזקים, 
הנכסים  תיק  ובפיתוח  חשובות  רכישות  במימון  להם  ומסייעת 
התובנות  המתאימים.  במקומות  נוסף  סיוע  באמצעות  גם  כמו 
השונים  מהאזורים  אחד  מכל  הנאספות  והתפעוליות  הפיננסיות 
בהם אנו פועלים נותנות לנו פרספקטיבה ייחודית ומפורטת מאד 
לזהות את הזדמנויות  לנו  על השוק העולמי, שבתורה מאפשרת 
הצמיחה האטרקטיביות ביותר, הן בתוך הקבוצה והן מחוצה לה. 

הגדלת חלקה של גזית-גלוב ב- Atrium לכ- 39.8% )מכ-34.5%( 
ולמחויבותנו  זו  לאסטרטגיה  אחת  דוגמה  הינה   ,2013 באוגוסט 
את  ולטפח  לסייע  ממשיכים  אנו  לכך,  מעבר  בקבוצה.  לחברות 
בארץ  מובילים  מוסדיים  גופים  עם  שלנו  המשותפים  המיזמים 

ובעולם. 

מאז שנת 2000 ביצועי מניית גזית-גלוב הניבו תשואת יתר, אולם 
בשנת 2013, שהיתה שנה מאתגרת למניות במגזר הנדל”ן בעולם, 
ולמרות התוצאות העסקיות משביעות הרצון לא נהנתה גזית-גלוב 
מעליית ערך משמעותית  במניותיה. החברה מחויבת לאסטרטגיה 
ממושמעת וארוכת טווח המעניקה ערך לבעלי המניות שלה לאורך 
שנים, תוך המתנה להזדמנויות הנכונות שייצרו ערך אמיתי לחברה 
ולבעלי המניות שלה. מאז שנת 2000 עמדה התשואה השנתית 
ממוצעת  שנתית  צמיחה  עם   ,17.3% על  למשקיעים  הממוצעת 

בשיעור של 10.7% בתשלום הדיבידנד שגם השנה גדל בכ- 5%. 

בתחום  היוזמות  בחזית  נמצאת  גזית-גלוב  מחויבות לקהילה:  
לשיפור  דרכים  קבוע  באופן  בודקת  הקבוצה  והקהילה.  הסביבה 

הקיימות, אותה אנו רואים כחלק בלתי נפרד מאחריותנו לקהילות 
לדוגמה,   ,2013 ב-  שלנו.  המניות  ולבעלי  משתייכים  אנחנו  להן 
לפתיחת  תכנית  שטוקהולם  העיר  עם  פעולה  בשיתוף  השקנו 
ספריה דיגיטלית חדשנית ומודרנית בעלות כוללת של כ- 10 מיליון 

אירו ב- Kista Galleria )הספרייה צפויה להיות מושלמת במהלך 
שנת 2014(. אנו מאמינים כי יש לנו אחריות כלפי הקהילות בהן 
מרכזים מסחריים  לעצב  השראה  בנו  מעורר  והדבר  פועלים,  אנו 
אלא  קמעונאים,  של  ביותר  הרחב  המבחר  את  רק  לא  המציעים 
בידור  הפנאי,  לשעות  הנאה  המספקים  חברתיים  מרחבים  גם 

ושירותים קהילתיים לאנשים ולקהילות שאנו משרתים. 

יחידים  מכילה  גזית-גלוב  קבוצת  איכותיים:  וצוותים  הנהלה 
גזית-גלוב  ומצליחה.  חזקה  חברה  ליצירת  יחד  העובדים  וצוותים 
שמה בראש סדר העדיפויות את פיתוח צוותי ההנהלה והעובדים 
התורמים  אלה  כל  של  והניסיון  המיומנויות  בהרחבת  ומשקיעה 
להצלחתנו המשותפת. אנו מעסיקים את מיטב האנשים בעולם, 
העושים כל מאמץ להבטיח כי בכל הקבוצה יונהגו שיטות עבודה 
מיטביות ובכך שהידע והניסיון יופץ ברחבי הקבוצה. אנו מעריכים 
את עבודתם הקשה ואת מסירותם של כל עובדינו, בלעדיהם לא 
יכולנו להשיג את כל שהשגנו. בזמנים קשים ומאתגרים כבזמנים 
טובים, חברנו יחד ליצירת חברה חסונה ועמידה, שברשותה הכלים 
והיכולות הנחוצים לבניית עתיד חזק ומשגשג יותר. על כך, ועל כל 
מה שהם עושים יום יום על מנת להפוך אותנו לחברה טובה יותר, 

אני מביע את הערכתי ותודתי מקרב לב לכל עובדינו. 

בכלכלה  שיפור  של  סימנים  שנראים  פי  על  אף  קדימה:  במבט 
העולמית, אנחנו עדיין רחוקים מהתאוששות מלאה ואני מסופק אם 
התאוששות “מושלמת” כזו בכלל תגיע. העולם היום  הינו הפכפך 
ובלתי צפוי ולעומתו, סוג הנכסים שלנו, הממוקמים במגוון כלכלות 
ויציבות פוליטית,  שונות במדינות הנהנות משקיפות, שלטון חוק 
הן  נקטנו,  בהם  הצעדים  ויציבותם.  חוסנם  את  להוכיח  ימשיכו 
ביחס לפורטפוליו והן ביחס למאזן, ממקמים אותנו היטב בסביבה 
של היום ומאפשרים לנו לנצל את ההזדמנויות שיקרו בדרכנו, תוך 
המומחיות  נודע.  מהבלתי  היטב  מוגנים  להיות  ממשיכים  שאנו 
הביצועית שלנו, ההיסטוריה הארוכה של השגת תוצאות, והגישה 

הממושמעת ליצירת ערך עומדים בבסיס הצלחתנו. 

תמיכתם  על  שלנו  האג”ח  ומחזיקי  המניות  לבעלי  מודים  אנו 
בשנים  בתמיכתם  לזכות  כדי  מאמץ  כל  נעשה  אנו  המתמשכת. 

הבאות, במסירות ובעבודה קשה. 

שלכם בברכה,

חיים כצמן
יו"ר מועצת המנהלים
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  מ"גלוב בע-גזית

  דוח תקופתי בדבר תיאור עסקי החברה

  

  . ת החברה נעשה על בסיס מאוחד אלא אם כן נאמר אחרת במפורשתיאור פעילו

  

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

  

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

  כללי –גלוב -קבוצת גזית .1.1.

, הינה הבעלים, ")וצההקב: "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
ובפעילויות נוספות  מזרח אירופהוובמרכז 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 

ת המבוצעת באמצעות פעילו –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
חברה בשליטה משותפת המוצגת , Atrium European Real Estate Limited ("ATR")צעות באמ

  . בשיטת השווי המאזני

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

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

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

או חברות הפועלות /רכישת נכסים ופועלת הקבוצה לאיתור הזדמנויות עסקיות בדרך של , בנוסף
  .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
וצג במאוחד ולמעט מידע בנושאים ביחס למידע אשר הינו רלבנטי לכל תחומי הפעילות ואשר י

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

, אם צויין מפורשות אחרתולמעט , הגיאוגרפיים העיקריים בהם מתרכזת הפעילות באותו התחום
  .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

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

, האמורמועד הוהחל מ ,)בהתאמה, "הבורסה של טורנטו" -ו "הבורסה של ניו יורק(") TSX(טורונטו 

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

  .אשר מוצגות בשיטת השווי המאזני
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ול תחת הסימ, ובבורסה של טורונטו יורק-בבורסה של ניו ,אביב- מניות החברה נסחרות בבורסה בתל
"GZT".  

המשתרעים על שטח בנוי , נכסים 577הקבוצה מחזיקה ומנהלת , 2013בדצמבר  31נכון ליום  .1.3.
מרכזים מסחריים ומבני משרדים רפואיים  556ר ואשר כוללים "מיליון מ 6.6- להשכרה בהיקף של כ

 הנכסים רשומים בספרי החברה. נכסים אחרים 11- מרכזים מסחריים בפיתוח ו 10, בגדלים שונים
ח בהנחת איחוד של חברות "מיליארד ש 76.7-כ(ח "מיליארד ש 56.6-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 (נכסים אלה מניבים דמי שכירות שנתיים ברוטו ). הקבוצה

בהנחת איחוד , ח"מיליארד ש 6.9- כ(ח "מיליארד ש 5.0-בסך של כ) 2013בדצמבר  31יפין ליום החל
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 הגדולותות והמפתחות מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים מהחברות המנהל

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

ולמועד האמור השוכר אשר מניב את , 3לחברה אין שוכר עיקרי, 2013בדצמבר  31נכון ליום . 2)עתידי
שהינה רשת סופרמרקטים , Kesko Corpנו ישוכריה הההכנסה הגבוהה ביותר עבור הקבוצה מבין כלל 

בכל מהשכרה  הקבוצה מהכנסות 3.8% -וכ 3.7% -אשר ההכנסה ממנו היוותה כ, מובילה בפינלנד
  .בהתאמה, 2012 - ו 2013אחת מהשנים 

  :הלן תיאור עסקי הקבוצה בטריטוריות השונות בהן היא פועלתל .1.5.

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

 31ליום . פרמרקטים או בחנויות קמעונאיות אחרותמרכזים מסחריים שכונתיים ואזוריים המעוגנים בסו
להסכם בעלי המניות בין החברה . EQYמהון המניות של  45.2% - החברה מחזיקה בכ 2013בדצמבר 

 ("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"פועלת הקבוצה בארה, 2006החל משנת , בנוסף
("ProMed")  אפריל עד לחודש , כמו כן). להלן 11.3. ראו סעיף (בתחום מבני המשרדים הרפואיים

עוסקת בענף הדיור המוגן ה Royal Senior Care ("RSC")ב באמצעות "פעלה הקבוצה בארה, 2013
ח ראו "במהלך תקופת הדו RSCשל  פעילותהלפרטים אודות מכירת . ב"לאוכלוסיה מבוגרת בארה

  . להלן 11.5. סעיף 

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

מחזיקה , 2013בדצמבר  31ליום . והינה אחת החברות המובילות בקנדה בתחום זה, קמעונאיות אחרות
כם בעלי המניות בין החברה לבין אלוני חץ נכסים להס. FCRמהון המניות של  45.2%- 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 , הנסחרת בבורסה של הלסינקי

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

  . CTYמהון המניות של  49.3%-החברה מחזיקה בכ, 2013

, ATR4פועלת הקבוצה במרכז ובמזרח אירופה באמצעות  2008החל משנת  -  זרח אירופהמרכז ומ
 ATR. הולנד, באמסטרדם NYSE Euronext-ובבורסת ה) VSE(אוסטריה , הנסחרת בבורסה של וינה

בעיקר מרכזים מסחריים שכונתיים ואזוריים , ן מניב"המנהלת והמפתחת של נדל, הינה הבעלים
                                                

  . בהיקף שאינו משמעותי לחברה) שאינם קרקעות(לקבוצה זכויות בניה בלתי מנוצלות במבנים מניבים  2
המעגנת את הנחיית , 2013אשר פורסמה בחודש דצמבר , 1969 -ט"תשכ, )פרטי תשקיף מבנה וצורה(כהגדרתו בטיוטת תקנות ניירות ערך  3

  .בתקנות ניירות ערך האמורות ) 2011כפי שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך בחודש ינואר (ן להשקעה "הגילוי בנוגע לפעילות נדל
אשר , CPI ("City Property Investors("בעקבות השלמת ההשקעה שביצעה החברה יחד עם קרן , בין היתר, הינה ATR -החזקתה של החברה ב 4

  . Apollo Global Real Estate Management LPמנוהלת על ידי תאגיד קשור של   ,למיטב ידיעת החברה
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. כיה וברוסיה'בצ, בעיקר בפולין, בגדלים שונים וכן של חנויות קמעונאיות אחרותמעוגני סופרמרקטים 
מחזיקה , ולמיטב ידיעתה  ,ATRמהון המניות של  39.8%- החברה מחזיקה בכ, 2013בדצמבר  31ליום 

CPI נוספים מההון של  13.9%- בATR.  לפרטים אודות הסכם בעלי המניות בין החברה ו- CPI  ביחס
  .  להלן 23.4.  ראו סעיף ATR-ב להחזקותיהן

בתחום המרכזים המסחריים בגרמניה באמצעות חברות  הקבוצהפועלת  2006החל משנת  - גרמניה
  "). גזית גרמניה("בבעלותה המלאה 

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

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

לפרטים . מהון מניותיה של גזית פיתוח) בדילול מלא 75%( 82.5%-מחזיקה ב החברה. ומקדוניה
המחזיק ביתרת , מר רונן אשכנזי, הסכם בין החברה לבין מנהלה הכללי של גזית פיתוחאודות 
  . להלן 23.5. בקשר עם החזקותיהם בגזית פיתוח ראו סעיף , מניותיה

, מהון המניות של חברת דורי 73.9% -בכ) בעקיפין(מחזיקה גזית פיתוח  2011החל מחודש יוני , כמו כן
) לרבות באמצעות חברות ציבוריות בשליטתה(בתל אביב הפועלת  חברה ציבורית הנסחרת בבורסה

וכן , אירופה ומזרח הביצוע של פרויקטים בתחום המגורים בעיקר בישראל ובמרכזובתחום הייזום 
לפרטים בדבר פעילותה של חברת דורי . שותפה בפרויקט להקמת תחנת כוח פרטית לייצור חשמל

  . להלן 10. ראו סעיף 

  מבנה הקבוצה   .1.6.

לדוח  1.6ראה סעיף , 2013בדצמבר  31לתיאור מבנה החברות העיקריות בקבוצה נכון ליום 
  .הדירקטוריון

  
  
  שקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות  ה .2

, ח למניה"ש 47.9מיליון מניות רגילות במחיר של  10.4 - הנפיקה החברה כ 2013ביוני  13ביום    2.1
  .2012על פי תשקיף המדף של החברה מחודש יולי  ח ברוטו"מיליוני ש 500 - כ ובתמורה כוללת של

, בעלת השליטה בחברה, מכרה חברה בת בבעלותה של נורסטאר החזקות אינק 2013בחודש אפריל    2.2
ח "ש 47 - כ(ח "מיליון ש 187 -כ בתמורה כוללת של, מיליון מניות החברה בעסקה מחוץ לבורסה 4

  ).למניה

  
  דיבידנדים בשנתיים האחרונותלוקת ח .3

 1החל מיום , בטבלה שלהלן מרוכזים נתונים אודות דיבידנד אשר חילקה החברה לבעלי מניותיה
  : ח זה"ועד סמוך למועד פרסום דו 2012בינואר 

  )ח"באלפי ש(סכום   תאריך חלוקה  
  )למניה' אג 40( 65,930  2012באפריל  23  

  )הלמני' אג 40( 65,932  2012ביולי  3  

  )למניה' אג 40( 65,968  2012באוקטובר  11  

  )למניה' אג 40( 66,060  2012בדצמבר  31  

  )למניה' אג 43( 71,099  2013באפריל  22  

  )למניה' אג 43( 75,588  2013ביולי  2  

  )למניה' אג 43( 75,588  2013באוקטובר  9  

  )למניה' אג 43( 75,589  2013בדצמבר  30  
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 31ליום ) 1999-ט"התשנ, על פי מבחן הרווח כהגדרתו בחוק החברות(תנים לחלוקה יתרת הרווחים הני
  .ח"מיליוני ש 5,378 -עמדה על סך של כ, 2013בדצמבר 

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

  . לדוח הדירקטוריון 3.3ראה סעיף , יבידנד שאימץ דירקטוריון החברהלפרטים בדבר מדיניות חלוקת ד

ובסכום כולל  למניה' אג 45אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסכום של  2014במרס  25ביום 
  .ח"מיליוני ש 79.1של 

  
                          מידע אחר  .ב
                              
  של החברהמידע כספי לגבי תחומי הפעילות   4.

כמובא , )ח"במיליוני ש(להלן תמצית הנתונים הכספיים לגבי כל אחד מתחומי הפעילות של החברה    
  . בדבר מגזרים תפעוליים של החברה, לדוחות הכספיים 39מתוך ביאור 

  31.12.2013לשנה שנסתיימה ביום    

                              

   

מרכזים    
מסחריים 

 ב"רהבא

מרכזים 
מסחריים 
  בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
  אירופה

מרכזים 
מסחריים 

במרכז 
ומזרח 
  אירופה

ייזום 
וביצוע 
עבודות 
 קבלניות

פעילויות 
  אחרות

 התאמות
  ח"לדו

  המאוחד
(*)  

  מאוחד

  ח"מיליוני ש  

  

הכנסות תחום 
  6,940  )1,445(    526   1,691    1,345    1,406    2,216    1,201   הפעילות מחיצוניים

  

שיעור הכנסות תחום 
  100%  )21%(  8%  24%  20%  20%  32%  17%  הפעילות

  

  2,700  )1,946(    200   1,629     602     522     924     769 עלויות תחום הפעילות

  

רווח מפעולות רגילות 
המיוחס לבעלים של 

  החברה
 196     586     436     269     35    295     383     2,200  

  

וח מפעולות רגילות רו
המיוחס לזכויות שאינן 

  מקנות שליטה 
 236     706     448     474     27    31    118     2,040  

  

סך הנכסים המיוחסים 
  68,088  )5,456(  6,289   1,911   14,339   15,865   24,438   10,702   לתחום הפעילות

  

סך ההתחייבויות 
המיוחסות לתחום 

  הפעילות
 235     383     391     656     680     106     42,818   45,269  

  

  .לדוחות הכספיים 39לפרטים אודות התאמות שבוצעו לסכומים בדוחות הכספיים המאוחדים ראו ביאור * 
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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
  ח"לדו

 המאוחד
(*)  

  מאוחד

  ח"מיליוני ש  

  

הכנסות תחום 
  6,998  )1,318(    565   1,749    1,324    1,185    2,237    1,256   הפעילות מחיצוניים

  

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

  

  1,689  )3,179(    214   1,722     606     491     918     917 עלויות תחום הפעילות

  

רווח מפעולות רגילות 
המיוחס לבעלים של 

  החברה
 149     635     334     242     20    327     933     2,640  

  

רווח מפעולות רגילות 
המיוחס לזכויות שאינן 

  נות שליטה מק
 190     684     360     476     7    24    928     2,669  

  

סך הנכסים המיוחסים 
  71,062  )3,181(  6,503   1,707   13,838   13,522   26,849   11,824   לתחום הפעילות

  

סך ההתחייבויות 
המיוחסות לתחום 

  הפעילות
 237     420     356     628     884     110     45,778   48,413  

  

  .לדוחות הכספיים 39לפרטים אודות התאמות שבוצעו לסכומים בדוחות הכספיים המאוחרים ראו ביאור * 
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  31.12.2011לשנה 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
  ח"לדו

  המאוחד
(*)  

  מאוחד

  ח"מיליוני ש  

  

הכנסות תחום 
  5,719  )1,363(    509   1,356    1,198    1,081    1,893    1,045   הפעילות מחיצוניים

  

שיעור הכנסות תחום 
  100%  )24%(  9%  24%  21%  19%  33%  18%  הפעילות

  

  1,213  )2,809(    367   1,219     487     497     742     710 עלויות תחום הפעילות

  

רווח מפעולות רגילות 
המיוחס לבעלים של 

  החברה
 139     571     275     216     136     45    1,086   2,468  

  

רווח מפעולות רגילות 
המיוחס לזכויות שאינן 

  מקנות שליטה 
 196     580     309     495     1    97    360     2,038  

  

סך הנכסים המיוחסים 
  64,599  )4,382(  7,322   1,680   13,773   12,698   22,346   11,162   לתחום הפעילות

  

סך ההתחייבויות 
המיוחסות לתחום 

  הפעילות
 203     342     229     463     585     114     43,035   44,971  

  . לדוחות הכספיים 39ומים בדוחות הכספיים המאוחדים ראו ביאור לפרטים אודות ההתאמות שבוצעו לסכ*   

                                

   

  .  1.1. כמפורט בסעיף , החברה מדווחת על מספר מגזרים תפעוליים
  .ח הדירקטוריון"ראו דו, 2012- ו 2013לפירוט אודות השינויים בכל אחד מהפרמטרים דלעיל בשנים 
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  רמים חיצוניים על פעילות החברה ביבה כללית והשפעת גוס .5

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

ם של שוכרי נכסים לעמוד עשויים להשפיע על יכולת, בשיעורי אינפלציה וגורמים אחרים
בהתחייבותם כלפי הקבוצה וכן על יכולת הקבוצה להמשיך ולהשכיר את נכסיה באותן רמות 

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

-ת מאקרולאור העובדה כי הקבוצה פעילה באזורים גיאוגרפיים בעלי מאפייני שוק שונים וסביבו
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 (מובאים במסגרת התיאור של כל אחד מתחומי הפעילות 

כי למאפייני השוק ולסביבה המאקרו כלכלית אין בהכרח , יודגש). ח זה להלן"לדו 11.4.2 - ו 11.2.2
, לפרטים אודות המשבר הפיננסי העולמי. בטווח המיידיהשפעה מהותית ישירה על תוצאות החברה 

   .לדוח הדירקטוריון 1.3ראה סעיף 

  חסמי כניסה    .5.2.

  :סה לתחומי פעילותהלהלן הערכת החברה בדבר חסמי הכני

 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"ניסה לתחומי הפעילות מחייבת ידע וניסיון בעיקר בענף הנדלכ .
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 , תחומי פעילותה של הקבוצה מאופיינים בהתקשרויות עם שוכרי עוגן
  .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
  .קאשר עלול להימשך זמן רב ולרוב תלויה במצב השו, 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;  

 ברמה המקומית והן ברמה הן , רגולטוריים ותנאים נוספים, דמוגרפיים, היבטים כלכליים
  ;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
שכירות באמצעות זה דמי השכירות הנוכחיים למול תנאי השוק והפוטנציאל להגדלת דמי ה

  ;השכרה מחדש

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

 חסינותם הפיננסית והיותם מובילי שוק, תמהיל השוכרים בנכס ובאיזור;  

 רמת הביקוש וההיצע של נכסים מסוג דומה באזור ;  

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

 תנאי הסביבה והפוטנציאל הקיים להעלאת ערכם, ערך הקרקע;  

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

 הפוטנציאל להגדילושיעור הרווח התפעולי מהנכס ו;  

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

  קריטריונים למימוש נכסים .5.5.

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

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

assets");  

 מיצוי פוטנציאל ההשבחה של הנכס או של הפעילות ;  

 ן באיזור מסוים"מימוש הזדמנויות בשוק הנדל;  

  ה ומבנה התחרותגבלות חקיקמ .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 , EQYהחברה המאוחדת  פועלת הקבוצה בעיקר באמצעות, ב"בארה
והמפתחת של מרכזים מסחריים ונכסים  הרוכשת, המנהלת, אשר הינה הבעלים, של ניו יורק
  .  צומחים ופרברים הממוקמים בעיקר באיזורים אורבאניים, קמעונאיים

EQY בעיקר (ב "ארה בצפון מזרח, )בעיקר בפלורידה(ב "פועלת באזורי צמיחה בדרום מזרח ארה
בבעלותה של . )בקליפורניה(וכן בחוף המערבי , )וקונטיקט מרילנד, וסטס'מסצ, יורק-באיזור מדינת ניו

EQY )7-מרכזים מסחריים בגדלים שונים ו 135(מבנים מניבים  142) לרבות נכסים בשליטה משותפת 
  .  בפיתוח וקרקעות להשקעה וכן מרכז מסחרי, ר"מיליון מ 1.7-בשטח בנוי כולל של כ) 5נכסים אחרים

, 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 

תרת וזאת במסגרת רכישת י, EQY -הגדילה החברה את החזקותיה הישירות ב 2012במהלך שנת 
מהציבור והפיכתה לחברה פרטית ) EQYהחזיקה במניות אשר ( Gazit America Inc.  ("GAA")מניות

מהון המניות של  45.2%- החברה מחזיקה בכ, 2013בדצמבר  31ליום ). להלן 7.1כמפורט בסעיף (
EQY להסכם בעלי המניות בין החברה ובין . מזכויות ההצבעה בה 44.8% - ובכLIH ) אשר למיטב
 23.2. ראו סעיף , EQY-בקשר להחזקותיהן ב) EQYיעת החברה מחזיקה בזכויות המירות למניות יד

  . להלן

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

שטחים לשוכרים המוגדרים כשוכרי עוגן  EQYמשכירה , במרבית מרכזי הקניות שבבעלותה
(Anchors) ,השכרת . שר הינם בדרך כלל רשתות סופרמרקטים או רשתות קמעונאיות אחרותא

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

ר המשולמים על ידי "ינם נמוכים משמעותית מדמי השכירות למהמשולמים על ידי שוכרי עוגן ה
  .  שוכרים אחרים

בנוסף לדמי השכירות , מתחייבים השוכרים לשאת, לבין שוכריה EQYבהסכמים בין , 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. זקת שטחים משותפיםשונים וכן הוצאות הח
                                                

  .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 , שרא

וכן מיזם , )וקרן הפנסיה והבריאות של עובדי מדינת קליפורניה First Washington Realty Incהוקמה על ידי חברה קשורה של , ידיעת החברה
מכל אחד מהמיזמים המשותפים והיתרה מוחזקת על ידי השותפים  20%עד  10%-מחזיקה ב  EQYכאשר ,  Advisors DRAמשותף עם  

  .מנהלת את הנכסים בהם מחזיקים כל אחד מהמיזמים המשותפים בתמורה לדמי ניהול  EQY. האמורים
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אך מרכיב זה אינו מהווה חלק מהותי מכלל , פי שיעור מסוים ממחזור ההכנסות של השוכר בנכס
, רוב השוכרים נושאים בעלות שירותים שונים באופן ישיר, כמו כן. מדמי שכירות EQYהכנסותיה של 

-משלמת בגין השירותים והשוכרים מעבירים את התשלום האמור ל EQYכאשר במקרים מסוימים 
EQY.  

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

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

אשר פוטנציאל הצמיחה שלהם מוגבל או אשר אינם , במדיניות ההשקעה שלהשאינם עומדים עוד 
ומשתמשת בתמורה המתקבלת ממכירתם  EQY נכסים של מתאימים מבחינה אסטרטגית לתיק ה

  .להשקעות אחרות או להקטנת היקף החוב שלה

 C&C (US) No. 1הסכם לרכישת חברת  EQYהשלימה , 2011בחודש ינואר , בהתאם למדיניות האמורה
Inc. ("CapCo")  אשר הינה הבעלים של נכסי מקרקעין מניבים בקליפורניה הכוללים מרכזים

 לפרטים. LIHוזאת באמצעות מיזם משותף עם , דירות מגורים ומשרדים רפואיים, משרדים ,מסחריים
בד בבד עם התקשרות הצדדים בהסכם . לדוחות הכספיים) 6('ד9אודות העסקה ותנאיה ראו ביאור 

כמפורט להלן , בהסכם בעלי מניות CSC - ו LIHהחברה וחברות בנות שלה עם  והתקשר, ההשקעה
  .23.2. בסעיף 

מכירת נכסים שאינם בליבת  EQYבמהלך השנים האחרונות השלימה , במסגרת מדיניות זאת, כמו כן
ב בעיקר בדרום מזרח "מיליוני דולר ארה 295-מכרה נכסים בהיקף של כ 2013כאשר בשנת , עסקיה
ובשנת , ב בעיקר בחוף המערבי"מיליוני דולר ארה 71-מכרה נכסים בהיקף של כ 2012בשנת , ב"ארה
  . ב"ב בעיקר בדרום מזרח ארה"מיליוני דולר ארה 600-מכרה נכסים בהיקף של כ 2011

  7,8הפעילות תוצאות תמצית .6.2.

 - ו 2012, 2013 בדצמבר 31 ביום שנסתיימו לשנים הפעילות בתחום הפעילות תוצאות תמצית להלן
2011 :  

  ב"באלפי דולר ארה  ח "באלפי ש         

  לשנה שנסתיימה ביום        

        31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

  
סך הכנסות הפעילות 

    345,457     326,916     335,119   1,235,577   1,260,650   1,210,261   )מאוחד(

  
) הפסדים(רווחים 

  )8,812(    137,525     188,765   )28,776(    530,594     673,813   )מאוחד(משערוכים 

  
רווחי הפעילות 

    229,734     210,989     202,081     823,053     813,252     729,886   )(*)מאוחד(

  
NOI  מנכסים זהים

   -     163,504     168,587    -     630,456     608,734   )מאוחד(

  
NOI  מנכסים זהים

   -    75,367    76,339    -     290,608     275,645   )חלק החברה(

  
    246,963     238,125     242,037     883,374     918,209     874,197   )מאוחד( NOIכ "סה

  
חלק ( NOIכ "סה

    103,490     105,222     109,624     370,182     405,728     395,945   )החברה

  . רוךבנטרול רווחי שיע 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 USהמדווחים לפי 
ואשר  2013  בדצמבר  31ן להשקעה משך תקופה של שנתיים המסתיימת ביום "מנכסי נדל   NOIו סכום משמע" מנכסים זהים  NOI ", ח זה"בדו  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  

    31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

  
   )PPP(תוצר מקומי גולמי 

16,724 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

 16,245 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

 15,534 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

803.2 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

783.3 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

754.3 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

1,239 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

1,206 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

1,169  

מיליארדי 
ב"דולר ארה

2,080.6 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

2,057.9 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

1,958.9 
מיליארדי 
ב"דולר ארה

דולר  PPP(  52,839(תוצר לנפש   
  ב"ארה

דולר  51,704 
  ב"ארה

דולר  49,797 
  ב"ארה

40,980  
ב"דולר ארה

דולר 39,761
  ב"ארה

 39,587 
ב"דולר ארה

דולר 62,904
  ב"ארה

דולר 61,526
  ב"ארה

דולר 56,969
  ב"ארה

דולר 54,324
  ב"ארה

דולר 52,902
  ב"ארה

דולר 51,971
  ב"ארה

  PPP( 2.95%  4.58%  3.85%  3.35%  3.85%  2.47%  2.8%  3.1%  2.9%  3.8%  5.1%  4.3%(שיעור צמיחה בתוצר המקומי   

  PPP( 2.20%  3.83%  3.11%  1.76%  0.46%  1.29%  2.2%  2.6%  2.4%  3.0%  1.8%  3.4%(צר לנפש שיעור צמיחה בתו  

  3.2%  2.1%  1.5%  2.7%  2.1%  1.5%  3.2%  2.1%  1.9%  3.07%  1.79%  1.18%  שיעור אינפלציה  

על חוב הנומינאלית התשואה    
  3.5%  4.3%  3.6%  4.55%  4.12%  4.97%  5%  5%  4.15%  0.78%  0.41%  1.64%  (**)ממשלתי לטווח ארוך

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

לדולר  ח"ששער חליפין דולר   
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3.808  3.725  3.480  (****) בדצמבר 31ליום  ב"ארה

  11.8%  10.4%  8.3%  8.4%  8.2%  7.0%  9.9%  8.0%  6.2%  9.1%  8.1%  7.4%  (*****)שיעור אבטלה   

 IMF - International Monetary Fund - World Economicקרן המטבע הבינלאומית  -ב "ביחס לארה: ם הבאיםפרסומיההנתונים בטבלה להלן הינם על פי , אלא אם יצוין להלן אחרת(*) 
Outlook Database, October  2013    ; ביחס לפלורידה -  Enterprise Florida Inc )www.eFlorida.com( , US Bureau of Labor Statistics; ביחס לקליפורניה-  State of California – Department of 

Industrial Relations ; ביחס לניו יורק–US Bureau Of Labor Statistics.  נתוני תחזית על פי ה –יורק - קליפורניה וניו, בפלורידה 2013ביחס לנתוני - US Government Revenue.  

ביחס ; 2011-2013 של כל אחת מהשנים בדצמבר 31ליום ) www.treasury.gov(שנים  30בהתייחס לאגרות חוב לתקופה של ,   US Department of Treasury-על פי ה -ב "ביחס לארה(**) 
על פי פרסומי ממשלת קליפורניה בהתייחס  -ביחס לקליפורניה ; 2014בפברואר  21שנים ליום  30ל ח ממשלתי של פלורידה לתקופה ש"בהתייחס לאג  .FMS Bonds Inc  על פי - לפלורידה 

 2012בדצמבר  18, 2013בדצמבר  26שנים נכון ליום  25 -ח מדינת ניו יורק לתקופה של כ"תשואת אג emma.msrb.org - על פי ה –יורק  - ביחס לניו; 2014בפברואר  27שנים ליום  20 - ח ל"לאג
  .בהתאמה, 2012בינואר  4 -ו

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

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

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

קצב השיפור , עדה לשיפור הדרגתי מתמשך בתנאים הכלכליים EQYהייתה  2013שנת  לאורךש בעוד
תחרות גוברת , במדד אמון הצרכנים תנודתיות, כמו כן. הכלכלי היה שונה בין אזורי פעילותה השונים

וגבלת להון המשיכו לאתגר מכירות באמצעות האינטרנט ונגישות מגידול ב, מטעם קמעונאיים גדולים
, EQYלהערכת  .צפון ומרכז פלורידהוב ב"ארה במיוחד בשווקים מסוימים בדרום מזרח, שוכרים קטנים

שלה בשווקים אורבאניים איכותיים בשילוב עם היעדר זמינות  הנכסים תיק הצמיחה והגיוון של המשך
 השפעותיהם את לקזז לה לסייע ימשיכו, נכסים באזורי הפעילות הרלבנטיים המגבילה את התחרות

     .עסקיה על כאמור אתגרים של

  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 המאזני כאמור  וצדדים שלישיים המוצגים בשיטת השווי.  

  יםמניב מבניםשטחי  .6.4.1.

באלפי ( 2012 -ו 2013בדצמבר של השנים  31ליום  EQYמבנים מניבים של להלן פרטים אודות שטחי 
  :              11,12, 10)ר"מ

  אזור   

כ שטחי "סה
מבנים 
  מניבים

31.12.2013  31.12.2012  

  

   

אחוז מסך 
שטחי 
 המבנים
  המניבים

   

אחוז מסך 
שטחי 

המבנים 
  המניבים

    476   במאוחד   דרום פלורידה  
30.6%  

 521    
29.5%  

    237     215   חלק החברה      

    288   במאוחד   צפון פלורידה  
18.5%  

 306    
17.3%  

    139     130   חלק החברה      

    299   במאוחד   ב"דרום מזרח ארה  
19.2%  

 484    
27.4%  

    220     135   החברה חלק      

    264   במאוחד   ב"צפון מזרח ארה  
17.0%  

 225    
12.7%  

   98     119   חלק החברה      

    227   במאוחד   חוף מערבי  
14.7%  

 232    
13.1%  

    102     100   חלק החברה      

   1,554   במאוחד   כ"סה  
100%  

 1,768   
100%  

       796    699  חלק החברה      

                                                
ם הינם נתונים כפי שנכללים בדוחות הכספיי 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'ג, אלבמה, במדינות דרום קרולינה  EQY כוללת את המבנים המניבים של " ב"דרום מזרח ארה"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל 10
   .יניה'לואיזיאנה ווירג, יינהקרול 

   .קונטיקט ומרילנד , וסטס'מסצ, במדינות ניו יורק  EQY כוללת את המבנים המניבים של " ב"צפון מזרח ארה"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל  11
   . בקליפורניה ואריזונה  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 ( 2012 - ו 2013בדצמבר בשנים  31ליום  EQYלהלן נתונים אודות שווי המבנים המניבים של    
  ): ב''דולר ארה

  אזור   
שווי הוגן 

 מבנים מניבים

31.12.2013  31.12.2012  

  
   

אחוז מסך שווי 
המבנים 
  המניבים

   
י אחוז מסך שוו

המבנים 
  המניבים

  28.9%   1,061,864   27.4%   1,039,052   במאוחד   דרום פלורידה  

       482,501        469,213  חלק החברה      

  9.6%    354,900   10.3%    391,379   במאוחד   צפון פלורידה  

       161,218        176,711  חלק החברה      

  13.6%    500,203   9.2%    347,561   במאוחד   ב"דרום מזרח ארה  

       227,443        157,076  חלק החברה      

  24.6%    904,275   29.5%   1,117,232   במאוחד   ב"צפון מזרח ארה  

       402,706        505,095  חלק החברה      

  23.3%    858,924   23.6%    895,092   במאוחד   חוף מערבי  

       389,485        404,667  חלק החברה      

  100%  13,738,060   100%  13,156,186   במאוחד   )ח"באלפי ש(כ "סה  

      6,209,297       5,944,997  חלק החברה      

  
.6.4.3.  NOI                 
  ): ב''באלפי דולר ארה( 2011 -ו 2012, 2013לשנים  EQYשל  NOIלהלן נתונים אודות    

  אזור   

NOI  

2013   2012   2011   

  

   

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
  המניבים

   

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
  המניבים

   

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
  המניבים

  
דרום פלורידה

   68,664   במאוחד 
28.3%  

 72,960   
30.6%  

 70,433   
28.5%  

   29,547    32,226    31,081   חלק החברה   

  
 צפון פלורידה

   29,467   במאוחד 
12.2%  

 30,773   
12.9%  

 41,372   
16.8%  

   17,349    13,589    13,336   חלק החברה   

דרום מזרח   
  ב"ארה

   33,799   במאוחד 
13.9%  

 42,408   
17.8%  

 63,070   
25.5%  

   26,330    18,739    15,309   חלק החברה   

צפון מזרח   
  ב"ארה

   56,406   במאוחד 
23.3%  

 39,226   
16.4%  

 27,774   
11.2%  

   11,651    17,343    25,562   חלק החברה   

  
  חוף מערבי

   54,154   במאוחד 
22.3%  

 53,190   
22.3%  

 44,271   
18.0%  

   18,596    23,517    24,541   חלק החברה   

באלפי (כ "סה  
  )ח"ש

  875,836   במאוחד 
100%  

 919,874  
100%  

 883,219  
100%  

     370,118   406,476   396,684  חלק החברה   
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                 שערוך) הפסדי(רווחי   6.4.4
  ):ב"באלפי דולר ארה( 2011-2013לשנים  EQYשערוך של ) הפסדי(להלן נתונים אודות רווחי    

  אזור   
רווחי 

) הפסדי(
  שערוך

2013   2012   2011   

  

   

אחוז מסך 
רווחי  

) הפסדי(
  שערוך

   

ז מסך אחו
רווחי  

) הפסדי(
  שערוך

   

אחוז מסך 
רווחי  

) הפסדי(
  שערוך

  
 דרום פלורידה

   56,037   במאוחד 
29.7%  

 39,855   
28.6%  

 10,178   
)44.1%(  

   4,583    18,348    25,326  חלק החברה   

  
 צפון פלורידה

   21,335   במאוחד 
11.3%  

 2,835   
2.0%  

)31,776(  
137.5%  

  )14,195(   1,284    9,641  חלק החברה   

דרום מזרח   
  ב"ארה

  )1,872(  במאוחד 
)1.0%(  

 5,362   
3.8%  

)26,707(  
115.6%  

  )11,810(   2,495   )837( חלק החברה   

צפון מזרח   
  ב"ארה

   88,129   במאוחד 
46.7%  

 45,839   
32.9%  

)4,301(  
18.6%  

  )1,887(   21,147    39,938  חלק החברה   

  
  חוף מערבי

   24,913   במאוחד 
13.3%  

 45,624   
32.7%  

 29,503   
)127.6%( 

   13,090    21,245    11,141  חלק החברה   

באלפי (כ "סה  
  )ח"ש

  673,020   במאוחד 
100.0% 

 538,275  
100%  

)75,444( 
100.0% 

 )33,370(  248,923   304,161  חלק החברה   
 
  ר"ם למדמי שכירות ממוצעי .6.4.5.

בדולר (  2012 -ו 2013לשנים  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 , סלרבות בהתאם לשטח המושכר ותקופת השכירות בנכ, השוכרים והנכסים השונים

  .בתנאי השכירות של שוכרי העוגן לבין שוכרים אחרים

  :לשנה שנסתיימה ביום  אזור   

  31.12.2013  31.12.2012  

  
דמי שכירות 
  ממוצעים

דמי שכירות 
 מינימאליים 

דמי שכירות 
מקסימאליים 

דמי שכירות 
  ממוצעים

דמי שכירות 
 מינימאליים 

רות דמי שכי
מקסימאליים 

   31.83    7.87    16.83    30.19    8.48    17.91   דרום פלורידה  

   25.29    6.47    12.95    24.87    3.75    13.43   צפון פלורידה  

   24.43    4.58    10.89    30.45    5.06    11.90  ב "דרום מזרח ארה  

   124.76    9.03    25.91    125.89    9.43    28.90   ב"צפון מזרח ארה  

       47.97    6.29    30.02    47.90    16.88    29.72   חוף מערבי  

                                                
ולמעט הכנסות ', דמי ניהול וכו, חניה, לרבות דמי שכירות(משמעם סך ההכנסות מהנכס בתקופה " דמי שכירות ממוצעים", ח זה"ובד 13

  .למעט שטחי חניה, ר שהושכר בנכס באותה התקופה"חלקי גודל השטח הממוצע במ, )הנובעות משערוך נכסים או ממכירתם



  מ"גלוב בע-גזית
  תיאור עסקי החברה

  

16  

  

  שיעורי תפוסה ממוצעים  .6.4.6.

ושיעורי התפוסה הממוצעים בכל 2013בדצמבר  31ליום  EQYלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של    
  :2012 - ו 2013אחת מהשנים 

  (*) 2012לשנת   (*) 2013 לשנת  ליום    אזור   

        31.12.2013        

  92.4%  92.3%  92.2%  דרום פלורידה  

  86.3%  86.7%  82.8%  צפון פלורידה  

  89.3%  89.9%  92.6%  ב "דרום מזרח ארה  

  98.5%  98.5%  98.7%  ב"צפון מזרח ארה  

  93.7%  93.6%  97.5%  חוף מערבי  

   .הרלבנטית חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון קלנדרי בשנה  שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת*   
  
  מספר המבנים המניבים  .6.4.7.
  :2012 - ו 2013בדצמבר בשנים  31ליום  EQYלהלן נתונים אודות מספר המבנים המניבים של    

  ליום  אזור   
         31.12.2013  31.12.2012  
   48   42  דרום פלורידה   

   30   27  צפון פלורידה   

   49   28  ב "דרום מזרח ארה   

   21   25  ב"צפון מזרח ארה   

   13   12  חוף מערבי   

   161   134  כ"סה   
 
  שיעורי תשואה ממוצעים  .6.4.8.

   
- ו 2013בדצמבר בשנים  31ליום  EQYלהלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים בפועל של 

  ):ים בסוף השנהלפי שווי הנכס( 2012

  ליום  אזור   

         31.12.2013  31.12.2012  

  6.64%  6.25%  דרום פלורידה   

  8.67%  7.11%  צפון פלורידה   

  8.35%  8.22%  ב "דרום מזרח ארה   

  5.93%  5.31%  ב"צפון מזרח ארה   

     6.22%  5.97%  חוף מערבי   
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  (*)  מים הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתו  .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
2014  

   73     139    -     208,899   1רבעון 

   37     104    -     206,919   2רבעון   

   59     100    -     206,348   3רבעון   

   53     118    -     204,401   4רבעון   

    180     379    -     768,731   2015שנת   

    220     375    -     644,341   2016שנת   

    153     298    -     546,423   2017שנת   

    591     607    -    2,788,721   ואילך 2018שנת   

   1,366    2,120    -    5,574,783   כ"הס  
 לשוכרים שהוענקו אופציותהנהלת החברה אינה סוקרת באופן שוטף את נתוני ההכנסות הצפויות תחת הנחת מימוש   *

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

, השוכרים לשאת גם בתשלום חלק יחסי של הוצאות בגין הנכס מתחייבים, לבין שוכריה  EQYבין פי מרבית ההסכמים 
במרבית , כמו כן. סותיהמכלל הכנ, בהתאמה, 27.3% - וכ 29.3%-כ, 31.2% -כהיוו  2011 -ו 2012, 2013 יםאשר בשנ

 2012  ,2013שנים ההסכמים נקבעים דמי השכירות גם על פי שיעור מסוים ממחזור ההכנסות של השוכר בנכס אשר ב
  . EQYמכלל הכנסותיה של  בהתאמה 1.2% -וכ 1.8% -כ, 1.7% -כהיוו  2011 -ו

   
  נתונים מצרפיים אודות מבנים מניבים בהקמה בתחום הפעילות    .6.6.

   
אשר סווגו כמבנים מניבים בהקמה בדוחות הכספיים של EQYלהלן נתונים מצרפיים אודות נכסים של 

  (*): 2011-2013החברה לשנים 

  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור   

        31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

  צפון  
  מזרח
  ב "ארה

   1    1    1   מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

  

בתום התקופה ) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה
   31    12    14   )ר"באלפי מ(

  
כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה

   39,349    2,196    15,981   )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(

  
הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום 

    102,500    9,668    34,883   )ב"באלפי דולר ארה) (במאוחד(התקופה 

  
) אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת 

   64,758    20,281    26,016   )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(

  

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

  )ב"אלפי דולר ארה(
 38,541    45,281    71,844   

  
ו נחתמו הסכמי שיעור מהשטח הנבנה לגבי

  56.4%  0.0%  48.6%  שכירות 

  
באלפי ) (מאוחד) (אומדן(הכנסה שנתית צפויה 

   16,704    -    -   ) (**)ב"דולר ארה

  
אשר ההתייחסות אליהם הינה, אינה כוללת נכסים המצויים בפיתוח מחדש" נכסים מניבים בהקמה"ההתייחסות ל  *

  .במסגרת נכסים מניבים

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

       . או יותר מסך שטחיהם 50%ושנחתמו הסכמים להשכרת 
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  נתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום הפעילות  .6.7.
ן "של החברה כנדלהמסווגות בדוחות הכספיים ( EQYלהלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות של    

     ): להשקעה

  ליום  פרמטרים  אזור   

  31.12.2013 31.12.2012 

  

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום  דרום פלורידה
   6,200    5,600   )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(התקופה 

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

  
לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

   11    11   ) ר"באלפי מ(

  

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום  צפון פלורידה
   11,975    12,000   )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(התקופה 

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

  
לפי תוכניות מאושרות , בניה בקרקעותכ זכויות "סה

   20    20   ) ר"באלפי מ(

  

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום  ב"דרום מזרח ארה
   8,175    3,900   )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(התקופה 

    344     336   )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה  

  
לפי תוכניות מאושרות  ,כ זכויות בניה בקרקעות"סה

   60    51   )ר"באלפי מ(

  

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום  ב"צפון מזרח ארה
   2,232    -   )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(התקופה 

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

  
לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

   7    -   )ר"באלפי מ(

  

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום   חוף מערבי
   6,910    4,000   )ב"באלפי דולר ארה) (מאוחד(התקופה 

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

  
לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

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

  : 2011 -ו 2012, 2013בכל אחת מהשנים  EQYלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי    

  לשנה שנסתיימה ביום  אזור   

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

  

דרום 
  פלורידה

  נכסים
  שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 נכסים מניבים 6   -    3   הבתקופ

  

תמורה ממימוש נכסים 
) מאוחד(שנמכרו בתקופה 

  )ב"באלפי דולר ארה(
 40,275    -    90,723   

  

שטח נכסים שנמכרו 
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 

  )ר"מ
 17    -    49   

  

NOI  של נכסים שנמכרו
באלפי דולר ) (מאוחד(

  )ב"ארה
 1,190    -    4,571   

  

שנרשם בגין מימוש) דהפס(
באלפי ) (מאוחד(הנכסים 

  )ח"ש
)4,916(   -   )2,272(  

  

 נכסים
  שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
  נכס מניב 1   -   -  בתקופה

  

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

 -    -    55,767   

  

NOI  של נכסים שנרכשו
באלפי דולר ) (מאוחד(

  )ב"ארה
 -    -    631    

  

שטח נכסים שנרכשו 
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 

  )ר"מ
 -    -    11   

  

  צפון
  פלורידה

  נכסים
  שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
   14    -    6   בתקופה

  

תמורה ממימוש נכסים 
) מאוחד(שנמכרו בתקופה 

  )ב"באלפי דולר ארה(
 50,800    -    140,844    

  

שטח נכסים שנמכרו 
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 

  )ר"מ
 48    -    135    

  

NOI  של נכסים שנמכרו
באלפי דולר ) (מאוחד(

  )ב"ארה
 1,654    -    9,622   

  

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

  )ח"ש
)4,721(   -   )7,965(  

  

 נכסים
  שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
   -    -    1   בתקופה

  

כשו עלות נכסים שנר
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 
  )ב"דולר ארה

 3,049    -    -   

  

NOI  של נכסים שנרכשו
באלפי דולר ) (מאוחד(

  )ב"ארה
 -    -    -   
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  לשנה שנסתיימה ביום  אזור   

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

      

שטח נכסים שנרכשו 
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 

  )ר"מ
 3    -    -   

  

  חדרום מזר
  ב"ארה

  נכסים
  שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
נכסים מניבים 23 נכסים מניבים 5נכסים מניבים 21  בתקופה

  

תמורה ממימוש נכסים 
) מאוחד(שנמכרו בתקופה 

  )ב"באלפי דולר ארה(
 158,810     17,360    273,903    

  

שטח נכסים שנמכרו 
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 

  )ר"מ
 183     46    228    

  

NOI  של נכסים שנמכרו
באלפי דולר ) (מאוחד(

  )ב"ארה
 4,853    1,389    22,106   

  

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

  )ח"ש
)19,571(  )2,537(  )14,577(  

  

  צפון מזרח
  ב"ארה

  נכסים
  שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
   1    -    -   בתקופה

  

תמורה ממימוש נכסים 
) מאוחד(בתקופה שנמכרו 

  )ב"באלפי דולר ארה(
 -    -    14,322   

  

שטח נכסים שנמכרו 
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 

  )ר"מ
 -    -    9   

  

NOI  של נכסים שנמכרו
באלפי דולר ) (מאוחד(

  )ב"ארה
 -    -    1,620   

  

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

  )ח"ש
 -    -   )748(  

  

 סיםנכ
  שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
 נכסים מניבים 4   7    5   בתקופה

  

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

 92,129    176,148     184,432    

  

NOI  של נכסים שנרכשו
באלפי דולר ) (מאוחד(

  )ב"ארה
 1,130    4,427    2,345   

  

שטח נכסים שנרכשו 
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 

  )ר"מ
 18    37    34   
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  לשנה שנסתיימה ביום  אזור   

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

  

  נכסים  חוף מערבי
  שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 נכסים מניבים 3  נכס מניב 1  נכס מניב 2  בתקופה

  

תמורה ממימוש נכסים 
) מאוחד(שנמכרו בתקופה 

  )ב"באלפי דולר ארה(
 45,325    53,829    78,839   

  

שטח נכסים שנמכרו 
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 

  )ר"מ
 30    12    35   

  

NOI  של נכסים שנמכרו
באלפי דולר ) (מאוחד(

  )ב"ארה
 2,327    943     3,158   

  

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

  )ח"ש
)7,032(  )5,564(  )3,235(  

  

 נכסים
  שנרכשו

פר נכסים שנרכשו מס
   15    2    1   בתקופה

  

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

 32,104    117,158     745,672    

  

NOI  של נכסים שנרכשו
באלפי דולר ) (מאוחד(

  )ב"ארה
 367     5,287    43,313   

  

שטח נכסים שנרכשו 
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 

  )ר"מ
 15    24    353    
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  ון אנושי ה .6.9.

עובדים במשרה מלאה  168) ולחברות בנות בבעלותה המלאה( EQY-ל, 2013בדצמבר  31נכון ליום 
; 17–חשבונאות ; 6 -וגזברות כספים ; 10 –הנהלה : על פי החלוקה הבאה, )2012עובדים בשנת  177(

; 6 –ב "איזור מערב ארה; 15 - לורידהאיזור פ; 5–ב "איזור דרום מזרח ארה; 5 - ב"איזור צפון מזרח ארה
מחלקת פיתוח ; 1 - שיווק; 5–מנהלה ; 8 –מחלקה משפטית ; 7–מערכות מידע ; 3 –משאבי אנוש 

  .  36–מחלקת ניהול נכסים ; 36–הנהלת חשבונות נכסים ; 2 –מחלקת ניהול תיק נכסים ; 6–ובנייה 

חלקם על בסיס חוזי , EQYאה של או בחברות בנות בבעלות מל 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-וכניות תגמול בניירות ערך בת .6.9.1.

   2000תוכנית תגמול בניירות ערך משנת  )א(

, ")2000תוכנית : "להלן, אשר תוקנה מעת לעת( 2000ת תוכנית תגמול בניירות ערך משנת במסגר
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 . EQYועדת התגמול או דירקטוריון 

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 10על 

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

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

ואשר טרם (אשר הוקצו  EQYכתבי אופציה למניות  אלפי 2,985- ישנם כ, 2013בדצמבר  31נכון ליום 
מתוכם (ב למניה "ר ארהדול 21.53במחיר מימוש ממוצע של , 2000על פי תוכנית ) מומשו או פקעו

ולגבי היתרה טרם חלפו תקופות , האמורמיליוני כתבי אופציה ניתנים למימוש במועד  2,826
אלפי מניות שהוקצו כמניות חסומות על פי תוכנית  857נכון למועד האמור קיימות , כמו כן). ההבשלה

בגין  EQY-יבידנד המתקבל מזכאי לד, כי כל מחזיק במניות חסומות, יצוין. ואשר טרם הבשילו, 2000
 תלויות ביצועים חסומות אלפי מניות 800הקצתה  EQYבנוסף . אותן מניות חסומות גם טרם הבשלתן

' ג9 לפרטים נוספים ראו ביאור . אשר אינן זכאיות לדיבידנד ולזכויות הצבעה, לנושאי משרה שלה
  .לדוחות הכספיים

   2004תוכנית רכישת מניות על ידי עובדים משנת   )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
  . צע בבורסהוביחס למחיר הממ

  אשראי ומימון .6.10.

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

 434 -היה כ, 2013בדצמבר  31המובטחות בשעבודים ליום  EQYסך ההלוואות של  -משכנתאות .6.10.2.
-כ(ב "מליון דולר ארה 444-היה כ, 2012בדצמבר  31ליום ; )ח"מיליון ש 1,508- כ(ב "מיליון דולר ארה

  ). ח"מיליון ש 1,937-כ(ב "מיליון דולר ארה 507- היה כ, 2011בדצמבר  31וליום  ;)ח"מליון ש 1,657

קווי אשראי מתחדשים שאינם מובטחים ממוסדות  EQY -ל -מימון נוסף ממוסדות פיננסיים .6.10.3.
 31נכון ליום , בהתאם לתנאי קווי האשראי(ב "מיליון דולר ארה 580בנקאיים בהיקף כולל של 

 31מתוכם נכון ליום , )ב"מיליון דולר ארה 414רשאית לנצל מתוכם  EQYהיתה  2013בדצמבר 
 250 של הלוואה לא מובטחת בסך EQY -ל, כמו כן. ב"מיליון דולר ארה EQY  91ניצלה  2013בדצמבר 

  . ב"מיליון דולר ארה

בסך , יםאשר אינן מובטחות בשעבוד, אגרות חוב EQY -ל 2013בדצמבר  31נכון ליום  -אגרות חוב .6.10.4.
אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע . אגרות חוב. נ.ב ע"מיליון דולר ארה 731 - של כ
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 6.10.1ראו סעיף אגרות החוב דירוג ל. 2022 עד 2015ותיפרענה בין השנים  6.25% -ל 3.75%בין 
   .לעיל

  סיכום יתרות .6.10.5.

 21 -של משכנתאות בסך של כ פותכולל חלויות שוט(להלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך 
אלפי דולר  33 - בסך של כ והלוואות המיוחסות לנכסים המיועדים למימוש ב"מיליון דולר ארה

לא כולל הלוואות של שותפויות המוצגות בשיטת השווי (שהתקבלו למימון פעילותה  EQYשל ) ב"ארה
  :(*)2013בדצמבר  31נכון ליום , )המאזני

   
באלפי דולר ( יתרה   

  )ב"ארה
שיעור ריבית 

  (**)משוקלל

תקופת פירעון 
ממוצעת 

  )(***)שנים(

  

הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית קבועה 
   4.3   5.99%    434,401   (****)מובטחות בשעבוד

  

הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית 
   4.2   2.67%    338,636   (*****)משתנה שאינן מובטחות בשעבוד

  

ות חוב בריבית קבועה שאינן מובטחות אגר
   5.3   5.02%    726,688   (******)בשעבוד

  
  -   -   1,499,725   כ"סה

  

 EQYהנתונים המוצגים בסעיף זה הינם נתונים כפי שמופיעים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ולא בדוחות   *
  .US GAAPהמדווחים לפי 

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

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

  . הלוואות המיועדות לשימוש ייחודי שניטלו למימון נכסי המקרקעין  ****   

  .ב קיימת עסקה לקיבוע שיעור הריבית"מיליון דולר ארה 250בגין   *****   

  .מיועדות לשימוש ייחודי הלוואות אשר אינן  ******   

  
  מות מידה פיננסיות   א .6.10.6.

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

  .כספייםלדוחות ה 2ד22המידה הפיננסיות כאמור ראה באור 

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

ותה והחברות הבנות שבבעל EQYעומדות , ח זה"וסמוך למועד אישור דו, 2013בדצמבר  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 , FCRפועלת הקבוצה באמצעות החברה המאוחדת , בקנדה
בעיקר מרכזים מסחריים , ן מניב"המנהלת והמפתחת של נדל, אשר הינה הבעלים, (TSX)טורונטו 

הממוקמים בעיקר , וריים המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות קמעונאיות אחרותשכונתיים ואז
במזרח קנדה בקוויבק ובמערב , באונטריו, פועלת בעיקר במרכז קנדה FCR. באזורים אורבניים צומחים

 2.2- מבנים מניבים בשטח בנוי כולל של כ 160ובבעלותה , קנדה באלברטה ובבריטיש קולומביה
  . מרכזים מסחריים בפיתוח וקרקעות להשקעה 4ר וכן "מיליון מ

. )בדילול מלא FCR )41.2%מהון המניות של  45.2%- מחזיקה החברה בכ, 2013בדצמבר  31ליום 
  .להלן 23.3. ראו סעיף , FCR-להסכם בעלי המניות בין החברה ובין אלוני חץ בקשר להחזקותיהן ב

הסמוכים למרכזיה המסחריים , גורים בפיתוחשני פרויקטים למ  FCR-ל, בנוסף למרכזיה המסחריים
המוחזק על ידי כל אחד מהצדדים , באמצעות מיזם משותף עם צד שלישי העוסק בתחום המגורים(

נמכרו  2013בדצמבר  31מתוכן ליום , יחידות דיור 246הכוללים בשלב הראשון , )50%בשיעור של 
יחידות דיור ושטחים  500צפוי לכלול השלב השני . כאשר כמעט כולן אוכלסו, יחידות דיור 240

  .  קמעונאיים

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

בצע רכישות סלקטיביות של נכסים המשיך ולבכוונתה ל, FCR כחלק 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, תשלום הוצאותנדרש  FCRבגין כל אחד מהנכסים שבבעלות 
  FCRבהסכמי השכירות מחייבת ). 'ביטוח וכו, תחזוקה, ניקיון(הוצאות בגין אחזקת הרכוש המשותף 

הקובעות , בשל תניות בהסכמי השכירות, אולם. את השוכרים לשאת בחלק מהעלויות האמורות
ה גובה מדייריה את כל ההוצאות האמורות והיא אינ FCR, תקרות תשלום בנוגע לנשיאה בהוצאות

  .נושאת בעצמה בהפרש

 Promed   את מלוא הון המניות של GAA - מ FCRהושלם הסדר במסגרתו רכשה , 2012אוגוסט חודש ב
Properties (CA), Inc. ")ProMed CA(",  חברה בת בבעלותה המלאה שלGAA , 12אשר היו בבעלותה 

 FCR -ו GAAבנכס שהוחזק על ידי )  50%(ים מסחריים וכן יתרת הזכויות מבני משרדים רפואיים ונכס
שנרכשו על  ProMed CA בגין נכסי GAAאת התחייבויותיה של  FCRוכן לקחה על עצמה , במשותף

בד בבד עם ההסדר האמור רכשה החברה . GAA -ל FCRמיליון מניות  5.5 -בתמורה להקצאת כ, ידה
 -מיליון דולר קנדי ולכ 24.6 - כשל בתמורה למזומן בסך , זקו על ידהשלא הוח GAAאת יתרת מניות 

, ProMed CA כחלק מהתמורה בגין רכישת FCRאשר הוקצו על ידי ( FCRמיליון מניות רגילות של  1.5
  ).כמפורט לעיל
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                 תמצית תוצאות הפעילות  .7.2.

2011 -ו 2012, 2013בדצמבר  31תיימו ביום להלן תמצית תוצאות הפעילות בתחום הפעילות לשנים שנס   
  )(*):ח ובאלפי דולר קנדי''באלפי ש(

  באלפי דולר קנדי  ח "באלפי ש         

  לשנה שנסתיימה ביום        

        31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

  
סך הכנסות הפעילות 

    522,998     579,466     631,605    1,892,939    2,237,241    2,215,584   )מאוחד(

  
רווחים משערוכים 

    465,361     286,777    56,086    1,684,328    1,103,398     199,916   )מאוחד(

  
רווחי הפעילות 

    318,131     341,716     368,368    1,151,443    1,319,130    1,292,403   )(**)מאוחד(

  
NOI   מנכסים זהים

   -     267,878     277,851   -   1,033,580     974,812   )מאוחד(

  
NOI  מנכסים זהים

   -     129,508     125,991   -    499,694     442,025   )חלק החברה(

  
    337,770     369,347     398,010    1,222,525    1,426,309    1,302,865   )מאוחד( NOIכ "סה

  
חלק ( NOIכ "סה

    166,618     178,570     180,476     580,699     689,001     590,779   )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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  זורים גיאוגרפייםנתונים כלכליים בדבר א .7.3.
  :FCR ביחס לאיזורים העיקריים בהם מתבצעת פעילותה של (*)להלן מאפיינים מאקרו כלכליים

  

  מערב קנדה  קוויבק -מזרח קנדה   אונטריו -מרכז קנדה    קנדה  

  בריטיש קולומביה  אלברטה        

  לשנה שנסתיימה ביום

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

תוצר מקומי גולמי 
)PPP((***)  

1,518.1 
מיליארדי 

דולר 
 ב"ארה

 1,473.8 
 מיליארדי

דולר 
 ב"ארה

1,424.1  
 מיליארדי

דולר 
 ב"ארה

(**)  

 676,589 
 מיליוני
דולר 
   ב"ארה

645,561 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

(**)  

 358,976 
 מיליוני
דולר 
 ב"ארה

345,842 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

(**)  

 312,871 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

295,276 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

(**)  

 220,680 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

217,749 
 מיליוני
דולר 
  ב"ארה

 )PPP(תוצר לנפש 
(***)  

43,145.6 
דולר 
  ב"ארה

 42,316.5 
דולר 
  ב"ארה

 41,351.1 
דולר 
  ב"ארה

(**)  
  50,211 

דולר 
 ב"ארה

48,298 
דולר 
  ב"ארה

(**)  
 44,210 

דולר 
  ב"ארה

43,349 
דולר 
  ב"ארה

(**)  
 79,070 

דולר 
 ב"ארה

78,155 
דולר 
  ב"ארה

(**)  
 48,367 

דולר 
  ב"ארה

47,579 
דולר 
  ב"ארה

שיעור צמיחה 
בתוצר המקומי 

)PPP(  
3.01%  3.49%  4.54%  (**)  4.8% 3.3%   (**)  3.80% 4.66%   (**)  5.96% 8.95%  (**)  1.35% 4.54%  

שיעור צמיחה 
בתוצר לנפש 

)PPP(  
1.96%  2.33%  3.44%  (**)  4.0%  4.3%   (**)  1.99% 7.31%   (**)  1.17%  10.3%  (**)  1.66% 6.1%  

  2.40%  1.1%  0.0%  2.4%  1.1%  2.7%   3%  2%  1.1%   3.1%  1.4%  1.6%  2.66%  0.94%  1.52%  שיעור אינפלציה

התשואה  על חוב 
ממשלתי לטווח 

  (****) ארוך
3.24%  2.26%  2.41%  3.23%  2.96%  2.79%   3.45%  2.96%  2.97%   3.05%  2.70%  2.39%  3.07%  2.81%  2.82%  

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 
(******)  

0.935  1.003  0.980  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

על פי  –אלברטה ובריטיש קולומביה , קוויבק, ביחס לאונטריו; IMF( ,2013 October  ,World Economic Outlook Database(קרן המטבע העולמית  -ביחס לקנדה : ם הבאיםפרסומיההנתונים בטבלה להלן הינם על פי , אלא אם יצויין להלן אחרת* 
   .2013בדצמבר  20פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקנדה ליום 

  .מידע כאמור טרם פורסם, למיטב ידיעת החברה** 

  .PPPולא במונחי  נתוני התוצר המקומי הגולמי והתוצר לנפש ביחס למחוזות בקנדה הינם במונחי דולר אמריקאי*** 

  Canadian Fixed Income - על פי פרסום של ה –ולבריטיש קולומביה לאלברטה  ,לאונטריו, בקיווהנתונים ביחד לק ;2013בדצמבר  31ומעלה נכון ליום  שנים 10- בהתייחס לאגרות חוב ל,  Bank of Canada על פי  –ביחס לנתונים אודות קנדה ****  
  . 2014בפברואר  25ליום  )שנים 9(ובריטיש קולומביה ) שנים 9(אלברטה , )שנים 10(קוויבק , )שנים 10(אונטריו ח ממשלתי של "תשואת אג

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

  .Oandaעל פי נתוני ****** 
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   נתונים מאקרו כלכליים נוספים  

על אף , וזאת בצל אי הוודאות הקיימת, כלכלת קנדה צומחת בקצב מתון, 2013בדצמבר  31ליום נכון 
אי הוודאות באווירה הכלכלית הגלובלית נותרה גבוהה והכרזת . ב"הסימנים לצמיחה חיובית בארה

ב ביחס לצמצום היקף הרכישות החוזרות של אגרות החוב שלו השפיעה "הבנק הפדראלי בארה
חלה  אולם ,נגישיםבקנדה ההון והחוב  שווקי  ,יחד עם זאת. עלות החוב לטווח ארוך לאחרונה על

   . עלייה בעלויות הגיוס

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

אך גם מגדיל  FCRבאופן שמביא הזדמנויות חדשות בפני , FCRלהצבתם מחדש של השוכרים בשווקי 
לרבות השפעת התקשרות , עדה למגמת שינוי בהרגלי הצריכה FCR, בנוסף. את התחרות באזור

וכן לכך שאוכלוסיית קנדה הינה אוכלוסיה מתבגרת אשר צרכיה , האלחוטית והקמעונאות ברשת
  .    נוחות ושירותים, קדו בעיקר בצורכי בריאותיתמ

   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 מאזניוצדדים שלישיים המוצגים בשיטת השווי ה.  

 תםתחת מרכז קנדה להצג תםאת הנכסים הממוקמים באוטווה מהצג FCRח העבירה "הדו בתקופת
עודכנו  2011 -ו 2012הנתונים אודות המבנים המניבים באזורים אלו בשנים . תחת מזרח קנדה

  .בהתאמה לשינוי האמור בפילוח הגיאוגרפי

              שטחי מבנים מניבים  .7.4.1.

2012 - ו 2013בדצמבר של השנים  31ליום  FCRודות שטחי המבנים המניבים של להלן נתונים א   
  ):ר''באלפי מ(

   אזור   
כ שטחי "סה

 מבנים מניבים

31.12.2013  31.12.2012  

  
   

אחוז מסך 
שטחי המבנים 
  המניבים

   
אחוז מסך 

שטחי המבנים 
  המניבים

 במאוחד  (*)מרכז קנדה  
 814    

36.8%  
 861    

38.2%  
    392     368   חלק החברה      

 במאוחד  (**)מזרח קנדה  
 703    

31.8%  
 704    

31.2%  
    321     318   חלק החברה      

 במאוחד  (***)מערב קנדה  
 692    

31.4%  
 690    

30.6%  
    314     313   חלק החברה      

 במאוחד    כ"סה  
 2,209   

100%  
 2,255   

100%  
   1,027    999   ברה חלק הח     
  ). 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.

 - ו 2013בדצמבר של השנים  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות שווי הוגן של המבנים המניבים של    
  ):באלפי דולר קנדי( 2012

  אזור   
שווי הוגן 

 מבנים מניבים

31.12.2013  31.12.2012  

  
   

אחוז מסך שווי
המבנים 
  המניבים

   
אחוז מסך שווי

המבנים 
  המניבים

  
  מרכז קנדה

   2,871,242   במאוחד 
42.2%  

 2,631,103   
40.8%  

   1,199,144    1,298,862   חלק החברה   

  
  מזרח קנדה

   1,461,235   במאוחד 
21.5%  

 1,431,514   
22.2%  

    652,423     661,018   חלק החברה   

  
  מערב קנדה

   2,473,400   במאוחד 
36.3%  

 2,384,700   
37.0%  

   1,086,844    1,118,890   חלק החברה   

  
 )ח"באלפי ש(כ "סה

  22,215,743   במאוחד 
100.0%  

 24,174,860  
100.0%  

  11,017,866   10,049,721   חלק החברה   

        
  
.7.4.3.  NOI                 
  ):באלפי דולר קנדי( 2011 -ו 2012, 2013לשנים  FCRשל  NOIדות להלן נתונים או   

  אזור   

NOI  

2013   2012   2011   

  

   

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
  המניבים

   

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
  המניבים

   

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
  המניבים

  
  מרכז קנדה

    169,498   במאוחד 
42.6%  

 154,744    
41.9%  

 136,861    
40.5%  

   67,512    74,819    76,859  חלק החברה   

  
  מזרח קנדה

   95,706   במאוחד 
24.0%  

 88,797   
24.0%  

 84,886   
25.1%  

   41,873    42,930    43,398  חלק החברה   

  
  מערב קנדה

    132,806   במאוחד 
33.4%  

 125,816    
34.1%  

 116,011    
34.4%  

   57,227    60,827    60,220  חלק החברה   

כ "סה  
)ח"באלפי ש(

 1,302,865   במאוחד 
100.0% 

 1,426,309 
100.0% 

 1,222,525 
100.0% 

  603,057   689,566   590,779 חלק החברה   

           



  מ"גזית גלוב בע
  תיאור עסקי החברה

  

29  

  

                 רווחי  שערוך  7.4.4

  ):באלפי דולר קנדי( 2011-2013ים לשנ FCRלהלן נתונים אודות רווחי שערוך של    

  אזור   
רווחי  
  שערוך

2013   2012   2011   

  
   

אחוז מסך 
רווחי  
  שערוך

   
אחוז מסך 

רווחי  
  שערוך

   
אחוז מסך 

רווחי  
  שערוך

  מרכז קנדה  
   28,533   במאוחד 

55.7%  
 122,652    

45.5%  
 176,364    

40.1%  
   86,998    59,297    12,938  חלק החברה   

  מזרח קנדה  
   9,722   במאוחד 

19.0%  
 31,978   

11.9%  
 45,946   

10.5%  
   22,665    15,460    4,408  חלק החברה   

  מערב קנדה  
   13,000   במאוחד 

25.3%  
 115,000    

42.6%  
 217,000    

49.4%  
    107,043    55,598    5,895  חלק החברה   

באלפי (כ "סה  
  )ח"ש

  182,696   במאוחד 
100.0% 

 1,037,424 
100.0% 

 1,590,038 
100.0% 

  784,346   501,552    82,841 חלק החברה   

        

  ר"דמי שכירות ממוצעים למ  7.4.5

בדולר( 2012 -ו 2013לשנים  FCRר של ''להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ   
  ):קנדי

  :לשנה שנסתיימה ביום  אזור   

        2013   2012   

   23.66   26.36  מרכז קנדה  

   17.86   18.87  מזרח קנדה  

   23.05   24.13  מערב קנדה  

 
  שיעורי תפוסה ממוצעים  .7.4.6.

ושיעורי התפוסה הממוצעים 2013בדצמבר  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של    
  :2012-ו 2013בכל אחת מהשנים 

  (*) 2012לשנת   (*) 2013לשנת   ליום    אזור   

        31.12.2013        

  96.4%  95.8%  96.2%  מרכז קנדה  

  95.3%  94.9%  95.4%  מזרח קנדה  

  95.2%  94.8%  94.9%  מערב קנדה  

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

     .הרלבנטית
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  מספר המבנים המניבים  .7.4.7.
  :2012 - ו 2013בדצמבר לשנים  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות מספר המבנים המניבים של    

  ליום  אזור   

        31.12.2013  31.12.2012  

   64   60  מרכז קנדה  

   57   53  מזרח קנדה  

   48   47  מערב קנדה  

    169    160  כ"סה  

 
  שיעורי תשואה ממוצעים  .7.4.8.

   
 - ו 2013בדצמבר לשנים  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים בפועל של 

  ):לפי שווי הנכסים בסוף השנה( 2012

  ליום  אזור   

        31.12.2013  31.12.2012  

  5.60%  5.61%  מרכז קנדה  

  6.16%  6.13%  מזרח קנדה  

  5.47%  5.36%  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
2014 

   43     181    176,433    331,542   1רבעון 

   35     140    175,020    328,803   2רבעון   

   68     154    172,284    323,691   3רבעון   

   77     351    168,031    315,537   4רבעון   

    238     629    609,328     1,142,242   2015שנת   

    199     535    550,961     1,033,064   2016שנת   

    277     578    483,986    906,899   2017שנת   

  
  2018שנת 

    1,234     1,762     2,034,377     3,799,209   ואילך

    2,171     4,330    4,370,420    8,180,987   כ"סה  

   

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

     .2013דמי השכירות המשתנים נאמדו על פי שיעורם מכלל ההכנסות מדמי שכירות בשנת   **   
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  נים מניבים בהקמה בתחום הפעילות  נתונים מצרפיים אודות מב  .7.6.

   
אשר סווגו כמבנים מניבים בהקמה בדוחות הכספיים FCRלהלן נתונים מצרפיים אודות נכסים של 

  :  של החברה

  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור   

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

  

  מזרח
  קנדה

   3    3    2   תקופהמספר נכסים בהקמה בתום ה

  

בתום התקופה) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה
   7    40    42   )ר"באלפי מ(

  

כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה
   8,610    48,369     145,996   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

  

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום 
   94,790     150,086     169,465   )באלפי דולר קנדי) (במאוחד(התקופה 

  

תקציב הקמה בתקופה העוקבת 
   11,203    45,579    11,934   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד)(אומדן(

  

כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת "סה
אומדן לתום (עבודות ההקמה 

  )אלפי דולר קנדי) (מאוחד)(התקופה
 12,309    92,193    17,840   

  

לגביו נחתמו הסכמי שיעור מהשטח הנבנה 
  94%  95%  97.0%  שכירות 

  

אלפי ) (מאוחד) (אומדן(הכנסה שנתית צפויה 
    820    -    -   )(*)דולר קנדי

  

  מרכז
  קנדה

   4    3    2   מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

  

בתום התקופה) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה
   28.9    3.4    47.3   )ר"באלפי מ(

  

שהושקעו בתקופה השוטפת כ עלויות "סה
   78,436    59,095     122,410   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

  

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום 
   92,304     251,697     150,658   )באלפי דולר קנדי) (במאוחד(התקופה 

  

) אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת 
   40,904    6,733    -   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

  

כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת "סה
אומדן לתום (עבודות ההקמה 

  )אלפי דולר קנדי) (מאוחד)(התקופה
 1,299    7,503    47,433   

  

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי 
  92%  93%  98.0%  שכירות 

  

אלפי ) (מאוחד) (אומדן(הכנסה שנתית צפויה 
   1,268    -    8,168   )(*)דולר קנדי

   

הנתון מתייחס לאומדן ההכנסה השנתי הכולל המייצג הצפוי מפרויקטים אשר הקמתם צפויה להסתיים בשנה  *
     . או יותר מסך שטחיהם 50%העוקבת ושנחתמו הסכמים להשכרת 
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  נתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום הפעילות  .7.7.

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

  ליום     אזור   

  31.12.2013 31.12.2012 

  
  מזרח קנדה

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

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

  

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

  
  מרכז קנדה

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
    107,043     119,376   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(התקופה 

    232     168   )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה  

  

לפי תוכניות מאושרות , ויות בנייה בקרקעותכ זכ"סה
    137    52   )ר"באלפי מ(

  
  מערב קנדה

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
   28,423    38,168   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(התקופה 

    241     273   )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה  

  

לפי תוכניות מאושרות , תכ זכויות בנייה בקרקעו"סה
   79    76   )ר"באלפי מ(

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

 
  )מצרפי(רכישת ומכירת נכסים   .7.8.
 (*): 2011 -ו 2012, 2013בכל אחת מהשנים  FCRלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי    

   
  אזור

  לשנה שנסתיימה ביום

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

  

  מזרח

  נכסים

מספר נכסים שנמכרו 
   -    2    6   בתקופה

  

תמורה ממימוש נכסים 
) מאוחד(שנמכרו בתקופה 

  )באלפי דולר קנדי(
 93,144    14,035    -   

  

 שנמכרו
ו בתקופה שטח נכסים שנמכר

   -    13    50   )ר"באלפי מ) (מאוחד(

  
   NOI  של נכסים שנמכרו

   -    1,144    5,597   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

  

שנרשם בגין ) הפסד(רווח 
) מאוחד(מימוש הנכסים 

  )ח"באלפי ש(
 -   -  -  

  
  קנדה

  נכסים
  שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
  קרקעות  4יביםנכסים מנ 14 נכסים מניבים 8  בתקופה

 נכס מניב אחד

  

עלות נכסים שנרכשו 
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 
  )דולר קנדי

 27,200    154,900     82,300   

  
NOI  של נכסים שנרכשו

   5,148    8,618    4,177   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

  

שטח נכסים שנרכשו בתקופה
   63.0    86    13   )ר"באלפי מ) (מאוחד(
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  אזור

  לשנה שנסתיימה ביום

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

  

  מרכז

  נכסים

מספר נכסים שנמכרו 
   -    5    6   בתקופה

  

תמורה ממימוש נכסים 
) מאוחד(שנמכרו בתקופה 

  )באלפי דולר קנדי(
 92,694    140,631     -   

  

 שנמכרו
שטח נכסים שנמכרו בתקופה 

   -    76    86   )ר"באלפי מ) (מאוחד(

  

NOI  של נכסים שנמכרו
   -    9,386    5,931   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

  

שנרשם בגין ) הפסד(רווח 
) מאוחד(מימוש הנכסים 

  )ח"באלפי ש(
 -   -  -  

  

  קנדה

  נכסים
  שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
  קרקעות 10   29    12   בתקופה

 נכסים מניבים 3

  

ו עלות נכסים שנרכש
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 
  )דולר קנדי

 127,300     314,100     173,800    

  

NOI  של נכסים שנרכשו
   7,466    14,432    1,246   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

  

שטח נכסים שנרכשו בתקופה
   40.0    115.6    33   )ר"באלפי מ) (מאוחד(

  

מערב 
  קנדה

  נכסים
  שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 נכסים מניבים 2   5    4   קופהבת

  

תמורה ממימוש נכסים 
) מאוחד(שנמכרו בתקופה 

  )באלפי דולר קנדי(
 56,355    100,021     52,800   

  

שטח נכסים שנמכרו בתקופה 
   12.3    34.6    23   )ר"באלפי מ) (מאוחד(

  

NOI  של נכסים שנמכרו
   2,743    7,437    3,210   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

  

רווח שנרשם בגין מימוש 
באלפי ) (מאוחד(הנכסים 

  )ח"ש
 -    -    764    

  

  נכסים
  שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
  קרקעות 7   13    4   בתקופה

 נכסים מניבים 3

  

עלות נכסים שנרכשו 
באלפי ) (מאוחד(בתקופה 
  )דולר קנדי

 70,200    329,800     157,600    

  

NOI כשו של נכסים שנר
   8,717    15,006    2,624   )באלפי דולר קנדי) (מאוחד(

  

שטח נכסים שנרכשו בתקופה
   67    97    28   )ר"באלפי מ) (מאוחד(

בשנה מסויימת מתייחס לכלל רכישות הנכסים  FCRמובהר כי הגילוי הניתן בדבר נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי   *   
, FCRככל שמדובר בנכסים שנרכשו בסמוך לנכסים קיימים של , אולם. במהלך אותה השנה FCRשבוצעו על ידי 
ועל כן נכסים שנרכשו כאמור , מתייחסת אליהם כחלק מהנכסים הקיימים הסמוכים אליהם FCRלאחר הרכישה 

) הפסד(רווח , בנוסף. לעיל 7.4.7. כמפורט בסעיף , FCRאינם נספרים בנפרד במסגרת מצבת הנכסים של 
     . ולל הוצאות המכירהמהמכירה אינו כ
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  ון אנושי ה .7.9.

 במשרה מלאה עובדים 416) ולחברות בנות בבעלותה המלאה(  FCR - ל, 2013בדצמבר  31נכון ליום  .7.9.1.
, )וניהול בניה, ההשכר, פיתוח כולל(ניהול נכסים  העוסקים במחלקת, )2012בשנת  עובדים  397(

  .דע וכח אדםמערכות מי, 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(הטבות שונות , לשכר בסיס 

   . ם לתוכניות כמפורט להלןבין היתר בהתא,  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, 2013בדצמבר  31נכון ליום , )כפי שתוקנה מעת לעת, 2003משנת (על פי תוכנית זו 
קצאה המיועדים לה  FCR מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של  15.2- של עד כ 
, שנים 10בדרך כלל בתקופת מימוש מקסימלית של ,  FCR -נושאי משרה ודירקטורים ב, לעובדים 

בדרך כלל במנות (מימוש כתבי האופציה כפוף לתקופות הבשלה הנקבעות במועד ההקצאה  כאשר 
קיימים כתבי אופציה הניתנים , 2013בדצמבר  31נכון ליום ). שנים 5עד  3שוות במשך  שנתיות 

כתבי אופציה ניתנים למימוש מיליון  3.9מתוכן ( שהוקצו וטרם מומשו  FCR מניות  מיליון 6 -מימוש לכל
והם ניתנים למימוש במחיר ממוצע של , )ולגבי היתרה טרם חלפו תקופות ההבשלה, במועד האמור

   .כתבי אופציה זמינים להקצאה עתידית מיליון 3.8 -וכן כ, למניה רגילה דולר קנדי  16.37

      Restricted Share Unit Plan   )ב(

 Restricted ("מוענקות יחידות חסומות למניות , )כפי שתוקנה מעת לעת, 2003משנת (על פי תוכנית זו 
 Share Units (" , לעובדי FCR  והיא , שנים 3לכל יחידה כאמור תקופת הבשלה של . ולנושאי משרה שלה

או שילוב (או את ערכה הכספי   FCR ילה אחת של מקנה למחזיק בה את הזכות לקבל מניה רג 
אלפי יחידות מניה חסומות אשר  286קיימות , 2013בדצמבר  31נכון ליום .  FCR לפי החלטת  , )שלהם
   . וטרם הבשילו במועד האמור הוקצו 

        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 יחידה הינה בת פדיון לאחר שהמחזיק בה חדל מלכהן כדירקטור של  

, )או שילוב שלהם(יה רגילה אחת או את ערכה הכספי שלה ומקנה למחזיק בה זכות לקבל מנ הבנות 
אלפי יחידות  393-הוקצו על פי התוכנית האמורה כ, 2013בדצמבר  31נכון ליום .  FCR החלטת  לפי 

   .נדחות אשר טרם הבשילו במועד האמור מניה 

  אשראי ומימון .7.10.

דירוג ל FCRשל ות החוב אגרהעלו סוכנויות הדירוג את דירוג  2012בחודש נובמבר  –אשראי  דירוג  .7.10.1.
 BBB (HIGH)   )אופק יציב ( לפי DBRS  ,דירוג לו Baa2   )לפי ) אופק יציב Moody's .    

ראו באור , תשלומי ריבית בגין אגרות חוב המירות לפרטים אודות הנפקת מניות חלף  -הנפקת מניות .7.10.2.
  .לדוחות הכספיים 21

אשר אינן מובטחות , אגרות חוב המירות למניות  FCR  - ל 2013בדצמבר  31ליום  - אגרות חוב להמרה .7.10.3.
. נ.מיליון דולר קנדי ע 57.5 -מתוכן כ(אגרות חוב . נ.מיליון דולר קנדי ע 393 -בסך של כ, בשעבודים 
 -  18.75במחיר של   FCR ליון מניות מי 16.7 - אגרות החוב ניתנות להמרה לכ). 2013הונפקו בשנת  

 5.70% -ל 4.45%ושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין אגרות החוב נ. דולר קנדי 27.75
לפדותן בתנאים מסויימים רשאית   FCR , על פי תנאי אגרות החוב. 2020עד  2017ותיפרענה בין השנים  

  . באמצעות הנפקת מניות ) קרן וריבית(

- על כ עמד, 2013בדצמבר  31ליום  בשעבודהמובטחות   FCR סך ההתחייבויות של  -משכנתאות  .7.10.4.
מיליון דולר  1,614- עמד על כ 2012בדצמבר  31ליום ; )ח"מליוני ש 4,461-כ(מיליון דולר קנדי  1,367

 5,272-כ(מיליון דולר קנדי  1,410- עמד על כ 2011בדצמבר  31וליום ) ח"מליוני ש 6,051- כ(קנדי  
   ).ח"מיליוני ש 

הגדלה והארכה של קו  FCRמה ח השלי"במהלך תקופת הדו - מימון נוסף ממוסדות פיננסיים  .7.10.5.
 600 - במסגרתה קו האשראי שאינו מובטח הוגדל ל, אשראי מתחדש עם סינדיקציה של מספר בנקים

קו   FCR-ל, בנוסף. 2016וכן הוא הוארך עד לחודש יוני ) מיליון דולר קנדי 500חלף (מיליון דולר קנדי 
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מיליון דולר  75בהיקף של  קאי ממוסד בנ בהקמה פרויקטיםעל  בשעבודמובטח האשראי מתחדש 
מיליון דולר קנדי  43 - אך ניתנו ערבויות בסך של כ, הקווים לא נוצלו  2013בדצמבר  31נכון ליום . קנדי

  . האמורים על חשבון קווי האשראי ) ח"מיליון ש 142 -כ(

אשר אינן , )לא כולל אגרות חוב להמרה(אגרות חוב   FCR  - ל 2013בדצמבר  31ליום  -  אגרות חוב  .7.10.6.
מיליון דולר  450 -מתוכן כ(אגרות חוב . נ.מיליון דולר קנדי ע 1,875 - בסך של כ, מובטחות בשעבודים 
 - ל 3.90%אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין ). 2013הונפקו בשנת . נ.קנדי ע 

.  לעיל 7.10.1סעיף אגרות החוב מדורגות כאמור ב. 2023עד  2014ותיפרענה בין השנים  5.95%
 ג20לאגרות חוב שלה ראו באור   FCR חוב ופדיון מוקדם שביצעה  לפרטים אודות הנפקת אגרות 

מיליוני דולר קנדי לאחר תקופת  300לפרטים אודות הנפקת אגרות חוב בהיקף של . לדוחות הכספיים
  .לדוחות הכספיים' א40ח ראו באור "הדו

  סיכום יתרות .7.10.7.

כולל חלויות שוטפות והתחייבויות מיוחסות לנכסים (ההלוואות לזמן ארוך להלן מצבת האשראי ו
 FCRשל ) בהתאמה, מיליון דולר קנדי 22 - מיליון דולר קנדי וכ 354-מוחזקים למכירה בסך של כ
  :2013בדצמבר  31נכון ליום , שהתקבלו למימון פעילותה

   
באלפי דולר (יתרה    

  )קנדי
שיעור ריבית 
  משוקלל

עון תקופת פיר
 )(*)שנים(ממוצעת 

  
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית קבועה 

   4.0   5.21%   1,331,833   (**)(***)מובטחות בשעבוד

  

הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית 
   0.2   3.78%   34,750   משתנה מובטחות בשעבוד נכסים

  

אגרות חוב בריבית קבועה שאינן מובטחות 
   6.3   4.86%   1,861,953   **)(***) (****) (***בשעבוד

  

הלוואות מאחרים מובטחות בשעבוד לזמן 
   -   1.17%   26,227   קצר

  
         3,254,763   כ"סה

  .מחושב לפי מועדי הפירעון של קרן האשראי בלבד  *  

  .4.9%שיעור הריבית האפקטיבית הינו   **  

  .FCRהלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי   ***  

  .FCRלא כולל אגרות חוב ההמירות למניות   ****  

  .5.0%שיעור הריבית האפקטיבית הינו  *****  
  
  אמות מידה פיננסיות .7.10.8.

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

  .לדוחות הכספיים 3ד22ראה באור ,  FCR המידה הפיננסיות של 

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

והחברות הבנות   FCR ח זה עומדות "ולמועד הסמוך לאישור דו, 2013בדצמבר  31נכון ליום 
  .המלאה בכל אמות המידה שנקבעו שבבעלותה 
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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  בעיקר מרכזים מסחריים , ן מניב"המנהלת והמפתחת של נדל, הינה הבעלים
 אחרים בגדלים שונים והינה מובילת שוק בתחום המרכזים המסחריים בפינלנד ונכסים קמעונאיים 

באסטוניה  ,בשבדיה, בהלסינקי ובערים גדולות נוספות בפינלנד פועלת בעיקר   CTY . ובאסטוניה
מרכזים מסחריים  37מתוכם (נכסים מניבים  71ובבעלותה , בדנמרק גם  2012וכן החל משנת , ליטאוב

בשטח בנוי  ) משותפת כמפורט בסעיף זה להלן הכולל נכס בשליט; והיתר נכסים קמעונאיים אחרים
   . ר"מ מיליון 1.1 -כולל של כ

מיליון  497 -כ(מיליון אירו  103בהיקף כולל של  CTY ח רכשה החברה מניות"במהלך תקופת הדו
בחודש פברואר  CTYהושקעו במסגרת הנפקת זכויות שביצעה  םמיליון אירו מתוכ 98.1 -כ; ח"ש

   .   CTY מהון המניות המונפק של  49.3%-מחזיקה במישרין בכ החברה, 2013בדצמבר  31וליום , )2013

בין . ובנקים) מקומיות ובינלאומיות(יות חנויות קמעונא, הם סופרמרקטים  CTY לקוחותיה העיקריים של 
 16.1%-אשר כ, שהינה רשת סופרמרקטים מובילה בפינלנד,  Kesko נמנית   CTY שוכריה של  
הינן בגין התקשרויותיה עם רשתות שונות הנמצאות  2013מדמי שכירות בשנת   CTY מהכנסותיה של  
   ). 2012בשנת  Kesko  )16.9% בבעלות  

בדמי , בנוסף לדמי השכירות, מתחייבים השוכרים לשאת, לבין שוכריה  CTY סכמים בין בה, 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 
אך מרכיב זה אינו מהווה חלק מהותי מכלל הכנסותיה , תוך קביעת דמי שכירות מינימאליים  ,בנכס

   . מדמי שכירות   CTY של 

בעיקר (למכור נכסים שאינם בליבת העסקים שלה   CTY ח המשיכה "במהלך תקופת הדו
   .והמאזן שלההנכסים שלה וחיזוק מבנה ההון  לרבות לצורך המשך שיפור תיק ) סופרמרקטים וחנויות

מסחרי  רכישת מרכז ,  Canada Pension Plan Investment Board -ו  CTY  השלימו 2013ינואר בחודש 
) Kista Galeria ( ,מליון אירו  530-בתמורה כוללת של כ, בחלקים שווים)המרכז   ). ח"ש יליארדמ 2.5- כ

אשר מרביתם , נוי להשכרהר שטח ב"אלפי מ  94 - המסחרי ממוקם בשטוקהולם שבשבדיה וכולל כ
מחצית מהרכישה מומנה . ושירותים שונים מעונות סטודנטים , משמשים למסחר והיתרה כוללת מלון

 2013בדצמבר  31נכון ליום   ).הכספיים לדוחות א 9לפרטים נוספים ראו בביאור (מהלוואה בנקאית 
 -הניב הכנסות משכירות בסך כ 2013ולשנת , מיליון אירו 535.2 -עמד שוויו של המרכז המסחרי על כ

שיעור . מיליון אירו 32עמדו על סך של ) Net Rental Income(מיליון אירו וההכנסות משכירות נטו  44.5
  .99.1%התפוסה בנכס עמד על 
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                 תמצית תוצאות הפעילות  .8.2.

   
 - ו 2012, 2013צמבר בד 31להלן תמצית תוצאות הפעילות בתחום הפעילות לשנים שנסתיימו ביום 

  ):ח ובאלפי אירו''באלפי ש( 2011

  באלפי אירו  ח "באלפי ש         

  לשנה שהסתיימה ביום        

        31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

  

סך הכנסות הפעילות 
    217,054     239,208     248,596   1,080,738   1,185,424   1,192,514   )מאוחד(

  

) הפסדים(רווחים 
  )35,255(   23,582    26,080   )176,665(    117,331     125,820   )מאוחד(משערוכים 

  

רווחי הפעילות 
    117,382     140,128     154,040     584,338     694,349     738,479   )(*)מאוחד(

  

NOI  מנכסים זהים
  -    117,651     123,114   -    582,972     590,526   )מאוחד(

  

NOI  מנכסים זהים
  -   56,650    60,729   -    280,706     291,289   )חלק החברה(

  
    144,473     162,023     168,872     719,514     802,939     809,720   )מאוחד( NOIכ "סה

  

חלק ( NOIכ "סה
   63,924    74,046    78,927     318,285     366,905     378,577   )החברה

  
  .בניטרול רווחי שערוך IFRSרווחי הפעילות מתייחסים לרווח התפעולי החשבונאי של הפעילות לפי תקני   *

   



  מ"גזית גלוב בע
  תיאור עסקי החברה

  

38  

  

  נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים  .8.3.

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

פרמטרים   
מאקרו 
  כלכליים

  שבדיה  ינלנדפ

  31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013  31.12.2012 31.12.2011 

תוצר מקומי   
  )PPP(גולמי 

195.5 
מיליארדי 

  ב"דולר ארה 

 194.1 
מיליארדי 

  ב"דולר ארה 

 192.4 
מיליארדי 

  ב"דולר ארה 

מיליארדי   394
  ב"דולר ארה 

 385 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה 

 375 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה 

תוצר לנפש   
)PPP(  

35,863.2 
 ב"דולר ארה

  35,771.0 
  ב"ארה דולר 

  35,616.4 
  ב"ארה דולר 

דולר  40,870
  ב"ארה

דולר  40,304  
  ב"ארה 

דולר  39,540  
  ב"ארה 

שיעור צמיחה   
בתוצר המקומי 

)PPP(  

0.72%   0.91%   4.74%   2.24%   2.72%    4.95%   

שיעור צמיחה   
בתוצר לנפש 

)PPP(  

0.26%   0.43%    4.24%   1.40%   1.93%    4.21%   

שיעור   
  אינפלציה

2.41%   3.45%    2.61%   0.90%   -0.05%    2.29%   

התשואה על   
ממשלתי  חוב 

  15לטווח ארוך

2.03%   1.60%    2.52%   2.39%   1.51%    1.68%   

דירוג חוב   
ממשלתי 

   16לטווח ארוך

AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa 

דד אמון מ  
   17הצרכנים 

7.2  3.5  1.5  6.9  12.2 -  7.4 -  

שיעור     
  18אבטלה

8.0%   8.4%    7.8%   8.0%   7.5%    7.4%   

שינוי בהיקף   
המכירות 

  19יותאהקמעונ 

0.9%   4.6%    5.3%   2.5%   0.9%    0.7%   

שער חליפין   
מקומי  מטבע 
 31יום ללדולר 

   20בדצמבר 

אירו  –דולר 
1.377  

אירו  –דולר 
  1.321   

  אירו-דולר
  1.295   

כתר  –דולר 
0.154  

כתר  –דולר 
  0.154   

  כתר –דולר 
  0.145   

                                                
   .  IMF  , World Economic Outlook Database, October   2013 בלה להלן הינם על פי פרסומי הנתונים בט, אלא אם אם יצויין להלן אחרת 14
     . 2013בדצמבר  31שנים נכון ליום  10-בהתייחס לאגרות חוב ל) Europian Central Bank ")ECB) ("www.ecb.int -על פי ה 15
   )  Moody's    ) www.moodys.com /www.standardandpoors.com או    S&P לדירוג  16
   ) Trading Economics  ) www.Tradingeconomics.com על פי נתוני  17
   )IMF    )www.Imf.org על פי פרסומי  18
   ).www.stat.fi ( -ו)  Trading Economics  )www.Tradingeconomics.com על פי נתוני  19
   ).OandA   )www.oanda.comעל פי נתוני  20
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  נתונים מאקרו כלכליים נוספים  

אם כי ישנם סימנים להתחזקות , CTYהמשיכה להיות מאתגרת במדינות בהן פועלת  2013שנת 
מדד ביטחון הצרכנים השתפר בכל המדינות  ,ח"במהלך תקופת הדו. הדרגתית של הכלכלה השבדית

כאשר באסטוניה ובליטא הוא נותר (ונותר גבוה מעל הממוצע במדינות גוש האירו  CTYבהן פועלת 
אשר הינו מדד בעל השפעה , ח שיעור הצמיחה במכירות הקמעונאיות"במהלך תקופת הדו). שלילי

, כמו כן. בפינלנד ובשבדיה ושלילי בדנמרקחיובי , היה גבוה באסטוניה ובליטא, CTYעל פעילותה של 
מדד בעל השפעה על פעילות גם הוא  אשר ( במדד המחירים לצרכןעלייה   מהנרש התקופהבמהלך 

 CTY ( בכל מדינות , כמו כן. כאשר בשבדיה ובליטא הוא נותר יציב, בפינלנד ובאסטוניה ובדנמרק
ביחס לשיעור האבטלה הממוצע  נמוך  צעממו נרשם שיעור אבטלה, למעט בליטא, CTYפעילותה של 
    . בגוש האירו

זמינות האשראי מהמוסדות הפיננסיים הינה נמוכה  CTYבמדינות פעילותה של , מבחינה פיננסית
  .2013אם כי חל בהם שיפור במהלך שנת , והמרווחים בהלוואות אלו נותרו גבוהים

, שינוי בשערי המטבעות הרלבנטייםבמדינות מחוץ לגוש האירו חושפת אותה ל CTYנוכחותה של 
  .מבצעת עסקאות גידור CTYאשר בגין חלקם , בעיקר שינויים בשער האירו ביחס לקרונה השבדית

  נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות .8.4.

   :  CTY להלן נתונים אודות הנכסים המניבים של 

הינו בשליטה משותפת ומוצג אשר , Kista Galeriaלהלן אינם כוללים את נתוני  8.4הנתונים בסעיף 
  ).לעיל 8.1כאמור 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 ( 2012 - ו 2013בדצמבר בשנים  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שטחי המבנים המניבים של    
  ):ר''מ

  אזור   

כ שטחי "סה
 מבנים מניבים

31.12.2013  31.12.2012  

  

      

   
אחוז מסך 

שטחי המבנים 
  המניבים

   
אחוז מסך 

שטחי המבנים 
  המניבים

    561   במאוחד   פינלנד  
59.0%  

 596    
59.6%  

    291     276   חלק החברה         

    255   במאוחד   שבדיה  
26.8%  

 274    
27.4%  

    134     125   חלק החברה      

    135   במאוחד   (*)אחר  
14.2%  

 130    
13.0%  

   64    67   חלק החברה      

   951   במאוחד   כ"סה  
100%  

 1,000   
100%  

   489    468   חלק החברה      

      .רק במאוחדאסטוניה ודנמ, כוללת את ליטא" אחר"להלן ל  8.4ההתייחסות בסעיף   *  
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  פילוח שווי הוגן מבנים מניבים  .8.4.2.
  :2012 - ו 2013בדצמבר בשנים  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שווי המבנים המניבים של    

  אזור   
שווי הוגן 

 מבנים מניבים

31.12.2013  31.12.2012  

  

      
   

אחוז מסך שווי
המבנים 
  המניבים

   
ויאחוז מסך שו

המבנים 
  המניבים

 )באלפי אירו(פינלנד   
  61.2%   1,664,388   60.8%   1,646,564   במאוחד 

       739,260        735,289   חלק החברה   

באלפי (שבדיה   
  )קרונות שבדיות

  27.2%   6,343,464   26.6%   6,379,714   במאוחד 

      3,094,016       3,145,484   חלק החברה   

 )(*)אירובאלפי (אחר   
  11.6%    316,031   12.6%    342,156   במאוחד 

       154,144        168,698   חלק החברה   

  )ח"באלפי ש(כ "סה  
  100%  13,382,059   100%  12,953,455   במאוחד 

      6,168,255       6,020,623   חלק החברה   

  

. ו המטבע המסחרי ביחס למרבית הנכסים באזור זהאשר הינ, 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

  . הממוצע בתקופה ביחס לנתונים מאזניים ולפי השער הידוע בתום התקופה ביחס לנתונים תוצאתיים
  
.8.4.3.  NOI                 
  :2011 -ו 2012, 2013לשנים  CTYשל  NOIלהלן נתונים אודות    

  אזור   

NOI  

2013   2012   2011   

  

   

   

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
  המניבים

   

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
  המניבים

   

אחוז מסך 
NOI  של

המבנים 
  המניבים

פינלנד   
באלפי (

  )אירו

    103,536   במאוחד 
61.3%  

 98,195   
60.6%  

 90,672   
62.7%  

   39,725    43,743    47,131  חלק החברה   

  
שבדיה 

באלפי (
קרונות 
  )שבדיות

    343,477   במאוחד 
23.5%  

 341,308    
24.2%  

 319,416    
24.5%  

  
    150,460     164,349     169,438  חלק החברה 

אחר   
באלפי (

  )אירו

   25,634   במאוחד 
15.2%  

 24,621   
15.2%  

 18,422   
12.8%  

   8,768    11,856    12,645  חלק החברה   

כ "סה  
באלפי (
  )ח"ש

  809,720   במאוחד 
100%  

 802,939  
100%  

 719,514  
100%  

  318,285   366,905   378,577 חלק החברה   
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                 שערוך) הפסדי(רווחי   8.4.4
  :2011-2013לשנים  CTYשערוך של ) הפסדי(חי להלן נתונים אודות רוו   

  אזור   
רווחי 

) הפסדי(
  שערוך

2013   2012   2011   

  

   

   

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
  שערוך

   

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
  שערוך

   

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
  שערוך

פינלנד   
באלפי (

  )אירו

   2,256   במאוחד 
8.7%  

)866(  
)3.7%(  

)40,351(  
114.5%  

  )21,744(  )4,031(  )1,744( חלק החברה   

  
שבדיה 

באלפי (
קרונות 
  )שבדיות

   69,678   במאוחד 
30.8%  

 78,461   
38.2%  

 15,218   
)4.8%(  

  
   7,168    37,781    34,372  חלק החברה 

אחר   
באלפי (

  )אירו

   15,770   במאוחד 
60.5%  

 15,435   
65.5%  

 3,410   
)9.7%(  

   1,606    7,432    7,779  חלק החברה   

כ "סה  
באלפי (
  )ח"ש

  125,820   במאוחד 
100.0% 

 117,331  
100.0% 

)176,665( 
100.0% 

 )96,296(   38,360    62,067 חלק החברה   

 
  ר"דמי שכירות ממוצעים למ  8.4.5

  :2012 -ו 2013לשנים  CTYעים  של להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצ   

  :לשנה שנסתיימה ביום  אזור   

        2013   2012   

   21.4   22.4  )באירו(פינלנד   

   168.4   179.8  )בקרונות שבדיות(שבדיה   

   20.5   19.8  )באירו(אחר   

 
  שיעורי תפוסה ממוצעים  .8.4.6.

ושיעורי התפוסה הממוצעים , 2013בדצמבר  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של    
  :2012 -ו 2013לשנים 

  (*) 2012לשנת   (*) 2013לשנת   ליום    אזור   

        31.12.2013        

  94.6%  94.8%  95.1%  פינלנד  

  95.5%  94.5%  95.1%  שבדיה  

  99.7%  99.5%  99.7%  אחר  

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

 
  מספר המבנים המניבים  .8.4.7.
  :2012 - ו 2013בדצמבר בשנים  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות מספר המבנים המניבים של    

  ליום  אזור   

         31.12.2013  31.12.2012  

   59   54  פינלנד   

   14   11  שבדיה   

   5   5  אחר   

      78   70  כ"סה   
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  שיעורי תשואה ממוצעים  .8.4.8.

 - ו 2013בדצמבר בשנים  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים בפועל של    
  ):לפי שווי הנכסים בסוף השנה( 2012

  ליום  אזור   

         31.12.2013  31.12.2012  

  6.3%  6.4%  ינלנדפ   

  5.6%  5.6%  שבדיה   

  8.6%  8.2%  אחר   

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

תקופת הכרה    
  בהכנסה

הכנסות מרכיבים 
 )ח"באלפי ש(קבועים 

הכנסות מרכיבים 
) אומדן(משתנים 

  )ח"באלפי ש(

מספר הסכמי שכירות 
  מסתיימים

מים שטח נשוא ההסכ
באלפי (המסתיימים 
  )ר"מ

   

  שנת
2014 

   74     741     991    75,271   1רבעון 

   60     498     828    62,893   2רבעון    

   21     118     470    35,696   3רבעון    

   69     265    1,068    81,114   4רבעון    

    137     600    2,500     189,784   2015שנת    

    118     430    2,165     164,365   2016שנת    

   96     306    1,663     126,227   2017שנת    

    300     329    4,409     334,772   ואילך 2018שנת    

   875    3,287    14,094    1,070,122   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. ת תקופת השכירותלהארכ

 
  נתונים מצרפיים אודות מבנים מניבים בהקמה בתחום הפעילות  .8.6.

אשר סווגו כמבנים מניבים בהקמה בדוחות הכספיים  CTYלהלן נתונים מצרפיים אודות נכסים של    
  :  של החברה

  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור   

            31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

   

 פינלנד

   1   -   1   מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

בתום התקופה ) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה   
   7.3   -   34.0   )ר"באלפי מ(

כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה   
   6,993   -   16,000   )ובאלפי איר) (מאוחד(

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה   
   19,420   -   26,909   )באלפי אירו) (במאוחד(

) אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת    
   5,900   -   22,000   )באלפי אירו) (מאוחד(

   
כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת "סה

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

 38,000    -    5,900   

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי    
  71%  -  51%  שכירות 

באלפי ) (מאוחד) (אומדן(הכנסה שנתית צפויה    
   2,049   -    787   )(*) אירו
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  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים  אזור   

            31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

   

  ראח

   1   -  -  מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

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

כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה   
   2,331   -  -  )באלפי אירו) (מאוחד(

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה   
   14,673   -  -  )באלפי אירו) (במאוחד(

) אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת    
   4,669   -  -  )באלפי אירו) (מאוחד(

   
כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת "סה

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

 -    -    7,000   

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי    
  80%   -   -  שכירות 

באלפי ) (מאוחד) (אומדן( הכנסה שנתית צפויה   
   2,312    -    -   )(*) אירו

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

  . או יותר מסך שטחיהם 50%העוקבת ושנחתמו הסכמים להשכרת 

                    
  הפעילותנתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום   .8.7.

   
למעט קרקע אחת בהיקף , קרקעות CTYלא היו בבעלות , 2012-ו 2013בדצמבר בשנים  31נכון ליום 

  .זניח
 
  )מצרפי(רכישת ומכירת נכסים   .8.8.
  :2012- ו 2013בכל אחת מהשנים  CTYלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי    

  ביוםלשנה שנסתיימה         אזור   

            31.12.2013 31.12.2012 

   

  פינלנד

  נכסים
  שנמכרו

   2    4   מספר נכסים שנמכרו בתקופה

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

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

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

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

   

  נכסים
  שנרכשו

   1   -  מספר נכסים שנרכשו בתקופה

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

   NOI  989   -  )י אירובאלפ) (מאוחד(של נכסים שנרכשו    

   14   -  )ר"באלפי מ) (מאוחד(שטח נכסים שנרכשו בתקופה    
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  לשנה שנסתיימה ביום  אזור   

               31.12.2013 31.12.2012 

   

  נכסים שבדיה
 שנמכרו

   2    3   מספר נכסים שנמכרו בתקופה

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

   16.1    21.1   )ר"באלפי מ) (מאוחד(שטח נכסים שנמכרו בתקופה    

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

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

   

  נכסים  אחר
  שנרכשו

   1   -  נרכשו בתקופהמספר נכסים ש

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

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

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

  .CTYלא נרכשו או נמכרו נכסים על ידי  2011בשנת    

 
  ון אנושי ה .8.9.

עובדים  129(עובדים  127) ולחברות בנות בבעלותה המלאה(  CTY -ל, 2013בדצמבר  31נכון ליום  .8.9.1.
פעילות ; 33 –בשבדיה   CTY פעילות ; 83–בפינלנד   CTY פעילות : על פי החלוקה הבאה, )2012בשנת  
 CTY   בהולנדואחד ;  10 –) אסטוניה וליטא(במדינות הבלטיות .   

על פיהם מוענק שכר חודשי בסיסי וכן הטבות , ים על בסיס חוזים אישייםל מועסק"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.

  2007תוכנית  )א(

בהתאם .  CTY תוכנית תגמול במניות לעובדי מפתח של   CTY אישר דירקטוריון , 2007דש אפריל בחו
, לניצעים אשר זהותם נקבעת על ידי הדירקטוריון מידי שנה  CTY מוענקות מניות , לתנאי תוכנית זו 
  CTY מניות  אלפי 242-הוענקו כ, 2013בדצמבר  31עד ליום . ובהתאם לעמידתם ביעדים שנקבעו 
   .נכון למועד דוח זה התוכנית הסתיימה. לעובדי מפתח כאמור 

   2011תוכנית אופציות   )ב(

וחברות בנות שלה   CTY תוכנית תגמול לעובדי מפתח של   CTY אישר דירקטוריון , 2011בחודש מאי 
. )CTYמיליון מניות  8.5 -אשר לאחר ביצוע התאמות המירים לכ( אופציות מיליון 7.25של עד בהיקף  

 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

, 2013בדצמבר  31ליום  נכון. בתוקף   CTY במשך כל תקופת העסקתו או כל זמן שההסכם שלו עם 
   .מכוח התוכנית האמורה  CTY מניות אלפי  7,418 - קיימים כתבי אופציה הניתנים למימוש לכ

     .לדוחות הכספיים 3'ו9 ראו ביאור  CTY - למידע נוסף בדבר תוכניות התגמול ב
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  אשראי ומימון .8.10.

הורדת שיעורי ביישום האסטרטגיה שלה לגיוון מקורות המימון ול CTYבמהלך תקופת הדוח המשיכה 
 -BBBואגרות החוב שלה בדירוג  CTYדורגו לראשונה  2013בחודש מאי , זאת במסגרת. שלה המינוף

  ).אופק יציב( Moody'sעל ידי  Baa3ובדירוג   Standard & Poor'sעל ידי ) אופק יציב(

 200 - של כ בהיקףבדרך של הנפקת זכויות   CTY לפרטים בדבר גיוס ההון שביצעה  - יוסי הון מניותג .8.10.1.
על פי ) לפני ההנפקה( CTYמהון המניות של  35% -במסגרתו הונפקו מניות אשר היוו כ, מיליון אירו
        .לדוחות הכספיים  5'ו9ראה באור  וכן השתתפות החברה בהנפקה, אירו למניה 1.75מחיר של 

תאם ללוח בה, CTYח נפרעו אגרות החוב להמרה של "במהלך תקופת הדו -אגרות חוב להמרה  .8.10.2.
  .    הסילוקין שלהן

 - עמד על כ, 2013בדצמבר  31ליום   CTY בשעבודים של המובטחות  סך ההתחייבויות - משכנתאות  .8.10.3.
מיליון   35.9- כ 2011בדצמבר  31מיליון אירו וליום  37.1-כ 2012בדצמבר  31ליום , מיליון אירו 10.3  

     .אירו

וחברות בנות בבעלותה   CTY - ל, 2013בדצמבר  31ם נכון ליו -  מימון נוסף ממוסדות פיננסיים  .8.10.4.
 3,801-כ(מיליון אירו  795- של כ) לרבות חלויות שוטפות(הלוואות לטווח ארוך בסך כולל , המלאה 

 380קווי אשראי מתחדשים שאינם מובטחים בסך של  4ולחברות הבנות    CTY - ל, בנוסף). ח"מיליון ש
מיליון אירו  18- כוכן מסגרות אשראי בסך , אשר אינם מנוצלים, )ח"ש מיליון  1,817 - כ(מיליון אירו 

בהסכם לקבלת קו אשראי מתחדש  CTYהתקשרה   2013במהלך שנת ). אירומיליון  1 - מתוכן נוצלו כ(
  .שנים 6מיליוני אירו לתקופה של  50בסך של 

בסך של , בשעבודים אשר אינן מובטחות , אגרות חוב  CTY  -ל 2013בדצמבר  31ליום   - אגרות חוב .8.10.5.
אגרות החוב ). 2013  בשנת הונפקו . נ.מיליון אירו ע 500 -מתוכן כ(אגרות חוב . נ.מיליון אירו ע 661 - כ

 .2020עד  2014השנים  ותיפרענה בין  5.1% - ל 3.75%נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין 
אגרות חוב לרבות ,  CTY ת החוב של לפרטים בדבר אגרו. לעיל 8.10לדירוג אגרות החוב ראה סעיף 

    .לדוחות הכספייםד 20ראו באור , ח"תקופת הדו הלך במ שהונפקו
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  סיכום יתרות .8.10.6.

  21אשר אינן מובטחות, )כולל חלויות שוטפות( CTYלהלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך של 
 31נכון ליום , פעילותהאשר התקבלו ממוסדות פיננסיים למימון , ושאינן מיועדות לשימוש ייחודי

      :2013בדצמבר 

  

   
יתרה            

  )במיליוני אירו(
שיעור ריבית 

  (*)משוקלל

תקופת פירעון 
ממוצעת 

  )(**)שנים(

  
   2.5   1.76%   400.3   אירו  –הלוואות בריבית משתנה 

  
   4.1   5.49%   106.9   אירו –הלוואות בריבית קבועה 

  
   5.6   3.90%   656.1   אירו -ריבית קבועה אגרות חוב ב

  
   3.0   2.75%   277.2   הלוואות בריבית משתנה קרונות שבדיות 

  
   0.9   3.93%   12.8   הלוואות בריבית קבועה קרונות שבדיות

  

המטבע ( LTL –הלוואות בריבית משתנה 
   2.8   1.94%   8.8   )הלטבי

  
         1,462.1   כ"סה

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

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

     אמות מידה פיננסיות .8.10.7.

וחברות בנות בבעלותה המלאה   CTY בחלק מההלוואות וקווי האשראי הבלתי מובטחים שמקבלות 
לפרטים בדבר אמות . מידה באמות מידה פיננסיותקיימות התחייבויות לע, במהלך העסקים הרגיל 
  .לדוחות הכספיים 4ד22ראה באור , המידה הפיננסיות 

והחברות הבנות   CTY עומדות , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו, 2013בדצמבר  31נכון ליום 
   .שבבעלותה המלאה בכל אמות המידה שנקבעו 

                                                
  .מיליון אירו המובטחת בשעבוד 10.3 - וואה בסך כולל של כלמעט הל 21
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       כז ובמזרח אירופהפיתוח וניהול של מרכזים מסחריים במר, רכישה  .9.

  כללי .9.1.
חברה בשליטה משותפת המטופלת ,  ATR במרכז ובמזרח אירופה פועלת הקבוצה בעיקר באמצעות 

והנסחרת בבורסה של רזי 'המאוגדת באי ג, בשיטת השווי המאזני בדוחותיה הכספיים של החברה 
, המשכירה, הינה הבעלים  ATR  .הולנד, באמסטרדם NYSE Euronext  - ובבורסת ה )  VSE (אוסטריה , וינה

בעיקר  –במרכז ובמזרח אירופה , של מרכזים מסחריים קמעונאים בגדלים שונים המנהלת והמפתחת 
בשטח  מבנים מניבים 153ובבעלותה , ולטביה, רומניה, וכן בהונגריה, סלובקיה ורוסיה , כיה'צ, בפולין

  .קרקעות להשקעהויתוח ר וכן מרכז מסחרי בפ"מיליון מ 1.3 - בנוי כולל של כ 

החל משנת   CPI בוצעו על פי מערך הסכמים להשקעה משותפת יחד עם ,  ATR  -השקעות החברה ב
   . להלן 23.4.  ראו סעיף,  CPI לפרטים אודות הסכם בעלי המניות בין החברה ובין . 2008  

 מיליון מניות 20.4 - כ באמצעות רכישת  ATR  - הגדילה החברה את החזקותיה ב 2013במהלך שנת 
לרבות , לפרטים(מיליון אירו  87.8 - בתמורה לכ CPI -מ) ATRמהון המניות של  5.5% - המהוות כ(

בדצמבר   31נכון ליום  ).לדוחות הכספיים' ג9ראו ביאור , אודות הרווח שנרשם כתוצאה מהרכישה
  CPI ). 2012  בדצמבר  31ליום  ATR  )34.5% מהון המניות המונפק של  39.8%-החברה מחזיקה כ, 2013

       .ATRשל  מהון המניות 13.9%-בכ, למיטב ידיעת החברה, מחזיקה

מעוגנים בסופרמרקטים וחנויות נוחות המספקים את צרכיהם היומיומיים של  ATRמרבית נכסיה של 
  .הצרכנים

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

                 תמצית תוצאות הפעילות  .9.2.

   
-ו 2012, 2013בדצמבר  31נים שנסתיימו ביום להלן תמצית תוצאות הפעילות של תחום הפעילות לש

  ): ח ובאלפי אירו"באלפי ש( 2011

   
   

 ATRמתוצאותיה של  36.15%- מוצגים ביחס ל 2013הנתונים התוצאתיים לשנת 
 )(*)ATRמתוצאותיה של  2011בשנת  31.6% - ו 2012בשנת  33.75%( 2013לשנת 

  לשנה שנסתיימה ביום   נה שנסתיימה ביום לש  לשנה שנסתיימה ביום   

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

 באלפי אירוח "באלפי ש באלפי אירוח "באלפי ש באלפי אירו ח "באלפי ש  

  

סך הכנסות 
   73,124     364,054    90,189     446,895     101,382     486,289   )מאוחד(הפעילות 

  

) הפסדים(רווחים 
   23,500     116,816   )1,674(  )9,177(  )7,694(  )36,907( )מאוחד(כים משערו

  

רווחי הפעילות 
   43,384     215,972    48,905     242,328    55,979     268,510   )(**)מאוחד(

  

NOI  מנכסים זהים
מאוחד וחלק (

  )החברה
 321,230     66,970    298,867     60,315         

  
   47,069     234,328    61,179     303,149    68,977     330,853  )מאוחד( NOIכ "סה

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

      .בנטרול רווחי שערוך IFRSרווחי הפעילות מתייחסים לרווח התפעולי החשבונאי של הפעילות לפי תקני   **  
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  נים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים נתו .9.3.

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

  
פרמטרים 

מאקרו 
  כלכליים

  רוסיה  כיה'צ  פולין

  לשנה שנסתיימה ביום  

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

תוצר מקומי   
   ) PPP (  גולמי  

814 
מיליארדי 
  ב"דולר ארה

 792.4 
מיליארדי  

  ב"דולר ארה 

 764.6 
מיליארדי  

  ב"דולר ארה 

286.5 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

 283.6 
מיליארדי  

  ב"דולר ארה 

 282.3 
מיליארדי  

  ב"דולר ארה 

2,557.6 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה 

  2,486.2  
מיליארדי  

  ב"דולר ארה 

 2,363.2 
מיליארדי  

  ב"דולר ארה 

תוצר לנפש   
  ) PPP (   

21,118.3 
 ב"דולר ארה

  20,562.0 
  ב"דולר ארה 

  19,843.2 
  ב"דולר ארה 

דולר  27,214
  ב"ארה

 27,000       
  ב"דולר ארה 

דולר   26,916 
  ב"ארה

18,083.1 
 17,518.0   ב"דולר ארה

  ב"ארה דולר 
 16,594.0 

  ב"דולר ארה

  

שיעור 
צמיחה  
בתוצר  
המקומי  

  ) PPP (   

2.72%   3.65%    6.57%   1.00%   0.49%    3.82%   2.87%   5.21%    6.35%   

  

שיעור 
צמיחה  
בתוצר  

  ) PPP (  לנפש  

2.71%   3.62%    5.57%   0.79%   0.31%    4.02%   3.23%   5.57%    6.71%   

שיעור   
  האינפלצי 

1.90%   2.40%    4.60%   1.90%   2.37%    2.42%   6.20%  6.57%  6.10%  

  

התשואה על 
חוב  

ממשלתי  
לטווח  

  **ארוך

4.42%   3.88%    5.84%   2.20%   2.12%    3.70%   7.71%   6.85%    8.50%   

  

דירוג חוב 
ממשלתי  

לטווח  
 ***   ארוך

A-/A2   A-/A2   A-/A2   AA-/A1 AA-/A1   AA-/A1   BBB/Baa1  BBB/Baa1   BBB/Baa1   

  

שער חליפין 
ב "דולר ארה 

למטבע  
מקומי ליום  
 בדצמבר  31  

   ****  

לדולר  -זלוטי
  ב"ארה

 0.332  

לדולר  -זלוטי
  ב"ארה

0.324  

לדולר  -זלוטי
  ב"ארה

0.2916  

 –קרונה
לדולר 
  ב"ארה

0.050  

  
 –קרונה

לדולר 
  ב "ארה

0.052  

  

  
 –קרונה

לדולר 
  ב "ארה

0.050  

  

 – רובל
דולר ל

ב "ארה
0.030  

 –רובל
לדולר 
  ב"ארה

0.032  

 –רובל
לדולר 
  ב"ארה

0.031  

 IMF ,2013 October ,World Economic Outlookהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי , אלא אם יצוין להלן אחרת (*)
Database.  

ביחס לרוסיה ; 2013בדצמבר  31נים נכון ליום ש 10- בהתייחס לאגרות חוב ל,  ECB -על פי פרסומי ה - כיה'ביחס לפולין ולצ(**) 
   . 2013שנים 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.comעל פי נתוני (****) 

  

  נוספים כלכליים מאפיינים

שהתבטא בשיעורי , נרשם מומנטום חיובי מסויים ברחבי מדינות מרכז ומזרח אירופה 2013 בשנת
ג "נרשם גידול בתמ 2013בשנת , על פי הערכות. שיפור בתחזיות וביטחון מחודש, צמיחה גבוהים יותר

, כיה וסלובקיה'צ, פולין, ATRוכן על פי התחזיות אזורי הליבה של , ATRהממוצע במדינות בהן פועלת 
במהלך שנת , בנוסף. צפויות להוביל את הצמיחה באזור בשנים הבאות, Aהמחזיקות כולן בדירוג 

  .ן להשקעה במדינות מרכז ומזרח אירופה"חל גידול בפעילות ההשקעה בשוק הנדל 2013
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   ותנתונים מצרפיים אודות תחום הפעיל  .9.4.

   :   ATR להלן נתונים אודות המבנים המניבים של 

הנתונים הכלולים בסעיף זה להלן . בדוחותיה בשיטת השווי המאזני  ATR החברה מציגה את , כאמור
 - 2013 בדצמבר 31ליום (  ATR  - המחושבים לפי שיעור אחזקת החברה ב,  ATR כוללים את נתוני  
 – 2011לשנת ; 33.75% - 2012ולשנת  34.5% - 2012 בדצמבר 31ם ליו; 36.15% - 2013ולשנת  39.8%  

) בשרשור(ההחזקה האפקטיבי  המחושבים בהתאם לשיעור ,  ATR וכן את חלק החברה בנתוני ) 31.6%
ונתוני השטח בגינם יובאו הנתונים  בכל הנוגע למספר הנכסים המניבים , עם זאת. של החברה בנכס

   ).   בהתאמה, מהם 34.5% או  39.8%ולא בשיעור של (כסים בנ  ATR על בסיס הבעלות של 

  שטחי המבנים המניבים  .9.4.1.

באלפי ( 2012 - ו 2013בדצמבר בשנים  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות שטחי המבנים המניבים של    
  ):בהנחת איחוד מלא) (ר"מ

  31.12.2012  31.12.2013 כ שטחי המבנים המניבים"סה    אזור   

  
            

אחוז מסך שטח
המבנים 
  המניבים

   
אחוז מסך שטח

המבנים 
  המניבים

    ATR   423השטח הכולל בבעלות   פולין  
33.5%  

 390    
31.4%  

    135     168   חלק החברה         

    ATR   356השטח הכולל בבעלות   כיה'צ  
28.2%  

 374    
30.1%  

    129     142   חלק החברה      

    ATR   241השטח הכולל בבעלות   רוסיה  
19.1%  

 237    
19.1%  

   82    96   חלק החברה      

    ATR   241השטח הכולל בבעלות   (*)אחר  
19.2%  

 243    
19.4%  

   84    96   חלק החברה      

   ATR   1,261השטח הכולל בבעלות   כ"סה  
100%  

 1,244   
100%  

   430    502   חלק החברה      

  .רומניה ולטביה, בהונגריה, בסלובקיה ATRכוללת את נכסי , "אחר"ל 9.4ההתייחסות להלן בסעיף   *  

  פילוח שווי הוגן מבנים מניבים  .9.4.2.
  :  2012 - ו 2013בדצמבר בשנים  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות שווי המבנים המניבים של    

שווי הוגן   אזור   
מבנים 
  מניבים

31.12.2013  31.12.2012  

   
   

אחוז מסך שווי 
המבנים 
  המניבים

   
אחוז מסך שווי 

המבנים 
  המניבים

  )באלפי אירו(פולין   
   488,389   מאוחד 

51.6%  
 355,718   

47.1%  
   355,718    488,389   חלק החברה    

באלפי (כיה 'צ   
  ) (*)כיות'קרונות צ

  4,495,199   מאוחד 
17.3%  

 3,871,801  
20.4%  

  3,871,801   4,495,199   חלק החברה    

   
 )באלפי אירו(רוסיה 

   176,619   מאוחד 
18.7%  

 136,154   
18.0%  

   136,154    176,619   חלק החברה    

) באלפי אירו(אחר    
(**)  

   117,317   מאוחד 
12.4%  

 108,650   
14.5%  

   108,650    117,317   חלק החברה    

   
  )ח"באלפי ש(כ "סה

  4,524,740   מאוחד 
100%  

 3,712,410  
100%  

  3,712,410   4,524,740   חלק החברה    

   

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

  .כית לפי השער הממוצע בתקופה'צ

  

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

      .השער הממוצע בתקופה
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.9.4.3.  NOI                 
  : 2011 -ו 2012, 2013לשנים  ATRשל  NOIלהלן נתונים אודות    

   NOI  2013   2012   2011  אזור   

  
         

אחוז מסך 
NOI  של

  הנכסים
   

אחוז מסך 
NOI  של

  הנכסים
   

אחוז מסך 
NOI  של

  הנכסים

ולין פ  
באלפי (

  )אירו

   28,610   מאוחד 
41.5%  

 24,831   
40.6%  

 19,144   
40.6%  

   18,431    24,831    28,610   חלק החברה   

  
כיה 'צ
באלפי (

קרונות 
 )כיות'צ

    320,544   מאוחד 
17.9%  

 297,206    
19.3%  

 192,480    
16.8%  

  
    192,480     297,206     320,544   חלק החברה 

ה רוסי  
באלפי (

  )אירו

   19,149   מאוחד 
27.8%  

 16,094   
26.3%  

 11,485   
24.4%  

   10,725    16,094    19,149   חלק החברה   

אחר   
באלפי (

  )אירו

   8,880   מאוחד 
12.8%  

 8,436   
13.8%  

 8,547   
18.2%  

   8,547    8,436    8,880   חלק החברה   

כ "סה  
באלפי (
  )ח"ש

  330,853   מאוחד 
100%  

 303,149  
100%  

 234,243  
100%  

  226,971   303,149   330,853  חלק החברה   

  
                 שערוך) הפסדי(רווחי   9.4.4

  :2011-2013לשנים  ATRשערוך של ) הפסדי(להלן נתונים אודות רווחי    

   2011   2012   2013     אזור   

  

)הפסדי(רווחי    
     שערוך

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
  שערוך

   

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
  שערוך

   

אחוז מסך 
רווחי 

) הפסדי(
  שערוך

פולין   
באלפי (

  )אירו

   5,874   מאוחד 
110.5%  

 8,667   
43.9%  

 18,964   
48.5%  

   18,657    8,667    5,874   חלק החברה   

  
כיה 'צ
באלפי (

קרונות 
 )כיות'צ

  )142,691(  מאוחד 
)97.8%(  

 501    
0.1%  

 76,367   
7.6%  

  
   76,367     501   )142,691(  חלק החברה 

רוסיה   
באלפי (

  )אירו

   13,442   מאוחד 
252.8%  

 12,664   
64.1%  

 14,231   
36.4%  

   12,100    12,664    13,442   חלק החברה   

אחר   
באלפי (

  )אירו

  )8,797(  מאוחד 
)165.5%(  

)1,596(  
)8.1%(  

 2,949   
7.5%  

   2,949   )1,596(  )8,797(  חלק החברה   

כ "סה  
באלפי (
  )ח"ש

   25,505   מאוחד 
100.0%  

 97,885   
100.0%  

 194,671  
100.0%  

  194,671    97,885    25,505  חלק החברה   
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  ר"דמי שכירות ממוצעים למ  9.4.5

 31לשנים שנסתיימו ביום  ATRר של "ם הממוצעים למלהלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיי   
  :2012 - ו 2013בדצמבר 

  :לשנה שנסתיימה ביום  אזור   

         31.12.2013  31.12.2012  

   22.3   23.0  )באירו(פולין     

   280.9   284.4  )כית'בקרונה צ(כיה 'צ   

   27.2   28.7  )באירו(רוסיה    

   13.8   13.7  )באירו(אחר    

 .בנכסים ולא חלק החברה בדמי השכירות ATRהנתונים הכלולים בסעיף זה הינם ביחס למלוא חלקה של   *   
 
  שיעורי תפוסה ממוצעים  .9.4.6.

ושיעורי התפוסה הממוצעים בכל  2013בדצמבר  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות שיעור התפוסה של    
  :2012 - ו 2013אחת מהשנים 

  (*)2012לשנת   (*)2013לשנת   ליום    אזור   

         31.12.2013        

  97.3%  97.0%  97.3%  פולין   

  96.2%  96.5%  96.7%  כיה'צ   

  98.5%  99.4%  99.6%  רוסיה   

  97.3%  97.7%  97.8%  אחר   

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

 
  מספר המבנים המניבים  .9.4.7.

בהנחת ( 2012 - ו 2013בדצמבר בשנים  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות מספר המבנים המניבים של    
  ): איחוד מלא

  ליום  אזור   

         31.12.2013  31.12.2012  

   21   22  פולין   

   98   95  כיה'צ   

   7   7  רוסיה   

   30   29  אחר   

    156    153  כ"סה   

 
  שיעורי תשואה ממוצעים  .9.4.8.

 - ו 2013בדצמבר בשנים  31ליום  ATRלהלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים בפועל של    
  ):לפי שווי הנכסים בסוף השנה( 2012

  ליום  אזור   

         31.12.2013  31.12.2012  

  7.0%  6.7%  פולין   

  7.9%  7.6%  כיה'צ   

  12.6%  12.3%  רוסיה   

     8.0%  8.1%  אחר   
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  (*) (**)הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים   .9.5.

תקופת הכרה    
  בהכנסה

הכנסות מרכיבים 
 )ח"באלפי ש(קבועים 

הכנסות מרכיבים 
) אומדן(משתנים 

  )ח"באלפי ש(

מספר הסכמי שכירות 
  מסתיימים

כמים שטח נשוא ההס
באלפי (המסתיימים 
  )ר"מ

   

  שנת
2014 

   27     220    9,897     212,654   1רבעון 

   24     143    9,855     209,611   2רבעון    

   26     175    9,832     207,705   3רבעון    

   24     173    9,780     204,373   4רבעון    

    115     478    37,257     764,612   2015שנת    

   93     430    36,231     716,168   2016שנת    

    188     470    34,469     652,931   2017שנת    

 2018שנת    
    734    1,242    62,869    1,131,850   ואילך

   1,231    3,331    210,190    4,099,904   כ"סה   

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

  .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   **   

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

  לשנה שנסתיימה ביום  פרמטרים   אזור   

           31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

   

  פולין

   3    1    1   (**)מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

בתום התקופה ) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה   
   87    75    55   )ר"באלפי מ(

שהושקעו בתקופה השוטפת כ עלויות "סה   
   3,833    6,845    42,405   )באלפי אירו) (מאוחד(

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה    
   78,183    41,650    90,388   )באלפי אירו) (במאוחד(

) מאוחד) (אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת    
   5,795    57,607    24,637   )באלפי אירו(

   
יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת כ "סה

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

 24,637    57,607    91,000   

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי    
  60%  87%  96%  שכירות 

   

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו 
בתקופה העוקבת ושנחתמו בהם חוזים לגבי 

) מאוחד) (אומדן(ז או יותר מהשטח חמישים אחו
  ) (***)באלפי אירו(

 8,822    9,321    492    

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

  .יב אחרן מניב והנכס השני אוחד עם נכס מנ"הושלמה הקמתו של נכס אחד שסווג כנדל 2012במהלך שנת   **   

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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  נתונים מצרפיים אודות קרקעות להשקעה בתחום הפעילות  .9.7.
  (*): 2012 - ו 2013בדצמבר  31לימים  ATRהשקעה של להלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות ל   

  ליום  פרמטרים  אזור   

        31.12.2013  31.12.2012  

  
  פולין

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
    101,475     108,291   )באלפי אירו) (מאוחד(התקופה 

    417     480   )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה  

  
לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

   93     241   ) (**)ר"באלפי מ(

  
  כיה'צ

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
    114,956     109,854   )כיות'באלפי קרונות צ) (מאוחד(התקופה 

   24    20   )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 
    145,230     128,374   )באלפי אירו) (מאוחד(התקופה 

   1,490    1,410   )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה  

  
לפי תוכניות מאושרות , קעותכ זכויות בניה בקר"סה

   -    -   ) ר"באלפי מ(

  
  אחר

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
    245,470     233,132   )באלפי אירו) (מאוחד(התקופה 

    952     950   )ר"באלפי מ(כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה  

  
לפי תוכניות מאושרות , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

    396    -   ) ר"לפי מבא(

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

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

     .ATRזכויות אלו במדינות בהן פועלת 
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  רכישת ומכירת נכסים  .9.8.

לא  2012בשנת ( 2013ובשנת  2011בשנת  ATRלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי    
  ) (*):ATRנמכרו או נרכשו נכסים מניבים על ידי 

          אזור   
לשנה 

שנסתיימה 
  ביום

לשנה 
שנסתיימה 

  ביום
               31.12.2013 31.12.2011 

   

  נכסים  פולין
 שנרכשו

   2    1   מספר נכסים שנרכשו בתקופה

    230,387     146,012  )באלפי אירו) (מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה    

   NOI  8,392    9,555   )באלפי אירו) (מאוחד(של נכסים שנרכשו   

   79,100    32,659   )ר"באלפי מ) (מאוחד(שטח נכסים שנרכשו בתקופה    

   

  כיה'צ

  נכסים
 שנרכשו

   1    -   מספר נכסים שנרכשו בתקופה

באלפי ) (מאוחד(עלות נכסים שנרכשו בתקופה    
   4,570,518    -   )כיות'קרונות צ

   NOI  באלפי קרונות ) (מאוחד(של נכסים שנרכשו
   72,727    -   )כיות'צ

   38,500    -   )ר"באלפי מ) (מאוחד(שטח נכסים שנרכשו בתקופה    

   

  נכסים
 שנמכרו

   -    3   מספר נכסים שנמכרו בתקופה

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

   -    13,143   )ר"באלפי מ) (מאוחד(שטח נכסים שנמכרו בתקופה    

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

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

   

  נכסים  אחר
 שנמכרו

   1    1   מספר נכסים שנמכרו בתקופה

) מאוחד(תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה    
   96,900     203   )באלפי אירו(

   48,900    2,242   )ר"י מבאלפ) (מאוחד(שטח נכסים שנמכרו בתקופה    

   NOI  4,763   )38(  )באלפי אירו) (מאוחד(של נכסים שנמכרו   

) מאוחד(שנרשם בגין מימוש הנכסים ) הפסד(רווח    
   77,658   )120(  )ח"באלפי ש(

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

עובדים  351(עובדים  358) ולחברות בנות בבעלותה המלאה(  ATR - ל, 2013בדצמבר  31נכון ליום  .9.9.1.
מחלקת  ; 25 –מחלקת פיתוח ; 186–מחלקת תפעול ; 8–הנהלה : על פי החלוקה הבאה, )2012בשנת  

   . 28 –אחר ; 19 –מחלקה משפטית ; 8 –מחלקת מערכות מידע ; 84 –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 מכוח , ככלל. ATRמיליון מניות  5להקצות כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 
מימוש במחיר , שנים ממועד הענקתן 10עד לחלוף , התוכנית יבשילו בארבע מנות שנתיות שוות

הקצתה , 2013בדצמבר  31נכון ליום . במועד הענקתן ATRשיקבע על פי המחיר הממוצע של מנית 
 4.36יתנים למימוש במחיר ממוצע של הנ, מיליון כתבי אופציה מכוח התוכנית האמורה 3.6  - כ החברה

   .אירו למניה

        ESOP Plan 2009  )ב(

על פיה , )2010כפי שהורחבה בשנת (מנהלים תוכנית אופציות לעובדים ו ATRאימצה  2009בשנת 
,  ATR לעובדי מפתח של    ATR מיליון כתבי אופציה לרכישת מניות  8.5עד רשאית להקצות  ATRהיתה 
מימוש כתבי האופציה כפוף לתקופות הבשלה  כאשר , שנים 5לית של אבתקופת מימוש מקסימ, לרוב
כתבי אופציה שהוקצו לעובדי מפתח  מיליון 3.1 -כמים קיי, 2013בדצמבר  31נכון ליום . שנים    3של 

עם   .אירו למניה 3.65והם ניתנים למימוש במחיר ממוצע של , וטרם מומשומכוח התוכנית האמורה 
  .לא יבוצעו הענקות נוספות מכוח תוכנית זאת ESOP 2013אימוץ תוכנית 

        Restricted Share Plan   )ג(

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

המניות יוקצו על  . הזכות לסרב להענקת המניות  ATR -כאשר בנסיבות מסוימות ל, השנתי לו הם זכאים
 2013בדצמבר  31  ליום . ימי המסחר האחרונים 30- ניה המחושב על בסיס שווי המניה בפי מחיר למ

   . מניות מכוח התוכנית המתוארת לעיל אלף 45 -כבמצטבר הונפקו 

  22אשראי ומימון .9.10.

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

                                                
  .באשראי והמימון ולא חלק החברה באשראי והמימון כאמור  ATRהנתונים הכלולים בסעיף זה הינם ביחס למלוא חלקה של  22
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 31נכון ליום , שהתקבלו למימון פעילותה  ATR ראי וההלוואות לזמן ארוך של להלן מצבת האש .9.10.2.
               :2013בדצמבר  

   
שיעור ריבית  )באלפי אירו(יתרה    

  (*)משוקלל

תקופת פירעון 
ממוצעת 

  )(**)שנים(

  
הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית קבועה 

   4.0   3.09%   48,579   מובטחות בשעבוד

  
   5.0   4.11%    255,910 הלוואות בריבית משתנה מובטחות בשעבוד 

  

אגרות חוב בריבית משתנה מובטחות 
   3.1   3.43%    112,544   בשעבוד

  

אגרות חוב בריבית קבועה מובטחות 
   1.6   4.40%   40,329   בשעבוד

  

אגרות חוב בריבית קבועה שאינן מובטחות 
   6.4   4.00%    346,193   (***)בשעבוד 

  
         803,555   כ"סה

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

  .מחושב לפי מועדי הפירעון של קרן האשראי בלבד  **  

  .הונפקו בתקופת הדוח  ***  

       אמות מידה פיננסיות .9.10.2.

קיימות התחייבויות , מהלך העסקים הרגילוחברות בנות שלה ב  ATR בחלק מהמשכנתאות שמקבלות 
 31נכון ליום . לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ביחס לנכס הספציפי בגינו הועמדה ההלוואה 

        .שנקבעו בכל אמות המידה   ATR עומדת , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דוו 2013בדצמבר 

  מיסוי      .9.10.3.
למעט ביחס לתחומי פעילות ספציפיים עליהם מוטל ( 0%ו רזי הינ'שיעור מס החברות באיי ג, ככלל

כיה 'פולין וצ, ATRשיעור מס החברות באזורי פעילותה העיקריים של ). 20%או  10%מס בשיעור של 
  .20%-15.5%ע בין נ) והאזורי הפדראלי(האפקטיבי שיעור מס החברות וברוסיה , 19%הינו 
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  ם       ייזום וביצוע של פרויקטים בתחום המגורי .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 לקבוצת דורי החזקה , כמו כן. בישראל קבלניות

שתוסק , הפועלת להקמת תחנת כוח פרטית לייצור חשמל באזור אשקלון, ")דוראד("מ "אנרגיה בע
   . בגז טבעי

של גזית פיתוח  חברת דורי מוחזקת באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה , ח זה"נכון למועד דו
מהון  73.9%-חזיקה בכמה ,)מהון מניותיה ומזכויות ההצבעה בה 82.5% - אשר החברה מחזיקה ב(

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

מהון  59.7% -רת דורי בכמחזיקה חב, ח"למועד הדו ואשר סמוך , אביב- רשומים למסחר בבורסה בתל
להסכם להסדרת  דיםצד הינןחברת דורי ודורי בניה . שלה והינה בעלת שליטה בה המונפק המניות

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

, שתכליתן הודיעה גזית פיתוח לקבוצת דורי כי היא מקיימת בדיקות ראשוניות , 2011דש אוקטובר בחו
, שינויים מבניים לרבות בדרך של , בחינת ייעול פעולתן של גזית פיתוח ושל קבוצת דורי, בין היתר

כאמור תלויה פעולות  בהודעה הובהר כי היתכנות ביצוע . או הכנסת שותפים נוספים/איחוד פעילויות ו
התבצע דיון מקיף וטרם  וכן כי טרם , אשר בשלב זה לא התקיימו, בהתקיימותם של מרכיבים שונים

נכון למועד . בעניין זה או בדירקטוריון החברה /התקבלה החלטה כלשהי בדירקטוריון גזית פיתוח ו
   . אין ודאות כי תתקבלנה החלטות כלשהן בנדון, הדוח

             המאקרו כלכלית  מאפייני השוק והסביבה  .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.

          :להלן תיאור תחומי פעילותה של קבוצת דורי

   כקבלן מבצע פעילות  .10.3.1.

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

במבנים ותפעול  גמר מבני תעשייה וכן בביצוע עבודות , מרכזים מסחריים, משרדים, דיור מוגן, ציבור
   . מערכות שונות התומכות בפעילות הבניה

תאגידים , חברות עסקיות, קבוצות רכישה, גופים עסקיים, ן"לקוחותיה העיקריים הינם חברות נדל
בחלקם הארי של . לקוחות פרטיים וכן גופים הנדרשים לביצוע עבודות גמר או שיפוצים, ממשלתיים 
תמורה כוללת עד  –קרי (מדידת כמויות או בשיטת פאושל הפרויקטים נקבעת התמורה על פי  
  +.Cost ובמקרים מעטים נקבעת התמורה בדרך של , )להשלמת הפרוייקט שהוגדר 

בבניית  דורי בניה מתמחה . שירותי הבנייה מבוצעים הן בשיטה המתועשת והן בשיטה הקונבנציונאלית
כן ו, מתקדמות רדים תוך שימוש בתבניות פרויקטים מורכבים וכן בהקמת מגדלים למגורים או למש

את עבודות גם ומבצעת , פועלת הן כקבלן ראשי והן כקבלן משנה דורי בניה. בביצוע עבודות גמר
ומתקשרת עם ספקים וקבלני משנה , עבודות הגמר שהינן חלק הארי בעבודות הבניה השלד ואת 

קריים המשמשים בתחום הפעילות גבוהה זמינותם של מרבית חומרי הגלם העי. עבודות שונות לביצוע 
  .ומקורם בישראל

של קבוצת דורי ) הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים –קרי (צבר ההזמנות 
   .ח"מיליארדי ש 1.8-ח הינו כ"וסמוך למועד פרסום הדו 2013בדצמבר  31בתחום פעילות זה ליום 

, מורכבים לדורי בניה יתרון תחרותי בביצוע פרויקטים . םפעילות זה מתאפיין בריבוי מתחריתחום 
להערכת דורי . בהקמת מתקנים משולבים ומתקנים בטחוניים וכן בהענקת שירותים בחבילה כוללת

   .משמעותי בשוק בנייני רבי הקומות ובפרט מגדלי היוקרה בעלת נתח  היא, בניה



  מ"גזית גלוב בע
  תיאור עסקי החברה

  

58  

  

וממוצע  , ח"מיליון ש 465-הסתכם בכ, 2013היקף אשראי הספקים הממוצע בתחום הפעילות בשנת 
, 2013בשנת  היקף אשראי הלקוחות הממוצע בתחום פעילות זה . ימים 112ימי אשראי הספקים היה 

    .ימים 145היה  2013בשנת הלקוחות ח וממוצע ימי אשראי "מיליון ש 621- הסתכם בכ

 אשראי, שלה צמיהע ההון, ספקים אשראי באמצעות בעיקר פעילותה את מממנת בניה דורי
 מתאגידים אשראי מסגרות בניה לדורי. בהומבעלי השליטה  ירות ערךמהנפקת ני, בנקאיים מתאגידים
 657 - כ של סך על עמדו 2013 בדצמבר 31 ליום נכון אשר, וערבויות כספי אשראי הכוללות, בנקאיים
העמידה  2014פברואר  ודשבח, כן כמו). הדוח פרסום למועד סמוךח "ש מיליוני 732 - כ(ח "ש מיליוני

דורי . 2015ח עד לחודש פברואר "ש מיליוני 75 עד של בסכוםאשראי  מסגרתגזית פיתוח לדורי בניה 
מכרז  ערבויות להוצאת מסגרת ןעל פיו תועמד לה, בניה ורום גבס הינן צד להסכם עם חברת ביטוח

אשר הונפקו במהלך , .נ.ח ע"ש ונימילי 90 של בהיקףסחירות  חוב אגרות בניה לדורי, בנוסף. וביצוע
  .על ידי מידרוג) אופק יציב(  A3ומדורגות בדירוג  ח"שנת הדו

התקשרו דורי בניה וחברת דורי בהסכם לפיו חברת דורי העמידה לרשות דורי  2010בחודש פברואר 
ברות בהתאם להוראות חוק הח. ח"מיליוני ש 450או ערבויות עד לסך של /כספי ו בניה מסגרת אשראי 

 2013בדצמבר  31ליום ונכון , 2013ההסכם הסתיים בחודש פברואר , 2011 –א "התשע, )16תיקון (
מיליוני  60 -על סך של כ עמדהאו הערבויות שניתנו במסגרת ההתקשרות האמורה /יתרת האשראי ו

מיד ולא ניתן להע המסגרת האמורהאשראי כספי מתוך ונכון למועד פרסום הדוח אין ניצול של  ח"ש
        .ערבויות חדשות מכוחו

   פעילות יזמית  .10.3.2.

שיווק ומכירה של , הקמה, פיתוח, ייזום, במסגרת תחום פעילותה זה עוסקת קבוצת דורי באיתור
, מרכז ומזרח אירופה במדינותוכן בייזום וביצוע פרויקטים למגורים , ן בישראל"הנדל פרויקטים בתחום 

  . בעיקר בפולין

 - בכ) בעקיפין(של חברת דורי באמצעות החזקותיה מתבצעת ן בפולין "ם הנדלייזום בתחוהפעילות 
משותפת  לקבוצת דורי שליטה ( .Ronson Europr N.V - מההון המונפק ומזכויות ההצבעה ב 39.8%  

למסחר  יםרשומ ניירות הערך שלהחברה המאוגדת בהולנד אשר , )23ברונסון אירופה עם צד שלישי
   "). רונסון אירופה) (" WSE (פולין , בוורשהבבורסה לניירות ערך  

צד  בשיתוף עם  ,פעילות קבוצת דורי בבולגריה מתבצעת באמצעות חברות זרות בבעלותה המוחזקות
   . אשר בינו ובין חברת דורי קיים הסכם בעלי מניות, שלישי

   . כחלק מפרויקטים יזמיים, קבוצת דורי רוכשת מעת לעת זכויות במקרקעין

בהתאם לייעוד הנכס , קבוצת דורי הינם רוכשי דירות מקרב הציבור ולקוחות עסקיים שונים לקוחות
לרבות , מנהלת קשר עם לקוחותיה במהלך כל הפרויקט ועד למסירת הנכס, קבוצת דורי. הנבנה 

  . ואחריות במקרים בהם היא משמשת גם כקבלן מבצע בדק 

  :24 2013בדצמבר  31קבוצת דורי ליום להלן פרטים אודות פרויקטים למגורים בהקמה של 

מספר   מדינה
   יחידות  

שטח לבנייה 
   )ר"במ(  

מספר יחידות 
מכורות ליום  

בדצמבר   31
2013   

הכנסות שהוכרו 
 31עד ליום 

 2013בדצמבר  
   )ח"ש באלפי (

עלות במלאי 
 31ליום 

 2013בדצמבר  
   )ח"באלפי ש(  

  582,444  352,042  663  320,887  1,621  ישראל

  715,243  314,212  1,128  416,100  6,496  פולין

  4,804  40,974  103  22,736  185  בולגריה

  32,497  -  32  14,583  185  סלובקיה

  4,410  -  -  -  -  אוקראינה

                                                
השלמת עסקה לרכישת  בעקבות, 39.8%לשיעור של  32.1%הגדילה חברת דורי את החזקותיה ברונסון משיעור של  2013בחודש נובמבר  23

במסגרתה גם נחתם הסכם בעלי מניות נוסף עם השותף האמור המסדיר את יחסיהם , מניות בינה והשותף ברונסון לבין צד שלישי נוסף
  . כבעלי מניות בעקיפין ברונסון גם ביחס למניות הנוספות שנרכשו כאמור לעיל ומעניק להם שליטה משותפת בה

ואשר ( 39.8% - ובפולין כ 50% -בבולגריה : מנכסי החברות שחלקה של חברת דורי בהן הינו 100%ולגריה מייצגים הנתונים ביחס לפולין וב 24
    ).100%(הנתונים ביחס לישראל ולסלובקיה מתייחסים לחלקה של חברת דורי  ).  הינן חברות בשליטה משותפת
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פרויקטים  36- בהקמה ובמכירה של כ, עוסקת קבוצת דורי בתכנון, 2013בדצמבר  31נכון ליום 
ר "אלפי מ 35 - וכ) רונסון אירופהיחידות בפולין בבעלות  6,000ן מתוכ(יחידות דיור  8,200- הכוללים כ 

). יחידות בבעלות רונסון אירופה 1,046מתוכן (יחידות דיור בשלבי ביצוע   1,500 - מתוכם כ, מסחרי
 2013בדצמבר  31ליום ) חוזים חתומים אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים(צבר ההזמנות 

ח "מיליון ש 423 - כ( בהתאמה, ח"מיליון ש 498 - וכ ח "מיליון ש 467-בכ וסמוך למועד הדוח מסתכם
   . )2012בדצמבר  31ליום 

האשראי אשר ניתן . היה בהיקף לא מהותי 2013אשראי הספקים הממוצע בתחום הפעילות בשנת 
תמורה  כאשר לרוב עם חתימת הסכם הרכישה מתקבלת , לרוכשים השונים מוסדר בהסכמים השונים 

פי - על תמורת הדירות משולמת לדורי קבוצה בתשלומים . מערך ההסכם 15% - 7%- עור של כבשי
אינה נוהגת  הקבוצה . כמקובל בענף, כשהם צמודים למדד תשומות בניה למגורים, תנאי הסכם המכר

בנכס נמסרת  והחזקה , מעבר ללוח התשלומים הקבוע בהסכם המכר, לתת אשראי לרוכשי היחידות
   .אחר קבלת התמורה במלואהלרוכש רק ל

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

  . גיאוגרפית סמיכות 

  כוח פרטית לייצור חשמל הקמת תחנת –דוראד אנרגיה   .10.3.3.

מהון   60%אשר קבוצת דורי מחזיקה ב (מ "דורי תשתיות אנרגיה בע. קבוצת דורי שותפה באמצעות א
בפרויקט להקמת תחנת כוח פרטית לייצור חשמל בהספק של ") דורי אנרגיה"; המניות המונפק שלה

   . דוראד באמצעות, שתוסק בגז טבעי כדלק עיקרי, מגאווט באזור אשקלון 800- כ 

, מוחזקות על ידי חברה פרטית בבעלות צד שלישי) בעקיפין) (40%(יתרת מניותיה של דורי אנרגיה 
החזקותיה  שיעורלהגדיל את  callמסוג  המחזיקה באופציה, ")אלומיי("מ "בע קפיטלאלומיי אנרגיה  
מניות  להסכם בעלי חברת דורי ואלומיי הינן צד , כמו כן. מהון מניותיה 50%בדורי אנרגיה לעד  

  .המסדיר את יחסיהן כבעלי המניות בדורי אנרגיה והמקנה להן את השליטה המשותפת בדורי אנרגיה

יתר מניות דוראד   .של דוראדהמונפק מהון המניות  18.75% -ח מחזיקה דורי אנרגיה ב"נכון למועד הדו 
, שונים המסדיר נושאים  ,תהסכם בעלי מניומוחזקות על ידי צדדים שלישיים הקשורים ביניהם ב

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

דוראד הינה בעלת רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל באשקלון אשר תוסק באמצעות גז 
, חודשים 54לתקופה של  2010פברואר ניתן בחודש , הרישיון המותנה. טבעי ודלק חלופי לגיבוי 
במידה ודוראד תעמוד . ובהוראות הרישיון המותנהשנקבעו  דרךבכפוף לעמידתה של דוראד באבני  

וכן אבני , העמדת ערבויות ,סגירה פיננסית: התנאים המפורטים ברישיון המותנה ואשר עיקרם בכל 
יוענק לה רישיון  - מימונה ותפעולה   ,דרך והוראות המתייחסות ללוחות הזמנים להקמת תחנת הכח

 20%-הון עצמי בשיעור שלא יפחת מ מתחייב בעל הרישיון להיות בעל , במסגרת הרישיון. ייצור קבוע
נכון ליום  . מההון האמור 18.75% - להעמיד כ ל חברת דורי התחייבה כלפי רשות החשמ. משווי המתקן

ח ויתרת "מיליוני ש 4,054ייקט על סך עמדה סך ההשקעה של דוראד בפרו 2013בדצמבר  31
  .ח"מיליוני ש 570 -ההשקעה הצפויה להשלמת הפרוייקט הינה כ

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

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

תחנת הכוח ופועלת  ים מתקדמים של בדיקת קבלה שלדוראד נמצאת בשלב ,ח זה"נכון למועד דו
תחילת ההפעלה המסחרית של . להשלמת ההיתרים הנדרשים לה לצורך קבלת רישיון ייצור קבע

ההערכה בדבר מועד פתיחת התחנה הינו מידע צופה פני ( 2014 אפריל-סמרהתחנה צפויה בחודש 
, המבוססת על סטאטוס הקמת תחנת הכוח נכון למועד הדוח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, עתיד

   .)וכפופה לעיכובים

ובכללם הסכם לרכישת גז טבעי עם שותפות , התקשרה דוראד במערכת הסכמים, לצורך פעילותה
הסכמים ; הסכם חכירה ביחס למקרקעין עליו הוקמה התחנה; להולכת גז טבעיהגז תמר והסכם 
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הסכם למתן שירותי תשתית  ;הסכם שירותי תפעול ותחזוקה לתחנת הכוח; הכוח להקמת תחנת 
  . ואנרגיה עם חברת חשמל לישראל ועוד

ך העמדת גופים מוסדיים לצור התקשרה דוראד בהסכמי מימון עם תאגידים בנקאיים ועם , כמו כן
כאשר , מסך עלות הפרויקט 80%עד  אשראי ואמצעים פיננסיים להקמת תחנת הכוח בשיעור של 

בהתאם . היחסי בהון דוראד בהתאם לחלקם , ידי בעלי המניות של דוראד- על ממומנתהיתרה 
במסגרת . ח"מיליארד ש 4.5- הפרוייקט הינה כ העלות המוערכת של , להסכמות עם הגופים המממנים

וכן כל הזכויות בקשר עם תחנת הכוח שועבדו  י המימון כל הון המניות המונפק של דוראד הסכמ
חלקה של  להעמיד את , ביחד ולחוד עם דורי אנרגיה ,דורי התחייבה חברת. לטובת הגופים המממנים
 חברת דורי בדורי אנרגיה הינוסך ההשקעה של  2013בדצמבר  31נכון ליום . דורי אנרגיה בהון העצמי

   .ח"אלפי ש 133,350 - כ

ידי הגופים המממנים לדוראד הינו בסך של - סך המימון אשר הועמד על, 2013בדצמבר  31נכון ליום 
   . ח"מיליון ש 3,065  

דוראד חתמה על הסכמים מותנים למכירת חשמל עם מספר גופים ממשלתיים , נכון למועד הדוח
מכושר הייצור של תחנת   90% - לאספקת כ, )וחגזית פית –לרבות עם בעלת השליטה בה (ועסקיים  

    .שנים 20עד  6לתקופות של , לעומת התעריף לצרכני חשמל במשק הכוח בתעריף מופחת 

ולמיטב ידיעתה , נכון למועד הדוח חברת חשמל לישראל הינה יצרן החשמל העיקרי במדינת ישראל
לייצר חשמל בהתאם לרגולציה החלו שהיקף יצרני החשמל הפרטיים האחרים , של קבוצת דורי 
   .אינו מהותי, פי אישור תעריף ספציפי- הקיימת או על 

לרבות גיבוש רגולציה להכנת שוק , בשנים האחרונות פועלת רשות החשמל להסדרת משק החשמל
הרשות פועלת , על פי פרסומי רשות החשמל. סיבית של יצרני חשמל פרטייםאהחשמל לכניסה מ

להשית על יצרני  םהעתידי, הסדרים תעריפיים וכלכליים נוספים, בין היתר, לגיבוש רפורמה שתכלול
  .החשמל הפרטיים עלויות נוספות

עבודות הנדסה אזרחית להקמת  התקשרו חברת דורי ודורי בניה בהסכם לביצוע  2011בחודש יוני 
חברת דורי פנו  2013בשנת   .דורי על פיו משמשת דורי בניה כקבלן משנה של חברת , תחנת הכוח

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 

דון בקשה לפתיחת הליך בוררות במוסד לבוררות בלונקבלני ההקמה  הגישו, במקביל. ב"דולר ארה
ב "מיליון דולר ארה 12.3כנגד חברת דורי ודורי בניה לבירור תביעה כספית של קבלן ההקמה בסך 

. הביצוע שהעמידה חברת דורי מכוחועל ביטול ההסכם הראשי ועל כוונתם לחלט את ערבות והודיעו 
דורי בניה חברת דורי ו, כמו כן. נכון למועד הדוח הוצא צו מניעה זמני ארעי לחילוט ערבות הביצוע

מיליון  28הודיעו על כוונתן להגיש תביעה כספית נוספת נגד קבלן ההקמה המוערכת בסכום של 
ובנוסף סכומים הנובעים מגידול בהיקף ב בגין עבודות נוספות שביצעו ללא קבלת תמורה "דולר ארה

כדין של  העבודות ביחס לאלה שהוצגו בעת כריתת ההסכם וכן נזקים שנגרמו להן בגין ביטול שלא
כנגד חברת דורי ודורי בניה הוגשו תביעות כספיות על ידי , כמו כן. ההסכם על ידי קבלן ההקמה

  .ח"מיליון ש 22.6 -קבלני משנה בפרוייקט דוראד בסכום כולל של כ

הפעילות של קבוצת דורי  יה להיות השפעה מהותית על תוצאות עשולהשקעת חברת דורי בדוראד 
לרבות בהיבט עלויות  , לעמידת דוראד בתנאי הרישיון המותנה וביעדיהבכפוף , ומצבה הכספי

   .התפעול והמכירות, ההקמה של תחנת הכוח

      הון אנושי  .10.4.

עובדים של דורי בניה  532כולל (עובדים  554העסיקה קבוצת דורי , 2013בדצמבר  31נכון ליום 
באמצעות חברות כוח , דורי בניה מעסיקה , מעבר לעובדיה הקבועים). וחברות בנות וקשורות שלה

משתמשת דורי , כמו כן. המשתנים מספר מועט של עובדים על בסיס ארעי בהתאם לצרכיה , אדם
   .  עובדים זרים בניה על בסיס ארעי בשירותיהם של תאגידי כוח אדם המעסיקים 

יין של דורי על עובדי הבנ. מרבית עובדי קבוצת דורי חתומים על מסמך המסדיר את תנאי העסקתם
המסדיר , עבודות ציבוריות ושיפוצים, ה"צמ, התשתיות, בניה חל הסכם קיבוצי כללי בענף הבנייה 
   . ומעדכן את תנאי העסקתם של העובדים בענפים האמורים 

ביעדי  לרבות בהתאם לעמידה , מעת לעת, נוהגות לתמרץ ולתגמל את עובדיהן, חברת דורי ודורי בניה
העסקתם  דים שונים בחברת דורי ובדורי בניה זכאים למענקים בהתאם לתנאי בעלי תפקי. הצלחה
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אשר נכון , והקשורות שלה לדורי בניה תוכנית אופציות לעובדיה ולעובדי החברות הבנות . האישיים
   .שהוענקו מכוחה מיליון כתבי אופציות 2.085ח קיימות במחזור ד הדולמוע

 2013הסתיים בחודש פברואר  2011-א"התשע, )16' תיקון מס(בהתאם להוראות חוק החברות 
בחודש , כן כמו . ההסכם למתן שירותים בין דורי בניה לבין דורי קבוצה והצדדים פועלים לחידושו 

מר רונן , בה התקשרה חברת דורי עם גזית פיתוח ועם מנהלה הכללי ובעל המניות  2012ספטמבר 
בנוסף . שנים ל חברת דורי לתקופה של שלוש "כמנכ בהסכם למתן שירותיו של מר אשכנזי, אשכנזי

   .באותו המועד התקשרה חברת דורי עם גזית פיתוח בהסכם לקבלת שירותי ניהול

  אשראי ומימון .10.5.

         כללי .10.5.1.

, קבוצת דורי מממנת את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעות הלוואות מבנקים ומגופים מוסדיים
, 2013בדצמבר  31נכון ליום  אשר , פעילות שוטפת ומהון עצמיאשראי ספקים וכן מתזרימי המזומנים מ

קבוצת דורי מממנת את  , בנוסף. מסך נכסיה 20%-ח ואשר מממן כ"מיליון ש 418 -מסתכם בכ
כנגד שעבוד נכסים קבועים  ניתן , האשראי הבנקאי והמוסדי. פעילותה באמצעות הנפקת ניירות ערך

מתקשרת קבוצת דורי עם  ם בהם משמשת קבוצת דורי כיזם בפרויקטי. ופירותיהם או ללא שיעבוד
המבטיח את , מסגרות של אשראי מגשר במסגרתם מקבלת חברת דורי , בנקים בהסכמי ליווי בנקאי

. כשי הדירותולרבות הוצאת ערבויות לר, טקימכלול השירותים הפיננסיים הנצרכים במהלך חיי הפרוי
זכויותיה במקרקעי הפרוייקט  צת דורי לשעבד לבנקים את כל הסכמי הליווי האמורים מחייבים את קבו
כאשר תזרים המזומנים בפרוייקט מנוהל כולו בשליטת הבנק , וכן את זכויותיה כלפי רוכשי הדירות בו

מגבלות האשראי המוטלות על קבוצת דורי . הוא כולל פיקוח צמוד על התקדמות הפרויקט, וכן
ינן מגבלות שהקבוצה נוטלת מכוח הסכמי הליווי הבנקאי לאותם מתייחסות לפרויקטים מסויימים וה 
   .הפרויקטים כמקובל 

  מסגרות אשראי      .10.5.2.

) כולל אשראי כספי וערבויות(סך מסגרות האשראי , וסמוך למועד הדוח, 2013בדצמבר  31נכון ליום 
וערבויות  ח "יון שמיל 100  - כ  מזה אשראי כספי בסך(ח "מיליוני ש 1,487–של קבוצת דורי עמד על כ 

ח "מיליון ש 680.5  הינו , 2013בדצמבר  31סך האשראי המנוצל ליום .   )ח"מיליון ש 1,386 - בסך של כ
   ).  ח בגין ערבויות"מיליון ש 636-ח אשראי כספי וכ"מיליון ש 45 - מתוכם כ(

בה קבוצת דורי התחיי, אשראי ושירותים בנקאיים נוספים הניתנים לקבוצת דורי , בגין אגרות החוב
פיננסיות וכן התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף על נכסים של חלק מחברות  לעמוד באמות מידה 

נכון . לדוחות הכספייםה  20ובאור  7ד22ראה באור , אמות המידה הפיננסיות לפרטים בדבר . הקבוצה
  . דורי עומדת באמות המידה הפיננסיות האמורות קבוצת , 2013בדצמבר  31ליום 

      ערבויות .10.5.3.

במהלך העסקים הרגיל מוצאות לבקשת קבוצת דורי על ידי בנקים וחברות ביטוח ערבויות ביצוע וטיב   
  .בקשר להתחייבויותיה להיתרי בניה ובקש להסכמי מכר מסויימים

       סיכום יתרות .10.5.4.

, ח"ש אלפי  43,900יתרת האשראי לזמן קצר בריבית משתנה עמדה על סך  2013בדצמבר  31ליום 
ארוך בריבית  יתרת האשראי לזמן  2013בדצמבר  31ליום . 4% -  3.5%והוא נשא ריבית בשיעור של 

    .4.5%והוא נשא ריבית בשיעור של , ח"י שמיליונ 4.6 משתנה עמדה על סך

, ח"ש מיליון  484.6- ל חברת דורי עומדת על סך של כיתרת אגרות חוב ש, 2013בדצמבר  31נכון ליום 
, 8.9% - 2.9%בשיעור שנתי הנע בין צמודות מדד נושאות ריבית קבועה  ח"מיליון ש 385.6 -מתוכן כ

אופק (  A 2והן מדורגות בדירוג , 2021עד  2014  תיפרענה בין השנים  אשר, היתרה בריבית משתנהו
   . 2013מ בהתאם לדוח דירוג מחודש ספטמבר "על ידי מידרוג בע) יציב

       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; היצע וזמינות הקרקעות והביקוש לדירות ומחיריהן, הבניה למגורים 

ובכלל זה , ן בפרט"פוליטי והביטחוני אשר עלולים לתת את אותותיהם על המשק בכלל וענף הנדל
לרבות בעניין שיווק , מדיניות הממשלה; לירידה בביקוש לדירות ולהתייקרות תשומות הבנייה לגרום 

קרקעות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל והיקף ההטבות לרוכשי הדירות וכן בעניינים הקשורים  
יניות המערכת שינויים במד; ן"בנייה והליכי רישוי ותכנון של נדל, מיסוי, לזמינות עובדים זרים 
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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, הניתן על ידם

ומרי הגלם עליה במחירי ח; עליה בתשומות שכר העבודה; משמעותית במדד המחירים לצרכן
; התאגידים הבנקאיים והגברת אי הוודאות בשוק ההון קשיי מימון בשל שינויים בדרישות ; וזמינותם

מטבע חוץ , מדד מחירי תשומה בבניה למגורים, ריבית, אשראי, סיכון נזילות כגוןסיכונים פיננסיים 
; בהשתתפות עצמית בגינםאשר קבוצת דורי מחויבת  נזקי רעידת אדמה ; וסיכון בקשר לנגזרים וגידור

ובעיקר שינויים בשערי , קבוצת דורי במרכז ומזרח אירופה סיכוני שוק בינלאומיים עקב פעילותה של 
למחירי התשומות וכן סיכונים הנובעים ממצב פוליטי  ן "התאמה חלקית של מחירי הנדל, החליפין

; בסיווג הקבלני של קבוצת דורי הקבלני של דורי בניה תלות של סיווגה ; וכלכלי במדינות הפעילות
בפרויקט הקמת תחנת הכוח באמצעות דוראד הכרוכה באי וודאות ובסיכון באשר להחזר  השקעה 
, הכוללים, וכן סיכונים הכרוכים בפעילותה של דוראד; לרווחי הפרויקט ולתשואה לקבוצה , ההשקעה
עיכוב בפתיחת תחנת , ת הסביבהאיכו, מחסור באספקת גז טבעי, שינוי בתעריפי החשמל, בין היתר

  .ועוד השלכות חוק הריכוזיות; קבלת רישיון ייצור קבוע, הכוח
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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 , 2013בדצמבר  31נכון ליום . )בדילול מלא 75%( 82.5%ור של שיעב החברה על ידי 

לגזית , כמו כן. מבנה מניב בהקמה ומספר קרקעות להשקעה בישראל, מניבים מבנים  10גזית פיתוח 
גזית : "שייקראו להלן(  25בבולגריה ומספר קרקעות להשקעה בבולגריה ובמקדוניה פיתוח מבנה מניב 

  )").יהבולגר(  פיתוח 

מהון המניות ומזכויות ההצבעה של חברת דורי   73.9% - מחזיקה גזית פיתוח בכ, 2011החל מחודש יוני 
 26% -בגזית פיתוח חזיקה מ, כמו כן .)ח"לדו 10.  בוצת דורי ראו סעיף לפרטים אודות פעילותה של ק(

   .מנכס מניב בישראל

דורי המובאים  ללים את פעילותה של חברת זה אינם כו 11.1 מובהר כי הנתונים המובאים בסעיף 
   .וכן את ההחזקה בנכס המניב האמור, ח בנפרד"לדו 10 כאמור בסעיף 

   . ח זה להלן"לדו 23.5. לפרטים אודות הסכם בעלי המניות בקשר עם גזית פיתוח ראו סעיף 

  כלכליים בדבר איזורים גיאוגרפייםנתונים  .11.1.2.

   : ת עיקר פעילותה של גזית פיתוחבה מתבצע   חס לישראלבי   (*)להלן מאפיינים מאקרו כלכליים
  

  ישראל  פרמטרים מאקרו כלכליים

 31.12.2013    31.12.2012   31.12.2011  

   ) PPP (תוצר מקומי גולמי 
מיליארדי דולר  274.5

  ב"ארה
מיליארדי דולר  260.9 

  ב"ארה 
מיליארדי  248.1

  ב"דולר ארה

 ב"דולר ארה 32,925  ב"דולר ארה 33,878   ב"לר ארהדו PPP (   34,876 (תוצר לנפש 

שיעור צמיחה בתוצר המקומי 
) PPP (   

5.21%   5.16%   6.63%  

שיעור צמיחה בתוצר לנפש 
) PPP (   

2.95%   2.89%   4.33%  

  2.2%   1.6%   1.8%  (**)שיעור אינפלציה

התשואה על חוב ממשלתי לטווח 
  (***)  ארוך

2.60%  
 2.90%   3.00%  

ג חוב ממשלתי לטווח דירו
  (****)   ארוך

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

שער חליפין מטבע מקומי ביחס 
 31ב ליום "לדולר ארה

  (*****)   בדצמבר 

 ב"דולר ארה –ח "ש
  0.269  ב "דולר ארה –ח "ש  0.288

  ב"דולר ארה - ח "ש

0.263  

  .IMF World Economic Outlook Database ,October 2013- הנתונים בטבלה להלן הינם על פי ה, אם יצוין אחרת להלן         * 

  .על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה       ** 

  ).www.bankisrael.gov.il( בהתייחס לאגרות חוב ממשלתיות ארוכות טווחעל פי נתוני בנק ישראל ***    

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

      .על פי נתוני בנק ישראל ***** 

                                                
נכסים המוחזקים על ידי גזית פיתוח  2למעט (רות בנות בבעלותה המלאה נכסיה של גזית פיתוח בבולגריה ובמקדוניה מוחזקים באמצעות חב 25

  ).והיתרה בידי צדדים שלישיים, 50%והאחר בשיעור של  75%האחד בשיעור של 
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   נתונים מצרפיים עיקריים אודות נכסי גזית פיתוח     .11.1.3. 
   : להלן נתונים עיקריים אודות המבנים המניבים של גזית פיתוח   

   
   

  ליום

   31.12.2013  31.12.2012  

    133     133   )ר"באלפי מ) (במאוחד(ן מניב "כ שטחי נדל"סה   

    100     110   )ר"באלפי מ) (חלק החברה(ן מניב "כ שטחי נדל"סה   

   2,334,795    2,386,107   )ח"באלפי ש) (במאוחד(ן מניב "שווי הוגן נדל   

   1,751,096    1,968,538   )ח"באלפי ש) (חלק החברה(מניב ן "שווי הוגן נדל   

   NOI  151,382     158,788  )(*)ח"באלפי ש, לשנה) (במאוחד(של נכסי תחום הפעילות    

   NOI  באלפי , לשנה) (חלק החברה(של נכסי תחום הפעילות
    113,537     122,068   )(*)ח"ש

   35,248    27,897   )במאוחד(רווחי  שערוך    

   26,436    21,663   )חלק החברה(רווחי שערוך    

   97.1    101.5   )ח"בש(ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ   

  :2013לשנת   (**)שיעור תפוסה ממוצע בפועל   
 98.2%  

  :2012לשנת 
 98.6%  

בדצמבר   31ליום       
2013 :97.1%  

בדצמבר   31ליום 
2012 :98.6%  

   11    11   מספר מבנים מניבים   

  7.0%  6.9%  שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה בפועל   

ח "אלפי ש  112,253- ו) במאוחד(ח "אלפי ש 149,670של נכסי תחום הפעילות הסתכמו לסך של   NOI  - ה 2011לשנת   *   
   ). חלק החברה(

.הרלבנטית כל רבעון קלנדרי בשנה    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

   3    80     160,830   2014שנת    

   3    45     159,594   2015ת שנ   

   4    53     153,864   2016שנת    

   5    59     147,726   2017שנת    

    116     451    1,424,927   ואילך 2018שנת    

   131    688    2,046,941   כ"סה   

     .בהנחת מימוש אופציות להארכת הסכמי השכירות שבידי השוכרים  *   
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  ת נכסים מניבים בהקמה של גזית פיתוחנתונים מצרפיים אודו    .11.1.5.

   
ן להשקעה של גזית פיתוח בישראל אשר סווגו כנכסים "להלן נתונים מצרפיים אודות נכסי נדל

   : בהקמה בדוחות הכספיים של החברה מניבים 

   
   

  לשנה שנסתיימה ביום

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

  
   1    1    2   בתום התקופה מספר נכסים בהקמה

  

בתום התקופה ) מתוכנן(כ שטחים בהקמה "סה
   5    4    12   )ר"באלפי מ(

  

כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה
   5,695    -    51,603   )ח"באלפי ש) (מאוחד(

  

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום 
   29,000    29,000    75,511   )ח"באלפי ש) (במאוחד(התקופה 

  

) אומדן(תקציב הקמה בתקופה העוקבת 
   8,000    8,000    50,000   )ח"באלפי ש) (מאוחד(

  

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

  )ח"אלפי ש) (מאוחד(
 108,550     -    -  

  

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי 
  0%  0%  24%  שכירות 

  

) מאוחד) (אומדן(סה שנתית צפויה הכנ
  -    -    -   ) (*)ח"באלפי ש(

   

בשנה  .  הנתון מתייחס לאומדן ההכנסה השנתי הכולל המייצג הצפוי מפרויקטים אשר הקמתם צפויה להסתיים  *
   .  או יותר מסך שטחיהם 50%העוקבת ושנחתמו הסכמים להשכרת 

 
  שקעה של גזית פיתוחנתונים מצרפיים אודות קרקעות לה    .11.1.6.

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

   
   

  לשנה שנסתיימה ביום

   31.12.2013  31.12.2012  

   
הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים 

  )ח"באלפי ש) (מאוחד(בתום התקופה 

  166,793  -ישראל  163,554  -שראלי

 248,173  -בולגריה ומקדוניה 234,700  -בולגריה ומקדוניה   

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

  34  -ישראל  35  -ישראל

  228  -בולגריה ומקדוניה  227  -בולגריה ומקדוניה   

   
לפי תוכניות , כ זכויות בנייה בקרקעות"סה

  )ר"באלפי מ(מאושרות 

  41  -ישראל  41  -ישראל

  196  -בולגריה ומקדוניה  382  -בולגריה ומקדוניה   
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  רכישת ומכירת נכסים  .11.1.7.

- ו,  2012, 2013להלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי גזית פיתוח בכל אחת מהשנים    
2011 :   

   
   

  לשנה שנסתיימה ביום

   31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

   

  נכסים
  שנמכרו

   5    -    -   מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו    
    252,736    -    -   )ח"באלפי ש) (מאוחד(בתקופה 

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

   NOI  מאוחד(של נכסים שנמכרו (
   18,629    -    -   )ח"אלפי שב(

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

    הון אנושי .11.1.8.

עובדים במשרה  66) ולחברות בנות בבעלותה המלאה(לגזית פיתוח , 2013בדצמבר  31נכון ליום 
  .38 –ניהול נכסים ותפעול ; 28–מטה     :באהעל פי החלוקה ה, )2012עובדים בשנת  70(מלאה  

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"

מיליון כתבי אופציה המירים  6.5 -הנפיקה גזית פיתוח כ 2013בחודש אוגוסט  -  מניות הנפקת )א(
 3כתבי האופציה ניתנים למימוש במשך תקופה של . קת זכויותבדרך של הנפ, ללא תמורה, למניותיה

 - הנושאת ריבית בשיעור של כ, ח למניה"ש 44.01תמורת תוספת מימוש בסך , שנים ממועד הנפקתם
בסמוך לאחר הקצאת כתבי האופציה מימשה החברה את . צמודה למדד וכפופה להתאמות, 6.7%

כנגד קיטון ביתרת ההלוואות , ח"מיליוני ש 214 -מלוא כתבי האופציה שהוקצו לה בתמורה לכ
, נוספים 7.5% - ובאופן שהגדיל את החזקותיה בגזית פיתוח ב, שהועמדו על ידי החברה לגזית פיתוח

  ). בדילול מלא 75%(מהון המניות של גזית פיתוח  82.5%לסך של 

לים בהיקף בנוסף להשקעתה של החברה בגזית פיתוח בדרך של הלוואת בע -  םהלוואות בעלי )ב(
במסגרת הסכם המייסדים נקבע כי ככל שגזית פיתוח תידרש למימון , ב"ארה מיליון דולר  85של 

בתנאים דומים לתנאי , חלף מימון בנקאי, לחברה זכות להעמיד לגזית פיתוח מימון , לפרויקטים שלה
ת זו הוסדרה זכו. אותם תוכל גזית פיתוח להשיג במועד הרלבנטי להעמדת ההלוואה מימון בנקאי 

להלן ותנאיה הקונקרטיים נקבעו מחדש בהסכם  23.5. בהסכם המייסדים האמור בסעיף  לראשונה 
  . 2007בדצמבר  31לבין גזית פיתוח מיום  בין החברה 

החברה  על פי הסכם להקצאת אגרת חוב בו התקשרו אשראי  פיתוחלגזית החברה העמידה   , בנוסף
. ח"מיליוני ש 852 -יתרתו הינה כ 2013בדצמבר  31ליום אשר נכון , 2009גזית פיתוח בחודש אוגוסט ו

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 . בת מחזיקי אגרות החוב על ידי חברות מקבוצת גזית פיתוחשהועמדו לטו הובטחו בבטוחות 
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, ועמד לחברה בהתאם לתנאי אגרות החובלתנאי האשראי שי

   . לשיעור הריבית
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במסגרת , ח"מיליוני ש 105העמידה החברה לגזית פיתוח הלוואה בסך  2011בחודש יוני , כמו כן
והיא , 2013 דצמברההלוואה הועמדה עד לחודש . מכירת מניות אכד מהחברה לידי גזית פיתוח 
ח פרעה גזית פיתוח חלק "במהלך תקופת הדו. ד על מניות אכד שנמכרו לגזית פיתוחבשעבו הובטחה

, ח"מיליון ש 24 - כ עליתרת ההלוואה עמדה  2013בדצמבר  31נכון ליום  נכון באופן ש, מההלוואה
       .)כמפורט להלן(ח היא נפרעה במלואה "ולאחר תקופת הדו

 1.7-החברה לגזית פיתוח בכשהעמידה  וואות הלההסתכמה יתרת , 2013בדצמבר  31נכון ליום 
לאחר תקופת , כמו כן). 2011-ו 2012בדצמבר  31 לימיםח נכון "מיליארד ש 1.9- כ(ח "מיליארד ש 

ז לחברה "ח בגין הלוואות כאמור ובגין יתרת חו"מיליוני ש 250הדוח פרעה גזית פיתוח סכום נוסף של 
  ). כמפורט בסעיף ג להלן(

לא כולל ההתחייבות בגין (עבודים התחייבויות של גזית פיתוח המובטחות בשסך ה - משכנתאות )ג(
 2012בדצמבר  31ליום (ח "מיליון ש 388- עמד על כ, 2013בדצמבר  31ליום ) 'אגרות החוב סדרה י

ח הינו בריבית קבועה "מיליון ש 327 - סך של כ, מתוך החוב המשועבד. )ח"מיליון ש 373-היה כ 
ח "מיליון ש 61 -והיתרה בסך של כ, שנים 1.4ותקופת פירעון ממוצעת של  3.2%בשיעור משוקלל של 

   .שנים 0.7ותקופת פירעון ממוצעת של  4.0%הינה בריבית משתנה בשיעור משוקלל של 

המובטח בשעבוד על נכסי  גוף פיננסי בהסכם הלוואה התקשרה גזית פיתוח עם, 2014בחודש ינואר 
ח "מיליוני ש 250 .שנים עשר של לתקופהח "מיליוני ש 290לה סך של במסגרתו הועמדו , גזית פיתוח

של גזית פיתוח ) ז"הלוואות ויתרת חו(ההלוואה שימשו לפירעון חלקי של יתרת החוב  כספימתוך 
  . לחברה

לגזית פיתוח קו אשראי מתחדש לא מובטח בשעבוד ממוסד בנקאי בהיקף  -מסגרת אשראי   )ד(
פברואר  חודשח על המצב הכספי הוארך עד ל"שר לאחר תאריך הדוא, ח"מיליון ש 100  כולל של 

  .    ח"ש מיליון  82- ניצלה גזית פיתוח כ, 2013בדצמבר  31נכון ליום , מתוכו, 2015

, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, אודות קו אשראי שהעמידה גזית פיתוח לדורי בניהלפרטים 
ראו סעיף , שהועמדה לה על ידי המוסד הבנקאי בתנאים מסחריים זהים לתנאי מסגרת האשראי

  .לדוח 10.3.1

  אמות מידה פיננסיות )ה(

באמות  קיימות התחייבויות לעמידה , בחלק מההלוואות שמקבלת גזית פיתוח במהלך העסקים הרגיל
   . הכספיים דוחות ל) 5(ד20ראה באור , לפרטים בדבר אמות המידה הפיננסיות. מידה פיננסיות ואחרות

, 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 

עומדת גזית פיתוח בכל אמות המידה , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2013בדצמבר  31נכון ליום 
   . שנקבעו 

  
   גזית גרמניה .11.2.

לצורכי , ח זה"המכונות בדו, באמצעות מערך חברות בנות 2006בגרמניה פועלת החברה החל משנת  .11.2.1.
 6(מבנים מניבים בגרמניה  7לגזית גרמניה  2013בדצמבר  31נכון ליום ". גזית גרמניה"בשם , נוחות

  ).מרכזים מסחריים ונכס אחד אחר

שירותי הניהול . מתבצע לרוב על ידי נותני שירותים חיצונייםרמניה גזית גהניהול השוטף של נכסי 
גובה . בהתאם להסכמי השכירות עמם, והעלויות בגינן מוטלות על השוכרים, כוללים שירותי תחזוקה

נדרשים , כמו כן. דמי הניהול נגזר מגובה דמי השכירות המשולם על ידי השוכר ומגודל המושכר
ביטוחים , הכולל את השתתפות השוכר במסים(י מהוצאות הניהול השוכרים לשאת בשיעור יחס

  .  השיעור בו נושא כל שוכר מההוצאות האמורות משתנה משוכר לשוכר). ועלות תחזוקת הנכסים
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  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 (*)
2013 .  

  .)2013בדצמבר  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(****) 

  

  נתונים מצרפיים עיקריים אודות נכסי גזית גרמניה    .11.2.3. 

   
אחת  בדצמבר של כל  31להלן נתונים עיקריים אודות נכסי הנדלן להשקעה של גזית גרמניה ליום 

  (*):2012- ו 2013מהשנים 

  ליום      

   31.12.2013  31.12.2012  

   101    101   )ר"אלפי מב(ן מניב "כ שטחי נדל"סה   

   189,462    180,969   )באלפי אירו(ן מניב "שווי הוגן נדל   

   NOI  11,211     11,136   )(**)באלפי אירו, לשנה(של נכסי תחום הפעילות    

  )7,662(  )9,411(  )באלפי אירו(הפסדי שערוך    

    12.2     12.5   )באירו(ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ   

   
  :2013לשנת   ר תפוסה ממוצע בפועלשיעו

 90.3%  
  :2012לשנת 

 92.8%  

      
בדצמבר   31ליום 

2013 :88.0%  
בדצמבר   31ליום 

2012 :92.5%  

   7    7   מספר מבנים מניבים   

  6.00%  6.37%  שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה בפועל   

   
ביחס לחלק נתוני גזית גרמניה במאוחד והן נתונים , ת גרמניהמהון המניות של גזי 100% -מאחר והחברה מחזיקה ב  *

     .החברה בגזית גרמניה הינם זהים

   . אלפי אירו 11,802עמד על  2011בשנת      של נכסי תחום הפעילות  NOI  - סך ה  **  

           

 –פרמטרים מאקרו כלכליים   
  גרמניה

  לשנה שנסתיימה ביום

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

  
     ) PPP(תוצר מקומי גולמי 

מיליארדי דולר  3,227
  ב"ארה

מיליארדי דולר   3,167
  ב"ארה

מיליארדי דולר  3,085
  ב"ארה

  ב"דולר ארה  37,728  ב"דולר ארה 38,666  ב"דולר ארה PPP(    39,468(תוצר לנפש   

  PPP(1.87%  2.66%  5.43%(שיעור צמיחה בתוצר המקומי   

  PPP(   2.07%  2.49%  5.40%(שיעור צמיחה בתוצר לנפש   

  2.27%  2.04%  1.61%  שיעור אינפלציה  

התשואה על חוב ממשלתי לטווח   
   (**)ארוך

1.80%  1.30%  1.93%  

דירוג חוב ממשלתי לטווח   
   (***)ארוך

AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa 

  ב"שער חליפין אירו לדולר ארה  
(****)                בדצמבר 31ליום 

1.377  1.321  1.295  
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  הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים  .11.2.4.

   
הכנסות מרכיבים   הכנסהתקופת הכרה ב

 )ח"באלפי ש(קבועים 
מספר הסכמי שכירות 

  מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
באלפי (המסתיימים 
  )ר"מ

   14     220    65,828   2014שנת   

   3    24    55,062   2015שנת   

   12    40    51,955   2016שנת   

   6    20    43,459   2017שנת   

  
  2018שנת 
   55     116     218,176   ואילך

   90    420    434,480   כ"סה  

 
  נתונים מצרפיים אודות קרקעות להשקעה של גזית גרמניה    .11.2.5.

  . היו לגזית גרמניה קרקעות להשקעה לא 2012 - ו 2013בדצמבר לכל אחת מהשנים  31נכון ליום    

  רכישת ומכירת נכסים .11.2.6.

  . מיליון אירו 3.4 - בתמורה לכר "אלפי מ 18.3בשטח של מכרה גזית גרמניה מקרקעין  2011בשנת 

  הון אנושי   .11.2.7.

: על פי החלוקה הבאה, )2012עובדים בשנת  9(עובדים  10לגזית גרמניה , 2013בדצמבר  31נכון ליום 
  .5 -תפעול; 5–כספים ומנהלה 

  אשראי ומימון  .11.2.8.

אשר מובטחות , חודיהמיועדות כולן לשימוש יי, לגזית גרמניה הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
בריבית משתנה בשיעור , )ח"מיליון ש 512 -כ( מיליון אירו 107-כולל של כבשעבוד על נכסיה בהיקף 

לאחר ) (שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל( 1.3%של 
עונן הממוצעת הינה ותקופת פיר) 5.1%שיעור משוקלל של  – השפעת עסקאות הגנה לקיבוע הריבית

  . שנים 2.7

  אמות מידה פיננסיות     .11.2.9.

קיימות התחייבויות לעמידה , בחלק מהמשכנתאות שמקבלת גזית גרמניה במהלך העסקים הרגיל
  .באמות מידה פיננסיות ואחרות ביחס לנכס הספיציפי בגינו הועמדה ההלוואה

מדת גזית גרמניה בכל אמות המידה עו, ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2013בדצמבר  31נכון ליום 
  .שנקבעו

  
.11.3. ProMed   

.11.3.1. ProMed  הינה הבעלים והמנהלת של מבני משרדים רפואיים)Medical Office Buildings (ובין , ב"בארה
הממוקמים לרוב בתוך או בסמוך לבתי חולים , נכסיה ניתן למצוא מבני משרדים רפואיים ומחקר

  . ולקמפוסים של אוניברסיטאות

בדרך כלל בתי , היא משכירה שטחים לשוכרי עוגן ProMedהמבנים הרפואיים שבבעלות בחלק מ
שוכרי העוגן מהווים מוקד משיכה למרפאות . חולים או מוסדות רפואיים מובילים בעלי יציבות כלכלית

  .נוספות ולרוב תקופות השכירות לגביהם ארוכות

שירותי הניהול כוללים . ני שירותים חיצונייםמתבצע לרוב על ידי נות ProMedהניהול השוטף של נכסי 
גובה דמי . בהתאם להסכמי השכירות עמם, והעלויות בגינן מוטלות על השוכרים, שירותי תחזוקה

נדרשים השוכרים , כמו כן. הניהול נגזר מגובה דמי השכירות המשולם על ידי השוכר ומגודל המושכר
ביטוחים ועלות תחזוקת , השתתפות השוכר במסיםהכולל את (לשאת בשיעור יחסי מהוצאות הניהול 

  .  השיעור בו נושא כל שוכר מההוצאות האמורות משתנה משוכר לשוכר). הנכסים
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  נתונים כלכליים בדבר איזורים גיאוגרפיים .11.3.2.

ראו , ProMedב בה מתבצעת פעילותה של "לפרטים אודות המאפיינים המאקרו כלכליים של ארה
  .לעיל 6.3סעיף 

  
  ProMedנתונים מצרפיים עיקריים אודות נכסי     .11.3.3. 

   
מהשנים  בדצמבר של כל אחת  31ליום   ProMed להלן נתונים עיקריים אודות הנכסים המניבים של 

  (*):אשר כאמור משמשים כמבני משרדים רפואיים, 2012- ו 2013

   
   

  ליום

  31.12.2013  31.12.2012  

    136     136   )ר"באלפי מ(יב ן מנ"כ שטחי נדל"סה  

    547,325     557,189   )ב"באלפי דולר ארה(ן מניב "שווי הוגן נדל  

  NOI  35,276    40,731   )(**)ב"באלפי דולר ארה, לשנה(של נכסי תחום הפעילות   

   21,628   )1,300(  )ב"באלפי דולר ארה(שערוך ) הפסדי(רווחי   

   27.2    30.5   )ב"בדולר ארה(ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ  

  
  :2013לשנת   שיעור תפוסה ממוצע בפועל

 96.5%  
  :2012לשנת 

 96.0%  

  
בדצמבר   31ליום    

2013 :96.0%  
בדצמבר   31ליום 

2012 :96.3%  

   16    16   מספר מבנים מניבים  

  6.4%  6.9%  שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה בפועל  

 -לחלק החברה ב במאוחד והנתונים ביחס     ProMed נתוני ,  ProMed  מהון המניות של 100% -חברה מחזיקה במאחר וה  *   
 ProMed   הינם זהים.  

   .ב"אלפי דולר ארה 28,742עמד על  2011של נכסי תחום הפעילות בשנת   NOI  - סך ה  **  

  
      

 
  הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים  .11.3.4.

הכנסות מרכיבים   תקופת הכרה בהכנסה   
 )ח"באלפי ש(קבועים 

מספר הסכמי שכירות 
  מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
באלפי (המסתיימים 
  )ר"מ

   9    35     146,977   2014שנת    

   5    22     138,099   2015שנת    

   5    20     133,722   2016שנת    

   27    20     117,410   2017שנת    

  2018שנת    
   84    63    1,010,746   ואילך

       130    160    1,546,954   כ"סה   
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  )מצרפי(רכישת ומכירת נכסים   .11.3.5.
   : 2011-ו 2012, 2013בכל אחת מהשנים  ProMedלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי    

   
   

  לשנה שנסתיימה ביום

   31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

   
  נכסים
   3    1    -   מספר נכסים שנרכשו בתקופה  שנרכשו

עלות נכסים שנרכשו בתקופה    
    142,995    21,750    -   )ב"באלפי דולר ארה(

   NOI  באלפי (של נכסים שנרכשו
   11,973    1,450    -   )ב"דולר ארה

שטח נכסים שנרכשו בתקופה    
   30.9    7.0    -   )ר"באלפי מ(

 
  אשראי ומימון .11.3.6.

מיליון  292-על כ 2013בדצמבר  31המובטחות בשעבודים עמד ליום  ProMedסך ההלוואות של  )א(
- נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי ממוצע משוקלל של כ, )ח"מיליון ש 1,012-כ(ב "דולר ארה

 31וליום ) ח"מיליון ש 1,110-כ(ב "מיליון דולר ארה 297.4-היה כ 2012בדצמבר  31ליום , 5.70%
תקופת הפירעון הממוצעת של ). ח"מיליון ש 1,165- כ(ב "מיליון דולר ארה 304.9- היה כ 2011בדצמבר 

   .שנים 6.1 - סך ההלוואות כאמור הינה כ

  אמות מידה פיננסיות    )ב(

במהלך העסקים הרגיל , וחברות בנות בבעלותה המלאה ProMedבחלק מההלוואות שמקבלות 
התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות על בסיס פרטני ביחס לנתונים הספציפיים קיימות 

  .הנוגעים לנכס הספציפי

והחברות הבנות  ProMedעומדות , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2013בדצמבר  31נכון ליום 
  .שבבעלותה המלאה בכל אמות המידה שנקבעו

  
  גזית ברזיל .11.4.

רה לפעול בתחום המרכזים המסחריים בברזיל באמצעות חברת הבת החלה החב, 2007בשנת  .11.4.1.
ונכון למועד , החלה גזית ברזיל לרכוש ולפתח נכסים בברזיל, 2008החל משנת . גזית ברזיל) 100%(

  .  ונכס נוסף בפיתוח מניבים מרכזים מסחריים 4לגזית ברזיל , ח"הדו
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       :*מאפיינים מאקרו כלכליים .11.4.2.

  לשנה שנסתיימה ביום  ברזיל –יים פרמטרים מאקרו כלכל  

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

מיליארדי  PPP(     2,422.1(תוצר מקומי גולמי   
  ב"דולר ארה

מיליארדי  2,330.2
  ב"דולר ארה

מיליארדי  2,270.4
  ב"דולר ארה

דולר  PPP(     12,117.8(תוצר לנפש   
  ב"ארה

דולר  11,747.4 
  ב"ארה

דולר  11,545.1 
  ב"ארה

  PPP(    3.94%  2.63%  4.75%(שיעור צמיחה בתוצר המקומי   

  PPP(    3.15%  1.75%%  3.84%(שיעור צמיחה בתוצר לנפש   

  6.50%  5.84%  5.89%    שיעור אינפלציה  

התשואה על חוב ממשלתי לטווח   
  **   ארוך

13.05%  9.17%  11.02%  

 BBB/Baa2 BBB/Baa2 BBB/Baa2    ***דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך  

ב "דולר ארה- שער חליפין ריאל ברזילאי  
  ****         בדצמבר 31ליום 

0.423  0.488  0.5356  

, IMF  ,World Economic Outlook Database  הנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי, אלא אם יצוין אחרת להלן       (*)
2013  October.  

  .2013שנים נכון לדצמבר  10- ייחס לאגרות חוב לבהת, Market Watchפי  על(**)     

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

  ).OandA )www.oanda.com על פי נתוני(****) 
  
  נתונים מצרפיים עיקריים אודות נכסי גזית ברזיל    .11.4.3. 

   (*)(**):נכסים המניבים של גזית ברזיל להלן נתונים עיקריים אודות ה   

   
   

  ליום

   31.12.2013   31.12.2012  

   23.4    32.4   )ר"באלפי מ(ן מניב "כ שטחי נדל"סה   

    167,210    224,801   )באלפי ריאל ברזילאי(ן מניב "שווי הוגן נדל   

   NOI  8,111    10,948  ***))(באלפי ריאל ברזילאי, לשנה(של נכסי תחום הפעילות   

   30,595    )25,700(  )באלפי ריאל ברזילאי(שערוך ) הפסדי(רווחי    

   46.9    40.7   )ריאל ברזילאי(ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ   

  :2013לשנת   (****)שיעור תפוסה ממוצע בפועל   
 90.3%   

  :2012לשנת 

 91.7%  

  בדצמבר 31ליום       
  2012 :92.4%    

  בדצמבר 31יום ל

  2012 :90.1%   

   3    4   מספר מבנים מניבים   

  6.5%   5.7%  שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה   

  
החברה נתוני גזית ברזיל במאוחד ונתונים ביחס לחלק , מהון המניות של גזית ברזיל 100% -מאחר והחברה מחזיקה ב  *

   .בגזית ברזיל הינם זהים

  

בשטח  ח זה כולל מבנה "אינם כוללים נתונים אודות נכס מניב אחד אשר נכון למועד דו 2013לעיל בגין שנת  הנתונים  **
נכון למועד  ואשר , מיליון ריאל ברזילאי 95 -בשווי הוגן של כ) למעט חלק זניח(ר שאינו מאוכלס "אלפי מ 19.1של 
   .ד אינו כולל את הנכס האמורשיעור התפוסה לאותו המוע. ח בכוונת החברה לפתחו מחדש "הדו

   .אלפי ריאל ברזילאי 13,586עמד על  2011של נכסי תחום הפעילות בשנת   NOI  - סך ה  ***  

  
.הרלבנטית שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון קלנדרי בשנה   ****
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  ים מניבים בהקמה בתחום הפעילותנתונים מצרפיים אודות מבנ  .11.4.4.

   
לא היו לגזית ברזיל נכסים מניבים אשר סווגו כמבנים מניבים בהקמה בדוחות  2011-2013בין השנים 

  .).11.4.3למעט הנכס האמור בסעיף (הכספיים של החברה 

  )מצרפי(רכישת ומכירת נכסים   .11.4.5.
   : 2011- ו 2012, 2013כשו על ידי גזית ברזיל בכל אחת מהשנים להלן נתונים אודות נכסים שנר   

   
   

  לשנה שנסתיימה ביום

   31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

   
  נכסים
   -    -    2   מספר נכסים שנרכשו בתקופה  (*)שנרכשו

עלות נכסים שנרכשו בתקופה    
   -    -    53,279   )באלפי ריאל ברזילאי(

   NOI  באלפי (של נכסים שנרכשו
   -    -    4,598   )ריאל ברזילאי

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

  .כולל זכויות נוספות שנרכשו בנכס קיים  *   
 
  הון אנושי   .11.4.6.

: הבאה על פי החלוקה, )2012עובדים בשנת  35(עובדים  17לגזית ברזיל , 2013בדצמבר  31נכון ליום 
  . 6–מחלקת תפעול ונכסים ; 5– חשבותמחלקת ; 6 -הנהלה ואדמיניסטרציה 

הטבות , וזכאים על פיהם לשכר בסיס, ל מועסקים בגזית ברזיל על בסיס חוזים אישיים"העובדים הנ
  .הכפופים לשיקול דעת ההנהלה, שונות ומענקים

  
.11.5. Royal Senior Care (RSC)          

אשר עסקה בתחום הדיור המוגן , RSC -ב ,בעקיפין, חזיקה החברהה 2013עד לחודש אפריל 
 50%(ביחד עם צד שלישי בעל ניסיון בתחום , בשיטת השווי המאזני ואשר הוצגה, לאוכלוסיה מבוגרת

   ).בחברה המנהלת אותםובחברה המחזיקה בנכסים 

ה בנכס בפיתוח את עיקר נכסיה לצד שלישי וכן החברה מכרה את החזקותי RSCמכרה  2012בשנת 
 - מכרה החברה לשותף את מלוא יתרת החזקתה ב 2013בחודש אפריל , בנוסף. RSC - לשותף שלה ב

RSC , החל ). ח"מיליון ש 54 - כ(מיליון דולר  15בקרקע תמורת  60% - בנכס דיור מוגן ו 50%שכללה
  .מהמועד האמור אין לחברה החזקות בתחום הדיור המוגן

  ן הפועלת בהודו  "השקעה בקרן להשקעות בנדל .11.6.

 HIREF-התקשרה חברת בת בבעלותה המלאה של החברה בהסכם להשקעה ב 2007בחודש אוגוסט 
INTERNATIONAL LLC ,הקרן "). הקרן("ן בהודו הרשומה במאוריציוס "שהינה קרן השקעות בנדל

מסמכי על פי . 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

לרבות יתרת התחייבויות ההשקעה ויתרות ההשקעה בה ראו ביאור , לפרטים נוספים אודות הקרן
  .לדוחות הכספיים) 1(11

  החזקה בתיק ניירות ערך ובקרנות השקעה .11.7.

אירופה , קנדה, ב"בניירות ערך של חברות הנסחרות בבורסות בארה, מעת לעת, החברה מחזיקה
  .  בהיקף שאינו מהותי לחברה, תוך פיזור השקעותיה על פני פורטפוליו רחב, ובישראל

לחברות בנות בבעלותה המלאה של החברה השקעה במספר קרנות השקעה בהיקף שאינו , כמו כן
  ).לדוחות הכספיים) 2(11לפרטים ראו ביאור (מהותי לחברה 
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  התאמות הנדרשות ברמת החברה  .12.
  לדוח על המצב הכספי התאמה   

   

   

  :ליום

  )ח"באלפי ש) (מאוחד(   

   31.12.2013   31.12.2012  

   
הצגה בדוח 
תיאור עסקי 

  התאגיד

ן להשקעה שהקמתם "כ שווי נכסי נדל"סה
   13,738,063   13,156,186  )מאוחד(ב "נסתיימה בארה

ן להשקעה שהקמתם "כ שווי נכסי נדל"סה   
   24,174,804   22,215,743  )מאוחד(בקנדה  נסתיימה

ן להשקעה שהקמתם "כ שווי נכסי נדל"סה   
   13,382,055   12,953,455  )מאוחד(נסתיימה בצפון אירופה 

ן להשקעה בגזית גרמניה "כ שווי נכסי נדל"סה   
   932,267   865,376  )מאוחד(

ן להשקעה בפרומד "כ שווי נכסי נדל"סה   
   2,043,784   1,934,003  )מאוחד(

ן להשקעה בגזית ברזיל "כ שווי נכסי נדל"סה   
   305,108   333,806  )מאוחד(

ן להשקעה שהקמתם "כ שווי נכסי נדל"סה   
   2,334,795   2,386,107  )מאוחד(נסתיימה בגזית פיתוח 

ב "ן להשקעה בהקמה בארה"כ נכסי נדל"סה   
   36,091   121,079  )מאוחד(

ן להשקעה בהקמה בקנדה "כ נכסי נדל"סה   
   1,506,526   1,044,945  )מאוחד(

ן להשקעה בהקמה בצפון "כ נכסי נדל"סה   
   -   128,676  )מאוחד(אירופה 

ן להשקעה בהקמה בגזית "כ נכסי נדל"סה   
   29,000   75,511  )מאוחד(פיתוח 

ן להשקעה "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה   
   117,186   88,511  )מאוחד(ב "בארה

ן להשקעה "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה   
   499,960   481,460  )מאוחד(בקנדה 

ן להשקעה בהקמה בגזית "כ נכסי נדל"סה   
   202487   140,776  )מאוחד(ברזיל 

כ קרקעות שסווגו כנכס מוחזק למכירה "סה   
   15305   -  )מאוחד(ב "בארה

כ קרקעות שסווגו כנכס מוחזק למכירה "סה   
    7983   60,538  )חדמאו(בקנדה 

ן להשקעה בגזית "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה   
   414,966   398,254  )מאוחד(פיתוח 

   13,500   14,890  התאמות אחרות   

   59,753,880   56,399,316  )מאוחד(כ "סה   

ח על המצב הכספי "ן להשקעה בדו"סעיף נדל   
   56,947,664   53,920,105  )מאוחד) (לרבות נכסים המוחזקים למכירה(

ן להשקעה בהקמה בדוח על המצב "סעיף נדל   
   1,774,103   1,510,987  )מאוחד(הכספי 
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  :ליום

  )ח"באלפי ש) (מאוחד(   

   31.12.2013  31.12.2012  

הצגה בדוח    
על המצב 
  הכספי

   1,032,113   968,224  קרקעות

   59,753,880   56,399,316  כ"סה   

   
ATR ) חלק
   4,627,041   5,969,197     )ברההח

        

  FFOהתאמה לרווחי   

   
לדוח. 2.2ראו סעיף  2013עד  2011בדצמבר  31לשנים שנסתיימו ביום  FFOלפרטים אודות 

  .הדירקטוריון
  
     26נושאים הרלבנטיים לכל תחומי הפעילות של הקבוצה    .ד

  

  שיווק והפצה .13.

כמקובל בענפים , להשכרת שטחים בנכסיה הקבוצה משתמשת מעת לעת במספר ערוצי שיווק
פעילות ; פרסום באתר בו ממוקם הנכס: אשר העיקריים שבהם הינם, ובאזורים בהם היא פועלת
השתתפות בתערוכות וכנסים ; פרסום המתמקד בעיקר במדיה מקומית; שוטפת מול משרדי תיווך

פקידם העיקרי הינו שיווק העסקת עובדים אשר ת; 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
  .  רכנים באזורמתוך מטרה לשמור ולקדם את המתחם כמוקד משיכה לצ, קהילתיות ומסחריות

  

  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 & Stormהמתחרות ב - CTY ;
Unibail-Rodamco, Klepierre, Corio ,המתחרות ב- ATR .בשנים האחרונות חשופה הקבוצה , בנוסף

אשר קצב , )ר מנהלים את עסקיהם באינטרנטקמעונאים אש( Online retailersלתחרות גוברת מצד 
לרשות חלק מהמתחרים . ולפגוע בעסקיהם של שוכריההמכירות שלהם צפוי להמשיך ולגדול בעתיד 

היתרון . עומדים משאבים הגדולים באופן משמעותי מהמשאבים העומדים לרשות הקבוצה, כאמור
הקבוצה ועלול להוביל לפגיעה  מקטין את כוח המיקוח של, התחרותי העומד לרשות מתחרים אלו

לגידול במספר הנכסים הקמעונאים באזור נתון בו מצוי נכס של הקבוצה עלולה . ברווחיות הקבוצה
להיות השפעה מהותית לרעה על יכולתה של הקבוצה להשכיר שטחים פנויים ולשמור על גובה דמי 

, ת מצד נכסים סמוכיםנכסים מסוימים של הקבוצה חשופים לתחרו. השכירות הנגבים בנכסיה
באמצעות , בין היתר, לרבות, המכילים בתוכם תמהיל קמעונאי זהה או דומה לזה של הקבוצה

  . השכרה לאותן רשתות המהוות שוכרי עוגן של הקבוצה

, אשר לדעתה מסייעים לה להתמודד עם מתחריה, הקבוצה רואה לעצמה מספר יתרונות תחרותיים .14.2.
מיקום נכסים : ובהם, רמי הצלחה קריטיים בתחומי פעילותהמהווים גו, לדעת החברה, ואשר

; והמאופיינים בחסמי כניסה, אטרקטיבי באזורים בעלי שיעור גידול אוכלוסייה ושיעורי צפיפות גבוהים
-ניהול פרו; בפריסה רחבה, יכולת להציע לקמעונאים מספר רב של נכסים מותאמים לצורכיהם

הנהלה בכירה ; ת תחזוקה גבוהה של הנכסים לאורך זמןאקטיבי של הנכסים תוך הקפדה על רמ

                                                
  .למעט אם צויין מפורשות אחרת, ח אינם מתייחסים לקבוצת דורי"של הדו' הנתונים המופיעים להלן בחלק ד 26
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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. וההאו רשתות קמעונאיות אחרות בעלות נחיצות גב
קיומה ושמירתה של מערכת ; תמהיל מגוון של שוכרים; ערה והן עמידות יותר לתנודות בכלכלה

, אלף הסכמי שכירות 14מעל ח לקבוצה "למועד הדו(ופיזור שוכרים רחב , יחסים איתנה עם השוכרים
 -כ( ח"בשנת הדו מהשכרהמסך הכנסות  3.7% - ם ככאשר דמי השכירות מהשוכר הגדול ביותר מהווי

פריסה ; הכרות מעמיקה עם הענף וביצועים מוכחים, ניסיון עשיר, מוניטין חזק; ))2012בשנת  3.8%
דומיננטיות אזורית , )ח"מדינות נכון למועד הדו 20 -למעלה מ(גאוגרפית על פני מדינות רבות 

ולת להתמודד עם השינויים המחזוריים בתנאים המאפשרת מגוון הזדמנויות השקעה ושיפור היכ
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
       . םפיתוח ופיתוח מחדש של נכסי, וניסיון בהשבחה

  

  רכוש קבוע  .15.

הכולל מבני משרדים המשמשים כמשרדי חברות , לפרטים בדבר הרכוש הקבוע של הקבוצה
  .  לדוחות הכספיים 14ראו ביאור  ,הקבוצה וכן ציוד הנדסי של קבוצת דורי

  

  נכסים לא מוחשיים  .16.

 GAZIT-GLOBE ,AAA ,LOCATION, גלוב-גזית: החברה הינה הבעלים של סימני שירות רשומים בישראל
LOCATION LOCATION )מילולי ומעוצב( ,ב "סימני שירות רשומים בארהGAZIT-GLOBE ,G  )מעוצב ,

: ברוסיה ובברזיל, וסימני שירות רשומים באיחוד האירופי, )בצבע, מעוצב( G -ו, )בשחור לבן
LOCATION LOCATION LOCATION )מעוצב.(  

  .א הוכרו כנכס בדוחות הכספיים של החברהנכון לתאריך הדיווח נכסים בלתי מוחשיים ל

  

  ון אנושי  ה .17.

שאינן מתוארות בנפרד בדוח (ולחברות בנות בבעלותה המלאה לחברה , 2013בדצמבר  31נכון ליום  .17.1.
 36(עובדים המועסקים בישראל  34: על פי החלוקה הבאה, עובדים קבועים במשרה מלאה 59) זה

  ).  2012עובדים בשנת  28(ב "בארהעובדים המועסקים  25; )2012עובדים בשנת 

תנאים סוציאליים , לשכר בסיס, על פי רוב, ל מועסקים על בסיס חוזים אישיים וזכאים"העובדים הנ
חלק מהעובדים כאמור . הכפופים לשיקול הדעת של הנהלת המעסיק הספציפי, מקובלים ומענקים

באמצעות תגמול ארוך טווח  ובנוסף מתוגמלים, 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 , אימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, דירקטוריון החברה וועדת התגמול שלה

מדיניות התגמול תחול "). מדיניות התגמול(" 1999 - ט "התשנ, רותלחוק החב 20' להוראות תיקון מס
לרבות אלו הממלאים בה , לים וכן על דירקטורים בחברה"המשנים לו והסמנכ, ל החברה"על מנכ

חבילת התגמול לנושאי , על פי מדיניות התגמול). למעט בעלי השליטה בחברה(תפקיד נוסף 
מענקים ) ב(; שכר שוטף ורכיבים נלווים לו) א: (יםהמשרה בחברה תכלול שלושה רכיבים עיקרי

  :כמפורט להלן, תוך קביעת היחס ביניהם, תגמול הוני ארוך טווח) ג( - ו; שנתיים

  התגמול הקבוע ייקבע בהתאם למקובל אצל נושאי משרה  - שכר שוטף ורכיבים נלווים
ותנאים נלווים והוא יכלול זכויות סוציאליות , 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

  .השוטף למדד המחירים לצרכן

  ידים שנקבעו המענק השנתי יחושב על פי עמידה ביעדים מד - 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
ביחס . מסך המענק השנתי שישולם לנושא משרה 20%אשר לא יעלה על , והדירקטוריון
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מסך המענק יחושב על פי  50%או דירקטור בחברה יכול שעד /ל ו"כלנושאי משרה שאינם מנ
להבדיל מיעדים שנקבעו (לאותו נושא משרה עמידה ביעדים מדידים ואיכותיים שייקבעו 

, משכורות חודשיות 12 -ל 7סכומי המענק השנתי מוגבלים בתקרה הנעה בין . )לחברה
ה ביעדי החברה ייקבע באופן גובה המענק המבוסס על עמיד. 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 2013 שנת בגין שנקבעו הספציפיים הפרמטרים
  :להלן כמפורט הינם 2013 שנת בגין השנתי המענק חישוב לצורך ימשושש

משקל בנוסחת המענק   הפרמטר  
  2013לשנת 

ערך המינימום 
  2013לשנת 

  FFO  3.5  15%  )ח"בש(למניה  

למניה  NAV(27(שווי נכסי נקי   
  )ח"בש(

15%  50  

  56%  10%  יחס מינוף במאוחד  

  60%  5%  יחס מינוף סולו  

החברה אל מול ביצועי מניית   
  28מדדים רלבנטיים

15%  0%  

סולו , יעד הוצאות הנהלה וכלליות  
  )ח"במיליוני ש(מורחב 

15%  156  

  -  25%  שיקול דעת דירקטוריון  
  

, לא התקיים תנאי הסף לתשלום מענקים שנתיים לנושאי המשרה בחברה 2013בגין שנת 
  . שנתיים ולפיכך הם לא היו זכאים למענקים, כמפורט בתוכנית התגמול

  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 הבשלה של מחציתן  כאשר, מניה חסומות

תהא מותנית בתשואה ארוכת טווח ה יתפחת משלוש שנים ואילו ההבשלה של המחצית השני
שנים ומחיר  3- תקופת ההבשלה של ניירות הערך תעמוד על לא פחות מ. של מניית החברה

  .ורסההמימוש בגינן לא יפחת מהמחיר הממוצע של מנית החברה בב

במסגרת מדיניות התגמול נקבעו הוראות ביחס לתקופות ההסכם עם נושאי המשרה , כמו כן  
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  12יעלה על  להענקת מענק פרישה בסכום שלא
  ).שנים 5 -משרה שהיה מועסק בחברה מעל ל

יהיו אלו זכאים לגמול שייקבע , ביחס לדירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה
  .  לדירקטורים החיצוניים בחברה

לדוח ' ד א לחלק29לפרטים ראו תקנה (שיפוי ופטור , נושאי המשרה ייהנו מביטוח, בנוסף
  ).התקופתי

, מר חיים כצמן, ר הדירקטוריון שלה ובעל שליטה בה"לחברה תלות מסוימת בהמשך פעילותם של יו .17.3.
 10-ל החברה במשך כ"אשר כיהן כמנכ, מבעלי השליטה בחברה, מר דורי סגל, ושל סגנו הפעיל

ל החברה "נכעם סיום כהונתו של מר דורי סגל כמ, להערכת החברה. 2008שנים עד לתחילת שנת 

                                                
  .ן להשקעה"משערוך נדל, בין היתר, פרמטר זה מושפע 27
  ). 15%( EPEUמדד ; )15%( EPRA Globalמדד ; )15%( RMZמדד ; )55%( 15ן "נדל-א"מדד ת: ההשוואה בוצעה מול סל של מדדים הכולל את 28
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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

ובין החברה ובין מר  29הסתיימו הסכמי העסקה בין החברה ובין מר חיים כצמן 2011בנובמבר  15ביום 
ר פעיל "ממשיכים מר כצמן ומר סגל בתפקידיהם כיו, ום הסכמי ההעסקה עמםעל אף סי. 30דורי 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

   .קידםהנהלת החברה לצורך מילוי תפ

, ר הדירקטוריון"ממלא מקום פעיל ליו, ההעסקה של מר אריה מינטקביץ הסכמילפירוט בדבר תנאי  .17.4.
ח "לדו' בחלק ד 21ראו תקנה  ,ח"הדו תקופת במהלך שעודכנו כפי, ל החברה"מנכ, מר אהרון סופרו

  .  התקופתי

מר דורי סגל , כצמןמר חיים : למעט דירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה(הדירקטורים בחברה  .17.5.
כללים (לתקנות החברות ' א8כאמור בתקנה , שנתי וגמול ישיבהלגמול זכאים ) ומר אריה מינטקביץ

לדוח ' לחלק ד 21לפרטים ראו תקנה  .2010–ס"התש) בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני
  .התקופתי

  תגמול בניירות ערך בחברה  .17.6.

ירים למניות לנושאי משרה בחברה ולעובדים שלה מעת לעת מקצה החברה מניות וניירות ערך המ
  .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 . מיליון מניות או ניירות ערך המירים למניות החברה 4.5 לה 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

ש לרבות בדרך של מימו, כפי שתקבע הוועדה, יהיו ניתנים למימוש בדרכים שונות 2011מכוח תוכנית 
דהיינו קבלת כמות מניות המשקפת את שווי ההטבה הכספית הגלומה בכתבי האופציה , 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

ה בחברה קיים מנגנון של האצת תקופת ההבשלה של המכשירים שיוענקו להם מכוח מנושאי המשר
שלא בנסיבות בהן הם לא יהיו זכאים , התכנית במקרה בו תחליט החברה לסיים את העסקתם

  . לפיצויי פיטורין

ל החברה וכן ממלא "ביניהם גם מנכ(הקצתה החברה לנושאי משרה  2013בדצמבר  31נכון ליום 
 -כ, אלפי כתבי אופציה 1,048 - כ 2011מכוח תוכנית , ועובדים בחברה) דירקטוריון החברה ר"מקום יו

). PSU(אלפי יחידות מניה חסומות מותנות בביצועים  245 - כ -ו) RSU(אלפי יחידות מניה חסומות  154
 ח"לדו' שבפרק ד 21לדוחות הכספיים וכן בתקנה  28לפרטים אודות ההקצאות האמורות ראו ביאור 

  .התקופתי

   2005תוכנית  )ב(

אימצה החברה תוכנית אופציות לתגמול עובדים ונושאי משרה של החברה ושל  2005בחודש יולי 
תכנית "; 2007אשר תוקנה על פי החלטת דירקטוריון מחודש מאי (חברות בנות וקשורות שלה 

כל כתב : טים להלןהוקצו לרוב בתנאים המהותיים המפור 2005כתבי האופציה על פי תוכנית "). 2005
נקבע לפי המחיר  אשר מחיר מימושבאופציה מזכה את הניצע לרכוש מניה רגילה של החברה 

הינו , ימי המסחר הקודמים למועד בו הוקצו כתבי האופציה 30- הממוצע של מניית החברה בבורסה ב
נה במשך תקופת הבשלת כתבי האופציה הי; מקובלות וכפוף להתאמות, צמוד למדד המחירים לצרכן

                                                
של התקשרויות  ביחס לאישור , 2011 –א "התשע, )16' תיקון מס(הסכם העסקה פקע לאור הוראות המעבר שנקבעו במסגרת חוק החברות  29

  .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  30

   .2011בנובמבר  15רשאית החברה להודיע לו על אי חידוש תקופת ההסכם עד ליום 
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כאשר כל ניצע רשאי לממש את כתבי , שנים שתחילתן במועד הקצאת כתבי האופציה 4או  3
החל מתום השנה הראשונה ממועד  האופציה המוקצים לו בשלושה או ארבעה חלקים שווים

יום ממועד סיום התקשרותו  90באם ניצע לא יממש את כתבי האופציה ברי המימוש תוך ; ההקצאה
במקרה של ; אזי יפקעו כתבי האופציה שלא מימש כאמור, ברה קשורה שלהעם החברה או ח

לרבות סיום ) (בהתאם לעניין, או החברה הקשורה(הפסקת התקשרות עם ניצע על ידי החברה 
על פי דין לסיים ) או החברה הקשורה(שלא בנסיבות בהן רשאית החברה , )תקופת ההתקשרות עמו

יהיה הניצע זכאי להאצת תקופת ההבשלה של כל , י פיטוריןאת ההתקשרות עמו ללא תשלום פיצוי
במקרה שלא פקעו או (מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה ; )Acceleration(כתבי האופציה 

; שנים ממועד הקצאת כתבי האופציה 5או  4הוא בתום , )מומשו קודם לכן בהתאם למפורט לעיל
 102קצאת כתבי האופציה הינה על פי הוראות סעיף ה, לגבי הניצעים הישראלים בקרב הניצעים

כל ניצע רשאי לממש את כתבי ; ואלו מונפקים לנאמן עבורם, לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון
דהיינו קבלת כמות מניות המשקפת את שווי ההטבה הכספית , האופציה גם בדרך של מימוש נטו

עומד סך כל כתבי אופציה , ח"ן למועד אישור הדונכו). Cashless Exercise(הגלומה בכתבי האופציה 
) וטרם מומשו או פקעו(אשר הוקצו לעובדים ונושאי משרה של החברה וחברות בנות וקשורות שלה 

ח לבין "ש 21.67ומחירי המימוש שלהם נעים בין , אלפי כתבי אופציה 458 -על כ, 2005מכוח תוכנית 
  ). ח"ש 33.84 -  ממוצע משוקלל(ח "ש 39.02

  וכנית תגמול בניירות ערך לדירקטוריםת )ג(

אשר זכויות , אימצה החברה תוכנית תגמול לדירקטורים באמצעות ניירות ערך, 2002בחודש מרס 
ואשר בוטלה , 2007הדירקטורים על פיה צומצמו על פי החלטת דירקטוריון החברה מחודש מרס 

למעט אלה הממלאים (קטוריון הקצתה החברה לכל אחד מחברי הדיר העל פי ,2010בחודש נובמבר 
בתחילת כל שנת כהונה בדירקטוריון החברה כתבי , כפי שהיו מעת לעת, )תפקידים אחרים בחברה

כתבי אופציה שהוקצו מכוח התוכנית  4,800קיימים  2013בדצמבר  31נכון ליום . אופציה לא סחירים
יל לביטול תוכנית האופציות במקב. ח"ש 35.12וטרם מומשו או פקעו במחיר מימוש ממוצע משוקלל 

' שבפרק ד 21לפרטים ראו תקנה . עודכן סכום התגמול שישולם לדירקטורים בחברה, לדירקטורים
  .לדוח התקופתי

  )פאנטום(הקצאת כתבי אופציה בהטבה כספית   )ד(

 עובדיםנושאי משרה וחברות בנות בבעלותה המלאה בהסכמי תגמול עם מתקשרות , מעת לעת
או  אשר מחקים הקצאת כתבי אופציה בהטבה כספית, )שאי משרה של החברהאשר אינם נו( שלהם

 וחלקם גלוב של המניה במחיר לעלייה מתייחסים חלקםאשר , )הסכם פאנטום( מניות חסומות
 יתרת, 2013בדצמבר  31נכון ליום  . הרלבנטית הבת החברה של הנכסים בשווי לעלייה מתייחסים

 ח"ש 43.91 הם הינוממוצע שלהמימוש הר אלף ומחי 274 -כהינה  כתבי האופציה בהטבה כספית
 43 - ויתרת היחידות המחקות מניות חסומות הינה כ) הוענקו במהלך תקופת הדוח אלף מתוכם 236(

כולם הוענקו במהלך תקופת (ב ליחידה "דולר ארה 13.7אלף אשר שוויים ההוגן במועד הענקה הינו 
     .הכספיים ד לדוחות28לפרטים ראו ביאור  .)הדוח

  

  ון חוזר  ה .18.

בדרך של קבלת , בין היתר, החברה וחברות הבנות הפרטיות בשליטתה נוהגות לממן את פעילותן
קיבלה החברה וחברות הבנות הפרטיות בשליטתה  2013בשנת . מוחזקות שלהדיבידנדים מהחברות 

. ATR-ו EQY, FCR, CTYח מהחברות המוחזקות שלה "מיליון ש 690-תשלומי דיבידנד בסך של כ
לפרטים נוספים אודות מדיניות החברה ביחס להון החוזר וכן יתרות הרכוש השוטף וההתחייבויות 

לפרטים אודות מדיניות האשראי של . לדוח הדירקטוריון 3.4השוטפות של הקבוצה ראה סעיף 
  .לדוח הדירקטוריון 3.6הקבוצה ראו סעיף 

קבוצה מורכב בצד הנכסים בעיקר ממזומנים ושווי ההון החוזר של ה –תמצית הרכב ההון החוזר  )א(
לקוחות וחייבים , ח"מיליארד ש 1.6 -כולל בטוחות סחירות בסך של כ, השקעות לזמן קצר, מזומנים

ח ונכסים מוחזקים "מיליארד ש 0.7 -מלאי בניינים למכירה בסך של כ, ח"שמיליארד  1.1-בסך של כ
ההתחייבויות כולל הון החוזר של הקבוצה אשראי לזמן בצד . ח"מיליארד ש 0.6 -למכירה בסך של כ

 - ספקים וזכאים בסך של כ, ח"מיליארד ש 3.2 - קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות בסך כולל של כ
והתחייבויות המיוחסות , ח"מיליארד ש 0.3 - מקדמות ממזמיני עבודות בסך של כ ,ח"יליארד שמ 2.2

  .ח"מיליארד ש 0.1 - כ ללנכסים המוחזקים למכירה בסך ש
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להלן פירוט. ההון החוזר לתקופה של שנים עשר חודשים שונה מההון החוזר של החברה)ב( 
   :הבדלים כאמור אודות 

   
   

  הסכום שנכלל
  בדוחות הכספיים

   )ח"אלפי ש(  

לתקופה (התאמות 
של שנים עשר  

  (*) )חודשים 
  סך הכל

  
   3,827   )296(   4,123   נכסים שוטפים

  
  )5,726(   32   )5,758(  התחייבויות שוטפות

  

השוטפים על הנכסים ) גירעון(    עודף
  )1,899(  )264(  )1,635(  התחייבויות שוטפות

  
ח בנטרול מלאי בניינים למכירה שמועד מימושו "מיליון ש 1,635 -הון חוזר חשבונאי שלילי בסך של כ  *

  .ח"מיליון ש 264 - כבסך נטו של , החזוי 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 ) למעט אודות חברות בשליטה משותפת(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  2013בדצמבר  31נכון ליום 
בדצמבר  31ליום (ח "מיליארד ש 39.4בסך של ) FCRהמרה של לרבות אגרות חוב ל(בנקאיים ואחרים 

  ). ח"מיליארד ש 39.6- כ, 2011בדצמבר  31ליום ; ח"מיליארד ש 42.0 - כ 2012

מתוכם , ח"מיליארד ש 9.8- לקבוצה קווי אשראי מתחדשים בסך של כ 2013בדצמבר  31נכון ליום 
  . ח"ש מיליארד 1.8-ניצלה הקבוצה למועד האמור סך של כ

  : קווי אשראי של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה .19.2.

לחברה ולחברות בנות בבעלותה המלאה קווי אשראי מתחדשים ממספר , 2013בדצמבר  31נכון ליום 
מתוכם סך , )המפורטים להלןהמהותיים כולל קווי האשראי (ח "מיליארד ש 4.1- בסך של כ, בנקים
ח נוצל בסמוך למועד אישור "מיליארד ש 1.25- ך של כח נוצל למועד האמור וס"יליארד שמ 1.2-של כ
קווי האשראי מובטחים . )להלן 19.2.1כמפורט בסעיף (מיליון אירו  100וכן הלוואה בסך , ח"הדו

שנים ומסתיימים  5עד  3באמצעות עיקר החזקותיה של החברה בחברות הקבוצה והינם לתקופות של 
 31ים ריבית שנתית משתנה בשיעור ממוצע משוקלל ליום קווי האשראי נושא. 2019-ל 2015בין השנים 
במהלך השנים האחרונות התקשרה החברה עם המוסדות הבנקאיים . 2.98%- של כ 2013בדצמבר 

באמצעות מעבר מהסתמכות על שווי שוק , העיקריים המממנים אותה לשינוי מנגנון המימון עמם
, )IFRSלפי (לפי ספרי החברה המאוחדת ) NAV(הבטוחות לקווים אלו לשווי הנכסי הנקי שלהן 

  . כמפורט להלן

  .לדוחות הכספיים 22לפרטים נוספים ראו ביאור 

  :המהותיים של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאההסכמי המימון להלן פרטים אודות 

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
בשעבודים על ידי החברה ועל ידי חברות  יםהמובטח,  מ"מ ובנק איגוד בע"בנק דיסקונט לישראל בע
יד העמ 2013עד לחודש דצמבר  .2013בחודש דצמבר אשר עודכנו , בנות בבעלותה המלאה

והחל מהמועד האמור פוצל המימון האמור , מיליון אירו 194בסך של  הקונסורציום לחברה הלוואה
להלן (מיליון אירו נוספים  94ולמסגרת אשראי מתחדש בסך של  מיליון אירו 100סך של בהלוואה ל

האשראי . 2019חודש ינואר ל בתוקף עד, ")הסכם האשראי" - ו" האשראי: "ביחד 19.2.1בסעיף 
וכן על ) ATRמהון המניות של  28% - המהוות כ( ATRמיליון מניות  105 - ובטח בשעבוד על סך של כמ
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נושא ריבית בגובה ריבית  האשראי. ATR-זכויות חוזיות שהוענקו לחברה במועד השקעתה לראשונה ב
  .הבסיס הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים לאשראי הרלוונטי בתוספת מרווח שנקבע

אשר עקרונותיהן מפורטים להלן ואשר , כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות האשראיכם הס
בדצמבר  31ליום  הן, בכולן עומדת החברה( האשראירעון מיידי של יאי עמידה בהן תהווה עילה לפ

2013 :(  

 )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 

  ;22.6%היחס האמור עמד על  2013בדצמבר 

- גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, מירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניותש )2(
  ;ח"יארד שמיל 8.0 -עמד ההון האמור על כ 2013בדצמבר  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

  ; 60.4%עמד היחס האמור על  2013

של הנכסים על בסיס דוחות נטו לשווי המאזני , החברהנושאות ריבית של תחייבויות היחס ה )4(
  ; 55%היחס האמור עמד על  2013בדצמבר  31ליום . 75%מאוחדים לא יעלה על 

נכון . 45%לסך המאזן המאוחד שלה לא יעלה על  ATRיחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של  )5(
  ;16.8%עמד היחס האמור על  2013בדצמבר  31ליום 

בדצמבר  31ליום . מיליארד אירו 1.5-לא יפחת מ ATRההון העצמי המיוחס לבעלי מניות של  )6(
  ;מיליארד אירו 2.3 - ההון האמור עמד על כ 2013

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, פירוק בהקשר של
כן כולל ההסכם . ועוד, ברפים ותנאים מסוימים Cross Default, מסחר בניירות הערך המשועבדים

לית אלרבות התחייבות להחזיק בכמות מינימ, ATR -התחייבויות החברה בקשר עם החזקתה ב
  .ובנפרד CPIם יחד ע, ATRשל מניות 

      CTYקו אשראי המובטח בשעבוד מניות  –מ "הסכם מסגרת אשראי עם בנק דיסקונט בע .19.2.2.

אשר , עם בנק דיסקונט ב"מיליון דולר ארה 200חברה הסכם לקבלת מסגרת אשראי בהיקף של ל
 החברה רשאית למשוך. 2017ביולי  15יום ל מסגרת האשראי תהא בתוקף עד. 2012עודכן בחודש יוני 

האשראי נושא ריבית משתנה בגובה ריבית הבסיס . סכומים על חשבון המסגרת במטבעות שונים
מסגרת . הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים לאשראי הרלוונטי בתוספת מרווח קבוע שנקבע

כאשר החברה התחייבה כי , אשר בבעלות החברה CTYהאשראי מובטחת בשעבוד חלק ממניות 
 31ליום ; CTYמהון המניות המונפק והנפרע של  30%- משועבדות לבנק לא תפחת מכמות המניות ה

  .  CTYמהון המניות של  32.1%כמות המניות המשועבדות לבנק עמדה על  2013בדצמבר 

הסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים 
ליום  הן, בכולן עומדת החברה(לה לפירעון מיידי של האשראי ואשר אי עמידה בהן תהווה עי, להלן

  ): 2013בדצמבר  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 ) CTYלבין השווי החשבונאי הנקי של מניות  CTYת בין השווי הבורסאי של מניו
  ;לא ניצלה החברה אשראי תחת מסגרת אשראי זאת 2013בדצמבר  31ליום . 70%

לחוב בניצול על ) בממוצע של מספר ימי מסחר, על פי מחירה בבורסה(יחס שווי שוק הבטוחה  )2(
ה החברה אשראי תחת מסגרת לא ניצל 2013בדצמבר  31ליום . 1.1 -פי ההסכם לא יפחת מ

  ; אשראי זאת

 3.5 - גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, שמירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניות )3(
) 2(19.2.1. ראו סעיף  2013בדצמבר  31לפירוט בדבר ההון העצמי כאמור ליום . ח"מיליארד ש

  ;לעיל
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הרבעוני הממוצע של החברה בשני ) EPRA -כפי שמחושב על פי כללי ה, FFO( ERPA Earnings-ה )4(
 ERPA Earnings- ה 2013בדצמבר  31ליום . ח"מיליוני ש 60 - רבעונים רצופים כלשהם לא יפחת מ

  ;ח"ליוני שימ 147הרבעוני הממוצע בשני הרבעונים האחרונים היה 

ה יחס התחייבויות נטו של החברה לשווי המאזני של הנכסים על בסיס דוחות מאוחדים של החבר )5(
  ;  58.8%היחס האמור עמד על  2013בדצמבר  31ליום  .75%לא יעלה על 

לא ) לפי שווי מאזני(לשווי החזקותיה ") סולו מורחב"על בסיס (יחס התחייבויות נטו של החברה  )6(
  ;  61.7%היחס האמור עמד על  2013בדצמבר  31ליום  .77.5%יעלה על 

ללא זכויות מיעוט בניכוי השווי ההוגן של , לרבות הלוואות הוניות( CTYיחס ההון העצמי של  )7(
לסך ) נגזרים הכלולים בהון בניכוי השפעת המס בגינם בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים

  ;45.2%%היחס האמור היה , 2013בדצמבר  31ליום . 30%-לא יפחת מ CTYהמאזן של 

, 2013בדצמבר  31 ליום. 1.6-לא יפחת מ CTYלהוצאות מימון נטו של  CTYשל  EBITDA -יחס ה )8(
  ;2.4היחס האמור היה 

 -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, )והוצאה לפועלכינוס נכסים והליכי מימוש נכסים , בהקשר של פירוק
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 "אי עם בנק הפועלים בעהסכם מסגרת אשר .19.2.3.

חברת בת בבעלותה המלאה הסכם לקבלת מסגרות אשראי עם בנק הפועלים בהיקף לחברה ול
מסגרות האשראי תהיינה בתוקף  .2012אשר עודכן בחודש דצמבר  ,מיליון דולר קנדי 330כולל של 

. משוך סכומים על חשבון המסגרות במטבעות שוניםהחברה רשאית ל. 2018חודש ינואר עד ל
ת ריבית בגובה ריבית הבסיס הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים ות האשראי נושאומסגר

בכפוף לעלייה במחיר האשראי עקב ירידת דירוג (בתוספת מרווח שנקבע , לאשראי הרלוונטי
לא  FCR - החברה כי החזקותיה ב ת בהתחייבותות האשראי מובטחומסגר). האשראי של החברה

מהון המניות  26%-ושיעור המניות המשועבדות לבנק לא יפחת מ FCRמהון המניות של  34% - יפחתו מ
שיעור המניות  2013בדצמבר  31ליום ; בדילול על פי קריטריונים שנקבעו בהסכם 20%-ו  FCRשל 

כהגדרתו , מהון המניות המדולל 29.4% -ו FCRמהון המניות של  29.7% המשועבדות לבנק עמד על
, 19.99% - בשיעור הגבוה מ FCRההסכם קובע כי במידה ויהיה מחזיק אחר במניות , כמו כן. )בהסכם

  . על שיעור החזקותיו של המחזיק האחר 10% -תשעבד החברה לבנק מניות באופן ששיעורן יעלה ב

אשר עקרונותיהן מפורטים הסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות 
 הן, אשר בכולן עומדת החברה(ואשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי , להלן
  ): 2013בדצמבר  31ליום 

, על פי מחירן בבורסה(יחס החוב בניצול על פי ההסכם לשווי שוק של המניות המשועבדות  )1(
בהתאם לגובה ההון העצמי כאמור  80%או ( 85%לא יעלה על ) בממוצע של מספר ימי מסחר

  ; 12%היחס האמור עמד על , 2013בדצמבר  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(19.2.1ראו סעיף  2013בדצמבר  31ליום אודות היחס האמור 

לפי (לשווי החזקותיה " סולו מורחב"ס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של החברה על בסיס יח )3(
ראו סעיף  2013בדצמבר  31ליום לפירוט אודות היחס האמור . 80%לא יעלה על ) שווי מאזני

  ; לעיל) 3(19.2.1

המשועבדות לתשלום הריבית בפועל כנגד החוב  FCRיחס הדיבידנדים המשולמים ממניות  )4(
 31ליום . 1.5 -נוצל על פי מסגרת האשראי במשך שלושה רבעונים רצופים לא יפחת מהמ

  ;67.3היחס האמור עמד על  2013בדצמבר 

 1.75 - מבכל רבעון או  1.55 - מלא יפחת  FCRלהוצאות המימון של  FCRשל  EBITDA-יחס ה )5(
  ;2.34היחס האמור עמד על , 2013בדצמבר  31ליום . במהלך שלושה רבעונים רצופים
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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
  ;9.3היחס האמור עמד על , 2013בדצמבר  31ליום . רבעונים רצופים

 FCRהמחושב על פי שיעור מניות ( FCRננסי נטו של היחס בין החלק היחסי של החוב הפי )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 
  ;49.9%האמור היה היחס , 2013בדצמבר  31ליום . שלושה רבעונים רצופים

 3.2 - גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, שמירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניות )8(
  .לעיל )2(19.2.1ראו סעיף  2013בדצמבר  31לפירוט בדבר ההון כאמור ליום . ח"מיליארד ש

יהם ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בהתאם לדוחות) 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 רצופים  3 המשועבדות לתשלום הריבית בפועל כנגד החוב בניצול במשך FCRממניות 

ס החוב המנוצל על פי ההסכם לשווי שוק וכן יח, 1.75 -ל 1.5 -יעלה מ, )לעיל 4ק "בסכאמור (
 )1(ק "כמפורט בס) (בממוצע של מספר ימי מסחר, על פי מחירן בבורסה(המניות המשועבדות 

  . 80% -ל 85% -יפחת מ") Stop Loss) ("לעיל

ות של בעל מניות המשועבדות לבין שיעור ההחזק FCRככל שההפרש בין השיעור שמהוות מניות  )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 (להעמדת האשראי לפירעון מיידי  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, )יכי מימוש נכסים והוצאה לפועלנכסים והל
, ברפים ותנאים מסוימים Cross Default, של החברהבניירות הערך המשועבדים להבטחת האשראי או 

  . ועוד

קו אשראי  –מ ובנק אמריקאי שבבעלותו "הסכמי מסגרת אשראי עם בנק לאומי לישראל בע .19.2.4.
      EQYת המובטח בשעבוד מניו

מיליון  365לחברה ולחברות בבעלותה המלאה הסכמים לקבלת מסגרות אשראי בהיקף כולל של 
באופן שתנאי , 2013הסכמים אלו עודכנו בחודש מרס . 2016ב בתוקף עד לחודש אפריל "דולר ארה

ועל , Cross Defaultוכן קיים ביניהן מנגנון , )לרבות אמות המידה הפיננסיות בגינן(המימון תחתן הושוו 
. החברה רשאית למשוך סכומים על חשבון המסגרות במטבעות שונים .כן הן מתוארות להלן במאוחד

מסגרות האשראי נושאות ריבית בגובה ריבית הבסיס הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים 
בשעבוד  בערבות החברה וכןת ות האשראי מובטחומסגר. בתוספת מרווח שנקבע, לאשראי הרלוונטי

) כהגדרתו בהסכם(החברה המהוות את אגד השליטה חברות בנות של שבבעלות  EQYחלק מניות 
מהון המניות ) בדילול מלא( 28%-כאשר כמות המשועבדות לבנק לא תפחת מ( EQY -של החברה ב

כמות  ,וחלק ממסגרות האשראי תיפרענהבמקרה , יחד עם זאת. EQYהמונפק והנפרע של 
וכן , EQYמהון המניות המונפק והנפרע של ) בדילול מלא( 20%-לא תפחת מ המשועבדות לבנק

או /תהיינה משועבדות לטובת הבנק ובדילול מלא  EQYמהון המניות המונפק והנפרע של  28%לפחות 
שיעור המניות המשועבדות לבנק עמד  2013בדצמבר  31ליום . שלא תהיינה משועבדות לגורם אחר

  . בדילול מלא EQY מהון המניות של 31%על 

, את אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים להלן ותכולל מסגרות האשראי
 31הן ליום , בכולן עומדת החברה(ואשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי 

  ): 2013בדצמבר 

 3.5 - גבוה מ, דים של החברהבהתאם לדוחות המאוח, שמירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניות )1(
  .לעיל) 2(19.2.1 ראו סעיף  2013בדצמבר  31לפירוט בדבר ההון כאמור ליום . ח"מיליארד ש

המשועבדות לתשלום ריבית בפועל בגין החוב בניצול לא יפחת  EQYיחס הדיבידנד בגין מניות  )2(
  ;13.2על היחס האמור עמד  2013בדצמבר  31ליום . רבעונים רצופים 3במשך , 1.25-מ
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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  2013בדצמבר  31ליום . 82.5%לא יעלה על ) המשועבדות לבנק EQYמניות 
  ;44.4%על 

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 בתוספת  EQYיחס החוב נושא הריבית של ) ב( -ו; )7.9היחס האמור עמד על  2013בדצמבר 
 31ליום ( 13לא יעלה על  EQYשל  NOIחוב בניצול תחת מסגרת האשראי לסך החוב הבנקאי ה

  ;)7.0היחס האמור עמד על  2013בדצמבר 

היחס  2013בדצמבר  31ליום . 1.65 -לא יפחת מ EQYלהוצאות המימון של  EBITDA-יחס ה )5(
  ;2.9האמור עמד על 

. 75%לא יעלה על  ,יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה )6(
  ; לעיל )4(19.2.1. ראו סעיף  2013בדצמבר  31לפירוט בדבר היחס האמור ליום 

לפי (לשווי החזקותיה " סולו מורחב"יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של החברה על בסיס  )7(
ראו סעיף  2013בדצמבר  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(
  ;10.8%היחס האמור עמד על 2013בדצמבר  31ליום . 70%לא יעלה על )) NAV(ושווי נכסי נקי 

י בממוצע של מספר ימ, על פי מחירן בבורסה( EQYיחס החוב המנוצל לשווי השוק של מניות  )9(
     .10.2%היחס האמור עמד על  2013בדצמבר  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 הפסקת מסחר במניות החברה, )נוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועלכי, של פירוק
  .ועוד, ברפים ותנאים מסוימים Cross Default, פיצול נכסים או מיזוג

  : אגרות חוב של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה .19.3.

- כ) קרן(בסך של  לחברה ולחברות הבנות בבעלותה המלאה אגרות חוב, 2013בדצמבר  31נכון ליום 
העלתה  2013בחודש מאי ).  ח"ח הונפקו בשנת הדו"ש מיליארד 1.7 -מתוכן כ(ח "ש מיליארד 10.8

אגרות החוב של , כמו כן). אופק יציב( -ilAA -ל  +ilAמעלות את דירוג אגרות החוב של החברה מ 
לפרטים  .2013דצמבר מחודש בהתאם לדוח דירוג , על ידי מידרוג) אופק יציב( Aa3החברה מדורגות 

לרבות (ח "בדבר אגרות החוב של החברה וכן פרטים אודות הנפקות שביצעה בתקופת הדו
  . ב בדוחות הכספיים20- א ו 20לדוח הדירקטוריון ובאורים  8ראה סעיף , )השתתפות בעלת השליטה

בשעבוד המובטחות ) 'סדרה י(למעט אגרות החוב , אגרות החוב של החברה אינן מובטחות בשעבוד
אגרות החוב של , כמו כן). ה לדוח הדירקטוריון8לפרטים ראו סעיף (על נכסים בבעלות גזית פיתוח 

, כמקובל, החברה כוללות עילות אשר בהתקיימן למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדתן לפירעון מיידי
דה באמות מידה כוללות גם התחייבויות לעמי) '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 אמינימ

במשך  80%עור של יחס חוב נושא הריבית נטו לסך מאזן יעלה על שי -המצטברים הבאים 
דירוג אגרות החוב במועד מדידת היחס האמור לגבי הרבעון , ארבעה רבעונים רצופים ובנוסף

ונמוך  Maalot S&Pבדירוג ) -BBB(האחרון מבין ארבעת הרבעונים האמורים יהא נמוך מדירוג של 
מיידי  במקרה שהחברה תידרש לפרוע בפירעון, 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(בהון עצמי התחייבות לעמידה  - ) 'סדרה יב(אגרות החוב (
בהתקיים שני התנאים ; 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 
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דידת היחס האמור לגבי הרבעון דירוג אגרות החוב במועד מ, 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 Baa3מדירוג של 
) 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 2,307 - כעמד ההון העצמי של החברה על  2013בדצמבר  31נכון ליום 
 S&P בדירוג) אופק יציב( -ilAA ודירוג אגרות החוב היה 55% - כאזן עמד על נושא הריבית נטו לסך המ

Maalot  ודירוג שלAa3 )בדירוג מידרוג) 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(עלותה המלאה בב

 31נכון ליום , אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי, שהתקבלו למימון פעילותן, )בהתאמה, 11.3.6.  
  :2013בדצמבר 

   
במיליוני (יתרה    

  )ח"ש
שיעור ריבית 
  משוקלל

שיעור ריבית 
  אפקטיבית

רעון תקופת פי
ממוצעת 

  )(*)שנים(

  

הלוואות ממוסדות פיננסיים בריבית 
   3.77  2.98%  2.98%   1,664   משתנה מובטחות בשעבוד

  
  הלוואה ממוסדות פיננסים בריבית
   7.76  5.52%  5.52%    266   קבועה שאינה מובטחת בשעבוד

  
אגרות חוב בריבית קבועה מובטחות 

   5.48  5.76%  6.50%    861   בשעבוד

  
  גרות חוב בריבית קבועה שאינןא

   6.16  4.96%  5.24%   9,194   מובטחות בשעבוד

  
אגרות חוב בריבית משתנה שאינן 

   3.37  2.17%  1.76%    695   מובטחות בשעבוד 

   -    -    -    12,680   כ"סה  

  תקופת הפירעון הממוצעת מתייחסת לפירעונם של תשלומי הקרן והריבית*   
 
   :ת אשראי של החברה ושל החברות המאוחדות שלהסיכום יתרו  .19.5.

   

נכון ליום ) ח"במיליוני ש(ושל החברות המאוחדות שלה (*) להלן פירוט יתרות האשראי של החברה
   :2013בדצמבר  31  
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יתרות בגין אגרות 
סחירות ולא (חוב 

  )סחירות
 10,750   2,522    6,079    3,137    582    -    -    -    23,070  

  

יתרות בגין אשראי 
  15,097    1,012    470    509    91    3,855    4,550    2,680    1,930   (****)בנקאי 

  
  38,168    1,012    470    509    673    6,992   10,630    5,202   12,680   כ התחייבויות"סה

  

מסגרות מאושרות 
של קווי אשראי 

  מתחדשים
 4,126    1,437    2,203    1,905    -    -    100    -    9,771  

  

ניצול מסגרות 
  1,766    -    82    -    -    4    142    316    1,222   (*****)אשראי

  
  8,005    -    18    -    -    1,901    2,061    1,121    2,904   יתרה לניצול

  

ערבויות במהלך 
   784    19    38    -    -    380    338    9    -   העסקים הרגיל

  

, ערבויות חוק מכר
ביצוע עבודות 

  ואחרות
 -    -    -    -    1,025    -    -    -    1,025  

   . Promed - החברה וחברות בנות בבעלותה מלאה למעט גזית גרמניה ו  *  

 -שיתרתם בספרים הינה כ, ח"מיליון ש 1,283 -כ. (נ.מיליון דולר קנדי ע 393לא כולל אגרות חוב להמרה  בהיקף של   **  
  ).לדוח 7.10.2כמפורט בסעיף (ח "מיליון ש 1,221

   .כולל עודפי עלות שהוכרו במועד רכישתה  ***  

   .כולל ניצול מסגרות אשראי מאושרות  ****  

   .יצול בגין מתן ערבויותכולל נ *****  
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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, השינוי שליטה בחבר: ובהם, מקובלים נוספים להעמדת האשראי לפירעון מיידי
הליכים משפטיים , שינוי מבנה, או בחברות אשר ניירות הערך שלהן משועבדים להבטחת האשראי

, )כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל, לרבות בהקשר של פירוק(מהותיים מסוימים 
ת ערך של הפסקת מסחר בניירות הערך המשועבדים להבטחת האשראי או ניירו, הפסקת פעילות

  .  ועוד, החברה

עומדות החברה וחברות הבנות , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2013בדצמבר  31נכון ליום  .19.7.
בדצמבר  31נכון ליום , כמו כן. בבעלותה המלאה בכל אמות המידה הפיננסיות החלות ביחס אליהן

, חלות ביחס אליהןעומדות כל החברות המאוחדות של החברה בכל אמות המידה הפיננסיות ה, 2013
  . ח זה"ולמיטב ידיעת החברה לא חל כל שינוי בסטטוס האמור נכון למועד דו

כאשר מרבית אגרות (מרבית מקורות החוב של החברה משוק ההון המקומי הינם שקליים , כאמור .19.8.
בעוד מרבית נכסי החברה נקובים במטבע חוץ  ) החוב הינן צמודות לשינויים למדד המחירים לצרכן

על מנת לצמצם את החשיפה המטבעית של ההון העצמי . ם למטבעות הפעילות של הקבוצהבהתא
, בהתאם לצורך, מבצעת החברה עסקאות החלף לתקופות קצרות וארוכות, לשינויים בשערי החליפין

ההחלף הארוכות מבוצעות  עסקאות. מטבע חוץבובמרביתן מחליפה את החבות השקלית בחבות 
  .לוחות הסילוקין של אגרות החובבהתאמה מלאה לבעיקרן 

קצרות וארוכות מועד בסיס הצמדה ומטבעות לחברה יתרת עסקאות החלף , נכון לתאריך הדיווח .19.9.
). ח קצרות מועד במטבעות שונים"מיליארד ש 1.9- מתוכן סך של כ(ח "מיליארד ש 7.4-בסך של כ

מתוכו שוויין ההוגן של (ח "ש מיליארד 0.8 -שוויין ההוגן של עסקאות ההחלף לתאריך הדיווח הינו כ
לרבות מידע אודות , למידע נוסף). ח"מיליון ש 16 -חלויות שוטפות ועסקאות ההחלף הקצרות הינו כ

   .לדוחות הכספיים' ד37ראה ביאור  ,ח"פירעון עסקאות החלף במהלך תקופת הדו

  

  מיסוי .20.

שומות , החברהשומות מס של הסכמי , לפרטים בדבר חוקי המס החלים על הקבוצה בישראל
  .לדוחות הכספיים 25 ראה באור, 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.
בעלות פינויים או ולשאת , 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

ן הוראות המטילות כי חלק מהוראות אלו בדבר איכות הסביבה הינ, 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
. תואף לגרור תביעה משפטי, להשכיר או לשעבד נכסים בהם מצויים מפגעים אלו, הקבוצה למכור

הדורשים טיפול בהיבט סביבתי ולנכסים , מודעת הקבוצה למספר נכסים, 2013בדצמבר  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 , הקבוצה לא יצר מצב של הפרה מהותית של הוראות דיני איכות הסביבה ידי

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 , 2013בדצמבר  31נכון ליום . בהיבטים התפעוליים והן בהיבטים הפיננסייםהן , של החברה
מעריכה כי העלויות הצפויות של הקבוצה בקשר עם אחריות בגין נזקים הקשורים בהיבטי איכות 

  . סביבה אינן מהותיות

. ותועל פי עקרונות הקיימ הקבוצה פועלת מתוך שאיפה לנהל את עסקיה באופן ידידותי לסביבה .21.2.
מציג את מדיניות , בין היתר, אשר, אימצה החברה קוד אחריות חברתית, 2012ובשנת  2010בשנת 

היתה ותמשיך להיות נושא המשקף את , אחריות חברתית. החברה בנושאים סביבתיים וקהילתיים
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גישתה החיובית והאקטיבית של החברה כלפי נושאים סביבתיים וקהילתיים כחברה גלובאלית 
  . מובילה

הנהלת הקבוצה מאמינה כי הצלחה עסקית בת קיימא נבנית לטווח ארוך ולפיכך משקיעה משאבים 
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, רגיה ירוקה ופעילות מחזור חומרים שונים מיטיבים עם הקהילהבאנ

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, כזי קניות רגיליםמר

 המסתייעות גם, מטופל על ידי מנהלים בכירים בחברות הקבוצה, נושא הסביבה וההגנה עליה
  .ביועצים חיצוניים המקדמים את נושא הבנייה הירוקה

, הן באתרי הבניה, השוטפת חברות הקבוצה עושות שימוש במגוון חומרים במהלך פעילותן העסקית
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 , ייםלעשות שימוש בחומרים ממוחזרים וכן לשלוח מוצרים וחומרים שהשימוש בהם הסת

  .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  75וכן הבינלאומי  LEED-היבלו את תקן שקפרויקטים  FCR  44-ל, ח"למועד הדו. ובאנרגיה
 LEED-בהתאם לתקן ה) או יבנו(אשר נבנים ) בשלבי תכנון או בניה(בפיתוח ובפיתוח מחדש 

דוח קיומיות ואחריות  FCRמפרסמת  2009החל משנת , בנוסף. או ממתינים לקבלתו הבינלאומי
   .תאגידית

.21.4. CTY  אחראיים ובקידום פיתוח נכסים הדוגל בקיימותשואפת להוביל בתפעול מרכזים מסחריים ,
והיא אף , היא נחשבת כחלוצה ביישום עקרונות קיימות במרכזיה המסחריים, ובקרב החברות הנורדיות

-שמים דגש רב על בנייה ירוקה ושואפים להשיג את תקן ה CTY-ב. זוכה להכרה ולפרסים בשל כך
LEED אומצה תוכנית , 2009 במהלך שנת. הבינלאומי במרכזים המסחרייםGreen Shopping Center 

Management Program ,בין היתר, אשר מתייחסת, תוכנית מבוססת יעדים לקידום הבנייה הירוקה ,
 ,כמו כן. איכות האוויר ועוד, )אנרגיה ומים(שימוש יעיל במשאבים , חומרי בניה, מחזור, לניהול פסולת

CTY וכן זכתה במענק ממשלתי למימון חלק , באנרגיה חיסכוןמפתחת ומשקיעה במנגנונים ל
כל מרכזיה המסחריים , וכן, ערכה סקר מקיף לחיסכון באנרגיה CTY 2011בשנת , בנוסף. מההשקעה

שהינה תוכנית פנימית , Green Shopping Center Management Programשלה נסקרו בהתאם לתוכנית 
מספר מרכזים מסחריים , שנים האחרונותב, כמו כן. המשמשת לקידום התפתחות ברת קיימא

, )הגבוה ביותר LEED - תקן ה( LEED Platinum -לרבות את תקן ה, LEEDקיבלו תקני  CTYבבעלות 
כעל אחד  CTYהכריז על דוח הקיימות של   EPRA (European Public Real Estate) -ארגון ה 2012בשנת 

     .Sustainability Best Practices -בפרס ה CTYוכן בשנתיים האחרונות זכתה , מהטובים בתעשייה

.21.5. ATR במסגרת זאת פועלת . שואפת לייעל את פעילותה ונכסיה במטרה לפעול ברוח עקרונות הקיימות
ATR כמו כן. תוך השקעה בייעול תשתיות, לצמצום צריכת האנרגיה שלה ,ATR  החלה להשתמש

בשנת , כהכרה על מאמציה. ישה עתידיתבקריטריונים מתחום הקיימות במסגרת הערכת נכסים לרכ
  .  בפולין את פרס הבניינים הירוקים במרכז ומזרח אירופה ATRקיבלו אנשי  2013

.21.6. EQY הוטמעה תכנית מיחזור , 2008בשנת . יותר" ירוקים"משקיעה בהפיכת מרכזי הקניות שלה ל
פיע באופן חיובי על לעודד מיחזור ולהש, מטרות התכנית הינן לצמצם פסולת מוצקה. רחבה בנכסיה

 EQY, כמו כן. מתכת ועץ, פלסטיק, התכנית עוסקת במחזור זכוכית. המשאבים הטבעיים ועל הסביבה
  .משתתפת בתוכנית איכות סביבה בתמיכה ממשלתית

תקן הבנייה (בישראל פועלת גזית פיתוח בהתאם להנחיות תקן בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה  .21.7.
בהתאם . במרכזים המסחריים שבשלבי הקמה) 5281י "ת(שראלי של מכון התקנים הי) הירוקה

שפכים וכיוצא באלו בהליכי התכנון והביצוע , מים, קרקע, נלקחים בחשבון נושאי אנרגיה, לתקינה זו
סקרי זיהומי קרקע בליווי ואישור המשרד (וזאת במקביל לניהול הסביבתי של הליך הבניה עצמו 

  ).  'שיטות בנייה רב פעמיות וכו, חזורהניהול פסולת ומ, לאיכות הסביבה
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  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 , )כגון היתרי בנייה(על הקמת ופיתוח נכסי מקרקעין רגולציה 
דינים הנוגעים להתאמת הנכסים לאנשים עם מוגבלויות ודיני , לרישוי השימוש בנכסים והפעלתם

נכסיה עומדים באופן מהותי בדרישות החוקיות להפעלתם ואולם , להערכת החברה. איכות הסביבה
של אימוצם של חוקים , אם וככל שתהיינה, יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכותהחברה אינה 

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 .22.1.
החלים על כל אחת ) לרבות כללי ממשל תאגידי(ציה בתחום דיני ניירות הערך ולכללי הבורסה לרגול

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

  .ת לכדי עבירה פליליתואף לעלו

ובמטרה לאתר , א"התשע) תיקוני חקיקה(בהמשך לחוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך 
. החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית אכיפה מנהלית, ולמנוע הפרות בדיני ניירות ערך

וכן , וריון החברההפועלת בפיקוח דירקט, )'הגורם האחראי'(דירקטוריון החברה מינה ועדה מטעמו 
ערכה סקר ציות ובהמשך , בשיתוף יועציה החיצוניים, החברה. מינה ממונה אכיפה מנהלית בקבוצה

, נוהל דיווחים מיידיים, נוהל איסור שימוש במידע פנים - גיבשה נוהל אב ונהלי עבודה נוספים כגון 
נהלי אושרו  2013ודש אוגוסט בח. ונוהל בחינת ואישור עסקאות בעלי עניין, נוהל דיווחים תקופתיים

עובדי . )מווועדה שמונתה מטעלאחר שנדונו גם על ידי ה(על ידי דירקטוריון החברה העבודה השונים 
וכן התחייבו לעמוד , החברה השתתפו בהדרכות בנוגע לדרישות החוק ולעיקרי הוראות הנהלים

ציבוריות , ת הבנות שלההחברה מקיימת תהליך סדור בנושא גם למול החברו. בהוראות הנהלים
מבקר הפנים של החברה קיים ביקורת . לרבות באמצעות מינוי נאמני אכיפה, ל"בארץ ובחו, ופרטיות

פנימית ראשונה בנושא ובמסגרתה בדק את תהליך האימוץ וההטמעה של תוכנית האכיפה של 
ההטמעה ולוקחת עוקבת אחר התקדמות , הוועדה מטעם הדירקטוריון מקיימת דיונים בנושא. החברה

  .חלק בתהליך האמור

 2013 –ד "התשע ,לקידום התחרות וצמצום הריכוזיותחוק  פורסם ברשומות 2013דצמבר  בחודש .22.1.
אשר מטרתו להפחית את רמת הריכוזיות במשק הישראלי באמצעות שלושה  ,")הריכוזיות חוק("

) ב(; קה במבנה פירמידיאליהטלת מגבלות מבניות וכללי ממשל תאגידי על החז) 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  – החזקה במבנה פרימדיאלי
מועד פרסום החוק ביחס להחזקה שנים מ 6תוך קביעת תקופת מעבר בת , תאגיד מדווח בישראל

בהתאם להוראות . שנים ממועד פרסום החוק להחזקה בשכבה רביעית ומטה 4- בשכבה שלישית ו
חברת דורי נחשבת כחברת שכבה שלישית ודורי , החברה נחשבת כחברת שכבה שנייה, החוק

ך שינויים ועל כן עד לתום תקופות המעבר על הקבוצה לערו ,בנייה נחשבת כחברת שכבה רביעית
על דורי , במהלך תקופות המעבר, כמו כן. באופן שיעמדו בהוראות חוק הריכוזיות במבנה הקבוצה

יחולו הוראות ממשל תאגידי מחמירות יותר ביחס להרכב הדירקטוריון , בניה ועל דורי קבוצה
היא , ככל שבתום תקופות המעבר האמורות החברה לא תעמוד בהוראות חוק הריכוזיות. שלהן

השכבה שיוחזקו על ידה ת ובחברשלה סנקציות שמהותן פגיעה באמצעי השליטה תהא חשופה ל
  . ןבאמצעות מינוי נאמן בידי בית המשפט שתפקידו למכור את אמצעי השליטה בה, בניגוד לחוק

הוראות לעניין  לקבועשר האוצר ונגיד בנק ישראל במסגרת פרק זה בחוק הוטל על  ,בנוסף
בידי ) בעל שליטה והחברות בשליטתו(שיינתן לתאגיד או לקבוצה עסקית מגבלות על אשראי 

בהתחשב בין היתר בחבות של כל תאגיד או בסך חברות הקבוצה , במצטבר, גופים פיננסיים
שר האוצר ונגיד בנק ישראל רשאים לקבוע כי הוראות כאמור יחולו גם על קבוצות לווים . העסקית

הוראות אלו יקבעו בתוך שנה ממועד  .ם תנאים כפי שיקבעוועל חברות קשורות שמתקיימים בה
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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
נכון . מעבר לרף שנקבע, )כהגדרתם בחוק(ם ריאליים משמעותיים ותאגידים פיננסיים משמעותיי

ועל כן חלות , "תאגיד ריאלי משמעותי"החברה מעריכה כי היא עונה להגדרת , ח זה"למועד דו
עליה ועל בעלי השליטה בה מגבלות על החזקה בתאגידים פיננסיים משמעותיים מעבר לרף 

משמעותיים ובעלי השליטה  וכן הוטלו מגבלות על החזקה בחברה בידי גופים פיננסיים, מסוים
  .בהם

  .א לדוחות הכספיים2ובאור  ח"לדו 28.3.9לפרטים נוספים ראו סעיף   

  

  הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים  .23.

  ארגון עם קבוצת נורסטאר-הסכם רה .23.1.

הדירקטוריון והאסיפה , לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, התקשרה החברה, 2012בפברואר  1ביום 
, ")נורסטאר ישראל("מ "בהסכם עם נורסטאר החזקות ונורסטאר ישראל בע, לית של החברההכל

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("להלן 
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 (ר עם ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידה זכויות רישום לנורסאטר בקש
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 
קשרויות חריגות של חברה ציבורית עם בעלת השליטה בה ביחס לאישור הת, 2011 –א"התשע, )16

והינו כפוף להוראות חוק החברות בדבר אישור עסקאות חריגות עם בעלת ( אחת לשלוש שנים
  .)השליטה מידי שלוש שנים

  :נורסטאר-להלן עיקרי הסכם גזית

  תיקון תניית אי התחרות  .א

לביצוע הקצאה פרטית של  התקשרו החברה וקבוצת נורסטאר בהסכם, 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
כמפורט , נורסטאר- אשר עודכנו במסגרת הסכם גזית, ל תניות אי תחרות בין החברות"הנ

  :להלן

סטאר החזקות התחייבה כי כל עוד תהיה קבוצת נורסטאר בעלת השליטה היחידה בחברה נור
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 , סוק קבוצת נורסטאר בתחום הבעלותלא תע, בתחומים האמורים

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 

השקעות פיננסיות במניות של חברות  האמור לעיל לא יחול על. 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
כוללת  תניית אי התחרות. או יותר מהון המניות המונפק שלה 5%בחברה בודדת כאמור 

ן שאינו מרכזי קניות או מבני "לפיה אם היא תבקש לפעול בתחום כלשהו מתחומי הנדל, הוראה
, ורק אם החברה, יהיה עליה ראשית להציע את הפעילות הנבחנת לחברה, משרדים רפואיים

תאשר כי אינה מעוניינת לבצע את הפעילות הנבחנת על , באישור ועדת הביקורת של החברה
זכות ההצעה הראשונה . רק אז תוכל נורסטאר לבצע פעילות כאמור בעצמה ,ידי נורסטאר

תמשיך ותהא תקפה גם על עסקאות ספציפיות בתחום הפעילות שנבחן על ידי נורסטאר 
במועד בו תחליט ועדת הביקורת של החברה לראשונה כי היא אינה . ונדחה על ידי החברה

שיפרט את תחום , ח מיידי"ר על כך דוהיא תמסו, ן מסוים"מעוניינת לפעול בתחום נדל
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או הרבעוניים שלה /החברה תמסור בדוחות התקופתיים ו, כמו כן. הפעילות המוצע כאמור
פרטים בדבר עסקאות שביצעה נורסטאר בתקופה הרלוונטית אשר הוצעו מלכתחילה לחברה 

 ובלבד שלא יימסרו פרטים אודות עסקאות, ואשר החברה החליטה שלא לבצען כאמור
וכן הנימוקים המפורטים שהביאו את , קונקרטיות שלא פורסמו עד אותו מועד על ידי נורסטאר

כי עקרון הענקת זכות , להסרת ספק מובהר. ועדת הביקורת לדחות את העסקאות האמורות
לא יחול לגבי פעילות בתחום מרכזי קניות ובתחום , האמור לעיל, ההצעה הראשונה לחברה

אשר בהם לא תוכל נורסטאר לפעול כלל כל עוד מתקיימים תנאי , מבני משרדים רפואיים
  .סעיף אי התחרות

  הסכם לקבלת שירותי ניהול  .ב

על פיו , בין הצדדיםשהיה קיים נורסטאר עודכנו תנאי הסכם הניהול -במסגרת הסכם גזית
  "):הסכם הניהול החדש("ונקבעו כדלקמן  ,עניקה החברה לקבוצת נורסטאר שירותי ניהולמ

פי הסכם הניהול החדש תמורת שירותי הניהול שמשלמת נורסטאר ישראל לחברה עודכנה על 
דמי "). דמי הניהול("מ "ח בתוספת מע"ש 105,000כך שהיא עומדת על תשלום חודשי בסך 

להסכם נוסף פירוט בדבר סוגי , לשם הבהרה, כמו כן. הניהול צמודים למדד המחירים לצרכן
ניהול , שירותי מזכירות: אופן שאלה כוללים את השירותים הבאיםהשירותים המוענקים מכוחו ב

, שירותים משפטיים, תקשורת, מחשוב ומערכות מידע, גזברות, )כולל דיווח לרשויות(כספים 
הכוללות את (שוק ההון והשקעות נורסטאר ישראל וחברות מקבוצתה , טיפול במימון בנקאי

ול החדש ביחס לשירותי הניהול הינו לתקופה תוקף הסכם הניה). נורסטאר וחברות בשליטתה
 3לתקופות בנות , מעת לעת, בסיומן יתחדש מאליו, 2011בנובמבר  16שנים החל מיום  3של 

כאשר כל אחד מהצדדים יהא רשאי שלא לחדשו בהודעה בכתב שתינתן לצד , שנים כל אחת
  ).החברות חוקדרישות בכפוף ל, והכל(ופת ההסכם ימים לפני תום תק 90 -לא יאוחר מ, השני

   הענקת זכויות רישום לקבוצת נורסטאר  .ג

הנפקת החברה ("יורק -עם השלמת הנפקת ורישום מניות החברה למסחר בבורסה של ניו
העניקה החברה לנורסטאר זכויות רישום מסויימות בקשר עם מניות , ")בבורסה של ניו יורק
, )Registration Rights(המלאה  לרבות באמצעות חברות בנות בבעלותה, 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 –  נורסטאר תהא רשאית לדרוש מהחברה לבצע
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
עם הנפקת מניותיה של החברה לראשונה בבורסה של ועל נורסטאר לביצוע הנפקות בקשר 

ובלבד שהמניות שהיא , נורסטאר תהא רשאית לממש את זכותה כאמור פעמיים בלבד. 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 –  נורסטאר תהא רשאית לדרוש מהחברה לבצע רישום למסחר
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
נורסטאר תהא רשאית להפעיל את זכותה כאמור פעמיים בכל , הצעה מגובה בחיתום מלאשל 

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

  .ניהםלפי הנמוך מבי, הקושרים אליה

במקרה בו רישום מניות החברה שבבעלות נורסטאר הינו במסגרת , 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 , י זכויותיה לעילשנורסטאר תהא רשאית לרשום על פ

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
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ההסכם בקשר עם רישום החברה תישא בכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיה על פי 
למעט (ייעוץ משפטי , הוצאות דפוס, לרבות אגרות רישום והגשה, 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 (ר תהא זכאית לאותן זכויות רישום שיוענקו לבעלי המניות האחרים שנורסטא

  ).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, תפיצול מניו, לרבות עקב חלוקת מניות הטבה

, לכל נעבר, כולן או חלקן, נורסטאר תהא רשאית להעביר את זכויותיה על פי ההסכם האמור
  .מהמניות הרגילות הניתנות לרישום 5%בכפוף לכך שיועברו לפחות 

הוצאה הפסד או , החברה תשפה את נורסטאר וגורמים מטעמה בגין כל נזק, בכפוף לחריגים
שנגרמו כתוצאה ממידע שגוי שנכלל במסמך רישום או בתשקיף ) 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

ק כאמור לעיל שנגרם כתוצאה ממידע שגוי שנכלל במסמך רישום או מטעמה בגין כל נז
סכום השיפוי בו תחוייב נורסטאר לא יעלה , בכל מקרה. בתשקיף ושהועבר על ידי נורסטאר

  .על סכום התמורה נטו שתתקבל ממכירת ניירות הערך על ידה במסגרת הרישום הרלבנטי

, עד הנפקת החברה בבורסה של ניו יורקתוקף הסכם זכויות הרישום הינו לתקופה שהחל ממו
שנים ממועד  10ועד למועד בו לא ייוותרו ניירות ערך הזכאים לרישום מכוחו או עד לחלוף 

  . )והכל בכפוף להוראות חוק החברות( לפי המוקדם מביניהם, חתימתו

   EQY - בקשר ל LIHהסכם בעלי מניות עם  .23.2.

התקשרו , לעיל 6.1.  כמפורט בסעיף , CSCבהסכם ההשקעה עם  EQYבד בבד עם התקשרותה של 
 LIHעם ") קבוצת גזית: "להלן בסעיף זה( EQYהחברה וחברות בנות של החברה המחזיקות במניות 

בהסכם בעלי מניות שנכנס לתוקף , EQY-ו") קבוצת ליברטי: "להלן יחדיו( CSCוחברת האם שלה  
) א: (את העקרונות הבאים, בין היתר, בעואשר קו, )2011ותוקן בחודש ספטמבר ( 2011בחודש ינואר 

על פיהם התחייבה קבוצת גזית לתמוך במינוי של , EQYנקבעו הסדרים למינוי דירקטורים לדירקטוריון 
ואילו זו האחרונה התחייבה להצביע בעד מינוי , דירקטור אחד שיומלץ על ידי קבוצת ליברטי

ליברטי העניקה לקבוצת גזית זכות הצעה  קבוצת) ב(; הדירקטורים שיומלצו על ידי קבוצת גזית
) EQYככל שלא תמומש על ידי (וכן זכות הצעה ראשונה , EQYראשונה במקרה של מכירת מניות 
הוענקה זכות הצטרפות ) ג(; )וקבוצת גזית LIHהמוחזק על ידי (לרכישת יחידות התאגיד המשותף 

גזית שיש בה משום שינוי שליטה של קבוצת  EQYלקבוצת ליברטי במקרה של עסקת מכירת מניות 
קבוצת ליברטי התחייבה להימנע מביצוע פעולות שונות אשר יהיה בהן משום ניסיון ) ד(; EQY-ב

  . מעל רף שהוסכם EQYוכן התחייבה שלא לרכוש ניירות ערך של , EQY-רכישת שליטה ב

או עד אשר , )2021מאי  עד לחודש, דהיינו(שנים ממועד כריתתו  10 -תוקף הסכם בעלי המניות הינו ל
או עד ) על בסיס דילול מלא( EQYמההון המונפק של  20%-יפחתו מ EQY - החזקותיה של הקבוצה ב

על בסיס ( EQYמההון המונפק של  3%-יפחתו מ EQYאשר החזקותיה של קבוצת ליברטי במניות 
אינה מחזיקה  LIHח "נכון למועד הדו, למיטב ידיעת החברה( על פי המוקדם מביניהם, )דילול מלא

  .)בזכויות הצבעה

       FCR-הסכם בעלי מניות עם אלוני חץ בקשר ל .23.3.

, בסעיף זה להלן; יחד עם חברות בנות בבעלותה המלאה(התקשרה החברה , 2011בינואר  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 ") צת אלוני חץקבו: "זה להלן
, 2013בדצמבר  31נכון ליום , למיטב ידיעת החברה. 2000המניות בין הצדדים מחודש אוקטובר 

, בין היתר, הסכם בעלי מניות האמור קובע. FCRמהון המניות של  8.5%- בכמחזיקה קבוצת אלוני חץ 
על פיהם החברה , FCRנקבעו הסדרים למינוי דירקטורים לדירקטוריון ) א: (םאת העקרונות הבאי

בהתקיים תנאי , FCRכי תתמוך במינוי עד שני נציגים של קבוצת אלוני חץ לדירקטוריון , התחייבה
מונה מטעם קבוצת אלוני , נכון למועד דוח זה. FCRהחזקות מסוימים של קבוצת אלוני חץ בהון מניות 

קבוצת אלוני חץ התחייבה במקביל לתמוך במינוי נציגי . FCRאחד בלבד לדירקטוריון חץ דירקטור 
ניתנה ) ב(; חברים 15-לא ימנה יותר מ FCRהוסכם כי דירקטוריון , כן. FCRהחברה לדירקטוריון 
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 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(ה לחברה זכות הצעה ראשונה ניתנ
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 אוקטובר , דהיינו(שנים  10-וצת אלוני חץ הינו לתוקף הסכם בעלי המניות בין החברה לקב
 FCRמההון המונפק של  3%- יפחתו מ FCRאו עד אשר החזקותיה של קבוצת אלוני חץ במניות ) 2021

 FCRמההון המונפק של  20%-יפחתו מ FCR-ימים רצופים או במקרה בו החזקות החברה ב 90למשך 
כל אחד מהצדדים רשאי להביא הסכם זה , כמו כן. מביניהםעל פי המוקדם , ימים רצופים 90למשך 

   .ימים ממועד שינוי שליטה באלוני חץ 60לכדי סיום תוך 

ויתרה החברה בהתקיים תנאים מסויימים על קבלת זכות הצעה ראשונה מאלוני  2013בחודש ינואר 
אלוני חץ מתאגיד להלוואה שלקחה  FCRבאותו המועד שועבדו חלק מהחזקות אלוני חץ במניות . חץ

לא תהיה לחברה זכות הצעה , FCR -במקרה בו ימומש השעבוד על החזקות אלוני חץ ב. בנקאי
  .והסכם בעלי המניות יבוטל ביחס למניות אלה FCRראשונה לאלוני חץ על מניות 

     ATR-הסכם בעלי מניות בקשר ל .23.4.

אשר , של החברהבאמצעות חברה בת בבעלותה המלאה (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 ,
  :העקרונות הבאים, בין היתר, נקבעו

כפי שנקבעה בהסכם קודם בין (ויות וטו רשימת הנושאים לגביהם הוענקו למשקיעים זכ )א(
סמוך (מיליון מניות לפחות  20- כי כל עוד מחזיקים המשקיעים ב, כך שנקבע, צומצמה) הצדדים

 52- מחזיקה בכ CPI, ולמיטב ידיעתה, ATR מיליון מניות 149.3-החברה בכמחזיקה , ח"למועד הדו
לגביהן , ATRתיות מסוימות של נדרשת הסכמתם לשם ביצוע פעולות מהו, )ATRמיליון מניות 

ביצוע רכישה או התקשרות ; ATRמכירת נכסים של : לרבות, נקבעו רפים של מהותיות בהסכם
. ATRל "מינוי מנכ; ATRשינוי משטר המס שחל על ; התקשרות בהסכם מהותי; בעסקאות

ת ולגבי הנפק ATRנקבע כי החלטה לגבי שינוי מהותי בעסקי אחת מחברות קבוצת , בנוסף
תהיה ברוב ) למעט חריגים שנקבעו בהסכם( ATRאו כל חברה מקבוצת  ATRניירות ערך על ידי 

  .  כן נקבעו למשקיעים זכויות לקבלת מידע. ATRבאסיפה הכללית של  2/3מיוחד של 

דירקטורים כל עוד  4) חברים 10מתוך דירקטוריון שלא יעלה על (המשקיעים יהיו זכאים למנות   )ב(
 2; מליון מניות 60דירקטורים כל עוד הם מחזיקים  3; מליון מניות 80) טברבמצ(הם מחזיקים 

מליון  20ודירקטור אחד כל עוד הם מחזיקים ; מליון מניות 40דירקטורים כל עוד הם מחזיקים 
  .מניות

המשקיעים יהיו זכאים למנות את רוב חברי וועדת המינויים של הדירקטוריון הממליצה על מינוי   )ג(
כל עוד המשקיעים מחזיקים במצטבר , ר הדירקטוריון"ירקטוריון ולמנות את יויתר חברי הד

  .מיליון מניות 55לפחות 

במסגרת הסכם שנחתם בין המשקיעים להסדרת מערך היחסים ביניהם בקשר להחזקותיהם , כמו כן .23.4.2.
 ,נקבעו") הסכם בעלי המניות: "בסעיף קטן זה( 2009לאחרונה בחודש ספטמבר  ןאשר תוק, ATR-ב

  :העקרונות הבאים, בין השאר

 20- מיליון מניות או מתחת ל 20מעל ) כל אחד בנפרד(בכפוף לכך ששני המשקיעים מחזיקים  )א(
אשר הוקצו להם על , ATRמימוש זכויות ההצבעה באסיפה הכללית ביחס למניות , מיליון מניות

ייעשה , ")מניות הסכמי ההשקעה(" 2009 - ו 2008מהשנים  ATR-פי הסכמי ההשקעה שלהם ב
, בהיעדר הסכמה. אשר לא תישלל או תעוכב מטעמים שאינם סבירים, בהסכמה בין המשקיעים

  .יצביעו המשקיעים בשלילה
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ואילו המשקיע ") בעל מניות הרוב(" ATRמיליון מניות  20-במידה ואחד המשקיעים יחזיק ביותר מ  )ב(
זי יידרש בעל מניות המיעוט א, ")בעל מניות המיעוט("מיליון מניות  20- השני יחזיק בפחות מ

במקרה , כמו כן. בהתאם להחלטתו של בעל מניות הרוב ATRלהצביע באסיפה הכללית של 
  לא יוכל בעל מניות המיעוט לממש את זכויות ההסכמה אשר הוענקו לו כמתואר בסעיף, כאמור
  .לעיל) א(23.4.1

אחד מהמשקיעים מתוך סך החלוקה הפנימית של מספר חברי הדירקטוריון שימונו על ידי כל   )ג(
תקבע על פי יחס ) ATRמכוח זכותם על פי תקנון (חברי הדירקטוריון שימונו על ידי המשקיעים 

כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להתנגד (כפי שיהיה ביניהם מעת לעת , ATRההחזקות במניות 
 2ל צד למנות זכאי כ, ח זה"נכון למועד דו). מטעמים סבירים לזהותו של מי ממועמדי הצד האחר

נדרשת , בכפוף לרף החזקה מינימאלי של כל אחד מהצדדים, כמו כן נקבע כי. חברי דירקטוריון
ר הדירקטוריון ורוב חברי ועדת המינויים של דירקטוריון "הסכמת שניהם לקביעת זהותם של יו

ATR ) בהתאם לזכויות המשקיעים כלפיATR  לעיל )ג(23.4.1. כאמור בסעיף .(  

י המניות קובע הוראות בדבר זכות הצעה ראשונה בין הצדדים במקרה של העברת הסכם בעל )ד(
  .מניות הסכמי ההשקעה

- החזקה בלמעלה מ(נקבע כי תידרש הסכמת שני המשקיעים במקרה של רכישת שליטה , כן )ה(
על ידי מי  ATR-ב) מזכויות ההצבעה או מהזכויות למינוי דירקטורים, מהון המניות 50%

  .מהמשקיעים

  בעלי מניות בקשר לגזית פיתוח   הסכם .23.5.

חברת ("במערכת הסכמים עם מר רונן אשכנזי וחברה בשליטתו  2006החברה התקשרה בחודש מאי 
 31נכון ליום . זכויות והתחייבויות הצדדים בקשר להחזקתם בגזית פיתוחהמסדירים את ") אשכנזי

וחברת , )בדילול מלא 75%( וחמהון המניות של גזית פית 82.5% -מחזיקה החברה ב, 2013בדצמבר 
   .31)ח"לדו 11.1.9כמפורט בסעיף ; בדילול מלא 25%( מהונה המונפק 17.5% - אשכנזי מחזיקה ב

  .לעיל 11.1.9. לזכויות והתחייבויות החברה בקשר עם העמדת מימון לגזית פיתוח ראו סעיף 

בין שלושה לחמישה חברים יכלול דירקטוריון גזית פיתוח , על פי הסכם בעלי המניות שבין הצדדים
החלטות מסוימות של . כאשר לחברת אשכנזי תהיה זכות למנות דירקטור אחד, על פי קביעת החברה

בדבר שינוי תקנון באופן הפוגע (האסיפה הכללית של בעלי מניות גזית פיתוח ושל הדירקטוריון שלה 
פירוקה וכן החלטה להנפיק מניות , חשינוי זכויות הנלוות למניות של גזית פיתו, בזכויות בעלי המניות

  .מהנוכחים והמצביעים 86%תתקבלנה ברוב מיוחד של , )או ניירות ערך המירים שלה בבורסה כלשהי

אשר נכנס לתוקף , נחתם הסכם ניהול בין גזית פיתוח לבין חברת אשכנזי, 2013בחודש ינואר , כמו כן
ק מר רונן אשכנזי שירותי ניהול לגזית פיתוח אשר לפיו יעני, 2012רטרואקטיבית החל מחודש ינואר 

במסגרת הסכם זה מעניק מר ). הסכם זה החליף הסכם קודם בין הצדדים(שנים  5לתקופה של 
  .ל גם לקבוצת דורי"אשכנזי שירותי מנכ

  

       הליכים משפטיים  .24.

  . םלדוחות הכספיי' ד26באור  ורא, משפטיים שהקבוצה הינה צד להםלפרטים בדבר ההליכים ה

צווים שהוצאו בקשר עמם והליכים משפטיים מול רשויות המס , לפירוט בדבר שומות מס שבמחלוקת
  .לדוחות הכספיים' יא 25- ו' י25ראו ביאור 

  

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .25.

על רקע ההתפתחויות , מעת לעת, הקבוצה נוהגת לבחון את האסטרטגיה העסקית שלה ואת יעדיה
  :להלן תמצית נושאי הליבה באסטרטגיית הקבוצה. לכליתכ- בסביבתה העסקית והמאקרו

 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

                                                
בניין  הנדסה ופיקוח בתנאי שוק רגילים לבניית , חברה פרטית בבעלות רונן אשכנזי העניקה שירותי תכנון, 2002רות משנת על פי התקש 31

ומר אריה , ורעייתו מר דורי סגל , )שרונן אשכנזי הינו מנהלה(שבו מר כצמן וחברה בבעלותו ) 2012אשר הושלמה בשנת (דירות למגורים 
  . נמנים על בעליו, ביחד עם אחרים, מינטקביץ
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 המספקים את הצרכים , ים מסחריים מעוגני סופרמרקטיםבעיקר מרכז, ן מניב"השקעה בסוגי נדל
הנחשבים כפחות רגישים למחזוריות כלכלית ביחס לסקטורים אחרים , היומיומיים של התושבים

  .ן"של נדל

 מיקוד הפעילות באזורים אורבניים צומחים .  

  השאת ערכם של המרכזים המסחריים הקיימים באמצעות השכרתם לשוכרים בעלי איתנות
  . תוך יצירת תמהיל שוכרים אטרקטיבי, סית ומובילי שוקפיננ

 ובחינה , תוך פיזור גיאוגרפי, מיקוד עיקר הפעילות במדינות המדורגות בדירוג השקעה בינלאומי
  .ומימוש הזדמנויות השקעה מתאימות גם באזורים נוספים

 ינת בנדירות איתור הזדמנויות לצמיחה עתידית באמצעות התמקדות באזורים בהם הקרקע מאופי
  .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
    .מחדש לא תעלה לידי שיעור מהותי מסך נכסיה

 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

ן ביסוס הצמיחה באזורים אורבנים ושיפור ביעילות התפעולית ועלויות ההול 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

יה סינרג, השקעה בשווקים בעלי שיעור צמיחה גבוה, 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
באופן המביא לידי ביטוי את ניסיונה ומומחיותה בניהול , הנכסים שבבעלות השותפויות כאמור

  . סים אלונכ

 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

, השונים בהם היא פועלת ובשיעורים דומים לשיעור הנכסים במטבעות השונים מתוך סך הנכסים
  .של עסקאות הגנה לצמצום חשיפה כאמור לשינויים בשערי מטבע חוץ, מעת לעת, יכהותוך ער

 שמירה על רמת נזילות נאותה המאפשרת ניצול הזדמנויות עסקיות בתחומי עיסוקה של הקבוצה ,
  . רבות לאורך שנים הפרוסה מצבת התחייבויותוכן ניהול 

 גדלת החשיפה בפני משקיעים מוסדיים הרחבת הגמישות הפיננסית בשווקי ההון הבין לאומיים וה
  .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 מול המשקיעים ייחוס חשיבות רבה לשקיפות ואמינ.(  

 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 , מיתיוזמת ודינא, מאפשרים לחברה לנקוט באסטרטגיה אקטיבית
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

 בים ביותר שלהכי ההון האנושי המועסק בקבוצה הינו אחד המשאבים החשו, 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
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המבוססים במידה מהותית על ציפיות , דהם בבחינת חזון ויע, 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
אשר במידה בלתי מבוטלת , לממש את החזון ולהשיג את היעדים שהעמידה לעצמה

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

  

  ח "אירועים מהותיים לאחר תאריך הדו .26.

לדוחות  40ר ראו ביאועל המצב הכספי ח "לפרטים אודות אירועים מהותיים לאחר תאריך הדו
  .הכספיים

  

  מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים .27.

  .לדוחות הכספיים 39ראו ביאור 

  

  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 . ננסייםמגיוסי חוב בשווקי ההון השונים וכן ממוסדות פיוהון 

  . להגביל את פעילותה באופן מהותי

תלויות ביכולתן לגייס בעתיד הלוואות או , תוצאותיהן העסקיות של החברה והחברות המאוחדות שלה
 EQYולגבי (לשם פירעון ההלוואות ולתזרים המזומנים הנדרשים לפעילותן , הון ובתנאי גיוסים כאמור

יכולת המימון של ). REIT-לשם עמידתה בדרישה לחלוקת דיבידנד על מנת ליהנות ממעמד ה גם –
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 , )ח"לדו 22כמפורט בסעיף , ריות על היקפי האשראי של הקבוצהרגולטו

תיתכן השפעה על תוצאות פעילותן של החברות המאוחדות , כמו כן. באזורי הפעילות של הקבוצה
אולם לנוכח העובדה כי מרבית חובותיהן של חברות הקבוצה הינן , כתוצאה משינויים בשערי הריבית

מסמכי , כמו כן. השפעתם של שינויים בשערי הריבית על הקבוצה הינה מוגבלת, בועהבריבית ק
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 ). ח"לדו 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 , וכן היא עלולה לפגוע ביכולת להקצות משאבים לתפעול, המזומנים לפירעון הלוואות

  . ביכולת לחלק דיבידנדים וביכולת הגיוס, סיםנכ

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 , הלוואותכגון דרישה לפירעון מוקדם של ה, השלכות מהותיות
עלול להשפיע על , בדירוג החוב של אילו מחברות הקבוצה) או שינוי צפוי(שינוי , בנוסף. פחות טובים

  . נגישותן לשווקים פיננסיים ולהעלות את עלויות הגיוס שלהן

  .לדוח הדירקטוריון 1.5לפרטים בדבר המשבר הפיננסי ראו סעיף 

לדולר , ב"לחברה חשיפה מטבעית של הונה העצמי בעיקר לדולר ארה – י חליפיןשינויים בשער .28.1.2.
באופן שעלייה בשער החליפין של המטבעות הזרים מגדילה את הונה העצמי וירידה , 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
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רווחיות החברה עלולה להיות . ח רווח והפסד"רים אלו נזקף לדוהשינוי בשווי ההוגן של מכשי
  .מושפעת לרעה מהעדר הגנה או הגנה חלקית בפני שינויים בשערי החליפין

חלק משמעותי מנכסי החברה מורכב מניירות ערך של החברות הבנות  – שינויים בשווקי ההון .28.1.3.
ודתיות במחירי המניות עקב שינויים שינויים בשווקי ההון ותנ, 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, הקבוצה

י האשראי וכן להגביל את יכולתן למצב של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמ
  .לגייס הון נוסף

חלק מהותי משטחי הקבוצה  – תנאים כלכליים המשפיעים על אזורים גיאוגרפיים מסוימים .28.1.4.
בקנדה בעיקר , )4.0%(ב "בצפון מזרח ארה, )11.5% -כ(בפלורידה הניתנים להשכרה ממוקמים 

באופן , בהתאמה, )4.3% -כ(בהלסינקי ו, )6.8%-כ(במונטריאול רבתי  ,)9.6% - 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(י הקבוצה מצוי באזורים החשופים לסיכוני טבע חלק מנכס, בנוסף. הקבוצה

אינם ניתנים , הפסדים בגין סיכונים אלה וסיכונים אחרים). הצפות ורעידות אדמה ,סופות חורף
זמינותם של כיסויים , בנוסף. לביטוח או שאינם מכוסים במלואם בפוליסות ביטוח של הקבוצה

עלולה להצטמצם וכן עלות הפרמיה בגינם עלולה , ם אלו ואחריםביטוחיים מסוימים בשל סיכוני
  . באופן שעלול להביא לצמצום הכיסוי הביטוחי של חברות הקבוצה, לעלות

בעיקר במרכז , חלק מהשקעות הקבוצה הינן בשווקים מתפתחים - השקעה במדינות מתפתחות .28.1.6.
). קיעה החברה בקרן השקעותבה 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, הכנסות הקבוצה מושפעות –שוכרי עוגן  איתנות פיננסית של שוכרים לרבות .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 , ים באיזורי הפעילות של הקבוצהשונים כגון שינוי לרעה בתנאים הכלכלי

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 , ם עשויים להביא לאי חידוש הסכמי השכירותאשר מציד, 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, על הכנסות הקבוצה מאותו מרכז מסחרי ולכן גם, 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

לק ניכר מהשוכרים ח – שינויים במדיניות השכירות של רשתות שיווק ושוכרים מהותיים .28.2.2.
תוצאותיה העסקיות של הקבוצה עלולות . המהותיים השוכרים שטחים מהקבוצה הינם רשתות שיווק

כגון (להיות מושפעות לרעה משינוי במדיניות רשתות השיווק בקשר עם דרכי ההפעלה של החנויות 
  .ואזורי הפעלתן) גודל החנויות

, יקר נכסי הקבוצה הינם מרכזים מסחרייםמאחר שע – 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 , כולתם של שוכרים בנכסי הקבוצהעלול לפגוע בי, 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

ות המבוצעות באמצעות עדות חלק מחברות הקבוצה לגידול גובר בהיקפי הרכיש, הרגלי הצריכה
באופן העלול לפגוע בהיקפי המכירות של שוכרים ולהשפיע , האינטרנט ומעריכות כי גידול זה ימשיך
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שינויים כאמור עלולים לפגוע בתקבולים , כמו כן .על הביקושים לשטחי מסחר בידי שוכרים אלו
  .שמקבלות חברות הקבוצה המבוססים על היקף המכירות בנכס

לרבות בנוגע לשמירה על איכות הסביבה ולדיני חברות , ת ורגולטוריותדרישות חוקיו .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
והוראות המחייבות התאמת מבנים באופן ) 'פסולת רעילה וכד, ועילי זיהום תת קרקעי, מטרדים(

באופן העלול להשפיע , ועליהן לשאת בעלויות הכרוכות בעמידה בהן, המאפשר גישה נוחה לנכים
לא ידוע לחברה על אירוע כאמור שיש בו כדי , 2013בדצמבר  31נכון ליום (על תוצאותיהן לרעה 

כגון בהיבטי (אחריות החברה והחשיפה שלה לנזקים ועלויות ). תיהלהשפיע מהותית לרעה על תוצאו
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
ולרבות כתוצאה מכך שהבדיקות שערכה החברה , )ישות רישויאי עמידה בדר: 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-בבורסה של ניו ,אביב-חרת בבורסה בתללאור זאת שהחברה הינה חברה ציבורית הנס, 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 ) ת דורי ודורי בניהחבר, 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 

קנסות ואף לעלות לכדי עבירה  ובנוסף הפרתם עלולה להטיל על חברות אלו, הקבוצה האמורות
לפרטים אודות אימוץ תוכנית אכיפה בדיני ניירות . ועל כן עלולות להשפיע לרעה על הקבוצה, פלילית
  .ח"לדו 22. ראו סעיף בידי החברה , במטרה לאתר ולמנוע הפרות בדיני ניירות ערך, ערך

הן על , תחום פיתוח נכסיםב, בין היתר, 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
שר בדרך כלל כרוכים בפעילות כפופות לסיכונים א, 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 ; י טבע ואקלים באתרי הפיתוחפגע; 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
על ידי הדייר המתוכנן לאכלסו על פי אי אכלוס הנכס ; )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

  .ננסי ועל תוצאות פעילותהמצבה הפי, 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

ות באחזקת ושיפור נכסים עלולות להיווצר עלויות מוגדלות הקשור, 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 ) ם שלישיים בעלי יכולותכמו גם יכולת הקבוצה לאתר ולהתקשר עם צדדי(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.
 להעלות, 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 (עיל יותר ועמידות גבוהה יותר לסיכון תפעול י, יותר

  ). לעיל 14. -ו 10.3.2, 10.3.1 סעיפים 



  מ"גזית גלוב בע
  תיאור עסקי החברה

  

99  

  

ללא גידול , גידול בהוצאות התפעול ובהוצאות אחרות – גידול בהוצאות תפעול והוצאות אחרות .28.2.8.
בשל גידול בעלויות נותני , בין היתר, עלול להיגרם, מקביל במחזור או בתשלומים מצד שוכרים

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"חברה למסחר בארהעם רישום מניותיה של ה, 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  – ך נכסי הקבוצה ועל פעילותהסיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים על ער .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"טורי הנדלכדוגמת ההשפעה של המשבר הפיננסי על סק, 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, טחים להשכרהעודף ש, 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 
להוביל להשכרה במחיר נמוך מכפי סיכונים אלה ואחרים עלולים ). 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 , להשכירלאפשרות של נשיאה בהוצאות בגין נכסים אותם לא תצליח הקבוצה 

  .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"לבשוק הנד, 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  EQYהחברות המאוחדות של החברה ובייחוד מעמד  שינוי בנטל המס בקשר עם פעילות .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. י החל על הכנסות הקבוצהאי התממשות הנחות של החברה לגבי הטיפול המיסוי

ותוצאותיה העסקיות עלולות להיות מושפעות לרעה אם  REIT-כ EQYממוסה , 2013בדצמבר  31
לא תקיים  EQYאו אם  REIT-אינה עומדת בתנאים הנדרשים מ EQYב תקבענה כי "רשויות המס בארה

בר לגרום לירידה ברווחים הראויים עלול הד, 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 
  .EQYונה של מבלי להיזקק למימון נוסף בצורת הון זר או בצורת השקעה בה

, ר הדירקטוריון של החברה"קיימת תלות מסוימת בהמשך פעילותם של יו לחברה – תלות בהנהלה .28.3.2.
שנים עד  10- ל החברה במשך כ"אשר כיהן כמנכ, מר דורי סגל, ושל סגנו הפעיל, מר חיים כצמן
יום עם ס, 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
הסתיימו הסכמי העסקה  2011בחודש נובמבר  17.3. כאמור בסעיף . בשני נושאי המשרה האמורים

ח ממשיכים מר כצמן ומר סגל "אך נכון למועד הדו, של החברה עם מר כצמן ועם מר סגל
לסיום פעילות של , אם בכלל, החברה אינה יכולה להעריך איזו השפעה תהיה. הם בחברהבתפקידי

  . 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
והחזקותיהם בחברה מספקות לצורך קבלת החלטות מסויימות באסיפה הכללית של החברה ללא 
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השליטה , כמו כן. ובכלל כך היכולת למנות דירקטורים בחברה, צורך בהסכמת שאר בעלי המניות
באופן שעלול להשפיע על , בחברה עלולה להרתיע צדדים שלישיים מלנסות להשתלט על החברה

  . מחיר המניה של החברה

משועבדות לרוב לגופים , בעלת השליטה בחברה, מניות החברה אשר בבעלות נורסטאר, בנוסף
עניק הפרת הוראות הסכמי המימון האמורים על ידי נורסטאר באופן שי. המממנים את פעילותה

, עלולה להשפיע לרעה על משקיעי החברה, למלווים זכות לממש את השעבודים על מניות החברה
  .לרבות במקרה בו המלווים יבקשו למכור את מניות החברה

בהם לקבוצה אין ניסיון , כניסת הקבוצה לאזורי פעילות חדשים – כניסה לאזורי פעילות חדשים .28.3.4.
בלימוד והיכרות עם ההיבטים השונים הקשורים , בין היתר, םכרוכה בעלויות וסיכונים הקשורי, עשיר

חשיפה מטבעית , סביבה עסקית ומקרו כלכלית, לרבות היבטי רגולציה, בפעילות באזורים האמורים
, כאמור לעיל. כמו גם בהקמת מערכים ומטות חדשים בעלויות ניכרות ושילובם בקבוצה, חדשה ועוד

, פולין ובראשן, מדינות במרכז ומזרח אירופה 8- ב, ATRמצעות בא, החלה החברה לפעול, 2008בשנת 
, החלה החברה לפעול גם בברזיל 2008בשנת , כמו כן). לעיל .9.1. לפרטים ראו סעיף ( ורוסיה כיה'צ

  לה פעילות במזרח אירופה   , חזיקה בחברת דוריהמ, מחזיקה החברה באכד 2007והחל משנת 

אשר , טגיה לרכישות נוספות של נכסים וחברות אחרותלקבוצה אסטר – 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
  . גין הנכסים הנרכשיםלחשוף את החברה לסיכונים משפטיים ורגולטורים ב

חלק ניכר מהחברות המאוחדות של החברה  – מבנה ההחזקות בחברות המאוחדות של החברה .28.3.6.
וחברת דורי הינן חברות אשר חלקים , EQY, FCR, CTY, ATRומתוכן , אינן בבעלותה המלאה

מעותיים משמעותיים מהון המניות המונפק שלהן מוחזק על ידי הציבור כמו גם על ידי בעלי מניות מש
, חברות מאוחדות אלה כפופות למגבלות משפטיות ורגולטוריות הטיפוסיות לחברות ציבוריות. אחרים
עלולה להיות במצב בו היא אינה יכולה לנקוט בדרכי פעולה , על אף היותה בעלת שליטה, והחברה

ובין מכוח  בין על פי דין(מסוימות ללא האישור הנדרש מבעלי מניות אחרים של החברות המאוחדות 
קיום החזקות בעלי מניות אחרים בחברות המאוחדות עלול ). הסכמי בעלי מניות או מסמכי התאגדות

, לאחד פעילויות דומות, להגביל את יכולת החברה להגדיל את שיעור החזקותיה בחברות האמורות
, כמו כן. וצהלמנף סינרגיה אשר יכול ותהיה קיימת בין חברות שונות או לארגן מחדש את מבנה הקב

, ייתכן והחברה לא תוכל לקבוע את מועד והיקף הדיבידנד המשולם על ידי חברות מאוחדות שלה
כמו . באופן העלול לפגוע בתזרים המזומנים של החברה וביכולתה של החברה לשרת את החוב שלה

ת הצורך לרבו, הקבוצה חשופה לסיכונים הכרוכים בבעלות משותפת בנכסים עם צדדים שלישיים, כן
והאפשרות לחילוקי דעות בין , בקבלת הסכמת שותפי הקבוצה בנכסים כאמור לשם קבלת החלטות

, וכן סיכונים הנובעים מהפיכתם של השותפים לחדלי פירעון, הקבוצה לבין שותפים כאמור
והשלכותיהם של סיכונים , מהחשיפה לחבות מימון השקעת חלקם של השותפים בנכסים המשותפים

מבוצע   IFRS-איחוד הנכסים בדוחות הכספיים על פי כללי ה. תפעול הנכסים המשותפיםאלה על 
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 
, על מנת לעמוד בחובת הדיווח של החברה כחברה ציבורית, בנוסף. רהתפיסת המשקיעים את החב

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

הבנות הציבוריות רשומות למסחר בבורסות שונות החברות , כמו כן. הבנות לקבלת מידע כאמור
על כן ייתכן כי החברה לא תוכל להציג מידע מסוים באופן , בעולם וכפופות לחובות דיווח לא אחידות

  .ן אחרות באיזורים מסוימים"בו מציגות אותו חברות נדל

הלך כנגד חברות הקבוצה מתנהלים מספר הליכים משפטיים בקשר עם מ -  הליכים משפטיים .28.3.7.
כמו . לדוחות הכספיים' ד26כמפורט בביאור , לרבות הליכים מול רשויות המס, 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
בענה בעתיד ביחס לעילות שבבסיס התביעה הנגזרת על ידי בעלי מניות לשעבר במיינל או תת

, יוכרעו כנגד הקבוצה) או איזה מהם(ד לדוחות הכספיים 26ככל שהליכים כאמור בבאור . אחרים
  .  עלול להיות לדבר השפעה לרעה על תוצאות פעילות החברה
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 של ובבורסה יורק–בבורסה של ניוסיכונים הכרוכים ברישום מניות החברה למסחר  .28.3.8.
בבורסה של ניו יורק מתום  ,1983אביב החל משנת -מניות החברה נסחרות בבורסה בתל –טורונטו

המסחר במניות . )במעמד של חברה זרה(ובבורסה של טורונטו  )במעמד של חברה זרה( 2011שנת 
כתוצאה (ובזמנים שונים ) ח"וש דולר קנדי, דולר(במטבעות שונים , החברה מתקיים בשווקים שונים

ועל כן עלולים להיווצר הבדלי שערים בין מניות החברה בשווקים , )מאזורי זמן שונים וימי מסחר שונים
כל ירידה במחיר מניות החברה בבורסה אחת עלול להוביל לירידה במחיר מניות החברה . אלו

במדדי מסחר שונים בבורסה החברה אינה צופה כי מנית החברה תיכלל , בנוסף. בבורסה האחרת
, והקנדיות האמריקאיות REIT-בהם נכללות רבות מחברות ה, או בבורסה של טורונטו יורק-של ניו

באופן העלול להשפיע לרעה על הביקוש למניית החברה על ידי משקיעים שונים ועל מחיר מנית 
  . החברה

לקידום התחרות וצמצום חוק את ה 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 בנה שלהבמ יםשינוינדרשת לבצע  הקבוצה, להוראות החוק בהתאם. ח"לדו 22

 .כרוכים בסיכונים שונים לקבוצהאשר מטבעם , שנקבעה המעבר תקופת לתום עד, בהוראות החוק
 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 .ןבאמצעות מינוי נאמן בידי בית המשפט שתפקידו למכור את אמצעי השליטה בה
מגבלות על אשראי שיינתן  הוראות לעניין לקבועשר האוצר ונגיד בנק ישראל הוראות החוק הוטל על 

ות של כל תאגיד בהתחשב בין היתר בחב, במצטבר, לתאגיד או לקבוצה עסקית בידי גופים פיננסיים
לגייס  ה של הקבוצהביכולת עלולה לפגוע, הטלת מגבלות כאמור. או בסך חברות הקבוצה העסקית

תוצאותיה העסקיות של ב ה ולפגועלתזרים המזומנים הנדרש לפעילותהלוואות ולשם פירעון אשראי 
ויה החברה עליהם צפ(בהתאם להוראות ההפרדה בין גופים ריאליים משמעותיים , בנוסף. הקבוצה
חלה מגבלה על ההחזקות בחברה בידי גופים פיננסיים , וגופים פיננסיים משמעותיים) להימנות

, באופן המגביל את פוטנציאל ההשקעה של גופים כאמור בחברה, משמעותיים ובעלי השליטה בהם
  . וכן חלות על החברה מגבלות השקעה בגופים פיננסיים כאמור
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לאור הצעדים (י הסיכון של הקבוצה על פי טיבם ועל פי השפעתם בטבלה שלהלן מוצגים גורמ   .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  

      +  תנאים כלכליים המשפיעים על אזורים גאוגרפיים  

    +    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  

  +      אות אחרותגידול בהוצאות תפעול והוצ  

סיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים על ערך   
  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  

      +  כניסה לאזורי פעילות חדשים  

    +    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. 10.9.פרטים בדבר גורמי הסיכון להם חשופה פעילותה של חברת דורי ראו סעיף ל  
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  תוכן עניינים - דוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה - ' חלק ב
  

  עמוד     סעיף

  104  פעילותהוהחברה   1

  112  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה  2

הונו , תוצאות פעילותו, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  3
  העצמי ותזרימי המזומנים שלו

118  

  135  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  4

  138  היבטי ממשל תאגידי   5

  143  תגמול עובדים בכירים  6

  144  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  7

  145  ציבורי ה"פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות ע  8

  149  נספחים  
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  מ"גלוב בע-גזית
  

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

  2013בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
  

מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של החברה ") החברה: "להלן(מ "גלוב בע-דירקטוריון גזית
  "):תקופת הדוח: "להלן( 2013בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

         

     ברה ופעילותהחה .1

  מבוא .1.1

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

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

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

  .פעילותה ובאזורים אחרים

בורסת "או " TASE: "להלן(מ "אביב בע-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל ותהחברה רשומ מניות
גם בבורסה של  2013והחל מחודש אוקטובר  ")NYSE: "להלן) (NYSE(בבורסה של ניו יורק  ,")א"ת

  . "GZT"בכל הבורסות תחת הסימון , ")TSX: "להלן(קנדה , טורונטו

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 577הקבוצה מחזיקה ומנהלת ") תאריך הדיווח: "להלן( 2013בדצמבר  31ליום 

 556 מרכזים מסחריים ומבני משרדים רפואיים בגדלים שונים  

 10 מרכזים מסחריים בפיתוח  

 11 נכסים אחרים  
  

הנכסים רשומים ; ר"מיליון מ 6.6 - ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף של כ"הנכסים הנ
ח בהנחת איחוד "מיליארד ש 76.7 -כ(ח "מיליארד ש 56.6 -וים ההוגן בסך של כבספרי החברה בשו

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 "מיליארד ש 6.9 - כ(ח "מיליארד ש 5.0 -בסך של כ) 2013בדצמבר  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 2013בדצמבר  31ליום . לצורכי מס אמריקאי REITמעמד של  EQY -ל. NYSE - ב

, בעיקר בפלורידה, ב"פועלת באזורי צמיחה בדרום מזרח ארה EQY. EQYמהון המניות של  45.2%
קונטיקט ובחוף המערבי של ווסטס 'בוסטון מסצ, יורק-בעיקר באזור מדינת ניו, ב"בצפון מזרח ארה

) נכסים אחרים 7 -מרכזים מסחריים ו 135(נכסים מניבים  142 2ובבעלותה, קר בקליפורניהבעי, ב"ארה
  . ר וכן מרכז מסחרי בפיתוח"מיליון מ 1.7 -בשטח בנוי כולל של כ

_______________________________________  

י החברה באופן מלא וחברות בשליטה משותפת חברות אשר מאוחדות על יד, 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 "בארה בנוסף פועלת החברה
ב בשטח בנוי "מבני משרדים רפואיים בארה 16העוסקת בתחום מבני המשרדים הרפואיים ובבעלותה 

  . ר"אלפי מ 136 -כולל של כ

סחרת חברה ציבורית הנ, ")FCR: "להלן( .First Capital Realty Incבקנדה פועלת החברה באמצעות 
פועלת  FCR .FCRמהון המניות של  45.2% - מחזיקה החברה בכ 2013בדצמבר  31ליום . TSX - ב

מרכזים מסחריים  160אלברטה ובריטיש קולומביה ובבעלותה , קוויבק, בעיקר במחוזות אונטריו
  .מרכזים מסחריים בפיתוח 4ר וכן "מיליון מ 2.2 -בשטח בנוי כולל של כ

 Gazit: "להלן( .Gazit Brazil Ltdaמסחריים באמצעות המרכזים ום הבתחבברזיל פועלת החברה 
Brazil" ()100%( . בבעלותה של 2013בדצמבר  31ליום Gazit Brazil 4  נכסים מסחריים מניבים בשטח

  .ר וכן נכס מסחרי בפיתוח"אלפי מ 32 - בנוי כולל של כ

חברה ציבורית הנסחרת , ")CTY: "להלן( .Citycon Oyjבצפון אירופה פועלת החברה באמצעות 
מהון המניות של  49.3% -מחזיקה החברה בכ 2013בדצמבר  31ליום ). OMX(בבורסה של הלסינקי 

CTY .CTY מרכזים מסחריים ונכסים  71 1ליטא ודנמרק ובבעלותה, אסטוניה, שבדיה, פועלת בפינלנד
  .ר"ממיליון  1.1 - קמעונאיים אחרים בגדלים שונים בשטח בנוי כולל של כ

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

מהון  39.8% - מחזיקה החברה בכ 2013בדצמבר  31ליום . אמסטרדם, NYSE Euronextובבורסת 
מרכזים מסחריים  153רוסיה וסלובקיה ובבעלותה , כיה'צ, פועלת בעיקר בפולין ATR2 ATRשל המניות 

נכס , ר"מיליון מ 1.3 - בשטח בנוי כולל של כ, מניבים ונכסים קמעונאיים אחרים בגדלים שונים
  .קרקעות לפיתוח עתידי 35בפיתוח וכן 

גזית : "להלן(עות חברות בנות פועלת החברה בגרמניה בתחום המרכזים המסחריים באמצ, בנוסף
מרכזים מסחריים ונכס מניב  6בבעלותה של גזית גרמניה  2013בדצמבר  31ליום ). 100%") (גרמניה

  .ר"אלפי מ 101 -של ככולל אחר בשטח בנוי 

, 82.5%") (גזית פיתוח: "להלן(מ "בע) פיתוח(גלוב ישראל - פועלת החברה באמצעות גזית, בישראל
ובבעלותה , פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים, גזית פיתוח עוסקת ברכישה .)בדילול מלא 75%

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

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

מ "דורי בע. מהון המניות של קבוצת א 73.9% - בנות בכמחזיקה גזית פיתוח באמצעות חברות , בנוסף
באמצעות  לרבות(א ואשר עיקר עיסוקה "חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ת, ")קבוצת דורי: "להלן(
של  הפיתוחהינו בתחום הייזום ו) א אף היא"חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ת, מ"דורי בניה בע. א

, כמו כן. הן כיזם והן כקבלן מבצע מזרח אירופהמרכז ובישראל וב, פרויקטים בעיקר בתחום המגורים
  . מ"ממניות חברת דוראד אנרגיה בע 11.25% -מחזיקה קבוצת דורי בעקיפין בכ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_______________________________  
  .כולל נכסים בשליטה משותפת 1
) "CPI": להלן(  .Apollo Global Real Estate Management L.Pן המנוהלת על ידי תאגיד מקבוצת "קרן נדל, CPI לחברה הסכם בעלי מניות עם 2

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

  
  

   

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

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

www.equityone.net            

www.firstcapitalrealty.ca                               

www.citycon.fi                    
www.aere.com                      

www.dori.co.il                       
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  לכלי והתנודתיות בשווקי ההון הבינלאומייםהשפעות המשבר הכ .1.3

       

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

אלה הביאו לירידה בשוויים ההוגן של נכסי הקבוצה  גורמים). 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"השפעת התנודתיות ואי הוודאות הנ. באירופה

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

ציבות בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה ועלייה החברה מדווחת על י, 2013בדצמבר  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
רו ממקורות המימון הקיימים של יתאפש, המשך מימון פעילותה השוטפת ופעילות ההשקעה שלה

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

, ר באירופהבעיק, התגברות מחודשת של משבר פיננסי בעולם כאמור לעיל, 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
דה בשוויים עלולה לגרום לירי, והיכולת של חברות הקבוצה לגייס חוב והון משווקי ההון והבנקים וכן

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

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

ת אלו מבוססות על עובדות ונתונים בקשר למצבם הנוכחי של החברה הערכו. 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

תית על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות של החברה מבוססות במידה מהו
התממשותן של הערכות . ועל השתלבותם אלה באלה, עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים

וזאת הואיל והן נתונות להשפעות חיצוניות שלא ניתן להעריכן מראש , החברה כאמור אינה וודאית
  .ואשר כאמור אינן מצויות בשליטתה
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        2013לשנת  דגשים .1.4
  

לשנה שנסתיימה ביום   )ח למעט נתונים למניה"מיליוני ש(  
  בדצמבר 31

  

  שינוי  2012  2013    

  )2%(  5,249  5,146  הכנסות מהשכרת מבנים  

  N.O.I *  3,457  3,544  )2%(  

  F.F.O **  585  533  10%  

  F.F.O  6%  3.23  3.41  ** )ח"בש(למניה מדולל  

המדולל למניה  F.F.O -שוב הכמות המניות ששימשו בחי  
  4%  165,016  171,413  )באלפים(

          

  -  5,692  3,023  *** ן להשקעה"נדל הקמה ופיתוח של, רכישה  

  -  1,482  2,136  ***ן להשקעה "נדלמימוש   

  -  1,913  933  נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל  

  -  957  977  רווח נקי מיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  5.59  5.64  )ח"בש(רווח נקי מדולל למניה   

  -  1,393  1,218  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת   

  -  56.1%  55.0%  יחס החוב נטו לסך המאזן  

  -  7,849  8,009  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  47.5  45.6  )ח"בש(הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה   

  -  60.7  58.3  ****  )ח"בש( EPRA NAV השווי הנכסי של החברה למניה  

  EPRA NNNAV  44.3  43.0  ****  )ח"בש(למניה  -  

    

  *       N.O.I - ("Net Operating Income")  הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים.  

ראה , F.F.O - ה חישובל. EPRA - שת ההנהלה ובהתאם לכללי המוצג על פי גי  ")F.F.O  ")Funds from operations - ה**       
  .להלן 2.2סעיף 

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

  .להלן 2.4ראה סעיף ****    

אשראי לא מנוצלים לחברה ולחברות מאוחדות שלה יתרות נזילות וקווי  2013בדצמבר  31ליום  •
ח בחברה ובחברות בנות "מיליארד ש 3.5 - כ(ח "מיליארד ש 9.6 -למשיכה מיידית בסכום של כ

לחברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת  2013בדצמבר  31ליום , בנוסף). בבעלותה המלאה
  .ח"מיליארד ש 1.5 -השווי המאזני יתרות מזומנים בסך של כ

  

 6.0 -הקבוצה אגרות חוב ואגרות חוב להמרה בסך כולל של כגייסו חברות  2013במהלך שנת  •
חברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני גייסה אגרות חוב , בנוסף .ח"מיליארד ש

אגרות החוב כאמור הונפקו לתקופה ). ח"מיליארד ש 1.7 - כ(מיליון אירו  350בסך כולל של 
  .4.08% -ממוצעת של כשנים לפדיון קרן ובריבית  8.3 - ממוצעת של כ

  

  .ח"מיליארד ש 1.0 - גייסו חברות הקבוצה הון בסך כולל של כ 2013במהלך שנת  •
  

האירו והריאל הברזילאי , הדולר הקנדי, ב"כתוצאה מהשינויים בשערי החליפין של דולר ארה •
 722 -ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה קטן בתקופת הדוח בכ, ח"לעומת הש

  ).swapבניכוי השפעת עסקאות (ח "שמיליון 
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     2013רבעון הרביעי של שנת דגשים ל .1.5
  

חודשים  3 -ל  )ח למעט נתונים למניה"מיליוני ש(  
  שהסתיימו

  בדצמבר 31ביום 

  

  שינוי  2012  2013    

  )7%(  1,370   1,269    הכנסות מהשכרת מבנים  

  N.O.I     855   911  )6%(  

  N.O.I  531   533   *באיחוד יחסי   -  

  F.F.O **   147  137  7%  

  F.F.O  1%  0.83  0.84   ** )ח"בש(למניה מדולל  

המדולל למניה  F.F.O -כמות המניות ששימשו בחישוב ה  
  6%  165,354  176,092  )באלפים(

          

  -  1,348  991   *** ן להשקעה"נדלשל  הקמה ופיתוח, רכישה  

  -  69  359  *** ן להשקעה"נדל מימוש  

  -  441  429   נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"דלעליית ערך נ  

  -  224    238    רווח נקי מיוחס לבעלי המניות של החברה   

  -  1.34  1.34   )ח"בש(רווח נקי מדולל למניה   

  -  430   646   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת   

    

ראה, חזקתה בהון של כל אחת מחברות הקבוצהלפי שיעור ה, של חברות הקבוצה N.O.I -חלקה היחסי של החברה ב*      
  .להלן 2.3סעיף 

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

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

  

 0.9 -גייסו חברות הקבוצה אגרות חוב בסך כולל של כ 2013הרבעון הרביעי לשנת במהלך  •
  .ח"מיליארד ש

  
האירו והריאל הברזילאי , הדולר הקנדי, ב"כתוצאה מהשינויים בשערי החליפין של הדולר ארה •

 2013ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה קטן ברבעון הרביעי לשנת , ח"לעומת הש
  ).swapבניכוי השפעת עסקאות (ח "מיליון ש 220 -בכ
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 31מבנה ההחזקות ושיעור ההחזקה הינו ליום (להלן מבנה ההחזקות העיקריות של החברה  .1.6
  ):2013בדצמבר 

   

  
  

  

__________________________            

  .ATRמהון המניות של נוספים  13.9% - בכ, 2013מבר בדצ 31ליום , למיטב ידיעת החברההמחזיקה , CPIעם  חברה בשליטה משותפת יחד 1

    

45.2%  

45.2%  

139.8%  

100%  

49.3%  

100%  

100%  

82.5%  

100%  

73.9%  
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  :1באזורי הפעילות של החברה") N.O.I("להלן התפלגות הכנסות מהשכרה נטו  .1.7

  

  
   2012רבעון רביעי    2013רבעון רביעי 

  

  

  

  
   2012שנת     2013שנת  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

__________________________            
  .להלן 2.3ראה סעיף ") חוד יחסיבאי("חלקה של החברה  1

, ב"ארה
24%

,  ישראל
7%

,  אירופה
39%

, קנדה
29%

,  ברזיל
, ב"ארה1%

26%

5%, ישראל

,  אירופה
36%

32%, קנדה
1%, ברזיל

, ב"ארה
25%

,  ישראל
6%

,  אירופה
38%

, קנדה
30%

,  ברזיל
, ב"ארה1%

26%

7%, ישראל

,  אירופה
34%

32%, קנדה
1%, ברזיל
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  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה  .2
  : 2013בדצמבר  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 
31/12/2013 

  )ח"מיליון ש(

EQY    מניה)NYSE(   53.2   45.2    2,802   4,143   

FCR    מניה)TSX(   94.3   45.2    4,899   5,449   

CTY    מניה)OMX(   217.6   49.3    3,037   2,663   

ATR    מניה)Euronext,VSX(   149.3   39.8    4,277   2,985   

   TASE(   82.6   61.0    161   164(מניה   1דורי. א

   -     900   -     -      נכסים מניבים   אירופה

   -     194   -     -      נכסים בפיתוח וקרקעות  2אירופה

ProMed   1,935   -     -      נכסים מניבים     -   

   ברזיל
נכסים מניבים ונכסים 

   -     487   -     -      בפיתוח

   -     1,969   -     -      נכסים מניבים  2ישראל

   -     197   -     -      עותנכסים בפיתוח וקרק  2ישראל

   -     20,858   -     -         סך הכל נכסים
  

 2013בדצמבר  31ליום ") סולו מורחב: "להלן) (לרבות יתרות של חברות בנות אשר אינן חברות ציבוריות(להלן יתרות כספיות של החברה 
  ):ח"במיליוני ש(
 

         11,016     3אגרות חוב
         3,574      םהתחייבויות למוסדות פיננסיי

         14,590     (*)כ אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסיים"סה
         322      התחייבויות כספיות אחרות

         14,912      כ התחייבויות כספיות "סה
         1,991      בניכוי נכסים כספיים 
         469     4בניכוי השקעות אחרות

         12,452      נטו, התחייבויות כספיות
         397     5התחייבויות אחרות

         12,849      נטו, כ התחייבויות"סה

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

  %  כ"סה  משכנתאות   בנקים  6אגרות חוב   שנה

2014    277   60   590   927   6    

2015    993   43   301   1,337   9    

2016    984   786   26    1,796   12    

2017    772      -   67    839   6    

2018    1,407   423   314   2,144   15    

2019    1,545   470   104   2,119   15    

2020    1,205      -   18    1,223   8    

2021    1,009      -   21    1,030   7    

2022    900      -   222   1,122   8    

2023    785      -   53    838   6    

    8   1,215    76   -      1,139   ולאחריה 2024

   100   14,590   1,792   1,782   11,016   כ"סה

          .דורי. מייצג החזקה משורשרת בא 1

2
 

          ).82.5%(מוצג על פי איחוד יחסי 

  .המוצג כחלק מהנכסים הכספיים swapפיננסיים מסוג ח המייצג את השווי ההוגן של נגזרים "מיליון ש 769 - לא כולל נכס בסך של כ 3

        .כולל בעיקר את ההשקעה ביחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות 4
  .ח"מיליון ש 17 -בניכוי נכסים בלתי מוחשיים בסך של כ, ח"מיליון ש 414 -נטו בסך של כ, כולל עתודה למס 5

       .ח"מיליון ש 266 -מגוף מוסדי בסך של כ, שאינה מובטחת בשיעבוד, כולל הלוואה פרטית 6
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2.2. O) F.F.Earnings(EPRA            :  

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

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

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

. ן"האחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על ידי חברות נדל, אשר מטרתו הגברת השקיפות
  . מדד זה אינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים

  

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

  . וסוגי רווח והפסד נוספים רווחים או הפסדים ממימוש נכסים, רווח והפסד

, לפיכך). U.S. GAAP(הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות האמריקאית , ב"בארה
שהינו הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות ( F.F.O - ת הן המניב נוהגות לפרסם את תוצאו"חברות הנדל

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

  

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

  

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

כאמור יאפשר בסיס טוב יותר להשוואת  F.F.O - 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 F.F.O - יש להציג את ה, 2013דצמבר רשות ניירות ערך בחודש 
  .EPRA  - על פי כללי ה F.F.O -המחושב בדומה לאופן חישוב ה ן להשקעה"התאגיד של חברות נדל

  

לרבות רווחים או (פעמיות בנטרול הכנסות והוצאות חד , 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
  .להלןהתאמות הנדרשות מהרווח החשבונאי מפורטות בטבלה . ן מניב"נדל

 F.F.O - וה EPRA Earnings -מדדי ה ,NAREIT -וה EPRA -כמובהר בניירות עמדה שפורסמו על ידי ה
אינם משקפים , אינם מייצגים תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים
כי , רכן מובה. מזומנים שבידי החברה ואת יכולתה לחלקם ואינם מחליפים את הרווח הנקי המדווח

  .מדדים 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 O.F.F -וה O.F.F -להלן חישוב ה   
   :לתקופות האמורות

  חודשים  3 -ל                    
  31שהסתיימו ביום    לשנה שהסתיימה        
  בדצמבר   בדצמבר 31ביום         

        2013    2012   2011   2013    2012  

  )למעט נתונים למניה(ח "מיליוני ש        

                     רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה   

   224     238     719     957     977    לתקופה   

                           

                          :התאמות  

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

  )441(   )429(   )1,670(   )1,913(   )933(   נטו      

   8     13     63     5     52   ן להשקעה "הפסד הון ממכירת נדל  

   -    -    38     -    -  ירידת ערך מוניטין  

                         שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים לרבות    

  )147(   )143(    179    )36(   )435(   נגזרים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד    

   77     54    )131(   )43(    60   התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  

   1     1     1     4     11   חזקה בחברות מוחזקותהפסד מירידה בשיעור ה  

   228     170     324     668     272   מסים נדחים ומסים שוטפים בגין מימוש נכסים  

   -    -   )102(   )134(   )173(  רווח מרכישה במחיר הזדמנותי  

   6     5     21     26     10   עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד  

  
  מפדיון מוקדם של התחייבויות נושאות ) רווח(הפסד 

   132    )3(    14     147     142    ריבית ונגזרים פיננסיים   

   83     227     646     685     368   חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאמות לעיל  

                           

  O.F.F 171     133     102     366     351   נומינאלי   

                           

                         :התאמות נוספות  

                                

  )40(   )11(    133     94     152    הפרשי הצמדה למדד ולשערי חליפין   

   4     4     15     16     16    פחת והפחתות  

  )13(    13     67     2     27   ת המטופלות בשיטת השווי המאזניהתאמות בגין חברו  

   15     8     88     55     39  1התאמות אחרות   

                           

  O.F.F 137     147     405     533     585   לפי גישת ההנהלה   

  O.F.F  0.83     0.84     2.62     3.23     3.42   )ח"בש(למניה בסיסי לפי גישת ההנהלה   

  O.F.F  0.83     0.84     2.62     3.23     3.41   )ח"בש(לפי גישת ההנהלה ) מדולל(למניה   

  
הבסיסי   O.F.F-כמות המניות ששימשו בחישוב ה

   165,136     175,787     154,456     164,912     171,103  2)באלפים(למניה 

  
המדולל   O.F.F-ת ששימשו בחישוב הכמות המניו

   165,354     176,092     154,783     165,016     171,413  2)באלפים(למניה 

                          

            

  

הכוללות תיאום הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים, O.F.F -הכנסות והוצאות שתואמו מהרווח הנקי לצורך חישוב ה  1
הוצאות הנובעות מתשלומים חד פעמיים מסיום התקשרות עם עובדים בכירים בקבוצה וכן, אינם קשורים לתקופות הדיווחש

הנתונים כוללים תיאום הכנסות מויתור, לעיל 2011ביחס לשנת , כמו כן. ן מניב"הכנסות והוצאות מפעילות אשר אינה נדל
  .הדירקטוריוןר "הבונוס והתגמול בגין סיום הסכם העסקה של יו

  .ממוצע משוקלל לתקופה  2  
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להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על  .2.3
הצגה זו נועדה . 2013בדצמבר  31ליום ) "N.O.I": להלן(מתודולוגית היוון הכנסות מהשכרה נטו 

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

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

 
       חודשים  3 -ל            

 לשנה שהסתיימה ביום      31 שהסתיימו ביום        

  בדצמבר 31    בדצמבר            

            2013    2012    2013    2012  
  ח "מיליוני ש            
    5,249      5,146     1,370     1,269    הכנסות מהשכרה      
                        
    1,705      1,689     459     414    הוצאות הפעלת נכסים להשכרה       
                        
      I.O.N  3,544      3,457     911     855    לתקופה    
                        
  )I.O.N   )413(    )455(    )1,687(   )1,715 –הפחת חלק המיעוט ב       
                        
                  של חברות I.O.N -הוסף חלק החברה ב      

   333     332     75     91   1יטה משותפת בשל         

      
I.O.N  חלקה היחסי של  –לתקופה

   2,162     2,102     531     533    הקבוצה
                           
      I.O.N  2,162     2,102    2,1242    2,1322    חלקה היחסי של הקבוצה -לשנה   

                     
                     וצגות בשיטת השווי המאזניחברות המ  1      

  לרבעון בארבע I.O.N - מחושב כמכפלת ה  2      

                          
 

, להלן טבלת רגישות המתארת את שווי הנכסים המניבים של הקבוצה במתודולוגיה האמורה
ות של הקבוצה המקובלים באזורי הפעיל) "Cap Rate": להלן(בהתאמה לטווח שיעורי היוון שונים 

יצוין כי הצגה זו אינה מביאה לידי ביטוי הכנסות משטחים שאינם מושכרים . במועד הדוחות הכספיים
  .וזכויות בנייה נוספות הקיימות בנכסים המניבים של הקבוצה

  

  :2013לרבעון הרביעי של שנת  N.O.I -שווי נכסים מניבים באיחוד יחסי על פי ה

    

 Cap Rate:  %6.50   %7.00  %7.50  %8.00  
          
  26,649  28,426  30,456  32,799       )*ח"במיליוני ש(שווי נכסים מניבים 

           
 .Cap Rate -ב N.O.I -מחושב כמנה המתקבלת מחלוקת ה*    

  
כסים בפיתוח וקרקעות אשר טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן נ, נכסים חדשים

  .ח"מיליון ש 2,238 -הסתכמו בכ, 2013בדצמבר  31ליום ) בדרך של איחוד יחסי(פרי הקבוצה בס
  

הסתכמו  2013בדצמבר  31ליום ) בדרך של איחוד יחסי(התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים כספיים 
  . ח"מיליון ש 24,090 -בכ
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  )          EPRA NNNAV -ו EPRA NAV(שווי נכסי נקי  .2.4

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

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

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

התאמות מסוימות לעתודה למסים נדחים בגין  ,וגן של התחייבויות פיננסיותבהתאמה לשווי הה
  .לשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים מהסוג האמור לעילושערוך נכסים לשווים ההוגן 

לפיו אין לנטרל נגזרים פיננסיים   EPRA NAV -עדכון לחישוב ה EPRA -פרסם ה 2014בחודש ינואר 
לפיכך בחישוב שווי הנגזרים הפיננסיים שיש . EPRA NAV -ב ההמשמשים כהגנה מטבעית בחישו

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

 3.8 -כ(ח "מיליון ש 655 - בסך של כ 2012בדצמבר  31 ליום EPRA NAV -החברה למפרע את חישוב ה
  . 2012בדצמבר  31שהינו היקף שווי הנגזרים הפיננסיים המשמשים כהגנה מטבעית ליום ) ח למניה"ש

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"לחברות נדל

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

  .של החברה
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 : EPRA NNNAV -וה EPRA NAV -להלן חישוב ה      
             
  בדצמבר  31ליום             

            2013    2012(*  

  ח"מיליוני ש           

     EPRA NAV           

                 

   7,849     8,009     הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה בדוחות הכספיים      

                

           בניכוי (ן להשקעה לשווי הוגן "ין שיערוך נדלעתודה למס בג –נטרול     

   2,048     2,012     )   חלק המיעוט        

                   

  )83(   )60(   1נטו, התאמת נכס השווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים     

                

    235      300    התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני     

                   

   EPRA NAV    10,261     10,049 –שווי נכסי נקי      
                 
     EPRA NAV  60.7     58.3   )ח"בש(למניה   
              
     EPRA NNNAV          

                 

   EPRA NAV     10,261     10,049   
                   

  התאמת ערך התחייבויות פיננסיות לשוויין ההוגן     
)1,460(   )1,495(  

                   

  )1,059(   )979(  2התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים     
                   

   83     60    נטו , התאמת נכס השווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים     
                   

  )254(   )314(  התאמות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני     

                   

   EPRA NNNAV   7,568     7,324 –" מתואם"שווי נכסי נקי      
                 
     EPRA NNNAV  44.3     43.0   )ח"בש(למניה   
                 
   165,483     176,094    3)באלפים(ה ששימש בחישוב מספר המניות המונפקות של החבר     
                 

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

     
סים נוהגת הקבוצה ן להשקעה במדינות בהן בעת מימוש הנכ"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     

  .2014החדשים כפי שפורסמו בחודש ינואר  EPRA - הותאם למפרע על פי כללי ה  *)      
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  הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו, תוצאות פעולותיו, קי התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עס  .3

  כללי  3.1.
 3,023 - בסך של כ, הרחבה ובניה של נכסים מניבים קיימים, וכן בשיפוץ, ח הסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה ופיתוח של נכסים חדשים"בתקופת הדו

השפעת השקעות אלו על תוצאות הפעילות של . ת של חברות מוחזקות על ידי החברהח בהשקעות במניו"מיליון ש 1,323 - של כנטו ח וכן סך "מיליון ש
  .ואילך 2014הקבוצה תתבטא במלואה במהלך שנת 

  

  פעילות במקרקעין

בהשקעה כוללת של , ר וקרקעות לפיתוח עתידי"אלפי מ 73 - נכסים מניבים בשטח של כ 11 החברה והחברות המאוחדות שלה וח רכש"בתקופת הדו )1
מיליון  1,614 - בהשקעה כוללת של כ, נכסים קיימים ונכסים חדשים ושיפצ החברה והחברות המאוחדות שלה ופיתח, כמו כן. ח"מיליון ש 1,409 - כ
עם צד שלישי בהיקף ) 50%(שבדיה באמצעות עסקה משותפת , שבשטוקהולם Kista Galleriaאת רכישת המרכז המסחרי  CTYהשלימה , בנוסף .ח"ש

נכסים שאינם  החברה והחברות המאוחדות שלה מכרו, כמו כן. לדוחות הכספיים 6'ו9ראה באור , )ח"מיליארד ש 2.5 -כ(מיליון אירו  530 -כולל של כ
  .ח"מיליארד ש 2.1 - בהיקף של כ הןבליבת עסקי

  רכישת ומכירת נכסים  )2      
  מכירות  רכישות           

 נכסים מניבים' מס           

עלות רכישת 
  יביםנכסים מנ

  )ח"מיליוני ש(

רכישת קרקעות 
לפיתוח עתידי 

  )ח"מילוני ש(

פיתוח , פיתוח
מחדש והרחבות 

 נכסים מניבים' מס  )ח"מיליוני ש(
תמורה ממכירת נכסים

  )ח"מיליוני ש(
        EQY  7   517    11    266    32    1,038    
        FCR  2   207    581    914    10    822   
        CTY1  1   2,542     -    368    7    275   
        ATR2  1   720    138    410    4    61   
        Brazil  2   95    -    22    -    -   
 
  נתונים תפעוליים עיקריים   )3      

   
  

נכסים 
  1מניבים

שטח בנוי 
  להשכרה

  )ר"אלפי מ(

ממוצע דמי שכירות בסיסיים 
  ר "חודשיים למ

שינוי בתזרים 
נטו מנכסים 

  3זהים
יחס חוב נטו   שיעור תפוסה בנכסי הליבה 

 31.12.2012  31.12.2013 31.12.2012  31.12.2013     לסך מאזן

   EQY  142  1,704  14.47 $S.U  13.09 $S.U  3.1%  92.4%   92.1% 36.0%  

   FCR  160  2,209  16.12 $C  15.72 $C  2.7%  95.5%   95.6% 42.9%  

   CTY  71  1,056  21.5 €  20.7 €  4.6%  95.7%   95.7% 48.5%  

   ATR  153  1,261  12.1 €  11.7 €  3.7%  97.6%   97.4% 16.9%  

                     .כולל נכסים בשליטה משותפת  1   

  .ATR - מ 100%מייצג   2   
                 .2012לעומת שנת  2013שינוי בתזרים נטו מנכסים זהים בשנת     3   
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   בפיתוח מחדש והרחבה, נתוני נכסים בפיתוח )3      
   נכסים בפיתוח              

  נכסים' מס    שם החברה         

סך השקעה עד ליום 
  2013בדצמבר  31  

   )ח''מיליון ש(
  להשלמה עלות 

    )ח"מיליון ש( 
  שטח

    )ר"אלפי מ( 
         FCR    4   876   44   89   

         EQY    1   97   134   14   

         CTY    1   77   182   34   

         ATR    1   432   114   55   

   12   109   80   2    גזית פיתוח         

         Gazit Brazil    1   123    -(*)   -(*)  

              10   1,685   583   204   

                     

   נכסים בפיתוח מחדש והרחבה              

  נכסים' מס    שם החברה         

השקעה עד ליום  סך
  2013בדצמבר  31  

   )ח''מיליון ש(
  להשלמה עלות 

    )ח"מיליון ש( 
  שטח

    )ר"אלפי מ( 
         FCR    16   3,081   156   277   

         EQY    7   119   132   32   

         CTY    3   87   444   32   

         ATR    1   90   119   17   

         
     27   3,377   851   358   

                   

      
הפרויקט נמצא בשלבי תכנון מתקדמים שטרם הסתיים וטרם אושר תקציב הפיתוח על ידי האורגנים המוסמכים של   *

       .החברה
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  בקבוצה בתקופת הדוחאירועים מהותיים  .3.2

           

  גיוסי הון

 489 - תמורה נטו של כלפרטים בדבר גיוס הון על ידי החברה באמצעות דוח הצעת מדף ב  .א
  .לדוחות הכספיים' ה27ראה באור , ח"מיליון ש

מיליון אירו  200 -בהיקף של כ, בדרך של הנפקת זכויות CTYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ב
ראה באור , )ח"מיליון ש 472 -כ(מיליון אירו  98.1 -והשתתפות החברה בגיוס הון זה בסך של כ

  .לדוחות הכספיים 5'ו9

  

  ת מימוןפעילו

 1,227 -בהיקף של כ, ידי החברה בדרך של הרחבת סדרה סחירה- חוב על ילפרטים בדבר גיוס  .ג
  .לדוחות הכספיים 1'ב20ראה באור , )'סדרה יא(ח באגרות חוב "מליון ש

) 'סדרה יב(לפרטים בדבר גיוס חוב על ידי החברה בדרך של הנפקה לראשונה של אגרות חוב   .ד
  .לדוחות הכספיים 2'ב20ראה באור , ח"מיליון ש 446 - בהיקף של כ

את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות  Maalot S&Pהעלתה חברת הדירוג  2013, במאי 13ביום   .ה
  .עם אופק דירוג יציב, ilA+מרמת דירוג  ilAA-החוב של החברה שבמחזור לרמת דירוג 

 57.5 - באגרות חוב וכמיליון דולר קנדי  450 - בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוסי חוב על ידי   .ו
  .לדוחות הכספיים 21-ו' ג20 יםראה באור, מיליון דולר קנדי באגרות חוב להמרה

 1'ד20ראה באור , מיליון אירו באגרות חוב 500בהיקף של  CTYלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ז
  .לדוחות הכספיים

ב אשר אינן מובטחות אגרות חו. נ.מיליון אירו ע 350לציבור  ATRהנפיקה  2013בחודש אפריל   .ח
ועומדות לפרעון בתשלום אחד בחודש  4%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , בשעבוד
  . 2020אפריל 

לזמן ארוך של  CTY -לראשונה דירוג אשראי ל S&Pקבעה חברת הדירוג  2013, במאי 10ביום   .ט
'BBB-' עם אופק דירוג יציב.  

לזמן ארוך  CTY - לראשונה דירוג אשראי ל Moody'sקבעה חברת הדירוג  2013, במאי 16ביום   .י
  .עם אופק דירוג יציב', Baa3'של 

  

  אירועים אחרים

הרישום לא . TSX -השלימה החברה הליך רישום מניותיה למסחר ב 2013באוקטובר  15ביום   .יא
  .לווה בהנפקה של מניות החברה

 CTYידי על , שבדיה, בשטוקהולם Kista Galleriaלפרטים בדבר רכישת המרכז המסחרי   .יב
  . לדוחות הכספיים 6'ו9ראה באור , )50%(באמצעות עסקה משותפת 

 25 - בתמורה לכ, על ידי החברה בתקופת הדוח CTYמיליון מניות  2.1 - לפרטים בדבר רכישת כ  .יג
  .לדוחות הכספיים 4'ו9ח ראה באור "מיליון ש

מיליון  88 -לכ בתמורה CPIממשקיע מקבוצת  ATRמיליון מניות  20.4 - לפרטים בדבר רכישת כ  .יד
, ח"מיליון ש 173 - והכרה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כ) ח"מיליון ש 417 -כ(אירו 

  .לדוחות הכספיים 5'ג9ראה באור 

 Royal Seniorמקרקע שהוחזקו באמצעות 60% -מנכס דיור מוגן ו 50%לפרטים בדבר מכירת   .טו
Care ,לדוחות הכספיים' ח9ר ראה באו, על ידי החברה לשותף שלה בנכסים אלו.  

ר הדירקטוריון ובעל השליטה "יו, לפרטים בדבר התקשרות בתקופת הדוח של מר חיים כצמן  .טז
סגן פעיל , בהסכם בעלי מניות עם מר דורי סגל, )יחד עם חברה פרטית בשליטתו(בחברה 

ת מניות בעל, אריקה אוטסון' הגב, ורעייתו, ר הדירקטוריון ודירקטור ובעל מניות בנורסטאר"ליו
ראו תקנה , והפיכתם לחלק מבעלי השליטה בה, בקשר עם החזקותיהם בנורסטאר, בנורסטאר

  .ופתילדוח התק' לפרק ד א21



  מ"גזית גלוב בע
  הדירקטוריון על מצב ענייני החברהדוח 

  
  

121  

  

של כתבי אופציה ) לרבות בעלי עניין(לפרטים בדבר הנפקה פרטית לעובדים ונושאי משרה   .יז
 28ראה באור , )PSUs(ויחידות מניה מותנות בביצועים ) RSUs(יחידות מניה חסומות , למניות

  .לדוחות הכספיים

ומימוש כתבי , לפרטים בדבר הנפקת כתבי אופציה בדרך של זכויות על ידי גזית פיתוח  .יח
  .לדוחות הכספיים' ט9ראה באור , האופציה האמורים שהוקצו לחברה

-2004לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם שומות עם רשות המיסים בישראל לשנים   .יט
  .לדוחות הכספיים' ט25ראה באור , לוקות שנתגלעו בקשר עם השומותלסגירת כל המח 2011

 2013-ד"התשע, פורסם ברשומות חוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות 2013בחודש דצמבר   .כ
אשר מטרתו להפחית את רמת הריכוזיות במשק הישראלי , ")חוק הריכוזיות: "להלן(

מבניות וכללי ממשל תאגידי על  הטלת מגבלות) א: (באמצעות שלושה נדבכים מרכזיים
הפרדה בין החזקה בפעילות ריאלית משמעותית ופעילות ) ב(; החזקה במבנה פירמידיאלי

לרבות , לפרטים נוספים. הטלת מגבלות על הקצאת נכסי מדינה) ג(; פיננסית משמעותית
ברה לפרק תאור עסקי הח 28.3.9 - ו 22.3ראה סעיפים , השלכות חוק הריכוזיות על הקבוצה

  .א לדוחות הכספיים2בדוח התקופתי ובאור 

  

  מדיניות חלוקת דיבידנד .3.3

. מודיעה החברה בסוף כל שנה על הדיבידנד הצפוי לשנה העוקבת, בהתאם למדיניות החברה
אגורות למניה  45 -לא יפחת מ 2014כי הדיבידנד שיוכרז בשנת , הודיעה החברה 2013בחודש נובמבר 

על פיה  2012חלף מדיניות דיבידנד שהוכרזה בנובמבר , )ישוב שנתיח למניה בח"ש 1.80(לרבעון 
  ).ח למניה בחישוב שנתי"ש 1.72(אגורות למניה ברבעון  43חולק סכום של 

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

  .לרווחיה ושינוי מדיניות זו

  :2014ועד  1999להלן גרף התפתחות הדיבידנד של החברה לשנים 

  

  

  

  . כאמור לעיל, 2014צפי בהנחת יישום החלטת דירקטוריון החברה בדבר שיעור חלוקת הדיבידנד לשנת   *)

  

  
  

   

  אגורות למניה

CAGR 10.7%  
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  מצב כספי .3.4

  נכסים שוטפים

מיליארד  5.6 - ח לעומת כ"מיליארד ש 4.1 - הינה כ 2013בדצמבר  31השוטפים ליום יתרת הנכסים 
 הירידה ביתרת הנכסים השוטפים נובעת בעיקר ממימוש נכסים על ידי.  2012 בדצמבר  31ח ליום "ש

FCR  וכן מירידה ביתרת המזומנים אשר  2012בדצמבר  31הוצגו כנכסים מוחזקים למכירה ליום אשר
  .לותה השוטפת של הקבוצהשימשו לפעי

  

  השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני

מיליון  5,919 -לכ הסתכמה  2013 בדצמבר  31יתרת ההשקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני ליום 
כוללת   2013 בדצמבר  31יתרת הסעיף ליום  . 2012 בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 4,713 -ח לעומת כ"ש

 129 - לעומת השקעה בכ, ח"מיליון ש 4,277 - בסכום של כ ATRמיליון מניות  149 -בעיקר השקעה בכ
כוללת היתרה , כמו כן . 2012 בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 3,845 - בסכום של כ ATRמיליון מניות 

ן להשקעה באמצעות עסקאות משותפות וכן השקעה של "בנדל EQY -ו CTY ,FCRהשקעות בספרי 
הגידול ביתרת ההשקעות המטופלות בשיטת השווי . Ronson -מ וב"נרגיה בעקבוצת דורי בדוראד א

לרכישת המרכז ) 50%(בעסקה משותפת  CTYהמאזני בתקופת הדוח נובע בעיקר מהשקעה של 
מיליון  669 -כ(מיליון אירו  144 - בהשקעה נטו של כ, שבדיה, שבשטוקהולם Kista Galleriaהמסחרי 

 CPIממשקיע מקבוצת  ATRמיליון מניות  20.4 - ומרכישת כ, הכספיים לדוחות 6'ו9ראה באור , )ח"ש
הגידול . לדוחות הכספיים 5'ג9ראה באור , )ח"מיליון ש 417 - כ(מיליון אירו  88 - בהשקעה של כ

  .ח"מיליארד ש 0.2 -בסך של כ, ח"האמור קוזז כתוצאה מהחלשות שער החליפין של האירו כנגד הש

  

  נגזרים פיננסיים 

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

 2013בדצמבר  31ליום . ומוצגת בשווי הוגן, )על בסיס איחוד יחסי(ההתחייבויות בגין רכישתם 
.  2012 בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 929 -ח לעומת כ"מיליון ש 769 - בכ, כאמור, הסתכמה היתרה

בסמוך למועד (ח "מיליון ש 598 - בסך של כ SWAP - הקיטון נובע בעיקר מהתרת חלק מעסקאות ה
בדצמבר  31התקשרה החברה בעסקאות הגנה חדשות אשר שוויין ליום , התרת העסקאות האמורות

האמור קוזז מרווח משערוך הנגזרים הפיננסיים לשווים ההוגן בתקופת הדוח אשר הקיטון , )זניח 2013
האירו והריאל הברזילאי , הדולר הקנדי, ב"הושפעו בעיקר מהחלשות שערי החליפין של הדולר ארה

  .ח"כנגד הש

  

  ן להשקעה בפיתוח "ן להשקעה ונדל"נדל

המוצגים ברכוש , מוחזקים למכירהכולל נכסים (ן להשקעה בפיתוח "ן להשקעה והנדל"יתרת הנדל
ח "מיליארד ש 59.8 -לעומת כ, ח"ש מיליארד 56.4 - הסתכמה בכ,  2013 בדצמבר  31ליום , )השוטף

  . 2012 בדצמבר  31ליום 

ב ודולר קנדי "דולר ארה, אירו(מהשינוי בשערי החליפין בעיקר נובע  2013בשנת ביתרות אלו קיטון ה
שאינו בליבת העסקים של ן להשקעה "ממכירת נדלו ח"שיליארד מ 5.0 -בסך של כ) ח"לעומת הש

פיתוח נכסים , האמור קוזז מרכישת נכסים מניבים קיטוןה .ח"שמיליארד  2.1 -בתמורה של כהחברה 
ח והתאמת השווי ההוגן של "מיליארד ש 3.0 -חדשים ושיפוץ נכסים קיימים בעלות כוללת של כ

  . ח נוספים"מיליארד ש 0.9 - וח בסך של כן להשקעה בפית"ן להשקעה והנדל"הנדל

, ן להשקעה"הגלומים בהערכות השווי של הנדל) Cap Rates(הממוצעים (%) להלן שיעורי התשואה 
  :באזורי הפעילות העיקריים של הקבוצה
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   קנדה  ב"ארה         
 צפון ומערב
   אירופה

 מרכז ומזרח
  ישראל  אירופה

                            
    7.5      8.2      6.3      5.9      6.5    2013בדצמבר  31       
    7.5      8.4      6.3      6.0      6.8    2012בדצמבר  31       
  

  התחייבויות שוטפות

 5.4 -ח לעומת כ"מיליארד ש 5.8 -הינה כ  2013 בדצמבר  31יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
תרה כוללת בעיקר חלויות שוטפות בגין התחייבויות לזמן הי.  2012 בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש

 הגידול.  2012 בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 2.4 -ח לעומת כ"מיליארד ש 2.9 -בסכום של כ, ארוך
  . לזמן ארוךחלויות שוטפות של התחייבויות מגידול בנובע בעיקר 

בנטרול מלאי . ח"מיליארד ש 1.6 - בסך של כ שלילילקבוצה יתרת הון חוזר   2013 בדצמבר  31ליום 
לקבוצה , בניינים למכירה נטו ממקדמות שנתקבלו מרוכשי דירות שמועד מימושם החזוי ארוך משנה

, ח"מיליארד ש 4.1 - הרכוש השוטף בסך של כ. ח"ש מיליארד 1.9 -בסך של כ שליליהון חוזר כלכלי 
ח וכן תזרים "מיליארד ש 8.0 -ל כיתרת קווי האשראי לזמן ארוך המאושרים הלא מנוצלים בסך ש

גבוהים משמעותית מסך ההתחייבויות השוטפות ולפיכך הנהלת , המזומנים הנובע מפעילות שוטפת
  2013 בדצמבר  31החברה מעריכה כי ניתן לפרוע באמצעותם את יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 

    . )להלן 3.6ראה גם סעיף (

  

  התחייבויות לא שוטפות

 - ח לעומת כ"מיליארד ש 39.5 - הסתכמה בכ  2013 בדצמבר  31תחייבויות הלא שוטפות ליום יתרת הה
בעיקר ביתרת ההתחייבויות הלא שוטפות נובע  קיטוןה.  2012 בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 43.0

 2.7 - ח בסך של כ"הדולר הקנדי והאירו לעומת הש, ב"מהשינוי בשערי החליפין של הדולר ארה
בתקופת הדוח גייסו חברות הקבוצה אגרות חוב ואגרות חוב להמרה בהיקף , כמו כן. ח"ש מיליארד
לרבות פירעון התחייבויות (ח אשר שימשו לפעילותה השוטפת של הקבוצה "מיליארד ש 6.0 - של כ

  ).נושאות ריבית למוסדות פיננסיים ולאחרים

  

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 - ח לעומת כ"מיליון ש 8,009 -הסתכם בכ  2013 בדצמבר  31החברה ליום  ההון המיוחס לבעלי מניות
הגידול נובע בעיקר מרווח המיוחס לבעלי מניות החברה .  2012 בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 7,849

הגידול , ח"מיליון ש 489 -ח ומגיוס הון על ידי החברה בתמורה נטו של כ"שמיליון  977 - בסך של כ
בעיקר בגין התאמות הנובעות (ח "מיליון ש 1,008 -בסעיף קרנות הון בסך של כ יטוןמקקוזז  האמור

ב "הדולר ארה, כתוצאה משינויים בשערי החליפין של האירו, מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  .ח"מיליון ש 298 -ומדיבידנד שהוכרז ושולם בסך של כ) ח"והדולר הקנדי לעומת הש

ח למניה "ש 45.6 - הסתכם בכ  2013 בדצמבר  31ליום , למניה, מניות החברהההון המיוחס לבעלי 
ח למניה "ש 1.72וזאת לאחר חלוקת דיבידנד של ,  2012 בדצמבר  31ח למניה ליום "ש 47.5 - לעומת כ

    . 2013 בשנת 
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  זכויות שאינן מקנות שליטה

בדומה ח "מיליארד ש 14.8 - בכ הסתכמה  2013 בדצמבר  31יתרת זכויות שאינן מקנות שליטה ליום 
בשיעור  EQYהיתרה כוללת בעיקר את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של .  2012 בדצמבר  31ליום 
 54.8% -בשיעור של כ FCRאת חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , EQYמהונה של  54.8% - של כ

מהונה של  50.7% -עור של כבשי CTYוכן את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , FCRמהונה של 
CTY.  

בעיקר מחלקם של בעלי המניות האחרים  תנובע  2013 בזכויות שאינן מקנות שליטה בשנת  התנועה
ח ומהנפקת מניות בחברות "מיליארד ש 0.1 -ברווח הכולל של החברות המאוחדות בסך של כ

מקנות שליטה בדיבידנדים  חלקם של הזכויות שאינןבניכוי , ח"מיליארד ש 0.6 -מאוחדות בסך של כ
     .ח"מיליארד ש 0.7 -שחילקו החברות המאוחדות בסך של כ

  

  יחסי חוב לסך נכסים

 55.0% -בכ  2013 בדצמבר  31הסתכם ליום , יחס החוב נושא הריבית נטו של הקבוצה לסך המאזן
  .  2012 בדצמבר  31ליום  56.1% -לעומת כ

לעומת  56.1% - בכ  2013 בדצמבר  31הסתכם ליום , מאזןיחס החוב נושא הריבית של הקבוצה לסך ה
  . 2012 בדצמבר  31ליום  57.5% - כ
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             תוצאות הפעולות  .3.5   

  :2013-2011להלן תוצאות הפעולות לשנים    .א      

            
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
            2013    2012   2011  

  ח"מיליוני ש            
  )למעט נתוני רווח נקי למניה(            
                       
   4,718     5,249     5,146   הכנסות מהשכרת מבנים         
   1,522     1,705     1,689   הוצאות הפעלת נכסים להשכרה         
                       
   3,196     3,544     3,457   נטו מהשכרת מבנים, הכנסה תפעולית         
                       
   1,001     1,749     1,794   קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים         
    967     1,665     1,667   קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים         
                       
   34     84      127   ע עבודותקרקעות ומביצו, רווח גולמי ממכירת בניינים         
                       
   3,230     3,628     3,584   סך הכל רווח גולמי         
                       
             ,ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל         
   1,670     1,913      933   נטו            
  )733(   )648(   )582(  הוצאות הנהלה וכלליות         
    115      164      218   הכנסות אחרות         
  )110(   )47(   )74(  הוצאות אחרות         
             חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת         
    334      299      161   נטו, השווי המאזני            
                       
   4,506     5,309     4,240   רווח תפעולי         
                       
  )2,197(   )2,214(   )2,185(  הוצאות מימון         
   72      120      549   הכנסות מימון         
                       
   2,381     3,215     2,604   רווח לפני מסים על ההכנסה         
    328      681      294   מסים על ההכנסה         
                       
   2,053     2,534     2,310   רווח נקי         
                       
             :מיוחס ל         
                       
    719      957      977   בעלי מניות החברה         
   1,334     1,577     1,333   זכויות שאינן מקנות שליטה         
                       
             2,310     2,534     2,053   
                       

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

           
   4.65     5.80     5.70   רווח נקי בסיסי         
                       
   4.30     5.59     5.64   רווח נקי מדולל         
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  :2013-2011הרווח הכולל לשנים  להלן דוח על         

            
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
            2013   2012   2011  
  ח"מיליוני ש            

                 
                     
    2,053      2,534      2,310   רווח נקי         

                   
             ):פעת המסלאחר הש(כולל אחר ) הפסד(רווח          
                       
          :סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד         
                       
    1,139    )417(   )2,455( התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ          
             מימוש קרנות הון מתרגום דוחות כספיים של          
   12     3     -   פעילויות חוץ שטופלו בשיטת השווי המאזני         
             בגין עסקאות גידור תזרימי ) הפסדים(רווחים          
  )139(   )100(    239   מזומנים            
             בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסדים(רווחים          
  )39(    37    )4(  למכירה            

            )2,220(   )477(    973   

         
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח 

             :והפסד
                       
             בשל הערכה מחדש של רכוש  ) הפסד(רווח          
   28     10    )6(  קבוע בעסקה משותפת            

                   
    1,001    )467(   )2,226(  כולל אחר ) הפסד(סך הכל רווח          

                   
    3,054      2,067     84   סך הכל רווח כולל          

                   
             :מיוחס ל         
                       
    1,231     773    )2(  בעלי מניות החברה         
    1,823      1,294     86   קנות שליטהזכויות שאינן מ         

                   
             84     2,067      3,054    
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  לתקופת הדוחניתוח תוצאות הפעולות   .ב
  

     הכנסות מהשכרת מבנים
      

 - לעומת כ, ח"מיליון ש 5,146 -לכ 2% -בכ קטנו 2013סך ההכנסות מהשכרת מבנים בשנת 
בשערי החליפין הממוצעים של  מירידהנובע בעיקר  הקיטון. 2012ח בשנת "מיליון ש 5,249

 - ו 2012השנים וממכירת נכסים במהלך ח "לעומת השוהאירו הדולר הקנדי  ,ב"הדולר ארה
מהפעלת נכסים נוספים , מהפעלה לראשונה של נכסים שפיתוחם הושלםוהוא קוזז , 2013

   .ומגידול בהכנסות מהנכסים הקיימים 2013 - ו 2012שנרכשו במהלך השנים 
 4% - ההכנסות מהשכרת מבנים גדלו בכ 2012בהנחת שערי החליפין הממוצעים של שנת 

      .2012לעומת שנת 
     

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
      

 -ח המהווים כ"מיליון ש 1,689 - הסתכמו בכ 2013הוצאות הפעלת נכסים להשכרה בשנת 
מסך  32.5% - ח המהווים כ"מיליון ש 1,705 -לעומת כ, מהשכרהמסך ההכנסות  32.8%

     .2012ההכנסות מהשכרה בשנת 
  

         )N.O.I(הכנסה תפעולית נטו מהשכרת מבנים 
      

ח "מיליון ש 3,457 -לכ 2% - בכ קטנה 2013ההכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים בשנת 
מסך ההכנסות  67.5% -כ(ח "מיליון ש 3,544 - לעומת כ, )מסך ההכנסות מהשכרה 67.2% -כ(

נבעה בעיקר בגין פעילות הפיתוח והפיתוח  N.O.I -הירידה בשיעור ה .2012בשנת ) מהשכרה
מרכישת , בנכסים אלו מושפע מהשלב בו הם נמצאים N.O.I - מחדש של נכסים אשר שיעור ה

פת של תמריץ וכן מהפחתה חשבונאית שוט, נמוך למועד הרכישה N.O.I -נכסים ששיעור ה
  . 2013החל מהרבעון השני של שנת , לשוכר הנזקפת לסעיף הכנסות מהשכרה

ההכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים  2012בהנחת שערי החליפין הממוצעים של שנת 
  .      2012לעומת שנת  4% -גדלה בכ

  
     קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

  
מיליון  1,794 - הסתכמו לכ 2013ות וביצוע עבודות בשנת קרקע, סך ההכנסות ממכירת בניינים

ח "מיליון ש 328 - מתוכן סך של כ, )ח"מיליון ש 1,749 - כ הכנסות של 2012בשנת ( ח"ש
ח "מיליון ש 1,466 -וכ) ח"מיליון ש 200 - כ הכנסות של 2012בשנת ( ממכירת בניינים וקרקעות

בתקופת הדוח . )ח"מיליון ש 1,549 - כ הכנסות של 2012בשנת (קבלניות  מביצוע עבודות
 103 -ממכירת בניינים בהיקף של כ FCR -הכנסות ממכירת בניינים כוללות לראשונה הכנסות מ

       .ח"מיליון ש
         

לעומת רווח גולמי , ח"מיליון ש 127 - הסתכם לסך של כ 2013הרווח הגולמי מפעילות זו בשנת 
  . 2012ח בשנת "מיליון ש 84 - בסך של כ

  
        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 , 2013הכירה הקבוצה בשנת , התקן
הירידה  .2012ח בשנת "מיליון ש 1,913 - יית ערך בסך של כלעומת על, ח"מיליון ש 933 -של כ

ונובעת  FCR - מקורה בעיקר מ 2012לעומת שנת  2013ן להשקעה בשנת "עליית ערך נדלב
  .2013לעומת יציבות בריביות ההיוון בשנת  2012מירידה בריביות ההיוון בשנת 
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     הוצאות הנהלה וכלליות
  

, )מסך ההכנסות 8.4% - כ(ח "מיליון ש 582 -הסתכמו לכ 2013הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 
הקיטון בהוצאות ההנהלה וכלליות ). מסך ההכנסות 9.3% -כ(ח "מיליון ש 648 - לעומת כ
ונובע כתוצאה מירידה  CTY -ו EQY - מקיטון בהוצאות ההנהלה וכלליות בבעיקר  מקורה

ן מחיסכון בהוצאות הנהלה וכ, הוצאות ייעוץ מקצועי והוצאות השכר, בהוצאות משפטיות
מחברה ציבורית לחברה  GAAבמסגרתו הפכה , 2012במהלך שנת , כתוצאה משינוי מבני

  .פרטית
     

     הכנסות אחרות
      

 164 -של כ הכנסות בסךלעומת ח "מיליון ש 218 - כב 2013בשנת  הסתכמוהכנסות אחרות 
 173 - בסך של כרווח בעיקר  כוללות 2013בשנת הכנסות אחרות . 2012ח בשנת "מיליון ש
ראה גם באור , CPIממשקיע מקבוצת , ATRמרכישה במחיר הזדמנותי של מניות ח "מיליון ש

מיליון  134 - כרווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של  2012בשנת (לדוחות הכספיים  5'ג9
מיליון  25 - וסך של כ) שבוצעו במהלך המסחר בבורסה של וינה ATRבגין רכישת מניות , ח"ש
  .על ידי קבוצת דורי Ronsonח מרכישה במחיר הזדמנותי של מניות "ש

        
     הוצאות אחרות

     
ח בשנת "מיליון ש 47 - כ לעומת, ח"מיליון ש 74 - כב 2013הסתכמו בשנת הוצאות אחרות 

בחברות ) לרבות הוצאות מכירה(כללו בעיקר הפסד הון  2013הוצאות אחרות בשנת . 2012
EQY ו- FCR ח והפסד מירידה בשיעור "מיליון ש 58 -ן להשקעה בסך של כ"ממכירת נדל

  . ח"מיליון ש 11 -בסך של כ ATR - החזקה ב
       

     נטו, חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני
     

. 2012ח בשנת "מיליון ש 299 -לעומת כח "שמיליון  161 - כב הסתכם הסעיף 2013בשנת 
 2012בשנת (ח "מיליון ש 127 -בסך של כ ATRבעיקר את חלק החברה ברווחי  ף כוללהסעי

 RSCהסעיף כולל גם את חלק החברה ברווחי  2012בשנת  , )ח"מיליון ש 159  -רווח בסך של כ
הירידה בחלק  ).דיור מוגןבתי  12בעיקר בגין רווח הון ממכירת ( ח"מיליון ש 63 -בסך של כ

נטו , ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"בעה בעיקר מירידת ערך נדלנ ATRהחברה ברווחי 
חלק (ח "מיליון ש 32 - בסך של כ 2012לעומת שנת  2013אשר הייתה גדולה יותר בשנת 

  ).החברה
     

     הוצאות מימון
       

ח בשנת "מיליון ש 2,214 -ח לעומת כ"מיליון ש 2,185 -הסתכמו לכ 2013הוצאות המימון בשנת 
בעיקר מגיוס חוב לזמן נובע  2012לעומת שנת  2013בהוצאות המימון בשנת  הקיטון. 2012

הוצאות  .בריבית נמוכה יותר מהחוב שנפרע בתקופה האמורה 2013 - ו 2012ארוך בשנים 
כוללות הפסד מפירעון מוקדם של התחייבויות נושאות ריבית ונגזרים  2013המימון לשנת 

  .2012ח בשנת "מיליון ש 147 - ח לעומת כ"ון שמילי 142 -פיננסיים בסך של כ
על מצבת  4.9% -הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ 2013בשנת 

  .2012בשנת  5.1%- ה והחברות המאוחדות שלה לעומת כההתחייבויות של החבר
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     כנסות מימוןה
     

ח בשנת "מיליון ש 120 -ח לעומת כ"מיליון ש 549 -הסתכמו לכ 2013הכנסות המימון בשנת 
מיליון  431 - כוללות בעיקר רווח משערוך נגזרים בסך של כ 2013הכנסות המימון בשנת . 2012
ח "מיליון ש 107 -הכנסות ריבית בסך של כ) ח"מיליון ש 13 - רווח בסך של כ 2012בשנת (ח "ש
ימוש ניירות ערך הכנסות מרווח ממו )ח"מיליון ש 68 -הכנסות בסך של כ 2012בשנת (

         .)ח"מיליון ש 34 -הכנסות בסך של כ 2012בשנת (ח "מיליון ש 11 - ומדיבידנד בסך של כ
     

     מסים על ההכנסה 
     

מיליון  232 - כוללים בעיקר הוצאות מסים נדחים בסך של כ 2013מסים על ההכנסה בשנת 
הקיטון בהוצאות  ).ח"מיליון ש 656 - נטו בסך של כ הוצאות מסים נדחים 2012בשנת ( ח"ש

ח בגין "מיליון ש 303 - מסים נדחים נובעת בעיקר מקיטון בהוצאות מסים נדחים בסך של כ
לעומת שנת  2013ן להשקעה בפיתוח קטנה יותר בשנת "ונדל ן להשקעה"עליית ערך נדל

וחים נטו בדבר היכולת לניצול הפסדים כנגד רו, משינוי בצפי החברה וחברה מאוחדת, 2012
ח וסך "מיליון ש 72 - בסך של כ) לדוחות הכספיים' ט25ראה גם באור (מעסקאות גידור ואחרים 

הוצאות מסים . 2014ח כתוצאה מירידת שיעור המס בפינלנד החל משנת "מיליון ש 60 - של כ
הוצאות מסים  ח לעומת"מיליון ש 53 - כב 2013הסתכמו בשנת שוטפים בחברות הקבוצה 

  . 2012ח בשנת "מיליון ש 24 -שוטפים בסך של כ
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  על בסיס רבעוני 2013להלן תוצאות הפעולות לשנת   . ג      
                                   

            
  4רבעון 
2012   

  1רבעון 
2013   

  2רבעון 
2013   

  3רבעון 
2013   

  4רבעון 
2013   

 

  שנת

2013  
  ח"מיליוני ש            
                          
   1,269     1,251     1,286     1,340     1,370   כנסות מהשכרת מבניםה

 
 5,146   

                                   

   1,689     414      397      421      457     459   הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

                                   

   3,457     855      854      865      883     911   נטו מהשכרת מבנים, הכנסה תפעולית

                                   

   474      372      521      427     414 קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים
 

 1,794   

                                   

   1,667     453      337      481      396     398   קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים

קרקעות ומביצוע , רווח גולמי ממכירת בניינים
   40     31     16   עבודות

 
 35     21     127    

                                   

   876      889      905      914     927   רווח גולמי
 

 3,584   

                          ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל

    933     429      113      214      177     441   נטו, בפיתוח   

  )582(    )154(   )135(   )146(   )147(   )172(  הוצאות הנהלה וכלליות

    218     31      180     2     5    )4(  הכנסות אחרות 

  )74(    )19(   )1(   )37(   )17(   )7(  הוצאות אחרות

                        חברות המטופלות ) בהפסדי(חלק החברה ברווחי 

    161     )3(    59     47     58     20   נטו, בשיטת השווי המאזני

   4,240     1,160     1,105      985      990     1,205   רווח תפעולי

                                   

  )2,185(    )453(   )579(   )676(   )477(   )588(  הוצאות מימון

    549     171     74     91      213     171   הכנסות מימון

                               

   2,604     878      600      400      726     788   רווח לפני מסים על ההכנסה

    294     173    )6(    53     74     223   )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

                                  

   2,310     705      606      347      652     565   רווח נקי 

                               

                                   

                          :מיוחס ל

    977     238      334     60      345     224   בעלי מניות החברה

   1,333     467      272      287      307     341   זכויות שאינן מקנות שליטה

                               

            565    652      347      606      705     2,310   
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          יס רבעוניעל בס 2013להלן הרווח הכולל לשנת          
                                   

            
  4רבעון 
2012   

  1רבעון 
2013   

  2רבעון 
2013   

  3רבעון 
2013   

  4רבעון 
2013  

 
  שנת
2013  

  ח"מיליוני ש            
                                   

   2,310     705      606      347      652     565   רווח נקי

                         ):לאחר השפעת המס(כולל אחר ) הפסד(וח רו

                          

                        :סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד

                          

                         התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות

  )2,455(   )723(   )160(   )482(   )1,090(   )1,417(  חוץ   

                          

    239     1     8      178     52     6   רווחים בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים

                         בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסדים(רווחים 

  )4(   )14(    1     15    )6(   )3(  למכירה   

   )1,414(   )1,044(   )289(   )151(   )736(   )2,220(  

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח 
                        :והפסד

  
                        הפסד בשל הערכה מחדש של רכוש

  )6(    -     -     -    )6(   )6(  קבוע בעסקה משותפת 

                          

  )2,226(   )736(   )151(   )289(   )1,050(   )1,420(  נטו, סך הכל הפסד כולל אחר

                          

   84    )31(     455     58    )398(   )855(  כולל) הפסד(סך הכל רווח  
                        

                         :מיוחס ל
                          

  )2(   )97(     276    )42(   )139(   )410(  בעלי מניות החברה
   86     66      179      100    )259(   )445(  זכויות שאינן מקנות שליטה

                                   
            )855(   )398(    58     455     )31(    84   
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      2013ניתוח תוצאות הפעולות לרבעון הרביעי של שנת   .ד
  

    הכנסות מהשכרת מבנים

מיליון  1,269 - לכ 7% - בכ קטנו 2013סך ההכנסות מהשכרת מבנים ברבעון הרביעי של שנת 
הקיטון נובע בעיקר מירידה . ן המקביל אשתקדח ברבעו"מיליון ש 1,370 - לעומת כ, ח"ש

ח וממכירת נכסים "הדולר הקנדי והאירו לעומת הש, בשערי החליפין הממוצעים של הדולר
מהפעלת , הקיטון האמור קוזז מהפעלה לראשונה של נכסים שפיתוחם הושלם, 2013בשנת 

  . מיםומגידול בהכנסות מהנכסים הקיי 2013נכסים נוספים שנרכשו במהלך שנת 

בהנחת שערי החליפין הממוצעים של הרבעון המקביל אשתקד ההכנסות מהשכרת מבנים 
  .לעומת הרבעון המקביל אשתקד 1% -בכ קטנו

  

       הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

ח "מיליון ש 414 -הסתכמו בכ 2013הוצאות הפעלת נכסים להשכרה ברבעון הרביעי של שנת 
 33.5% -ח המהווים כ"מיליון ש 459 - לעומת כ, מהשכרהמסך ההכנסות  32.6% -המהווים כ

     . מסך ההכנסות מהשכרה ברבעון המקביל אשתקד
      

        )N.O.I(הכנסה תפעולית נטו מהשכרת מבנים 

  -כל 6% -כב קטנה 2013ההכנסה התפעולית נטו מהשכרת מבנים ברבעון הרביעי של שנת 
 66.5% - כ(ח "מיליון ש 911 -כלעומת , )מהשכרהמסך ההכנסות  67.4% - כ(ח "מיליון ש 855

  . ברבעון המקביל אשתקד) מסך ההכנסות מהשכרה

ההכנסה התפעולית נטו , בהנחת שערי החליפין הממוצעים של הרבעון המקביל אשתקד
  .מהשכרת מבנים נותרה ללא שינוי לעומת הרבעון המקביל אשתקד

   

       קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

, 2013ברבעון הרביעי של שנת , קרקעות וביצוע עבודות, סך ההכנסות ממכירת בניינים
, )ח"מיליון ש 414 - כהכנסות בסך של  ברבעון המקביל אשתקד( ח"מיליון ש 474 -הסתכמו בכ

הכנסות  ברבעון המקביל אשתקד( ח ממכירת בניינים וקרקעות"מיליון ש 91 - מתוכן סך של כ
ברבעון המקביל (קבלניות  ח מביצוע עבודות"מיליון ש 383 -וכ )ח"ש מיליון 33 - בסך של כ

     . )ח"מיליון ש 381 - הכנסות בסך של כ אשתקד

ח "מיליון ש 21 - הסתכם לסך של כ 2013הרווח הגולמי מפעילות זו ברבעון הרביעי של שנת 
   . ברבעון המקביל אשתקד, ח"מיליון ש 16  - לעומת רווח גולמי בסך של כ

  

      נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"ית ערך נדלעלי

כתוצאה מיישום . ן להשקעה"נדל -) מתוקן( IAS 40 -מיישמת את מודל השווי ההוגן ב הקבוצה
ברווח מעלייה בשווי ההוגן של נכסיה , 2013הכירה הקבוצה ברבעון הרביעי של שנת , התקן

 ח"מיליון ש 441 -עליית ערך בסך של כלעומת , ח"מיליון ש 429 -כבסכום ברוטו בסך של 
ברבעון הרביעי ן להשקעה בפיתוח "ונדלן להשקעה "עליית ערך נדל. רבעון המקביל אשתקדב

ונבעה בעיקר מירידה גדולה יותר בריביות ההיוון  EQYמקורה בעיקר מחברת  2013של שנת 
. יל אשתקדלעומת הרבעון המקב 2013ושיפור בתזרים במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

הנובע  FCRן להשקעה בפיתוח בחברת "ן להשקעה ונדל"מאידך חל קיטון בעליית ערך נדל
  .2013מירידה בשיעורי ההיוון ברבעון המקביל אשתקד לעומת יציבות ברבעון הרביעי של שנת 
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      הוצאות הנהלה וכלליות

 8.8% - כ(ח "מיליון ש 154 - הסתכמו לכ 2013הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי של שנת 
ברבעון המקביל ) מסך ההכנסות 9.6% - כ(ח "מיליון ש 172 - לעומת כ, )מסך ההכנסות

ונובע בעיקר מירידה  CTY -בחברה ובבעיקר מקורו בהוצאות הנהלה וכלליות  קיטוןה. אשתקד
  .בהוצאות שכר

  

     הכנסות אחרות

מרווח בעיקר ונבעו  2013י של שנת ח ברבעון הרביע"מיליון ש 31 - הסתכמו בכאחרות  הכנסות
מיליון  25 -בסך של כ, נוספות על ידי קבוצת דורי Ronsonשל מניות , מרכישה במחיר הזדמנותי

  .ח"ש
  

     אחרות הוצאות

מיליון  7 -לעומת כ 2013ח ברבעון הרביעי של שנת "מיליון ש 19 - הוצאות אחרות הסתכמו בכ
לרבות הוצאות (ות נבעו בעיקר מהפסד הון הוצאות אחר. ח ברבעון המקביל אשתקד"ש

  .בגין מימוש נכסים EQY - ב) מכירה
  

      נטו, חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני) הפסדיב(ברווחי חלק החברה 

ברבעון המקביל (ח "מיליון ש 3 -כהפסד של הסתכם הסעיף ב 2013ברבעון הרביעי של שנת 
בסך של  ATRבהפסדי החברה ולל בעיקר את חלק והוא כ )ח"מיליון ש 20 - אשתקד רווח של כ

הרבעון  ,כמו כן ).ח"מיליון ש 13 -ברבעון המקביל אשתקד הפסד של כ( ח"מיליון ש 13 - כ
  . EQYברווחי שותפויות של ח "מיליון ש 30 - רווח בסך של כ המקביל אשתקד כלל

    

        הוצאות מימון

 588  - ח לעומת כ"מיליון ש 453  -תכמו לכהס 2013הוצאות המימון ברבעון הרביעי של שנת 
כוללות  2012הוצאות המימון ברבעון הרביעי של שנת . ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש

ח שמרביתו נבע מפירעון "מיליון ש 132 - כאגרות חוב בסך של הפסד מפירעון מוקדם של 
  . EQY - מוקדם של אגרות חוב ב

- המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כהוצאות  2013 ברבעון הרביעי של שנת
 בדומהעל מצבת ההתחייבויות נושאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה  4.7%

  . רבעון המקביל אשתקדל
  

               הכנסות מימון

רבעון בדומה לח "מיליון ש 171 -הסתכמו לכ 2013הכנסות המימון ברבעון הרביעי של שנת 
כוללות בעיקר רווח משערוך  2013הכנסות המימון ברבעון הרביעי של שנת . אשתקדהמקביל 

ברבעון המקביל אשתקד רווח בסך של (ח "מיליון ש 142 -כשל מכשירים פיננסיים נגזרים בסך 
המקביל אשתקד  ברבעון(ח "מיליון ש 26 -כהכנסות ריבית בסך של , )ח"מיליון ש 137 - כ

 - והכנסות מרווח ממימוש ניירות ערך ומדיבידנד בסך של כ) ח"ון שמילי 18 -הכנסות בסך של כ
  .  )ח"מיליון ש 8 -ברבעון המקביל אשתקד הכנסות בסך של כ(ח "מיליון ש 2
  

  מסים על ההכנסה 

כוללים בעיקר הוצאות מסים נדחים בסך  2013מסים על ההכנסה ברבעון הרביעי של שנת 
,  )ח"מיליון ש 223 -אשתקד הוצאות בסך של כ ברבעון המקביל( ח"מיליון ש 155 -של כ

ח "מיליון ש 60 -מהכנסות מסים נדחים בסך של כ נובע בעיקרהקיטון בהוצאות מסים נדחים 
ברבעון הרביעי של שנת , בנוסף. 2014כתוצאה מירידה בשיעור המס בפינלנד החל משנת 

ח לעומת "ש מיליון 18 -מסים שוטפים בחברות הקבוצה בסך של כ הוצאותנרשמו , 2013
  . ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 1 - בסך של כ הכנסות מיסים שוטפים
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  נזילות ומקורות מימון  .3.6

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

משכנתאות , קווי אשראי, ינם מזומנים הנובעים מנכסיה המניביםמקורות הנזילות של הקבוצה ה
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
  . דיבידנדים השקעות אחרות ותשלום, מוחזקות

, מסתכמות היתרות הנזילות שברשות החברה והחברות המאוחדות שלה 2013בדצמבר  31ליום 
, בנוסף. ח"מיליארד ש 2.3 - בכ 2012ח ולתום שנת "מיליארד ש 1.6 - בכ, לרבות השקעות לזמן קצר

לחברה ולחברות המאוחדות שלה קווי אשראי לזמן ארוך מאושרים לא  2013בדצמבר  31ליום 
 31ח ליום "מיליארד ש 5.9 -לעומת כ, ח"מיליארד ש 8.0 - מנוצלים למשיכה מיידית בסך של כ

  .2012בדצמבר 

לרשות החברה והחברות המאוחדות שלה עומדים קווי אשראי  2013בדצמבר  31נכון ליום 
מיליארד  9.6 -כלזמן ארוך מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידית ויתרות נזילות בסכום של 

, בנוסף ).ח בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה של החברה"מיליארד ש 3.5 - כ(ח "ש
לחברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני יתרת  2013בדצמבר  31ליום 

  .ח"מיליארד ש 1.5 - מזומנים בסך של כ

עה ן להשק"ן להשקעה ונדל"לחברה ולחברות המאוחדות שלה נדל 2013בדצמבר  31ליום , כמו כן
ן "מסך הנדל 67.9% - כ( ח"מיליארד ש 38.4 - בפיתוח שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כ

לחברה בשליטה משותפת  2013בדצמבר  31ליום , בנוסף .)ן להשקעה בפיתוח"להשקעה והנדל
ן להשקעה בפיתוח שאינו משועבד המוצג "ן להשקעה ונדל"המוצגת בשיטת השווי המאזני נדל

  .ח"מיליארד ש 8.3 - שווי הוגן של כבספרים ב

  

 1.9 - בסך של כ 1שלילילחברה על פי דוחותיה המאוחדים הון חוזר כלכלי  2013בדצמבר  31ליום 
לרבות בחברות בבעלותה המלאה של (מנגד עומדים לרשות החברה במאוחד ובסולו . ח"ש מיליארד
מיליארד  8.0 -אופן מיידי בסך של כקווי אשראי לזמן ארוך מאושרים אשר ניתנים לניצול ב) החברה

הקבוצה נוהגת לממן את פעילותה , בהתאם למדיניות הקבוצה. בהתאמה, ח"מיליארד ש 2.9 - ח וכ"ש
. באמצעות קווי אשראי מתחדשים ומגייסת הון וחוב ארוך טווח מעת לעת בהתאם לתנאי השוק

כי לאור היקף המקורות , ר וקבעדירקטוריון החברה בחן את קיומו של הון חוזר כלכלי שלילי כאמו
אין בקיומו בכדי להצביע על בעיית נזילות בחברה , כמפורט לעיל, העומדים לרשות הקבוצה והחברה

   .או בקבוצה

במהלך תקופת הדוח החברה הציגה תזרים מזומנים חזוי בעקבות תזרים מזומנים שלילי מתמשך 
, 2013במרס  31יה הנפרדים של החברה ליום מפעילות שוטפת בצירוף הון חוזר שלילי על פי דוחות

, )דוחות תקופתיים ומיידיים(על פי תקנות ניירות ערך . 2013בספטמבר  30וליום  2013ביוני  30ליום 
החברה מחוייבת בגילוי טבלת השוואה לתזרים המזומנים החזוי כפי שהוצג בדוח  1970ל "תש

' המצורפת כנספח ג, לתזרים המזומנים בפועל 2013במרס  31הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה ביום 
  .לדוח הדירקטוריון

  

  תזרים מזומנים .3.7

מיליון  1,393 - ח לעומת כ"מיליון ש 1,218 -בכ 2013בשנת  םהמזומנים מפעילות שוטפת הסתכ םתזרי
כוללת רווח מהתרת עסקאות החלפת ריבית  2013הפעילות השוטפת בשנת . 2012בשנת ח "ש

תזרים המזומנים מפעילות . ח"מיליון ש 69 - ומטבעות בסך כולל נטו של כוהחלפת בסיס הצמדה 
כתוצאה ממכירת בתי , ח"מיליון ש 282 -בסך של כ  RSC -כלל דיבידנד מיוחד מ 2012שוטפת בשנת 

  .אבות
_________________________________________  

 264 -בסך נטו של כ, ול מלאי בניינים למכירה שמועד מימושו החזוי ארוך משנהח בניטר"מיליון ש 1,635 -הון חוזר חשבונאי שלילי בסך של כ 1
  .לדוח תאור עסקי החברה 18ראה גם סעיף , ח"מיליון ש
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 - החברה והחברות המאוחדות שלה מימנו את פעילותן באמצעות גיוסי הון בסך של כ 2013בשנת 
מיליון  4,667 -להמרה בסכום נטו של כבאמצעות הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב  ,ח"מיליון ש 1,025

ח ובאמצעות פרעון הלוואות "מיליון ש 392 - עסקאות גידור בסך של כ) קרן(באמצעות סילוק , ח"ש
תזרימי מזומנים אלה שימשו בעיקר לרכישת . ח"מיליון ש 148 -לזמן ארוך בסכום נטו של כ שניתנו
לפירעון הלוואות וקווי , ח"מיליון ש 887 - ן להשקעה ופיתוח נכסים חדשים בסכום נטו של כ"נדל

 -לתשלום דיבידנדים על ידי חברות הקבוצה בסך של כ, ח"מיליון ש 4,558 - אשראי בסכום נטו של כ
השקעות בניירות ערך ול ח"מיליון ש 1,323 -השקעות בחברות מוחזקות בסך של כ, ח"מיליון ש 996

  . ח"יליון שמ 265 - זמינים למכירה ופיקדונות בסכום נטו של כ

  

  תוכנית רכישה .3.8

החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב  2011בספטמבר  13ביום 
, 2013באוגוסט  26ולאחרונה ביום , כפי שעודכנה מעת לעת, בהתאם לתוכנית הרכישה. של החברה

תוקף  ..נ.ח ע"שיון מיל 100ל שהיקף ב החברה רשאית לרכוש אגרות חוב מהסדרות שבמחזור
בהתאם לשיקול דעתה , הרכישות מכוח התוכנית יבוצעו מעת לעת. 2014התוכנית עד לחודש אוגוסט 

 5.4 - ח זה רכשה החברה כ"וסמוך למועד פרסום דו 2013בדצמבר  31נכון ליום . של הנהלת החברה
תוכנית הרכישה ראו לפרטים נוספים אודות . אגרות חוב מכוח התוכנית האמורה. נ.ח ע"מיליון ש

 4מיום , )2011-01-273129: אסמכתא' מס( 2011בספטמבר  13דיווחים מיידיים של החברה מיום 
-2012-01: אסמכתא' מס( 2012באוגוסט  21ומיום ) 2012-01-006039: מספר אסמכתא( 2012בינואר 
  .)2013-01-127176: אסמכתא' מס( 2013באוגוסט  27ומיום  )215097

  
  בר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםדיווח בד .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
      

לקבוצה מדיניות של שמירה על רמת נזילות נאותה המאפשרת לה לנצל הזדמנויות עסקיות  )1
אשר פרוסים לאורך מספר רב של שנים וזאת גם בעתות של , בתחומי עיסוקה ולשרת חובותיה

  . במשברים בשוק ההון והחו
ן מניב אשר "פיתוח ורכישה של נדל, חברות הקבוצה מעסיקות מומחים מקומיים בתחום הניהול )2

  . מבצעים מעקב שוטף אחר התפתחויות בשווקים בהם פועלת הקבוצה
על מתאם גבוה ככל האפשר בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין , כבעבר, החברה שומרת )3

הנהלת החברה בוחנת את מאזן . ותם נכסיםהמטבע בו נלקחו ההתחייבויות בגין רכישת א
החברה , ככלל. ההצמדה באופן שוטף ומגיבה בהתאם להתפתחויות בשערי החליפין

למעט , משתדלת להחזיק את הונה העצמי במטבעות של השווקים השונים בהן היא פועלת
ת ובשיעורים דומים לשיעור הנכסים במטבע האמור מתוך סך הנכסים ותוך עריכה מע, ח"הש

הקבוצה מנהלת . לעת של עסקאות הגנה לצמצום החשיפה כאמור לשינויים בשערי מטבע חוץ
לפרטים בדבר היקף החשיפה של . ומגדרת בעיקר את הסכנות הכלכליות אליהן היא חשופה

אשר ) ח וריאל ברזילאי"ש, דולר קנדי, ב"דולר ארה, אירו(החברה לכל מטבע אליו היא חשופה 
ובדבר , ונלקחו הלוואות במטבעות השונים בסיס הצמדה ומטבעותהחלף  בגינו בוצעו עסקאות

ראה טבלה , 2013בדצמבר  31נכון ליום , היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ההחלף
  .ח הדירקטוריון"לדו' אהמצורפת כנספח 

התחייבויות הקבוצה מגויסות בשווקי הון שונים ובמכשירים שונים בהתאם לצורכי הקבוצה  )4
אשר בדרך , מ ארוך ובריבית קבועה"החברה מאמינה בגיוס חוב במח, ככלל. תנאי השווקיםו

וזאת על מנת לשמר גמישות פיננסית , מ קצר"כלל הינו חוב יקר יותר לעומת חוב בעל מח
הקבוצה משמרת תמהיל . מרבית ולהקטין את החשיפה לשינויים חדים בריבית המשתנה

לרבות באמצעות עסקאות החלף ריבית קבועה למשתנה , חלוקה בין ריבית משתנה לקבועה
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כאשר במכלול שיקולי החברה שיקול מרכזי הוא השאיפה לשמור על תמהיל שיתאים , וההיפך
לאסטרטגיה הניהולית הקשורה בעיקרה בתמהיל השוכרים ולסטאטוס הבניה של נכסים 

) תקופת שכירות(מ "שוכרים בעלי מח, להערכת החברה. מהטעמים המפורטים להלן, בפיתוח
לרוב פגיעים יותר בתקופות של שפל או ) מ ארוך"להבדיל משוכרי עוגן בעלי מח(קצר יחסית 

כי בתקופות אלה הריבית , החברה מעריכה, בהסתמך על ניסיון העבר. אי וודאות כלכלית
בתקופות משבר כלכלי נוהגים קובעי המדיניות לאמץ מדיניות (צפויה בדרך כלל לרדת 

). ארית מרחיבה באמצעות הורדת ריבית על מנת לעודד צמיחה מחודשת בכלכלות אלומוניט
בין היקף ) הגם שאינה התאמה מוחלטת(החברה שואפת לבצע התאמה מסוימת , ככלל, לכן

, הכנסותיה משוכרים בעלי מאפיינים כאמור לבין היקף החוב של הקבוצה בריבית משתנה
ם מסוג זה יתממשו תיהנה החברה מגמישות בתנאי כאשר ככל שהסיכונים הכרוכים בשוכרי

 .עקרון דומה מיושם לגבי נכסים בהקמה. הריבית ומשיעור הריבית הנמוך בתקופות מעין אלו
הנהלת החברה מעדיפה ליטול התחייבויות , עד למועד חתימת הסכמים מחייבים עם שוכרים

שרות בהסכמי שכירות כאשר עם ההתק(אשר מעניקה לחברה גמישות יתר , בריבית משתנה
  ).לרוב תעדיף החברה מימון בריבית בשיעור קבוע, היוצרים לקבוצה תזרים ודאי יחסית

  
  . לא חלו שינויים במדיניות ניהול סיכוני השוק 2013במהלך שנת  )5

  
לעניין טבלאות . לדוחות הכספיים 'ו37לדוחות בסיסי הצמדה ומצבת נגזרים פיננסיים ראה באור  .4.4

  .לדוח הדירקטוריון' הח רגישות ראה נספ
  

, ח כנגד"תוסף הש 2013בדצמבר  31ועד ליום  2013בינואר  1החל מיום  –שינויים בשערי מטבע חוץ  .4.5
 2.8% -כ, 7.0% - כ ,12.9% - כ האירו והריאל הברזילאי בשיעור של, הדולר האמריקאי ,הדולר הקנדי

 31ליום , ההון העצמי של החברהלגבי השפעת שינויים בשערי מטבע חוץ על  .בהתאמה, 18.6% -וכ
 31החל מיום , בנוסף. לדוחות הכספיים 'ו37לדוח הדירקטוריון ובאור ' אראה נספח , 2013בדצמבר 
והריאל האירו  ,ח כנגד הדולר האמריקאי"השפוחת , ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2013בדצמבר 

 הדולר הקנדיח כנגד "ופוחת הש ,בהתאמה, 0.4% -וכ 0.5% -כ, 0.5% - בשיעור של כהבריזלאי 
  . 4.8% -בשיעור של כ

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

מדד (עלה מדד המחירים לצרכן  2013בדצמבר  31ועד ליום  2013בינואר  1מיום ). פעילותה בישראל
שינויים במדד המחירים לצרכן על ההון העצמי של החברה לגבי השפעת . 1.9% - בשיעור של כ) ידוע

 31החל מיום , בנוסף. לדוחות הכספיים 'ו37בביאור , 2013בדצמבר  31ח בסיסי הצמדה ליום "ראה דו
 - בשיעור של כ )מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן ירד  ,ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2013בדצמבר 

%0.7.  
    

     :דיניותאמצעי פיקוח ומימוש המ .4.6
     

האחראים על ניהול סיכוני שוק בוחנים באופן שוטף ועל בסיס יומי את הצורך בעדכון פעולות 
והנהלת החברה דנה בנושאים מהותיים הקשורים בניהול , החברה בקשר עם ניהול סיכוני השוק

ו מגבלות לא נקבע, כמפורט לעיל, כאשר לאור מדיניות החברה בנושא(סיכוני שוק על בסיס שבועי 
הדירקטוריון מאשר את ההיבטים ). כמותיות קונקרטיות לפעילות האחראים על ניהול סיכוני השוק

שינוי המדיניות , ובאותו אופן(ח הדירקטוריון "בדו, המהותיים של מדיניות ניהול סיכוני השוק מדי רבעון
מקיים , עת לעתמ, כמו כן .)ידרוש את אישור הדירקטוריון, אם וככל שתהיה בעתיד, בנדון

  .הוא דן בסיכוני השוק של החברה בכללותה ובדרכי הטיפול בהם ןת בהונפרד ותהדירקטוריון ישיב
  

האחראים על נושא דיווח וניהול , ועד למועד אישור הדוחות הכספיים 2013בינואר  1בתקופה שמיום  .4.7
קיימו ) חברהל ומנהל הכספים הראשי של ה"ל החברה והמשנה למנכ"מנכ(סיכוני שוק בחברה 

ומקיימים דיונים שוטפים על בסיס שבועי בנושא החשיפה לסיכוני שוק ובהם שינויים בשערי מטבע 
דירקטוריון החברה דן בסיכונים האמורים ובמדיניות , בתקופה האמורה, בנוסף. חוץ ובשערי הריבית
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, 2013במרס  31ום לי, 2012בדצמבר  31בישיבות בהן אושרו הדוחות הכספיים ליום , החברה לגביהם
   .2013בדצמבר  31וליום  2013בספטמבר  30ליום  ,2013ביוני  30ליום 

    
ליום החברה למטבעות השונים  המיוחס לבעלי מניותהחשיפה הכלכלית של ההון  להלן התפלגות

  : 2012בדצמבר  31וליום  12013בדצמבר  31
  

  2013מבר בדצ 31                                              
  

  
  

  

  2012בדצמבר  31                                             
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________________  

  .ח הדירקטוריון"לדו' ראה נספח א 1

אירו
36%

דולר קנדי
31%

ב"דולר ארה
30%

ריאל ברזילאי   
3%ח  "וש

אירו
35%

דולר קנדי
33%

ב"דולר ארה
30%

ריאל ברזילאי  
ח"וש
 2%
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      היבטי ממשל תאגידי .5
      

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

  . החברתית שאושרה על ידי הנהלת החברה
הרווחה והבריאות במדינות , התרבות ,החינוך תרמה הקבוצה למגוון פעילויות בתחומי 2013בשנת   

   .ההשקעה החברתית הופנתה לתחום החינוךמרבית . בהן החברה פועלת
  

  ". מיזם לדרום"הראשונה המלאה של הייתה שנת הפעילות  2013שנת  –" לדרום"מיזם   .א
ח במערכות החינוך של יישובי "מיליון ש 6 - בשנה זו השקיעה החברה במיזם למעלה מ  

קרית , קרית גת, רהט, שדרות, נתיבות, אופקים, דימונה, ירוחם, מצפה רמון: הפריפריה בנגב בהן
 115 - הוענקו מלגות ל, במסגרת זו סייעה החברה בהקמה ושיפוץ של מרכזי צעירים. מלאכי וערד
 2,700 -בשנה זו כ. בתי ספר תיכוניים 10 -בתי ספר יסודיים ול 10 - ניתנה תמיכה ל, סטודנטים

  .  תלמידים הסתייעו בצורה ישירה מתמיכתה של גזית גלוב
הרשויות , התמיכה במערכות החינוך נעשית בשיתוף פעולה עם מחוז דרום של משרד החינוך  

לחברה התחייבות לסייע בפרויקטים חינוכיים במסגרת מיזם , כמו כן .קצועייםהמקומיות וגופים מ
אשר , )2014אוגוסט (ד "ח נוספים עד לתום שנת הלימודים תשע"מיליון ש 4.8 -זה בהיקף של כ

  .למועד פרסום הדוח חלקם בוצעו בפועל
  
ן שהוקם במרכז "החברה הקימה ותומכת במכון מחקר בתחום הנדל - ן "מכון גזית גלוב לנדל  .ב

  . הבינתחומי בהרצלייה
ן ומחירי הדיור "מימון נדל, דיור בר השגה: קיים המכון כנסים אקדמיים בתחומים 2013בשנת   

תמך במחקרים , המכון השיק מדד רבעוני חדש לקביעת שיעור העלייה במחירי הדיור. בישראל
ומה למכון על סך כולל של החברה התחייבה לתר. ן"אקדמיים והפעיל קורס מתקדם בניהול נדל

  .   2018מיליון דולר עד לשנת  2.9
     
, הבריאות, הקבוצה תומכת במגוון ארגונים חברתיים בתחומי הרווחה –תרומות לקהילה   .ג

בתקופת הדוח המשיכה החברה באימוץ . סביבהאיכות ההתפוצות ויהודי , סיוע לחיילים, התרבות
ובעמותת " אתגרים"תמכה בעמותת , "אמץ לוחם" גדוד סדיר של לוחמים במסגרת פרויקט

ובארגונים רבים נוספים וכן תמכה החברה בקייטנות קיץ לילדים ובני נוער " גדולים מהחיים"
  . ממשפחות שאין ידם משגת

חל גידול משמעותי  2013בשנת . בנוסף לתרומות מבצעים עובדי החברה פעילויות התנדבותיות  
  .   בדי החברהבהיקף שעות ההתנדבות של עו

  
בשנת כפול מסך התרומות  ,ח"ש מיליון 10.7 -כהסתכמו ל 2013סך תרומות הקבוצה בשנת   

2012.  
  

  גילוי בדבר המבקר הפנימי .5.2

  

  : המבקר הפנימי בתאגיד

מר נפתלין הינו . החל לכהן מר יצחק נפתלין כמבקר הפנימי של החברה 2012באוקטובר  31ביום 
  . מ"ם ושותף בחברת פאהן קנה ניהול בקרה בעבעל תואר בוגר במינהל עסקי

  

האם המבקר הפנימי הוא עובד החברה או אדם המעניק שירותי ביקורת פנימית מטעם גורם 
  :חיצוני

באמצעות חברת , המבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנימית במתכונת של נותן שירותים חיצוני
  .מ"פאהן קנה ניהול בקרה בע
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  :ימי בדרישות חוקיותעמידת המבקר הפנ

לחוק הביקורת  8לחוק החברות ובהוראות סעיף ) ב(146המבקר הפנימי עומד בדרישות סעיף 
  . הפנימית

  

  :החזקה בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה

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
להערכת החברה והמבקר הפנימי אין בכך בכדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי 

  .בחברה

  

  :בחברהתפקידים נוספים של המבקר הפנימי 

אין המבקר הפנימי מועסק על ידי החברה או מעניק לה , 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
  .ברות וגופים שוניםלח' 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"בקר הפנימי הינו מנכהממונה הארגוני על המ

  
  :תוכנית העבודה של המבקר הפנימי

מבוססת על סקר סיכונים שנערך במחצית  2013תוכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי לשנת 
בתוכנית הובאו בחשבון הנושאים שנבדקו וצפויים להיבדק לאורך השנים על . 2012השנייה של שנת 

תוכנית העבודה נקבעה בשיתוף ועדת הביקורת של הדירקטוריון . יםשנ 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 , ים ודחיפותםוסדר הקדימות של הנושאים הינו על פי חשיבות הנושא, ל"ובחו

  .סטייה מתוכנית העבודה אפשרית באישור ועדת הביקורת. בהמלצת המבקר הפנימי, ועדת הביקורת

  

  :על ידי המבקר הפנימי 2013בחינת עסקאות מהותיות של החברה במהלך שנת 

עלי שליטה לרבות עסקאות עם בעלי עניין וב, 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
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גזית , Promed, פיתוחגזית  -ל פעילות החברות הפרטיות ערך המבקר הפנימי ביקורת ע 2013בשנת 
  . זאת בהתאם לתוכנית עבודה שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה, רמניה וגזית ברזילג

  
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"רהבא( ,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 
בביקורת  לאומיתהמוסמכים הרלוונטיים של החברות והם פועלים בהתאם לתקינה המקצועית הבינ

, א"חברה מאוחדת של החברה הנסחרת בבורסת ת, עניין הביקורת הפנימית בקבוצת דוריל. פנימית
 –ב "הרי שאלה פועלות בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית התשנ, וחברות מאוחדות שלה

בביקורת פנימית באמצעות  לאומיתות ובהתאם לתקינה המקצועית הבינהוראות חוק החבר, 1992
  .מבקר פנים אחר

  

  :העסקת המבקר הפנימיהיקף 

בוצעה  2013בשנת . 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 1,600- כ  ביקורת פנימית בישראל  

  
טיות של החברה מחוץ ביקורת פנימית בחברות בנות פר

  שעות 800- 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 . 2012שעות ביקורת פנימית בשנת  2,350 - לעומת כ, 2013

רשאית ועדת , ועם הדיונים בדוחות הביקורת השונים, 2013שנת  במובן זה שלאורך, הפנימי הינו גמיש
הביקורת להתיר למבקר הפנים להגדיל את היקף שעות הביקורת כפי שנקבע מלכתחילה בתוכנית 

  . הביקורת השנתית

  

  :התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת

למיטב ידיעת . יים המקובלים לביקורת פנימיתהביקורת נערכת על פי התקנים המקצועיים הבינלאומ
  .המבקר הפנימי עמד בדרישות שנקבעו בתקנים האמורים, החברה

  

  :גישה חופשית למבקר הפנימי

, לעניין מידע ומסמכים של החברה ושל חברות בנות פרטיות של החברה בישראל ומחוץ לישראל
  . לרבות נתונים כספיים, ידים כאמורלמבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית למערכות המידע של התאג

  
  :דוחות המבקר הפנימי

ואשר בהם דנה ועדת , המועדים בהם הוגשו דוחות בכתב על ממצאי המבקר הפנימי לועדת הביקורת
  :ל"הביקורת בדוחות הנ

" עסקאות עם בעלי עניין"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2013בחודש אפריל     .א
  .בחברה

  .בחברה" עסקאות מהותיות"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2013בחודש אפריל   .ב
יישום המלצות בדוח ביקורת "הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2013בחודש אפריל     .ג

  .ב"בחברת פרומד ארה" ניהול נכסים
  .בחברה" שכר עובדים"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2013בחודש אוגוסט   .ד
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בחברת גזית " אמצעי תשלום אבטחת"הגיש המבקר דוח ביקורת בנושא  2013גוסט בחודש או    .ה
  .פיתוח

" מימון והלוואות, סקר ניהול כללי"הגיש המבקר דוח ביקורת בנושא  2013בחודש אוגוסט   .ו
  .בחברת גזית גרמניה

יישום המלצות בדוח ביקורת "הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2013בחודש אוגוסט   .ז
  .בחברה" רי הוצאות לנושאי תפקידים ומנהלים בכיריםהחז

" שכר עובדים וניהול נכסים"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2013בחודש נובמבר     .ח
  .בחברת גזית ברזיל

בחברת גזית " שכר עובדים" הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא 2013בחודש נובמבר   .ט
  .פיתוח

  . בחברה" אכיפה פנימית"בקר הפנימי דוח ביקורת בנושא הגיש המ 2013בחודש נובמבר     .י
החזרי הוצאות לנושאי תפקידים "הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2013בחודש דצמבר     .יא

  .בחברה" ומנהלים בכירים
בחברת " סקר ניהול כללי"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2013בחודש דצמבר     .יב

  .ב"פרומד ארה
  .בחברה" עדכון -סקר סיכוני בקרה "הגיש המבקר הפנימי  2013 בחודש דצמבר  .יג
  

 22, 2013באפריל  30ועדת הביקורת דנה בדוחות האמורים לעיל במהלך ישיבותיה בתאריכים 
  .2014בינואר  20- ו 2013בנובמבר  17, 2013באוגוסט 

  

. גזית פיתוחב" קטניהול פרוי"ערך המבקר דוח ביקורת בנושא , 2013במהלך הרבעון האחרון לשנת 
  .2014דוח ביקורת זה צפוי לעלות לדיון בועדת הביקורת ברבעון הראשון לשנת 

  
  הערכת דירקטוריון החברה את פעילות המבקר הפנימי

אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותוכנית עבודתו הינם סבירים , לדעת דירקטוריון החברה היקף
  .את מטרות הביקורת הפנימית בחברה ויש בהם כדי להגשים, בנסיבות העניין

  

  תגמול המבקר הפנימי

המבקר מקבל את שכרו על בסיס שעות העבודה המושקעות בפועל בביצוע המטלות בהתאם 
אין בתגמול , להערכת החברה. לתקציב אשר מאושר מראש על ידי ועדת הביקורת של החברה
  .הפנים האמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול הדעת המקצועי של מבקר

  

  שכר טרחה רואי חשבון מבקר .5.3

  ).Ernst & Young(קוסט פורר גבאי את קסירר : רואי החשבון של התאגיד

שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים את דוחותיה הכספיים של החברה וחברות מאוחדות של 
  :כדלקמן, החברה הסתכם

  

וכן גזית  של החברההחברה וחברות בבעלותה המלאה (בישראל   "Ernst & Young"משרד   .א
  :)*פיתוח

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     
    2013  2012  2013  2012  
  שעות  ח"אלפי ש    
  13,796   19,801   4,140  5,818  שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות  
  3,881   3,386   2,658  1,988  שכר ייעוץ ושירותי מס  
    6,798  7,806  כ"סה  

          

הנתונים כוללים את שכר הטרחה והשעות בגין חברות בבעלותה המלאה  2013משנת  החל*      
בגין , כמו כן). Gazit Canada Inc ,Gazit 2003 Inc ,Gazit America(של החברה בקנדה 

הנתונים כוללים , וגרמניה) MGN ,ProMed(ב "חברות בבעלותה המלאה של החברה בארה
  .2013את שכר הטרחה והשעות בגין ביקורת 
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      ):EQY - ו *ב"בארה חברות בבעלותה המלאה של החברה( ב"בארה  "Ernst & Young"משרד   .ב

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     
    2013  2012  2013  2012  
  שעות  ח"אלפי ש    
  12,430   8,697   6,800  5,057  שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות  
  1,200   1,000   717  590  שכר ייעוץ ושירותי מס  
    -  689  שכר אחר  

    7,517  6,336  כ"סה

  

  .לעיל' לגבי חברה בבעלותה המלאה של החברה ראה סעיף א* 

  
  :                   (CTY)בפינלנד  "Ernst & Young"משרד   .ג

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     
    2013  2012  2013  2012  
  שעות  ח"אלפי ש    
  3,320   3,735   1,968  1,913  י ביקורת ונלוותשכר בגין שרות  
  300   106   246  48  שכר ייעוץ ושירותי מס  
    246  909  שכר אחר  

    2,460  870,2  כ"סה  

  

         ):*בבעלותה המלאה של החברה ותחבר(בגרמניה   "Ernst & Young"משרד    .ד

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     
    2013  2012  2013  2012  
  שעות  ח"אלפי ש    
  973   220   375  129  שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות  
  49   -   49  -  שכר ייעוץ ושירותי מס  
    424  129  כ"סה  

    

  .לעיל' ראה סעיף א*    

  
      : )FCR -ו *Gazit Canada Inc., . ,Gazit 2003 Inc Gazit America(בקנדה  "Ernst & Young"משרד   .ה

  בדצמבר 31שנסתיימה ביום  לשנה    
    2013  2012  2013  2012  
  שעות  ח"אלפי ש    
  7,787   9,477   2,737  3,730  שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות  
  300   344   581  517  שכר ייעוץ ושירותי מס  
    105  -  שכר אחר  

    3,318  4,247  כ"סה  

    

  .לעיל' ראה סעיף א  Gazit Canada Inc ,Gazit 2003 Inc ,Gazit America Incלגבי *    
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  :בברזיל "Ernst & Young" משרד   .ו

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     
    2013  2012  2013  2012  
  שעות  ח"אלפי ש    
  372   870   241  283  שכר בגין שרותי ביקורת ונלוות  
    -  44  שכר אחר  

    241  327  כ"סה  

  

החשבון המבקר של החברה נקבע על בסיס שעות בהתאם לתעריפים ומסגרת  שכר טרחת רואה
  . שעות המאושרים על ידי הדירקטוריון

  
     תגמול עובדים בכירים   .6

      
ראה תקנה , על ידי החברה וחברות מאוחדות, 2013לפרטים בדבר תגמול נושאי משרה ובעלי עניין בשנת 

  . ח התקופתי"לדו' בפרק ד 21
  

לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת , אישרה האסיפה הכללית של החברה 2013מבר בחודש ספט
לחוק  20' תיקון מסוזאת בהתאם להוראות , אימוץ מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, התגמול שלה

 משנים, המנהל הכללימדיניות התגמול תחול על . )"מדיניות התגמול": להלן ( 1999 –ט "תשנ, החברות
לרבות אלה הממלאים תפקיד אקזקוטיבי בחברה , וכן על דירקטורים בחברה, לים"למנהל הכללי וסמנכ

לפרק תיאור  17.2לפרטים בדבר מדיניות התגמול של החברה ראה סעיף  ).למעט בעלי השליטה בחברה(
  .עסקי החברה

  

 21כמפורט בתקנה ח לבעלי עניין ולנושאי משרה של החברה "התגמולים בשנת הדו, להערכת החברה
כפי שאושרה כאמור על , תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה, ח התקופתי"בחלק הרביעי לדו

  .ולפיכך הינם הוגנים וסבירים, ידי הארגונים של החברה
  

המסקנות דלעיל הן תוצאה של הדיונים אשר התקיימו בועדת התגמול ובדירקטוריון החברה בישיבות בהן 
 21בישיבות האמורות הוצגו נתוני התגמול בהתאם לתקנה . 2013שרו הדוחות הכספיים לשנת נדונו ואו

אשר הועברו לחברי , 1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ולתוספת השישית לתקנות ניירות ערך 
אמורה ונדונו בהן תנאי התגמול של כל אחד מנושאי המשרה המנויים בתקנה ה, הדירקטוריון מבעוד מועד

שאינם  לויןו, קפוטו, ה אולסון"למעט תנאיהם של ה, ביחס להוראות מדיניות התגמול של החברה בנפרד
בהיותן חברות זרות ציבוריות , אשר, ATR - ו EQY וחזקותנושאי משרה של החברה אלא של החברות המ

העצמאיים שלהן את  דנות ומאשרות באורגנים, בהתאמה, וינהת בבורסה של ניו יורק ובבורסה של והנסחר
לגבי כל אחד מנושאי המשרה בחברה , כאמור, הדיון בנושא זה נעשה. תנאי התגמול של נושאי המשרה בהן

 2012אשר בחודש ינואר , למעט ביחס לחברי הדירקטוריון שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה, בנפרד
כללים (בוע בתקנות החברות האסיפה הכללית של החברה אישרה כי יוענק להם גמול יחסי בהתאם לק

  . 2000 –ס "תש, )בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני
  

הרי שעל , מר דורי סגל, ר דירקטוריון החברה"ולסגן הפעיל ליו, מר חיים כצמן, ר דירקטוריון"בכל הנוגע ליו
ר "כיוממשיכים מר כצמן ומר סגל בתפקידיהם , הסתיימו הסכמי העסקה עמם 2011אף שבחודש נובמבר 

אך ללא קבלת שכר , בהתאמה, ר דירקטוריון החברה"פעיל של דירקטוריון החברה וכסגן פעיל ליו
ועל כן האורגנים של החברה לא נדרשו לקיים דיון בנוגע , )או מחברה בבעלותה המלאה(מהחברה 
וריות זרות ח מכוח תגמול במזומן ובניירות ערך בחברות ציב"לגבי הסכומים אשר נזקפו בשנת הדו. לשכרם

נדונים ) ה כצמן וסגל"לרבות עבור ה(הרי שתגמולים כאמור , המאוחדות בדוחות הכספיים של החברה
על פי הדינים החלים עליה , ומאושרים על ידי האורגנים העצמאיים של כל חברה ציבורית מאוחדת כאמור

  . במדינת מושבה
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     גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד   .7
     

     נוסף ואירועים לאחר תאריך הדיווח מידע .7.1
  
לדוחות  40ראה באור , מיליון דולר קנדי 300 -בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .א

   .הכספיים
  

   אומדנים חשבונאיים קריטיים .7.2
  .לדוחות הכספיים' ב2ראה באור 
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  פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור .8
  

  :כמפורט בטבלה להלן, סדרות של אגרות חוב סחירות שהנפיקה החברה  10קיימות במחזור  2013בדצמבר  31ליום   .א
  

  מועד הנפקה
במועד . נ.ע

  ההנפקה

אגרות . נ.ע
החוב 

במחזור 
ליום 

/13/1231   

אגרות.נ.ע
החוב 

שבמחזור 
בתוספת 

הפרשי הצמדה 
ליום 

/13/1231  

סך הריבית 
הצבורה ליום

/13/1231  

ות יתרה בדוח
הכספיים ליום 

/13/1231  

שווי בורסאי 
ליום 

/13/1231  
סוג הריבית 
  מועדי תשלום הריבית  מועדי תשלום הקרן  ושיעורה

  בסיס ותנאי הצמדה
  )ריבית+קרן(

      ח"מליוני ש  ח"אלפי ש    

  ביוני 30משולמת אחת לשנה ביום    2007תשלומים שווים החל מחודש יוני  11  6.5%קבועה   174.9  158  5.1  156.8    218,656  717,953  )1( 2002מאי  )'סדרה א(אגרות חוב 
הקרן והריבית צמודות לדולר 

  ב"ארה

  148.9  149  -  148.6    )2(170,361  )2(350,000   2004מאי  )'סדרה ב(אגרות חוב 
 6 -אירובור ל
  2014תשלומים שנתיים שווים החל מחודש דצמבר  3  2%+ חודשים 

ביוני  30ם בשנה בימים משולמת פעמיי
  הקרן והריבית צמודות לאירו  בדצמבר 31 -ו

  4.95%קבועה   1,251.8  1,115  -  1,112.6    894,109  1,300,000  )3( 2005אפריל  )'סדרה ג(אגרות חוב 

התשלומים  7 - כל אחד מ( 2011תשלומים שנתיים החל מחודש יוני  8
שיעור של והתשלום האחרון ב 10%הראשוניים יהיה בשיעור של 

30%(  
ביוני  30משולמת פעמיים בשנה בימים 

  בדצמבר 31 -ו
הקרן והריבית צמודות לעליה 

  במדד המחירים לצרכן

  5.1%קבועה   2,927.7  2,466  94.5  2,459.2    2,069,048  2,069,048  )4( 2006ספטמבר  )'סדרה ד(אגרות חוב 
יים התשלומים הראשונ2(2019תשלומים שנתיים החל מחודש מרס3

  במרס 31משולמת אחת לשנה ביום   )40%והתשלום האחרון בשיעור של  30%בשיעור של 
הקרן והריבית צמודות לעליה 

  במדד המחירים לצרכן

  543.8  545  -  555.6    555,569  574,052  )5( 2007יולי  )'סדרה ה(אגרות חוב 
 6 -ריבית תלבור ל

  2017מבר תשלומים שווים בחודשים יוני ודצ 2  0.7%+ חודשים  
ביוני  30משולמת פעמיים בשנה בימים 

  ללא הצמדה  בדצמבר 31 -ו

  6.4%קבועה   624.1  565  -  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 31משולמת אחת לשנה ביום   2016

  5.3%קבועה   1,630.0  1,444  -  1,439.0    1,223,093  1,439,826  )7( 2008ינואר  )'סדרה ט(ות חוב אגר

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   1,068.0  861  13.6  832.3    734.802  734,802  )8( 2009פברואר   )'סדרה י(אגרות חוב 

בשנה מהקרן כל אחד המשולמים פעמיים1%תשלומים שווים של10
 30וביום  2019עד  2015במרס של כל אחת מהשנים  31ביום 

) 90%(יתרת הקרן . 2018עד  2014בספטמבר של  כל אחת מהשנים 
  2019בספטמבר  30תשולם בתשלום אחד ביום 

במרס  31משולמת פעמיים בשנה בימים 
בספטמבר של כל אחת מהשנים  30 -ו

  2019ועד  2010
 הקרן והריבית צמודות לעלייה

  במדד המחירים לצרכן

  5.35%קבועה   3,195.0  2,961  37.1  2,750.8    2,653,181  2,653,181  )9( 2011ספטמבר  )'סדרה יא(אגרות חוב 

בשיעור2018תשלומים כאשר התשלום הראשון בחודש ספטמבר5
 15%בשיעור של  2020תשלום שני בחודש ספטמבר , 10%של 

-2022דש ספטמבר בשנים הרביעי והחמישי בחו, 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   455.6  446  3.2  451.4    451,379  451,379   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  30משולמת פעמיים בשנה בימים 
  בדצמבר 31 -ו

צמודות לעלייה הקרן והריבית 
  במדד המחירים לצרכן

  

)1(  
  

בינואר 29ל הורחבה בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים מיום "נהסדרה ה. 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 
בהנפקה פרטית מחודש, )'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 227שבהן הונפקו , 2005בהנפקות פרטיות נוספת למשקיעים מוסדיים מחודש פברואר , )'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 90שבה הונפקו , 2004

  ).'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 9.7שבה הונפקו  2005אוגוסט 
 .אגרות חוב.נ.ח ע"מיליון ש350אז הונפקו,2004במאי16הונפקו על פי תשקיף החברה מיום) 'סדרה ב( אגרות חוב  )2(
)'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש75הנפיקה החברה לציבור, על פי התשקיף האמור של החברה,כמו כן.2005במאי10וםנרשמו למסחר בבורסה על פי תשקיף מי) 'סדרה ג(אגרות החוב .בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים,)'סדרה ג(אגרות חוב. נ.ח ע"מיליון ש425הנפיקה החברה 2005בחודש אפריל   )3(

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  2006בחודש יולי ). 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 450יחד עם כתבי אופציה לעוד , נוספות באותם תנאים
  ).'ג סדרה(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 448 -לכ) 'סדרה ג(מיליון כתבי אופציה  4.5 - מומשו כ 2005במהלך שנת ") 2006תשקיף : " להלן 2007ובחודש דצמבר 

ח"מיליון ש 400, .נ.עח "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 2012דש ינואר בחו). 'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 178 -על דרך של הרחבת סדרה כ, 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 300 -ו. נ.ע

  ).'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 185 -הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים על דרך של הרחבת סדרה כ
ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף  מדף"על פי דו. נ.ח ע"מיליון ש 74.1 -הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה כ2009בחודש דצמבר.2006פי תשקיףח הצעת מדף שפורסם על"על פי דו)'סדרה ה(נ אגרות חוב.ח ע"מיליון ש500אז הונפקו,2007הונפקו לראשונה בחודש יולי) 'סדרה ה(אגרות חוב   )5(

  ").2008תשקיף : "להלן, 2008כפי שתוקן בחודש אוקטובר ( 2008מחודש מאי 
- ו. נ.ח ע"מיליון ש 210, .נ.ח ע"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(חוב אגרות , בהתאמה, .נ.ח ע"מיליון ש 292.3
על פי) 'סדרה ט(אגרות חוב .נ.ח ע"מיליון ש140ה החברה על דרך של הרחבת סדרה הנפיק2008בחודש פברואר.2006שפורסם על פי תשקיף2007ח הצעת המדף מחודש דצמבר"על פי דו)'סדרה ט(אגרות חוב.נ.ח ע"מיליון ש590אז הונפקו2008הונפקו לראשונה בחודש ינואר) 'סדרה ט(אגרות חוב   )7(

הנפיקה החברה על 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"מיליון ש 123.5 -הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה כ 2009ודצמבר  2009בחודשים מאי . 2006ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף "דו
  .2010על פי דוח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף מדף מחודש מאי ) 'סדרה ט(אגרות חוב , .נ.ח ע"מיליון ש 431 -דרך של הרחבת סדרה כ

בתקופה שממועד ההנפקה. 2008ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף"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(
.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  20לראשונה ועד ליום 

  ).'סדרה י(אגרות חוב 
עד ליום. 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   )9(

ח"מיליון ש 60 -מיליון כתבי אופציה לכ 0.6עד ליום הפקיעה מומשו . 2012, ביוני 14הניתנים למימוש עד ליום ) 'סדרה יא(מיליון כתבי אופציה  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 -הפקיעה מומשו כ
.נ.ח ע"מיליון ש 308 - וכ. נ.ח ע"מיליון ש 731- כ השלימה החברה הנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה 2013בחודשים יוני ודצמבר ). 'סדרה יא(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 883 -השלימה החברה הנפקה למשקיעים מוסדיים על דרך של הרחבת סדרה כ 2012בחודש דצמבר ). 'סדרה יא(אגרות חוב . נ.ע

  . בהתאמה, )'סדרה יא(אגרות חוב 
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  פרטים בדבר נאמנים לאגרות החוב של החברה   .ב

  דואר אלקטרוני  פקס  כתובת הנאמן  איש קשר אצל הנאמן  נאמן    
          fin.co.il-TsiliN@clal  03-6274849  תל אביב, 37דרך מנחם בגין   צילי נווה  מ"בע 2007כלל פיננסים נאמנויות   )'סדרה א(אגרות חוב   
          lfin.co.i-TsiliN@clal  03-6274849  תל אביב, 37דרך מנחם בגין   צילי נווה  מ"בע 2007כלל פיננסים נאמנויות   )'סדרה ב(אגרות חוב   
        gluftig@zahav.net.il  03-6374344  תל אביב, 48מנחם בגין   גיורא לושטיג  *) מ"משמרת חברה לשירותי נאמנות בע  )'סדרה ג(אגרות חוב   
         law.co.il-avnon@oao  03-5271736  יבתל אב, 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  )'ו סדרה(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"בע אורורה פידלטי חברה לנאמנות  )'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   

  .מ"מ במקום יובנק חברה לנאמנות בע"את מינוי של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע) 'סדרה ג(בתקופת הדוח אישרו מחזיקי אגרות החוב   (*)
  

  
  להלן פרטים אודות דירוג אגרות החוב שבמחזור  .ג

    

  מועד הנפקה

   lotS&P Maaדרוג 
בסמוך למועד 

  ההנפקה

דירוג מידרוג 
בסמוך למועד 

  ההנפקה
למועד   S&P Maalotדירוג 

  (*)ח התקופתי"אישור הדו

דירוג מידרוג למועד 
ח "אישור הדו
  (*)התקופתי

ח המיידי אודות "תאריך ואסמכתא של הדו
  (**)  S&P Maalotהדירוג העדכני של 

ח המיידי אודות "תאריך ואסמכתא של הדו
  (**)דירוג העדכני של מידרוג ה

  
        A+      -  AA-/ Stable          Aa3/ Stable   2002מאי   )'סדרה א(אגרות חוב 

24/12/2013  
  2013-01-106102: אסמכתא

24/12/2013  
  2013-01-106567: אסמכתא

  
         AA-           Aa3           AA-/ Stable          Aa3/ Stable   2004מאי   )'סדרה ב(אגרות חוב 

24/12/2013  
  2013-01-106102: אסמכתא

24/12/2013  
  2013-01-106567: אסמכתא

  
        AA        Aa3           AA-/ Stable         Aa3/ Stable   2005אפריל   )'סדרה ג(אגרות חוב 

24/12/2013  
  2013-01-106102: אסמכתא

24/12/2013  
  2013-01-106567: אסמכתא

  
        AA       Aa2           AA-/ Stable         Aa3/ Stable   2006ספטמבר   )'סדרה ד( אגרות חוב

24/12/2013  
  2013-01-106102: אסמכתא

24/12/2013  
  2013-01-106567: אסמכתא

  
        AA/Stable     Aa2             AA-/ Stable         Aa3/ Stable   2007יולי   )'סדרה ה(אגרות חוב 

24/12/2013  
  2013-01-106102: אסמכתא

24/12/2013  
  2013-01-106567: אסמכתא

  
       AA/Negative      Aa2           AA-/ Stable        Aa3/ Stable   2006דצמבר   )'סדרה ו(אגרות חוב 

24/12/2013  
  2013-01-106102: אסמכתא

24/12/2013  
  2013-01-106567: אסמכתא

  
        AA/Stable      Aa2       AA-/ Stable        Aa3/ Stable    2008ינואר   )'סדרה ט(אגרות חוב 

24/12/2013  
  2013-01-106102: אסמכתא

24/12/2013  
  2013-01-106567: אסמכתא

  
      AA/Stable      Aa2       AA-/ Stable         Aa3/ Stable  2009פברואר   )'סדרה י(אגרות חוב 

24/12/2013  
  2013-01-106102: אסמכתא

24/12/2013  
  2013-01-106567: אסמכתא

  
        A+/Positive      Aa3       AA-/ Stable         Aa3/ Stable  2011ספטמבר   )'סדרה יא(אגרת חוב 

24/12/2013  
  2013-01-106102: אסמכתא

24/12/2013  
  2013-01-106567: אסמכתא

  
        AA-/Stable     Aa3       AA-/ Stable         Aa3/ Stable  2013אוקטובר   )'סדרה יב(אגרת חוב 

24/12/2013  
  2013-01-106102: אסמכתא

24/12/2013  
  2013-01-106567: אסמכתא

  ).האמורים חלו על כל סדרות אגרות החוב שהיו במחזור במועד הדירוגכל דירוגי הביניים (בין מועד הנפקת סדרות החוב ועד למועד הסמוך לאישור הדוח התקופתי נקבעו דירוגים נוספים לסדרות דלעיל בתאריכים המפורטים בטבלה להלן   (*)
  .  הדוחות המיידים הכלולים בעמודה זו מובאים בזאת על דרך ההפנייה  (**)
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     פרטים  בדבר היסטוריית דירוג האשראי  .ד

  S & P Maalot     מידרוג  

  דירוג  תאריך  דירוג  תאריך  

  29/04/03  A+ 25/10/04  Aa3 

  21/01/04  AA- 6/02/05  Aa3 

  10/05/04  AA- 14/04/05  Aa3 

  14/12/04  AA- 19/05/05  Aa3 

  3/02/05  AA- 21/11/05  Aa2 

  15/05/05  AA 17/05/06  Aa2 

  31/05/06  AA 11/06/06  Aa2 

  10/09/06  AA 10/09/06  Aa2 

  29/10/06  AA 21/11/06  Aa2  אופק נבנה  

  20/11/06  AA/Negative 13/12/06  Aa2  אופק נבנה  

  7/12/06  AA/Negative 28/02/07  Aa2 יציב  

  28/02/07  AA/Stable 10/07/07  Aa2 יציב  

  18/06/07  AA/Stable 20/12/07  Aa2 יציב  

  11/10/07  AA/Stable 7/01/08  Aa2 יציב  

  23/03/08  AA/Stable 23/03/08  Aa2 יציב  

  3/08/08  AA-/Stable 9/09/08  Aa3 יציב  

  12/02/09  AA-/Negative 15/02/09  Aa3 יציב  

  03/05/09  A+/Negative 09/07/09  A1 שלילי  

  26/11/09  

1/7/10  

A+/Negative 

A+/Stable 

29/11/09  

12/04/10  

A1 שלילי  

A1 יציב  

  2/8/11  A+/Positive 19/5/11  Aa3 יציב  

  25/8/11  A+/Positive 25/8/11  Aa3 יציב  

  23/1/12  A+/Positive 23/1/12  Aa3 יציב  

  15/5/12  A+/Stable 06/5/12  Aa3 יציב  

  12/12/12  A+/Stable 13/12/12  Aa3 יציב  

  13/5/13  AA-/Stable 3/6/13  Aa3 יציב  

  3/6/13  AA-/Stable 24/10/13  Aa3 יציב  

  24/10/13  AA-/Stable 24/12/13  Aa3 יציב  

  24/12/13  AA-/Stable     
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עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי  2013מהלך שנת וב 2013בדצמבר  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(בטוחות לאגרות החוב   .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
נות של אגרות החוב התנאים שנקבעו בשטר הנאמ. ח"מליון ש 1,127 - נו כיה 2013בדצמבר  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

  .התקופתי ח"מצורפים כנספח לדו, 2013בדצמבר  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
  . בקשר לסמכות החברה להנפיק תעודות התחייבות נוספותשעבודים נוספים על נכסי החברה או 

, )'סדרה ג(על פי כל אחת מסדרות אגרות החוב  2013בדצמבר  31סך התחייבויות החברה נכון ליום   .ח
, )'סדרה יא(ואגרות החוב ) 'סדרה י(אגרות החוב ) 'סדרה ט(אגרות החוב , )'סדרה ד(אגרות החוב 

מסך התחייבויות  5% -מהוות למעלה מ, )י הנפרד של החברהכפי שהן מוצגות בדוח הכספ(בנפרד 
  .כפי שהן מוצגות בדוחות כאמור ועל כן  עשויות להיחשב מהותיות, החברה

והנפקה לראשונה של אגרות  בדרך של הרחבת סדרה) 'סדרה יא(לפרטים בדבר הנפקות אגרות חוב   .ט
  .םלדוחות הכספיי' ב20ראה ביאור , 2013בשנת , )'סדרה יב(חוב 

את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב  S&P Maalot העלתה חברת דירוג 2013, במאי 13ביום   .י
  .אופק הדירוג ליציב עם +ilA -מ  ilAA-  דירוג רמתלשל החברה שבמחזור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          2014, במרס 25

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

  2013בדצמבר  31מידע נוסף בדבר חשיפה מטבעית ליום 
  

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

הטבלה האמורה מציגה את מצבת הנכסים ואת מצבת ההתחייבויות שבמאזן . 2013בדצמבר  31נכון ליום , ההחלף
על , בהתאמה, ותיהואת שיעורם מסך נכסי החברה ומסך התחייבוי ))1(במטבע המקור ובשקלים חדשים(החברה 

במטרה , ה באמצעות עסקאות החלף מטבעואת סך ההתאמות הפיננסיות שמבצעת החבר, )2(יבסיס איחוד יחס
, כפי שעולה מהטבלה). בהיבט המטבעי(להרכב מצבת הנכסים , ככל האפשר, שהרכב ההון העצמי יתאים

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

  

דולר   ח"ש   הנתונים מוצגים במיליונים
  ריאל דולר קנדי  אירו  ב"רהא

 ברזילאי
כ "סה
  ח"בש

   -    334     3,317     2,999     2,320    3,074   מצבת נכסים במטבע מקור
    36,783    491     10,826     14,339     8,053    3,074    ח"מצבת נכסים בש

   100    1    30    39    22   8    מסך הנכסים %
   -    -     1,691     1,419     1,268    10,681   מצבת התחייבויות במטבע מקור

   -    159    687    825    176  )7,642(עסקאות החלף מטבע במטבע מקור
   -    159     2,378     2,244     1,444    3,039   מצבת התחייבויות במטבע מקור

ח בהתאמה "מצבת התחייבויות בש
    26,778    234     7,762     10,731     5,012     3,039    לעסקאות החלף

   100    1    29    40    19   11    ההתחייבויות %
   -    175    939    755    876   35   כ הון עצמי במטבע מקור"סה
    10,005    257     3,064     3,608     3,041   35   3ח"כ הון עצמי כלכלי בש"סה
   100    3    31    36    30   -    מסך ההון העצמי %

  .2013בדצמבר  31י שערי חליפין ליום על פ 1
אלא בהתאם לשיעורי ההחזקה של החברה בכל אחת , הצגת מאזן החברה באיחוד יחסי אינה מבוצעת על פי כללי חשבונאות מקובלים  2

  . מהחברות המאוחדות באותו המועד

  .להשקעה ן"מייצג את ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול מסים נדחים בגין שערוך נדל  3
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  ח הדירקטוריוןלדו' נספח ב

  תמצית הערכת שווי
  

של )) Purchase Price Allocation )PPA( ביצעה החברה עבודה בדבר הקצאת מחיר רכישה 2013במהלך הרבעון השלישי לשנת 
ATR ,מיליון מניות נוספות של  20.4 - בגין רכישת כATR , השוויהערכת : "להלן(לדוחות הכספיים  5'ג9ראה באור.("  

 - ל"התש) דוחות תקופתיים ומיידים(לתקנות ניירות ערך ' ב8בהתאם לתקנה , החברה בחנה את הדרישה לצירוף הערכת השווי
הרווח , בהתאם לבחינה זו. )2014כפי שעודכנה בחודש מרס ( של רשות ניירות ערך 105-23ולפי עמדה משפטית מספר  1970

 5% -אך נמוך מ 2013בשנת מהרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה  10% -וה משנוצר לחברה כתוצאה מהערכת השווי גב
. ולפיכך החברה לא נדרשת לצרף את הערכת השווי, 2013, בדצמבר 31מההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 

  :להלן תמצית הערכת השווי

להערכת החברה לא חלו . יום למועד פרסום דוח תקופתי זה 90 -של הערכת השווי קדם ביותר מתאריך התוקף   *)
  .עם הערכת השווי שיש בהם לשנות את מסקנותיהשינויים מהותיים בקשר 

המזוהים בניכוי שווי  לצורך קביעת חלק החברה בשווי הנכסים PPA  זיהוי נושא ההערכה  .1

  .ATRההתחייבות המזוהות של 

  2013באוגוסט  29  *)תאריך התוקף/מועד ההערכה  .2

שווי נושא ההערכה בספרי החברה   .3
  )תמורה ששולמה בגין המניות(

  ).ח"מיליון ש 417 -כ(מיליון אירו  87.8

  ).ח"ן שמיליו 590 -כ(מיליון אירו  124.3  שווי נושא ההערכה שנקבע בהערכה  .4

זיו האפט היא חלק מרשת "). זיו האפט: "להלן(מ "זיו האפט ייעוץ וניהול בע  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

הערכות שווי של , )כלכליות וחשבונאיות -Due Diligence(אותות בדיקות נ

  .מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

החברה העניקה למעריך השווי  .לא קיימת תלות בין המעריך לבין החברה

  .כתב שיפוי כמקובל

מתודולוגית ההערכה שלפיה פעל   .6

  המעריך 

  ". צירופי עסקים"בדבר  3תקן דיווח בינלאומי מספר 

  .מ"לנכסי מע )DCF(היוון תזרימי מזומנים    מודל ההערכה שלפיו פעל המעריך  .7

  באמצעות ) חלק מזכויות המיעוט(הערכת שווי תשלום מבוסס מניות

  .IFRS2 -בהתאם ל B&Sמודל 

 אגרות חוב וחכירה מימונית, הערכת שווי חיצונית של הלוואות.  

ההנחות העיקריות לפיהן בוצעה הערכת   .8

  השווי

 לחכירה מימונית 10% - שיעור היוון ממוצע של כ.  

 בהתאם , לאגרות חוב 4% - להלוואות וכ 4.2%- שיעורי היוון של כ

  .להערכת שווי חיצונית

 ן בגינם נוצרו "מ לקבל הוונו בהתאם לשיעורי ההיוון של הנדל"נכסי מע

  12.2%-8.22%בשיעורי היוון של 

 לפי שוויים בדוחות  ן בפיתוח וקרקעות הוערכו"נדל, ן להשקעה"נדל

  ).מייצג את שוויים ההוגן(הכספיים 

רווח מרכישה במחיר הזדמנותי במועד   .9

  הרכישה

  ).ח"מיליון ש 173 -כ(מיליון אירו  36.5 - כ
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  לדוח הדירקטוריון 'גנספח 

  גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי

  
לתזרים בפועל  2013במרס  31טבלת ההשוואה של תזרים המזומנים חזוי כפי שהוצג בדוח הדירקטוריון ליום להלן 

  :2013בדצמבר  31ועד ליום  2013באפריל  1לתקופה מיום 

  

  31.12.2013עד  1.4.2013   

  בפועל   תחזית   

  ח "מיליוני ש   

  1,396    1,396   )1(יתרת נכסים נזילים לתחילת התקופה
       

       :מקורות סולו
  1,025    767 )2(פעילות שוטפת במוחזקות 

      
לדוחות'ד37ראה באור(התרת עסקאות הגנה 

   )הכספיים
- 

  
 598  

      
  489    -   )3(הנפקת מניות 

 
  1,672     -   )3( הנפקת אגרות חוב

      
  3,784    767   כ מקורות"סה

 
  

        :שימושים סולו
 

  )421(    )380(   תזרים מזומנים לפעילות שוטפת
      

  )956(   -  )3(השקעות והלוואות לחברות בנות
      

  )105(   -  )3(השקעה בנכסים פיננסיים 
 

  )885(    )708(   ) 4(מנים לפעילות מימון תזרים מזו
      

  )298(   )216(  )5(חלוקת דיבידנדים צפויים 
 

  )79(    -   השפעת שערי חליפין על מסגרות אשראי ואחרים
      

  )2,744(   )1,304(   כ שימושים"סה
      

  2,436  859  יתרת נכסים נזילים לסוף התקופה
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באפריל  1לתקופה מיום  2013במרס  31זוי כפי שהוצג בדוח הדירקטוריון ליום חהסברים לפערים בין התזרים ה

  :לתזרים בפועל 2013בדצמבר  31ועד ליום  2013

פיקדונות בבנקים לזמן קצר ויתרת קווי אשראי , שווה מזומנים, הכוללת מזומנים(יתרת הנכסים הנזילים  )1(

  . מתייחסת לחברה בלבד) הניתנים למשיכה מיידית

מגיוס חוב , ם מפעילות שוטפת בפועל גבוה מהתחזית כתוצאה מהחזר הלוואות מחברות בנותהתזרי )2(

  .אשר לא נכללו בתחזית, ומכירת השקעות בחברות הבנות

תחזיות אלו הניחו היעדר גיוס הון וחוב , כפי שהובהר בתחזית תזרים המזומנים שהוצג בדוחותיה הרבעוניים )3(

  .וכן היעדר השקעות נוספות

לפעילות מימון גבוה מהתחזית מפדיון מוקדם של אגרות חוב של החברה אשר הוחזקו על ידי התזרים  )4(

   . חברה בת בבעלות מלאה

בחודש דצמבר  2013הדיבידנד שחולק גבוה מהתחזית כתוצאה מתשלום דיבידנד של רבעון רביעי לשנת  )5(

  .כפי שנכלל בתחזית 2014חלף תשלום בחודש ינואר  2013
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  פרטים אודות נכסים משועבדים -דירקטוריוןלדוח ה' דנספח 
  

1. G סינמה  

  הצגת הנכס  .א
  31.12.2013  פירוט ליום 

  סינמה G   שם הנכס 

  צ"ראשל  מיקום הנכס 

  20,387  )ר"מ(שטח הנכס  

 
  מבנה האחזקה בנכס

בנכס באמצעות  100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  82.5%החברה מחזיקה  
  .חברות בנות בבעלותה המלאה

  )בדילול מלא 75%( 82.5%  ק התאגיד האפקטיבי בנכסחל 

  2/08/2006  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 

    2011שנת  2012שנת   2013שנת   82.5%
בתאריך 

 רכישת הנכס
  ):ח"באלפי ש(שווי הוגן בסוף תקופה 

  חלק מניב
  462,027  זכויות בניה

  
452,620  

  
437,000  

הרכישה עלות 
וההקמה 

 )ח"באלפי ש(
276,000  

  2/08/2006 רכישת קרקע  100%  100%  100%  (%) *שיעור תפוסה ממוצע 

  22/03/2010 מועד ההפעלה  20,240  20,387  20,387  )מ״ר(שטחים מושכרים בפועל 

        38,610  40,959  42,333  )ח"באלפי ש(סה״כ הכנסות 

        1,358  1,398  1,456  )ח"בש(למטר לשנה דמי שכירות ממוצעים 
דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה בחוזים 

        -  -  5,020  )ח"בש(שנחתמו בתקופה 

NOI  30,758  31,930  32,214  ) ח"אלפי ש(בפועל        

NOI  31,370  32,473  33,062  )ח"אלפי ש(מותאם        

        7%  7.1%  7.0%  שיעור תשואה בפועל 

        7.2%  7.2%  7.2%  שואה מותאםשיעור ת

        76  77  77  מספר שוכרים לתום שנת דיווח

        30,012  29,347  27,862  ) ח"בש** (פדיון שנתי ממוצע למ׳׳ר
  
  .חנות שאוכלסה או הניבה נחשבת כתפוסה  *

רים וכי אין ביכולתנו ב בסיס המידע שהתקבל מאת השוכ"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
  .יםפדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנ
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  פילוח מבנה הכנסות ועלויות  .ג
  

  82.5% –חלק התאגיד בנכס 
  2011שנת   2012שנת   2013שנת   .100%נתונים לפי 

  )ח"באלפי ש(   

           :הכנסות

  27,487  28,294  29,571  קבועות –מדמי שכירות 

  2,737  3,161  2,814  משתנות–מדמי שכירות 

  7,903  9,001  9,268  מדמי ניהול

  -  -  -  לת חניוניםמהפע

  483  503  680  אחרות

  38,610  40,959  42,333  סה״כ הכנסות

        :עלויות

  7,842  9,029  9,920  אחזקה ותפעול, ניהול

  -  -  -  פחת

  10  -  199  הוצאות אחרות

  7,852  9,029  10,119  :סה״כ עלויות

  30,758  31,930  32,214  :רווח

NOI:  32,214  31,930  30,758  
  
  

  שוכרים עיקריים בנכס  .ד

שיעור   
משטח 
הנכס 

המשויך 
לשוכר 
בשנת 
2013  

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 
  בויות ער

ציון תלות 
  מיוחדת

 8-נותרו כ(שנים  12  בידור  כן  כן  45%  'שוכר א
  )שנים

מיליון  2.3 -כ  מדד  12
  ח"ש

  אין

נותר פחות (שנים  4  פנאי  לא  כן  10%  'שוכר ב
  )משנה

  אין  אין  מדד  6

מיליון  0.9 -כ  מדד  5 )נותר כשנה(שנים  5  הלבשה  לא  כן  7%  'שוכר ג
  ח"ש

  אין

  

  הסכמי שכירות חתומים הכנסות צפויות בגין  .ה
  

  2017לשנת   2016לשנת   2015לשנת   2014לשנת    
 2018לשנת 

  ואילך
  ח"אלפי ש     
  22,877  6,474  8,832  17,451  27,921  מרכיבים קבועים  
  9,045  2,033  2,117  2,287  2,750  )אומדן(מרכיבים משתנים   
  31,922  8,507  10,949  19,739  30,671  סה״כ  

  

  משפטיות מהותיות בנכס שעבודים 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
  1231//2011  1231//2012  1231//2013  82.5%חלק תאגיד  - 100%נתונים לפי 

  437,000  452,620  462,027  )ח"אלפי ש(השווי שנקבע 

  קונפורטי רביב זיסר  קונפורטי רביב זיסר  קונפורטי רביב זיסר  יך השוויזהות מער

  כן  כן  כן  האם המעריך בלתי תלוי

  כן  כן  כן  האם קיים הסכם שיפוי

  31/12/2011  31/12/2012  31/12/2013  תאריך התוקף של הערכת השווי
תזרים (הכנסה   )אחר/עלות/הכנסה/השוואה(מודל הערכת השווי 

  )מזומנים
תזרים (ה הכנס

  )מזומנים
תזרים (הכנסה 

  )מזומנים
  פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי

הערכה בגישת היוון 
תזרימי המזומנים 

)Income 
Approach(  

  GLA  20,387  20,387  20,240שטח בר השכרה 

  100%  100%  100%  (%) 1+ שיעור תפוסה בשנה 

  100%  100%  100%  (%) 2+ שיעור תפוסה בשנה 

  -  100%  -  (%) 3+ שיעור תפוסה בשנה 
שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר 

  R/N  R/N  R/N  השכרה

ר מושכר "דמי שכירות ממוצעים למ
  1,550  1,585  1,595  *1+ לצורך הערכת שווי בשנה 

ר מושכר "דמי שכירות ממוצעים למ
  1,554  1,596  1,598  *2+ לצורך הערכת שווי בשנה 

ר "מייצגים ממוצעים למ דמי שכירות
  R/N  1,599  R/N  *3+לשנה לצורך הערכת שוויי בשנה

ר "דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ
  R/N  R/N  R/N  )ח"בש(לשנה מושכר 

  )ח"אלפי ש(מייצג  NOI/תזרים מייצג
33,270  32,608  31,462  

הוצאות תקופתיות ממוצעת לשמירה על 
  R/N  R/N  R/N  הקיים

וקלל לצורך הערכת שווי שיעור היוון מש
 (%)  7.20%  7.20%  7.20%  

  2  3  2  זמן עד מימוש רעיוני

שיעור תשואה בעת מימוש /מכפיל
  Rate Reversionary    (  7.20%  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  100% -הנכס ב   5%עליה של 

  )1,600(  )1,600(  )1,700(  5%ירידה של 

  שיעורי היוון

   

  )14,665(  )14,902(  )15,428(  0.25%עליה של 

  15,720  16,591  16,704  0.25%ירידה של 
דמי שכירות ממוצעים 

  למטר

   

  21,850  22,600  22,619  5%עליה של 

  )21,850(  )22,600(  )22,619(  5%ירידה של 
  
  
  מניח שתפוסה תרד לשנה אחת    *
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2. G TWO    

  הצגת הנכס  .א
  31.12.2013 פירוט ליום   

  G TWO  שם הנכס

  צ"ראשל  מיקום הנכס

  21,088  )ר"מ(שטח הנכס 

באמצעות בנכס  100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  82.5%החברה מחזיקה   מבנה האחזקה בנכס 
  .חברות בנות בבעלותה המלאה

  )בדילול מלא 75%( 82.5%  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
  איחוד    שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

  

  נתונים עיקריים  .ב

 –חלק התאגיד בנכס . 100%נתונים לפי 
 2011שנת  2012שנת  2013שנת   82.5%

בתאריך 
 רכישת הנכס

  ):ח"באלפי ש(ן בסוף תקופה שווי הוג
  חלק מניב

  יתרת זכויות
261,730  

45,000  

259,500  

45,000  

258,900  

45,000  

עלות 
הרכישה 
וההקמה 

 )ח"באלפי ש(

185,000  

 מועד רכישה  100%  99%  100%  (%)*שיעור תפוסה ממוצע 

G Two  
02/08/2006 
  עתודת קרקע
12/12/2007  

  21,057  21,088  21,088  )מ״ר(ל שטחים מושכרים בפוע

  21,022  20,844  21,130  )ח"באלפי ש(סה״כ הכנסות 

  841  846  867 )ח"בש(דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה 
דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה בחוזים 

  -  960  -  )ח"בש(שנחתמו בתקופה 

NOI)18,953  18,516  19,503  )ח"אלפי ש  

NOI  19,286  19,106  19,864  )ח"י שאלפ(מותאם  

  7.3%  7.1%  7.5%  שיעור תשואה בפועל

  7.4%  7.4%  7.6%  שיעור תשואה מותאם

  24  25  25  מספר שוכרים לתום שנת דיווח

  15,852  15,967  16,816  ) ח"בש** (פדיון שנתי ממוצע למ׳׳ר
  
  .חנות שאוכלסה או הניבה נחשבת כתפוסה  *

ב בסיס המידע שהתקבל מעט השוכרים וכי אין ביכולתנו "תון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן עיצויין כי נ  **
נתון זה כולל רק את השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם אחת במהלך שנת . לוודא כי מידע זה אכן נכון

  .אינו מכיל פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים. הדיווח
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  לוח מבנה הכנסות ועלויותפי  .ג

  82.5% –חלק התאגיד בנכס 
  2011שנת   2012שנת   2013שנת   .100%נתונים לפי 

  )ח"באלפי ש(

           :הכנסות

  17,705  17,581  18,132  קבועות –מדמי שכירות 

  326  328  386  משתנות–מדמי שכירות 

  2,357  2,335  2,451  מדמי ניהול

  634  600  161  אחרות

  21,022  20,844  21,130  ה״כ הכנסותס

        :עלויות

  2,052  2,328  1,536  אחזקה ותפעול, ניהול

  -  -  -  פחת

  17  -  91  הוצאות אחרות

  2,069  2,328  1,627  :סה״כ עלויות

  18,953  18,516  19,503  :רווח

NOI:  19,503  18,516  18,953  

  

  שוכרים עיקריים בנכס  .ד

שיעור   
משטח 
הנכס 
ך המשוי

לשוכר 
בשנת 
2013  

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

 3-נותרו כ(שנים  10  לבית  לא  כן  13%  'שוכר א
  )שנים

 0.5 -כ  מדד  14
  ח"מיליון ש

  אין

נותר פחות (שנים  6  מרכול  לא  כן  8%  'שוכר ב
  )משנה

 0.2 -כ  מדד  12
  ח"מיליון ש

  אין

 3-נותרו כ(שנים  10  מרכול  לא  כן  21%  'שוכר ג
  )שנים

  אין  אין  מדד  14

 0.8 -כ  מדד  10  )נותר כשנה(שנים  5  פנאי   כן  כן  22%  'שוכר ד
ח "מיליון ש
וערבות 
  אישית

  אין

  

  )בהנחת אי מימוש תקופת אופציית שוכרים( הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים  .ה
  

  2017לשנת   2016לשנת   2015לשנת   2014לשנת    
 2018לשנת 

  ואילך
  ח"אלפי ש     
  4,857  1,726  7,892  9,416  15,274  מרכיבים קבועים  
  191  68  310  384  975  )אומדן(מרכיבים משתנים   
  5,048  1,794  8,202  9,800  16,249  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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      פרטים אודות הערכת שווי  .ז
  1231//2011  1231//2012  1231//2013  82.5%חלק תאגיד  - 100%נתונים לפי 

  303,900  304,500  306,730  )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

  31/12/2011  31/12/2012  31/12/2013  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  21,088  21,088  21,057שטח בר השכרה 

  100%  100%  99%  (%) 1+ יעור תפוסה בשנה ש

  100%  100%  100%  (%) 2+ שיעור תפוסה בשנה 

  R/N  100%  100%  (%) 3+ שיעור תפוסה בשנה 
שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר 

  R/N  R/N  R/N  השכרה 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
  887  879  897  1+ הערכת שווי בשנה 

ר מושכר לצורך "מוצעים למדמי שכירות מ
  888  881  897  2+ הערכת שווי בשנה 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
  R/N  889  890  3+ הערכת שווי בשנה 

ר "דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ
  R/N  R/N  R/N  )ח"ש(לשנה מושכר 

  )ח"אלפי ש(מייצג  NOI/תזרים מייצג
19,508  19,356  19,294  

אה משוקלל לצורך הערכת שיעור תשו
  R/N  R/N  R/N  (%)שווי 

שיעור היוון משוקלל לצורך הערכת שווי 
(%)  7.45%  7.45%  7.45%  

  3  3  2  זמן עד מימוש רעיוני
שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני /מכפיל

)Reversionary Rate(  7.45%  7.45%  7.45%  

  פרמטרים מרכזיים אחרים
ח "שיליון מ 45.0כולל 

  קרקע עתודת
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  100% -הנכס ב  )100%- או השלמה ל( 5%עליה של 

  )1,000(  )1,000(  )1,000(  5%ירידה של 

  שיעורי היוון

   

  )8,329(  )8,196(  )8,492(  0.25%יה של על

  9,072  9,251  9,081  0.25%ירידה של 

דמי שכירות ממוצעים 
  למטר

  

  12,580  12,584  12,683  5%עליה של 

  )12,580(  )12,584(  )12,683(  5%ירידה של 

    .מתוך השנה המוצגת, מניח שתפוסה תרד לשנה אחת         *
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3. G ONE   

  הצגת הנכס  .א
  31.12.2013  ליוםפירוט   

        G ONE  שם הנכס

  צ"ראשל  מיקום הנכס

  24,003  )ר"מ(שטח הנכס 

בנכס באמצעות  100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  82.5%החברה מחזיקה   מבנה האחזקה בנכס 
  .חברות בנות בבעלותה המלאה

  )בדילול מלא 75%( 82.5%  חלק התאגיד האפקטיבי בנכס 

   02/08/2006  כסתאריך רכישת הנ

  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"יית ראשללטובת עיר -
אם וככל  –צ בגין התחייבות לתשלום היטל השבחה "לטובת עיריית ראשל -

  ;שימומשו הזכויות נשוא ההיטל
 )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 , מסחרמשרדים ו, מתעשייה לאזור תעשיה

אחר לשימוש מסחרי בקומה /החברה תבצע פעולות תכנוניות להקלה, בלבד
  .השנייה

  איחוד    שיטת הצגה בדוחות הכספיים 

  

  נתונים עיקריים  .ב

 –חלק התאגיד בנכס . 100%נתונים לפי 
 2011שנת  2012שנת   2013שנת   82.5%

בתאריך 
 רכישת הנכס

  ):ח"באלפי ש(סוף תקופה שווי הוגן ב
  חלק מניב

  יתרת זכויות
292,500  

15,600  

286,700  

15,600  

282,000  

16,000  

עלות 
הרכישה 
וההקמה 

 )ח"באלפי ש(

197,000  

  2/08/2006 רכישת קרקע  100%  99%  100%  *(%)שיעור תפוסה ממוצע 

  23,991  24,003  24,003  )מ״ר(שטחים מושכרים בפועל  

  22,023  22,701  22,825  )ח"באלפי ש(סה״כ הכנסות 

  797  822  841 )ח"בש( דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה
דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה בחוזים 

  -  869  -  )ח"בש(שנחתמו בתקופה 

NOI )20,125  20,966  21,287  )ח"אלפי ש  

NOI  20,849  21,325  21,576  )ח"אלפי ש(מותאם  

  7.10%  7.30%  7.30%  שיעור תשואה בפועל

  7.40%  7.40%  7.40%  שיעור תשואה מותאם

  25  24  24  מספר שוכרים לתום שנת דיווח

  11,097  11,488  12,766  )ח"בש( **פדיון שנתי ממוצע למ׳׳ר
  
  .חנות שאוכלסה או הניבה נחשבת כתפוסה  *

ב בסיס המידע שהתקבל מאת השוכרים וכי אין ביכולתנו "חברה והוא ניתן עיצויין כי נתון זה הינו למיטב ידיעת ה  **
נתון זה כולל רק את השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם אחת במהלך שנת . לוודא כי מידע זה אכן נכון

נו מכיל אי. 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

  82.5% –חלק התאגיד בנכס 
  2011שנת   2012שנת   2013שנת   .100%נתונים לפי 

  )ח"באלפי ש(

           :הכנסות

  19,073  19,624  20,186  קבועות –מדמי שכירות 

  21  64  43  משתנות–מדמי שכירות 

  2,310  2,355  2,433  מי ניהולמד

  -  -  -  מהפעלת חניונים

  619  658  163  אחרות

  22,023  22,701  22,825  סה״כ הכנסות

  :עלויות

  1,881  1,735  1,421  אחזקה ותפעול, ניהול

  -  -  -  פחת

  17  -  117  הוצאות אחרות

  1,898  1,735  1,538  :סה״כ עלויות

  20,125  20,966  21,287  :רווח

NOI:  21,287  20,966  20,125  

  

  שוכרים עיקריים בנכס  .ד

שיעור   
משטח 
הנכס 

המשויך 
לשוכר 
בשנת 
2013  

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

 2-נותרו כ(שנים  14  מרכול  כן  כן  42%  'שוכר א
  )שנים

  אין  אין  מדד  10

 1.1 -כ  מדד  5 )נותר כשנה(שנים  15  לבית  כן  כן  24%  'שוכר ב
  ח"מיליון ש

  אין

  

  )וכריםבהנחת אי מימוש אופציות ש(הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים   .ה
  

  2017לשנת   2016לשנת   2015לשנת   2014לשנת    
 2018לשנת 

  ואילך
  ח"אלפי ש     
  696  1,897  3,301  11,370  19,632  מרכיבים קבועים  
  32  87  151  523  940  )אומדן(מרכיבים משתנים   
  728  1,984  3,452  11,893  20,572  סה״כ  

  

  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  .ו

  .לעיל' ו8ראה סעיף , אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, )'סדרה י(ר אגרות החוב לפרטים  בדב
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  פרטים אודות הערכת שווי  .ז
  1231//2011  1231//2012  1231//2013  82.5%חלק תאגיד  - 100%נתונים לפי 

  298,000  302,300  308,100  )ח"אלפי ש(השווי שנקבע 

  קונפורטי רביב זיסר  ורטי רביב זיסרקונפ  קונפורטי רביב זיסר  זהות מעריך השווי

  כן  כן  כן  האם המעריך בלתי תלוי

  כן  כן  כן  האם קיים הסכם שיפוי

  31/12/2011  31/12/2012  31/12/2013  תאריך התוקף של הערכת השווי

תזרים (הכנסה   )אחר/עלות/הכנסה/השוואה(מודל הערכת השווי 
  )מזומנים

תזרים (הכנסה 
  )מזומנים

תזרים (הכנסה 
  )זומניםמ

        פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי

הערכה בגישת היוון 
תזרימי המזומנים 

)Income Approach(  

  GLA  24,003  24,003  23,991שטח בר השכרה 

  100%  100%  100%  (%) 1+ שיעור תפוסה בשנה 

  100%  100%  100%  (%) 2+ שיעור תפוסה בשנה 

  100%  100%  100%  (%) 3+ שיעור תפוסה בשנה 

  100%  -  -  (%) 4+ שיעור תפוסה בשנה 

שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר 
  *השכרה 

R/N  R/N  R/N  

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
  *1+ הערכת שווי בשנה 

850  840  811  

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
  *2+ הערכת שווי בשנה 

858  843  825  

ר מושכר לצורך "ממוצעים למ דמי שכירות
  *3+ הערכת שווי בשנה 

872  857  843  

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
  *4+ הערכת שווי בשנה 

R/N  R/N  843  

ר "דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ
  )ח"ש(לשנה מושכר 

R/N  R/N  R/N  

  21,083  21,415  21,825  )ח"אלפי ש(מייצג  NOI/תזרים מייצג

תשואה משוקלל לצורך הערכת  שיעור
  (%)שווי 

R/N  R/N  R/N  

שיעור היוון משוקלל לצורך הערכת שווי 
(%)  

7.46%  7.48%  7.48%  

  4  3  3  זמן עד מימוש רעיוני

שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני /מכפיל
)Reversionary Rate(  

7.45%  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

ח "שיליון מ 18נוספו 
שווי זכויות נוספות 

  .בנכס
ניכויים בגין היטל 

 2ס "השבחה ע
  .ח"מש

  או אנטנות/כולל דוכנים ו  *

  ח "שינוי בשווי באלפי ש  ניתוח רגישות לשווי

  *שיעורי תפוסה

   

  100% -הנכס ב  100% -הנכס ב  100% -הנכס ב  )100%- שלמה לאו ה( 5%עליה של 

  5%ירידה של 
)1,100(  )1,100(  )1,100(  

  שיעורי היוון

   

  )9,257(  )9,528(  )9,483(  0.25%עליה של 

  0.25%ירידה של 
10,140  9,650  9,604  

דמי שכירות ממוצעים 
  למטר

  13,525  13,754  14,022  5%עליה של 

  5%ירידה של 
)14,022(  )13,754(  )13,525(  

      .מניח שתפוסה תרד לשנה אחת        *
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  לדוח הדירקטוריון' הנספח 

  טבלאות מבחני רגישות
  

  .ריבית ונגזרים בהתאם לתקנות ניירות ערך, 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

  . חישובי הרגישות וחישוב השווי ההוגן של העסקאות נעשו בסיוע גוף מקצועי חיצוני

  

  :פריטים הבאיםחישובי הרגישות בוצעו על ה

  

הסכמי השכירות ארוכי הטווח . לקבוצה נכסים מניבים אשר ההכנסות מהם הינן במטבע חוץ –התקשרויות איתנות 
  . הינם בגדר התקשרויות איתנות במטבע חוץ ולפיכך רגישים לשינויים בשערי החליפין וריביות ההיוון

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

. לקבוצה משכנתאות במטבעות שונים אשר שווין ההוגן רגיש לשינויים בשערי חליפין וריביות השוק –משכנתאות 
חושב באמצעות היוון תזרים התשלומים הצפוי בריביות המתאימות לתום התקופה למשכנתאות השווי ההוגן 

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 –חוב  אגרות
אזי החשיפה לשינוי בשווי ההוגן של , 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 - החלף לעסקאות 

הקבוצה פועלת לצמצום ). החלפת ריבית משתנה בריבית קבועה ולהפך(עסקאות החלף בסיס ריבית  .1
חשיפות לשינויים בבסיס הריבית באמצעות נטילת התחייבויות הנושאות ריבית קבועה וזאת בהתאם לצפי 

  .רות ארוכי הטווחתזרים המזומנים הצפוי מחוזי השכי
עסקאות החלף מסוג זה ). החלפת מטבע התחייבות וסוג הריבית בהתאם(עסקאות החלף בסיס הצמדה  .2

  . מבוצעות לצורך הגנה על מאזן ההצמדה ושמירת מתאם מטבעי בין נכסים להתחייבויות

היוצא והן התזרים  הן התזרים(חישוב שוויין ההוגן של עסקאות ההחלף נעשה באמצעות היוון תזרים המזומנים 
  .בריביות השוק הרלוונטיות לתום התקופה ) הנכנס

  

  .0.15% -מינימאלית בשיעור של כ  Libor הינה היוון בריבית Libor -הנחת היסוד בחישובי הרגישות לריבית ה

  

עסקאות אקדמה ואופציות , עסקאות החלפה ריבית, ומטבעות למידע בדבר מצבת עסקאות החלף בסיס הצמדה
  . לדוחות הכספיים 37ראה באור , מטבע חוץ רכש

  

הואיל ולא קיים שוני מהותי במאפייני החשיפות בין שנת , 2012לא נכללו מבחני רגישות בגין נתוני ההשוואה לשנת 
  .  2012לשנת  2013
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  31.12.2013 –ניתוחי רגישות 

  ח"מיליוני שב -  במאזן ההצמדה* ניתוח רגישות לפרמטרים המשתנים

10%-  5%-  
יתרה 
  10%  5% בספרים

  נכסים
  1,061  1,040  1,018  996  975  מזומנים ושווי מזומנים

  554  529  504  479  455  והלוואות לזמן קצר פקדונות
  1,244  1,196  1,148  1,100  1,052  חייבים ויתרות חובהו לקוחות

  1,534  1,466  1,402  1,330  1,262  השקעות והלוואות לזמן ארוך
  4,393  4,231  4,072  3,905  3,743  סים כספייםסך הכל נכ

  1,343  1,343  1,343  1,343  1,343  נכסים פיננסיים אחרים
  68,593  65,641  62,673  59,737  56,785  נכסים אחרים

  74,329  71,214  68,088  64,986  61,871  סך הכל נכסים 

  התחייבויות
  275  266  257  248  239  ואחרים קאייםאשראי לזמן קצר מתאגידים בנ

  2,362  2,292  2,223  2,151  2,080  ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות
  80  77  73  69  66  התחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה

  25,258  24,165  23,070  21,979  20,886  אגרות חוב
  1,343  1,282  1,221  1,160  1,099  אגרות חוב להמרה

    תחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים ה
  16,240  15,503  14,767  14,031  13,294  ולאחרים 

  216  207  198  189  181  אחרותפיננסיות התחייבויות 
  45,774  43,791  41,809  39,827  37,844  פיננסיותסך הכל התחייבויות 

  3,477  3,477  3,460  3,477  3,477  התחייבויות אחרות

  49,251  47,268  45,269  43,304  41,321  סך הכל התחייבויות

  25,078  23,946  22,819  21,682  20,550  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  ים בשווי ההוגןשינוי   

   10%  5%     -5% -10% 

  2,590  1,295  16,067  )1,295(  )2,590(  3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  13,067  6,533  19,910  )6,533(  )13,067(  12/2017ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

  15,316  7,658  26,200  )7,658(  )15,316(  12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  25,039  12,519  16,830  )12,519(  )25,058(  9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  23,375  11,905  514  )12,099(  )24,199(  3/2021 ב משתנה לשלם עד''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )1,022(  )511(  10,218  511  1,022  עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

  17,495  8,747  )174,947(  )8,747(  )17,495(  ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג

  94,454  47,227  )944,535(  )47,227(  )94,454(  אשראי מתחדש

  267,430  133,715  )2,674,304(  )133,715(  )267,430(  משכנתאות 

  291,374  145,687  )2,913,739(  )145,687(  )291,374(  ח"אג

  86,775  43,388  )867,750(  )43,388(  )86,775(  הלוואות

  485  242  )4,849(  )242(  )485(  עסקאות אקדמה

  )402,928(  )201,464(  4,029,281  201,464  402,928  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  433,450  216,941  )3,461,104(  )217,135(  )434,293(  כ "סה

  

    



  מ"גזית גלוב בע
  הדירקטוריון על מצב ענייני החברהח "דו 

    

165  

  

  )ח"אלפי ש(שקל /ח אירו"רגישות לשינויים בשע
  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן   

   10%  5%     -5% -10% 

  6,078  3,039  34,916  )3,039(  )6,078(  6/2018 אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  37,512  18,756  95,141  )18,796(  )37,751(  3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  20,300  10,150  39,839  )10,150(  )20,300(  12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  53,150  26,576  14,241  )26,807(  )53,755(  6/2018אירו  קבועה לשלם עד / קבועה לקבל  שקלית -עסקת החלף 

  13,502  6,751  6,694  )6,751(  )13,639(  9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  91,669  45,835  40,787  )46,011(  )93,044(  9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  51,865  25,994  )12,154(  )26,832(  )54,571(  6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  14,900  7,545  )2,013(  )7,612(  )15,224(  3/2021 אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  14,743  7,371  )147,429(  )7,371(  )14,743(  עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

  14,893  7,446  )148,930(  )7,446(  )14,893(  ח סחירה בריבית משתנה"אג

  90,736  45,368  )907,365(  )45,368(  )90,736(  אשראי מתחדש

  20,935  10,467  )3,920(  )10,494(  )20,991(  עסקאות אקדמה

  )10,770(  )5,385(  107,695  5,385  10,770  ל"חו -ניירות ערך  

  703,561  351,780  )7,035,609(  )351,780(  )703,561(  ח"הלוואות ואג

  50,116  25,058  )501,158(  )25,058(  )50,116(  משכנתאות בריבית משתנה

  )386,646(  )193,323(  3,866,460  193,323  386,646  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  786,544  393,428  )4,552,805(  )394,807(  )791,986(  כ"סה

  

  

  )ח"אלפי ש(שקל /ח כתר שבדי"רגישות לשינויים בשע
  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן   

   10%  5%     -5% -10% 

  3,391  1,695  )33,908(  )1,695(  )3,391(  עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

  3,391  1,695  )33,908(  )1,695(  )3,391(  כ "סה
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  )ח"אלפי ש(שקל /ח דולר קנדי"לשינויים בשע רגישות
  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן   

   10%  5%     -5% -10% 

  7,540  3,770  27,444  )3,770(  )7,540(  6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  8,907  4,454  52,665  )4,454(  )8,907(  6/2018 משתנה לשלם עדדולר קנדי / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  9,060  4,530  44,414  )4,530(  )9,060(  3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  16,445  8,223  126,932  )8,223(  )16,445(  3/2021 דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  20,525  10,262  45,711  )10,262(  )20,525(  12/2017 דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

  8,399  4,200  16,109  )4,200(  )8,399(  12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

  7,295  3,647  15,592  )3,647(  )7,295(  12/2016 עדדולר קנדי משתנה לשלם / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  6,401  3,201  19,207  )3,201(  )6,401(  12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  64,068  32,034  43,695  )32,034(  )64,128(  9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )742(  )371(  7,416  371  742  ערך ונכסים אחרים ניירות

  16,443  8,221  )164,428(  )8,221(  )16,443(  אשראי מתחדש

  85,538  42,769  10,003  )42,861(  )85,751(  עסקאות אקדמה

  452,030  226,015  )4,520,297(  )226,015(  )452,030(  משכנתאות 

  )702,724(  )351,362(  7,027,235  351,362  702,724  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  )617(  )308(  6,169  308  617  עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

  626,835  313,418  )6,268,352(  )313,418(  )626,835(  ח בריבית קבועה"אג

  127,334  63,667  )1,273,341(  )63,667(  )127,334(  ח להמרה"אג

  752,737  376,370  )4,783,826(  )376,462(  )753,010(  כ "סה

  

  

  )ח"אלפי ש( שקל/ח ריאל ברזילאי"רגישות לשינויים בשע
  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן   

   10%  5%     -5% -10% 

  )4,970(  )2,485(  49,702  2,485  4,970  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  21,849  10,925  80,481  )10,925(  )21,849(  12/2017לם עד ריאל ברזילאי  קבועה לש/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  16,879  8,440  130,183  )8,440(  )16,879(  כ "סה
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  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן 
  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן   

   10%  5%     -5% -10% 

  )10,285(  )5,142(  27,444  5,142  10,285  6/2018ר קנדי  קבועה לשלם עד דול/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )14,174(  )7,087(  52,665  7,087  14,174  6/2018 דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )13,501(  )6,751(  44,414  6,751  13,501  3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )29,139(  )14,569(  126,932  14,569  29,139  3/2021 דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )9,569(  )4,785(  34,916  4,785  9,569  6/2018 אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )47,305(  )23,556(  95,141  23,513  47,027  3/2021עד אירו  קבועה לשלם / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )4,197(  )2,098(  16,067  2,098  4,197  3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )55,220(  )27,522(  14,241  27,288  54,574  6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )14,353(  )7,086(  6,694  7,086  14,171  9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -לף עסקת הח

  )97,449(  )48,068(  40,787  47,874  95,748  9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )29,897(  )14,949(  80,481  14,949  29,897  12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )26,757(  )13,361(  16,830  13,361  26,722  9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )68,557(  )34,219(  43,695  34,219  68,438  9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )53,538(  )26,249(  )12,154(  25,393  50,662  6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  903,454  508,402  )11,095,991(  )554,800(  )1,109,599(  ח צמודות מדד"אג

  )35,614(  )17,807(  356,141  17,807  35,614  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  34,315  17,157  )343,149(  )17,157(  )34,315(  משכנתאות

  428,214  272,310  )10,494,846(  )320,035(  )640,196(  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% 

  558  267  14,241  )247(  )476(  6/2018עה לשלם עד אירו  קבו/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  331  165  6,694  )163(  )326(  9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  82  39  27,444  )36(  )70(  6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  113  54  52,665  )50(  )97(  6/2018 די משתנה לשלם עדדולר קנ/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  470  234  44,414  )232(  )463(  3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  1,026  511  126,932  )508(  )1,013(  3/2021 דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  76  36  34,916  )34(  )66(  6/2018 אירו משתנה לשלם עד/ עה לקבל שקלית קבו -עסקת החלף 

  1,631  813  95,141  )807(  )1,609(  3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  24  11  16,067  )10(  )20(  3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  8,183  4,074  40,787  )4,041(  )8,048(  9/2024אירו  קבועה לשלם עד / קבועה לקבל  שקלית -עסקת החלף 

  82  39  80,481  )35(  )67(  12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  2,319  1,154  16,830  )1,145(  )2,281(  9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  5,984  2,979  43,695  )2,955(  )5,887(  9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  7,460  3,716  )12,154(  )3,693(  )7,366(  6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )389(  )194(  )343,149(  194  388  משכנתאות

  4,564  2,264  356,141  )2,229(  )4,423(  )ד"הכנסות שכ(איתנה התקשרות 

  )150,515(  )74,762(  )11,054,175(  73,787  146,618  ח סחירות צמודות מדד"אג

  )18(  )9(  )41,816(  9  18  ח פרטיות צמודות מדד "אג

  )118,019(  )58,609(  )10,494,846(  57,805  114,812  כ "סה
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  )ח"אלפי ש(השקלית הריאלית רגישות לשינויים בריבית 

  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן  אבסולוטי

   2%  1%     -1% -2% 

  33,702  16,466  14,241  )15,873(  )31,116(  6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  15,241  7,372  6,694  )6,912(  )13,596(  9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  6,327  3,088  27,444  )2,946(  )5,759(  6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  8,720  4,256  52,665  )4,061(  )7,937(  6/2018 דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  15,922  7,675  44,414  )7,148(  )13,811(  3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / ת קבועה לקבל שקלי -עסקת החלף 

  34,698  16,724  126,932  )15,573(  )30,088(  3/2021 דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  5,886  2,873  34,916  )2,741(  )5,358(  6/2018 אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  55,379  26,695  95,141  )24,924(  )48,428(  3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  641  317  16,067  )310(  )614(  3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  155,358  73,950  40,787  )68,052(  )133,792(  9/2024עה לשלם עד אירו  קבו/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  24,144  11,770  80,481  )11,203(  )21,870(  12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  43,844  20,866  16,830  )18,976(  )36,614(  9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  112,832  53,694  43,695  )48,823(  )94,187(  9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  109,706  51,577  )12,154(  )48,939(  )94,274(  6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )11,376(  )5,639(  )343,149(  5,543  10,990  משכנתאות

  12,502  6,117  356,141  )5,867(  )11,499(  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  )1,230,157(  )591,365(  )11,054,175(  548,335  1,057,568  ח סחירות צמודות מדד"אג

  )628(  )311(  )41,816(  304  603  ח פרטיות צמודות מדד "אג

  )607,259(  )293,875(  )10,494,846(  271,834  520,218  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% 

  )3,780(  )1,886(  )728,636(  1,879  3,751  ח סחירות נומינליות"אג

  172  86  45,711  )85(  )170(  12/2017 שלם עדדולר קנדי משתנה ל/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

  300  150  15,592  )149(  )298(  12/2016 דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  283  141  19,207  )141(  )281(  12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  68  34  16,109  )34(  )68(  12/2017ולר קנדי  קבועה לשלם עד ד/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

  823  411  39,839  )410(  )818(  12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  103  51  19,910  )51(  )102(  12/2017ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

  605  302  26,200  )301(  )602(  12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ עה לקבל שקלית קבו -עסקת החלף 

  3,909  1,949  514  )1,942(  )3,865(  3/2021 ב משתנה לשלם עד''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  2,448  1,218  )2,013(  )1,205(  )2,398(  3/2021 אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  4,931  2,456  )547,567(  )2,439(  )4,851(  כ"סה

  

  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן  אבסולוטי

   2%  1%     -1% -2% 

  )32,564(  )16,017(  )728,636(  15,512  30,540  ח סחירות נומינליות"אג

  1,591  1,240  45,711  )1,184(  )2,316(  12/2017 דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

  2,742  2,121  15,592  )2,057(  )4,043(  12/2016 דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  2,584  1,998  19,207  )1,937(  )3,808(  12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  630  491  16,109  )469(  )918(  12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / ת משתנה לקבל שקלי -עסקת החלף 

  7,524  5,821  39,839  )5,643(  )11,095(  12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  954  744  19,910  )710(  )1,390(  12/2017ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

  5,534  4,284  26,200  )4,155(  )8,169(  12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  28,378  14,049  514  )13,427(  )25,951(  3/2021 ב משתנה לשלם עד''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  17,807  8,829  )2,013(  )8,326(  )16,091(  3/2021 לשלם עד אירו משתנה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  35,180  23,560  )547,567(  )22,396(  )43,241(  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% 

  )22,700(  )11,270(  )2,674,304(  11,112  22,070  משכנתאות 

  )36,134(  )17,930(  )2,913,739(  17,663  35,063  ח "אג

  96,283  47,562  4,029,281  )46,441(  )91,799(  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה  

  )6(  )3(  16,067  3  6  3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )574(  )286(  19,910  286  570  12/2017ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ ת משתנה לקבל שקלי -עסקת החלף 

  )267(  )133(  26,200  133  266  12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )4,896(  )2,429(  16,830  2,393  4,751  9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )7,032(  )3,519(  10,218  3,449  6,905  עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

  )709(  )354(  )174,947(  353  704  ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג

  23,965  11,638  )1,644,484(  )11,049(  )21,464(  כ"סה

  

  

  ןשינויים בשווי ההוג  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן  אבסולוטי

   2%  1%     -1% -2% 

  )227,918(  )109,633(  )2,674,304(  101,830  196,605  משכנתאות 

  )301,687(  )145,262(  )2,913,739(  135,084  260,872  ח "אג

  306,734  147,745  4,029,281  )137,576(  )265,934(  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה  

  )33(  )33(  16,067  191  378  3/2015קבועה לשלם עד ב  ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )5,162(  )4,589(  19,910  4,533  8,861  12/2017ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

  )2,131(  )2,131(  26,200  3,646  7,166  12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )35,865(  )17,572(  16,830  16,371  31,331  9/2024ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -החלף עסקת 

  )67,392(  )38,890(  10,218  36,492  70,946  עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

  )6,840(  )3,359(  )174,947(  3,243  6,376  ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג

  )340,294(  )173,724(  )1,644,484(  163,814  316,601  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% 

  )3,071(  )1,531(  95,141  1,522  3,035  3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )332(  )166(  39,839  166  331  12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )1,396(  )696(  14,241  694  1,386  6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )925(  )461(  6,694  459  916  9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )12,929(  )6,429(  40,787  6,363  12,661  9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )11,211(  )5,532(  )12,154(  5,413  10,701  6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )4,810(  )2,396(  )147,429(  2,414  4,811  עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

  )59,466(  )29,566(  )3,736,983(  29,236  58,147  ח"הלוואות ואג

  66,519  32,958  3,866,460  )32,369(  )64,164(  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  )27,621(  )13,819(  166,596  13,898  27,824  כ"סה

  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן  אבסולוטי

   2%  1%     -1% -2% 

  )29,235(  )20,320(  95,141  19,471  37,629  3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )2,601(  )2,601(  39,839  4,872  9,576  12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )11,948(  )11,948(  14,241  15,086  29,516  6/2018ם עד אירו  קבועה לשל/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )8,581(  )6,635(  6,694  6,467  12,537  9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )131,904(  )68,509(  40,787  62,878  120,191  9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )110,595(  )53,130(  )12,154(  44,755  84,484  6/2027אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )39,983(  )40,392(  )147,429(  57,608  112,590  עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

  )414,188(  )199,923(  )3,736,983(  186,702  361,207  ח"הלוואות ואג

  219,042  106,330  3,866,460  )100,452(  )195,478(  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  )529,993(  )297,128(  166,596  297,387  572,252  כ"סה
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  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית כתר שבדי 
  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן  יחסי

   10%  5%     -5% -10% 

  )4,747(  )2,385(  )33,908(  2,308  4,640  עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

  )4,747(  )2,385(  )33,908(  2,308  4,640  כ"סה

  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן  אבסולוטי

   2%  1%     -1% -2% 

  )44,613(  )27,314(  )33,908(  26,197  51,297  עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

  )44,613(  )27,314(  )33,908(  26,197  51,297  כ"סה

  

  

  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית הדולר הקנדי 
  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן  יחסי

   10%  5%     -5% -10% 

  )403(  )201(  27,444  200  400  6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )1,211(  )603(  44,414  597  1,188  3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / לית קבועה לקבל שק -עסקת החלף 

  )558(  )279(  16,109  277  553  12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

  )236(  )118(  19,207  118  235  12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )13,078(  )6,491(  43,695  6,395  12,697  9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  144,167  71,391  7,027,235  )70,042(  )138,768(  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  )56,144(  )27,878(  )4,420,034(  27,497  54,620  משכנתאות 

  )4,844(  )2,401(  6,169  2,395  4,749  משתנה בקבועה עסקאות החלפת ריבית

  )15,381(  )7,655(  )1,273,341(  7,585  15,100  ח להמרה"אג

  )128,690(  )63,782(  )6,268,352(  62,680  124,281  ח בריבית קבועה"אג

  )76,378(  )38,017(  )4,777,454(  37,702  75,055  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% 

  )3,853(  )2,161(  27,444  2,064  4,038  6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )9,883(  )4,867(  44,414  4,543  8,788  3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )5,336(  )2,997(  16,109  2,863  5,598  12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

  )2,177(  )1,568(  19,207  1,514  2,975  12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )94,426(  )45,298(  43,695  41,379  79,230  9/2024דולר קנדי  קבועה לשלם עד / עה לקבל שקלית קבו -עסקת החלף 

  516,044  249,428  7,027,235  )233,699(  )452,979(  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  )346,147(  )167,577(  )4,420,034(  157,452  305,567  משכנתאות 

  )36,445(  )17,762(  6,169  16,363  31,430  עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

  )100,213(  )48,768(  )1,273,341(  46,261  90,169  ח להמרה"אג

  )695,172(  )334,041(  )6,268,352(  309,379  596,278  ח בריבית קבועה"אג

  )777,608(  )375,611(  )4,777,454(  348,119  671,094  כ"סה

  

  )ח"אלפי ש( רגישות לשינויים בריבית הריאל הברזילאי
  

  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן  יחסי

   10%  5%     -5% -10% 

  1,018  504  49,702  )493(  )977(  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  )9,610(  )4,738(  80,481  4,607  9,087  12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )8,592(  )4,234(  130,183  4,114  8,110  כ"סה
  

  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן  אבסולוטי

   2%  1%     -1% -2% 

  2,421  1,182  49,702  )1,127(  )2,203(  )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

  )15,649(  )7,648(  80,481  7,314  14,311  12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

  )13,228(  )6,466(  130,183  6,187  12,108  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% 

  )11,507(  )5,753(  115,111  5,753  11,507  ל"ע סחירים בחו"ני

  )11,507(  )5,753(  115,111  5,753  11,507  כ"סה

  

  

  שינויים בשווי ההוגן  שווי הוגן  שינויים בשווי ההוגן   

   40%  20%     -20% -40% 

  )46,028(  )23,014(  115,111  23,014  46,028  ל"ע סחירים בחו"ני

  )46,028(  )23,014(  115,111  23,014  46,028  כ"סה
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  וח רואה החשבון המבקרד

  מ"גלוב בע-לי המניות של גזיתלבע

  

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 2012-ו, 2013בדצמבר  31

דוחות כספיים אלה הינם . 2013בדצמבר  31ביום  המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה
אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על . באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

  . ביקורתנו
  

אשר הכנסותיה ") First Capital Realty, Inc. ")FCR, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה מאוחדת
כמו כן לא . 2011, בדצמבר 31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנה שהסתיימה ביום  33%- הוות כהכלולות באיחוד מ

אשר ההשקעה בה הסתכמה לסך של , ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה המוצגת על בסיס השווי המאזני
ברה ברווחי ואשר חלקה של הח, בהתאמה 2012- ו 2013בדצמבר  31ח לימים "מליוני ש 3,872-ח ו"מליוני ש 4,312

ח לשנים שהסתיימו בימים "מליוני ש 220- ח ו"מליוני ש 165, ח"מליוני ש 132ל הסתכם לסך של "החברה הנ
הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים . בהתאמה, 2011-ו 2012, 2013בדצמבר  31

טרם בחינת , ים שנכללו בגין אותן חברותככל שהיא מתייחסת לסכומ, שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו
מבוססת על דוחות רואי החשבון , 2011לשנת  FCRהשפעת ההתאמות כמתואר להלן לדוחות הכספיים של 

  .האחרים
  

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת . 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

של האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת החשבונאות שיושמו ו
אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס . נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

  .נאות לחוות דעתנו
  

ל משקפים "הכספיים הנהדוחות , בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות 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, 2012-ו, 2013
והוראות תקנות ניירות ערך  )IFRS(ווח כספי בינלאומיים בהתאם לתקני די 2013בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  .2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(
  

 11- ו 10של תקני דיווח בינלאומי מספר , בדרך של התאמה למפרע, ביצעה החברה אימוץ 2012בשנת 
למפרע את נתוני ביקרנו גם את ההתאמות אשר יושמו בכדי להתאים . 12ותיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

FCR  למעט . לדעתנו התאמות אלו הינן נאותות והן יושמו באופן נאות. 2011בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום
סקרנו או ביצענו נהלים כלשהם בקשר עם הדוחות המאוחדים על הרווח או , ההתאמות כמתואר לעיל לא ביקרנו

  . 2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  FCRם של השינויים בהון ותזרימי המזומני, הרווח הכולל, הפסד
  

ביקורת של רכיבי בקרה פנימית "של לשכת רואי חשבון בישראל  104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו גם
 25והדוח שלנו מיום , 2013בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום , "על דיווח כספי

  .לתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיביכלל חוות דעת ב 2014, במרס
  

  

  קוסט פורר גבאי את קסירר   ,אביב- תל
  רואי חשבון    2014, במרס 25

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

  

ליום ) החברה - להלן ביחד (מ וחברות בנות "ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של גזית גלוב בע
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים . רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. 2013בדצמבר  31

דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על
אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי . ל"כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ

  . של החברה בהתבסס על ביקורתנו
  

של לשכת רואי  104ן ביקורת רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתק
: רכיבים אלה הינם). 104תקן ביקורת  - להלן " (ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"חשבון בישראל 

לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות , בקרות ברמת הארגון) 1(
רכיבי  -כל אלה יחד מכונים להלן (; ן להשקעה"בקרות על תהליך הנדל) 3(; בקרות על תהליך הגזברות) 2(; מידע

  ).הבקרה המבוקרים
  

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה - על. 104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 
קויימו באופן במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה 

זיהוי רכיבי , ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי. אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות
וכן בחינה והערכה של , הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, הבקרה המבוקרים

לגבי אותם רכיבי , ביקורתנו. הסיכון שהוערך אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על
ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי . כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות, בקרה

ולפיכך חוות , להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, הבקרה המבוקרים
ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי , כמו כן. ה המבוקרים בלבדדעתנו מתייחסת לרכיבי הבקר

חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות , הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך
  .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל. כאלה

  
עשויים שלא למנוע או , ורכיבים מתוכה בפרט, קרה פנימית על דיווח כספי בכללב, בשל מגבלות מובנות

הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה , כמו כן. לגלות הצגה מוטעית
ם לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלי

  .תשתנה לרעה
  

את רכיבי , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי, בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו
  .2013בדצמבר  31הבקרה המבוקרים ליום 

  
את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים , בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ביקרנו גם

מיום , והדוח שלנו 2013בדצמבר  31ת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ולכל אח 2012-ו, 2013בדצמבר  31
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי , 2014במרס  25

  .חשבון אחרים

  
  קוסט פורר גבאי את קסירר   ,אביב- תל

  רואי חשבון  2014, במרס 25

  פורר גבאי את קסיררקוסט 
  , 3עמינדב ' רח
   6706703אביב - תל
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  בדצמבר 31ליום            
          2013   2012   
  ח"מליוני ש   באור       

                 נכסים
                  

                 נכסים שוטפים
                  

    1,683      1,018    3      מזומנים ושווי מזומנים
   538     504    'א4      פקדונות והלוואות לזמן קצר

   101     100    'ב4      ניירות ערך סחירים
   81     39    'ד37      נגזרים פיננסיים

   744     831    5      לקוחות והכנסות לקבל
   216     298    6      חייבים ויתרות חובה

   712     703    7      מלאי בניינים ודירות למכירה
   15     19           מסים שוטפים לקבל

                  
            3,512      4,090    
                  

    1,482     611    8      נכסים מוחזקים למכירה
                  
            4,123      5,572    

                 נכסים לא שוטפים
                  

    4,713      5,919    9      השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני
   713     659    10      הלוואות ויתרות חובה, השקעות אחרות

   339     435    11      ניירות ערך זמינים למכירה
   929     769    'ד37      נגזרים פיננסיים

    55,465      53,309    12      ן להשקעה"נדל
    2,806      2,479    13      ן להשקעה בפיתוח"נדל

   23     23    7      בלתי שוטףמלאי 
   187     160    14      נטו, רכוש קבוע

   117     106    15      נטו, נכסים בלתי מוחשיים
   198     106    'יג25      מסים נדחים

             
            63,965      65,490    

             
            68,088      71,062    

             
   
                  

     .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



  מ"גלוב בע-גזית
  מאוחדים על המצב הכספי דוחות
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   בדצמבר  31ליום            
          2013   2012    
   ח "מליוני ש   באור       

                  התחייבויות והון

                  התחייבויות שוטפות

    351     257    16      אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
    2,382     2,914    17      חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

    12     32    'ד37      נגזרים פיננסיים
    914     936    18      ספקים ונותני שירותים

    1,256     1,253    19      זכאים ויתרות זכות
    257     259    7      מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

    52     34           מסים שוטפים לשלם
              
            5,685     5,224    

    168     73    8      התחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה
              
            5,758     5,392    

                  התחייבויות לא שוטפות
               

    18,500     22,231    20      אגרות חוב
    1,197     1,221    21      אגרות חוב להמרה

    19,433     12,692    22      ולאחריםהתחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים 
    472     169    'ד37      נגזרים פיננסיים

    353     198    23      התחייבויות אחרות
    3,066     3,000    'יג25      מסים נדחים

              
            39,511     43,021    

              
           27      לי מניות החברההון המיוחס לבע

    219     229           הון מניות
    3,805     4,288           פרמיה על מניות

    4,699     5,378           יתרת רווח
   ) 913(   ) 2,006(          התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

    60     141           אחרותקרנות 
    -     -           *)הלוואות לרכישת מניות 

   ) 21(   ) 21(          מניות אוצר
              
            8,009     7,849    

    14,800     14,810    'ח27      זכויות שאינן מקנות שליטה
               

    22,649     22,819           כ הון"סה
               
            68,088     71,062    

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

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
 

           2014, במרס 25
ת תאריך אישור הדוחו

  הכספיים
  חיים כצמן 

  ר הדירקטוריון"יו
  אהרון סופר 

  ל"מנכ
  גיל קוטלר 

  ל"משנה למנכ
  ומנהל כספים ראשי



  מ"גלוב בע-יתגז
  רווח או הפסדדוחות מאוחדים על 
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  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
          2013   2012   2011  

   באור      
  ח"מליוני ש

  )למעט נתוני רווח נקי למניה(
            
    4,718      5,249      5,146     30  כנסות מהשכרת מבניםה

    1,522      1,705      1,689     31  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
               

    3,196      3,544      3,457       נטו מהשכרת מבנים, הכנסה תפעולית
               

    1,001      1,749      1,794     32  עבודותקרקעות ומביצוע , הכנסות ממכירת בניינים
   967      1,665      1,667     32  קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים

               
   34     84     127       קרקעות ומביצוע עבודות, רווח גולמי ממכירת בניינים

               
    3,230      3,628      3,584       סך הכל רווח גולמי

                     
    1,670      1,913     933       נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל

  )733(   )648(   )582(   33  הוצאות הנהלה וכלליות
   115     164     218    'א34  הכנסות אחרות
  )110(   )47(   )74(   'ב34  הוצאות אחרות

                 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי 
   334     299     161    'ב9  נטו, המאזני  
               

    4,506      5,309      4,240       רווח תפעולי
                     

  )2,197(   )2,214(   )2,185(   'א35  הוצאות מימון
   72     120     549    'ב35  הכנסות מימון

               
    2,381      3,215      2,604       רווח לפני מסים על ההכנסה

   328     681     294    'יד25  מסים על ההכנסה
               

    2,053      2,534      2,310       רווח נקי
               

                 :מיוחס ל
                     

   719     957     977       בעלי מניות החברה
    1,334      1,577      1,333       זכויות שאינן מקנות שליטה

               
        2,310      2,534      2,053    

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

    4.65      5.80      5.70       קי בסיסירווח נ
               

    4.30      5.59      5.64       רווח נקי מדולל
               
                     

          .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



  מ"גלוב בע-גזית
  רווח הכוללדוחות מאוחדים על ה
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  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
      2013   2012  2011   
  ח"מליוני ש      

          
    2,053      2,534      2,310   רווח נקי

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

             
             סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד

            
    1,139    )417(   )2,455(  )1(חות כספיים של פעילויות חוץ התאמות מתרגום דו

             מימוש קרנות הון מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ שטופלו
   12     3     -   בשיטת השווי המאזני  

  )139(   )100(    239   )1(בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים ) הפסדים(רווחים 
  )39(    37    )4(  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) םהפסדי(רווחים 

             
      )2,220(   )477(    973   

             
             :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד

             
   28     10    )6(  בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע בעסקה משותפת) הפסד(רווח 

    1,001    )467(   )2,226(  כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה
             

    3,054      2,067     84   כ רווח כולל"סה

             :מיוחס ל
             

    1,231     773    )2(  )2(בעלי מניות החברה 
    1,823      1,294     86   זכויות שאינן מקנות שליטה

             
       84     2,067      3,054    

כולל חלק החברה בהפסד כולל אחר של חברות המטופלות   )1(
  )9(   )3(   )19(  בשיטת השווי המאזני

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

      
  ביוםלשנה שהסתיימה 

  בדצמבר 31
      2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש      

             
   719     957     977   רווח נקי

   573    )187(   )1,093(  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
             מימוש קרנות הון מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ שטופלו 

   12     2     -   וי המאזניבשיטת השו  
  )66(   )48(    123   בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים 
  )35(    39    )3(  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים 

   28     10    )6(  בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע בעסקה משותפת) הפסד(רווח 
             
   )2(    773     1,231    

  .'ז27ראה באור , למידע נוסף בדבר פרטי רווח כולל אחר והשפעת המס בגינם  *)
                 

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
                 



  מ"גלוב בע-גזית
   מאוחדים על השינויים בהוןת דוחו
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          הון המיוחס לבעלי מניות החברה       

   מניות  הון      
פרמיה על 
  יתרת רווח    מניות

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
   פעילויות חוץ

קרנות 
  **)אחרות 

הלוואות 
לרכישת 

   כ "סה  מניות אוצר   מניות 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  כ הון"סה   שליטה

  ח "מליוני ש      
                             
   22,649     14,800     7,849    )21(   *)-     60    )913(    4,699     3,805     219   2013, בינואר 1רה ליום ית

                                             
   2,310     1,333     977     -     -     -     -     977     -     -   רווח נקי

  ) 2,226(   )1,247(   ) 979(    -     -      114    )1,093(    -     -     -  כולל אחר) הפסד(רווח 
                                             

   84     86    ) 2(    -     -      114    )1,093(    977     -     -  כולל) הפסד(כ רווח "סה
                                             
   489     -     489     -     -     -     -     -      479     10  נפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקהה

  *)-     -    *)-     -     -    )4(    -     -     4     *)-  מימוש כתבי אופציה למניות החברה
   -     -     -     -    *)-     -     -    *)-     -     -  שיערוך הלוואות לרכישת מניות
  *)-     -    *)-     -    *)-     -     -     -     -     -  פרעון הלוואות לרכישת מניות

   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  מימוש קרן שערוך רכוש קבוע בעסקה משותפת 
   31     21     10     -     -     10     -     -     -     -  עלות תשלום מבוסס מניות

  ) 298(    -    ) 298(    -     -     -     -    ) 298(    -     -  דיבידנד ששולם
   597      634    ) 37(    -     -    )37(    -     -     -     -  הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

  ) 37(   )35(   ) 2(    -     -    )2(    -     -     -     -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
  פדיון ורכישה חוזרת של אגרות חוב, הנפקה

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

  ) 688(   )688(    -     -     -     -     -     -     -     -  דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה
                                             

   22,819     14,810     8,009    )21(   *)-      141    )2,006(    5,378     4,288     229  2013, בדצמבר 31יתרה ליום 
                            

                        .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
                        .'ו27ראה באור , לפירוט קרנות אחרות  **)

                                             
                                    הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



  מ"גלוב בע-גזית
   מאוחדים על השינויים בהוןת דוחו
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          הון המיוחס לבעלי מניות החברה       

  הון מניות       
פרמיה על 
  יתרת רווח    מניות

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
   פעילויות חוץ

קרנות 
  **)אחרות 

הלוואות 
לרכישת 

   כ "סה  מניות אוצר   מניות 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 כ הון "סה   שליטה

  ח "יוני שמל      
                          

   19,628     12,318     7,310    )21(   *)-      150    )728(    3,904     3,787     218  2012, בינואר 1יתרה ליום 
                                            

   2,534     1,577     957     -     -     -     -     957     -     -   רווח נקי
  ) 467(   )283(   ) 184(    -     -     1    )185(    -     -     -  כולל אחר) הפסד(רווח 

                                            
   2,067     1,294     773     -     -     1    )185(    957     -     -  כולל) הפסד(כ רווח "סה

                                            
   3     -     3     -     -    )16(    -     -     18     1  מימוש כתבי אופציה למניות החברה

   -     -     -     -     -    )102(    -     102     -     -  מימוש קרן שערוך רכוש קבוע בעסקה משותפת 
   47     43     4     -     -     4     -     -     -     -  מבוסס מניותעלות תשלום 

  ) 264(    -    ) 264(    -     -     -     -    ) 264(    -     -  שולםדיבידנד ש
   2,224     2,099     125     -     -      125     -     -     -     -  הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

  ) 369(   )267(   ) 102(    -     -    )102(    -     -     -     -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
                                       המרה ורכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה 

  ) 12(   )12(    -     -     -     -     -     -     -     -  בחברה מאוחדת  
  ) 675(   )675(    -     -     -     -     -     -     -     -  דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה

                                            
   22,649     14,800     7,849    )21(   *)-     60    )913(    4,699     3,805     219  2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

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

                        .'ו27ראה באור , לפירוט קרנות אחרות  **)
                            
                                            

                           .וים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםהבאורים המצורפים מהו



  מ"גלוב בע-גזית
   מאוחדים על השינויים בהוןת דוחו
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          הון המיוחס לבעלי מניות החברה       

  הון מניות       
פרמיה על 
  יתרת רווח    מניות

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
   פעילויות חוץ

קרנות 
  **)אחרות 

הלוואות 
לרכישת 

   כ "סה  מניות אוצר   מניות 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 כ הון "סה   שליטה

  ח "מליוני ש      
                          

   15,191     9,205     5,986    )21(   ) 4(     220    )1,313(    3,422     3,474     208  2011, בינואר 1יתרה ליום 

                                            
   2,053     1,334     719     -     -     -     -     719     -     -   רווח נקי

   1,001      489     512     -     -    )73(     585     -     -     -  כולל אחר) הפסד(רווח 
                                            

   3,054     1,823     1,231     -     -    )73(     585     719     -     -  כולל) הפסד(כ רווח "סה
                                            

   313     -     313     -     -     -     -     -      303     10  הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
   2     -     2     -     -    )8(    -     -     10    *)    - מימוש כתבי אופציה למניות החברה

   -     -          -    -    *)     -    -     -    *)     -    -     -  שיערוך הלוואות לרכישת מניות
   4     -     4     -     4     -     -     -     -     -  פרעון הלוואות לרכישת מניות

   64     -     64     -     -     64     -     -     -     -  נטו, ידי בעל שליטה ויתור שכר על
                                       מימוש קרן שערוך רכוש קבוע בעסקה משותפת 

   -     -     -     -     -    )4(    -     4     -     -  וקרן שערוך השקעה שאוחדה לראשונה         
   56     49     7     -     -     7     -     -     -     -  עלות תשלום מבוסס מניות

  ) 241(    -    ) 241(    -     -     -     -    ) 241(    -     -  הוכרזדיבידנד ש
   1,185     1,197    ) 12(    -     -    )12(    -     -     -     -  הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

  ) 385(   )341(   ) 44(    -     -    )44(    -     -     -     -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות שאוחדו 

   928      928     -     -     -     -     -     -     -     -   לראשונה
   2     2     -     -     -     -     -     -     -     -  ות מאוחדותרכישת אגרות חוב להמרה בחבר

  ) 545(   )545(    -     -     -     -     -     -     -     -  דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה
                                            

   19,628     12,318     7,310    )21(   *)-      150    )728(    3,904     3,787     218  2011, בדצמבר 31יתרה ליום 
                         

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

                     .'ו27ראה באור , לפירוט קרנות אחרות  **)

                    .בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק



  מ"גלוב בע-גזית
  מאוחדים על תזרימי המזומנים דוחות

  
  

186  

  

      
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
      2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש      

          
             תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

    2,053      2,534      2,310   רווח נקי

             :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

             :התאמות לסעיפי רווח והפסד

    2,125      2,094      1,636   נטו, הוצאות מימון
  )334(   )299(   )161(  נטו, חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני

  )1,670(   )1,913(   )933(  נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל
   67     34     34   )כולל ירידת ערך מוניטין(פחת והפחתות 

   328     681     294   מסים על הכנסה
   7     7     2   ירידת ערך נכסים אחרים

   64     5     53   נטו, הפסד הון
   3    )2(    -   נטו, בות בשל הטבות לעובדיםשינוי בהתחיי

   1     -     11   נטו, הפסד מירידה בשיעור החזקה ומימוש חברה מוחזקת
  )102(   )134(   )198(  ) 'ב34באור (רווח מרכישה במחיר הזדמנותי 

   56     47     41   עלות תשלום מבוסס מניות
   105     -     -   הוצאות שכר שנזקפו כנגד קרן הון

             
       779     520     650   

             
             :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

             
  )185(   )29(   )260(  עלייה בלקוחות והכנסות לקבל ובחייבים ויתרות חובה

             ירותבמלאי בניינים וקרקעות בניכוי מקדמות מרוכשי ד) עלייה(ירידה 
  )78(    2    )34(  נטו, וממזמיני עבודות    

   53    )104(   )53(  בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 
   14     4     8   נטו, עלייה בפקדונות משוכרים

             
      )339(   )127(   )196(  

             
    2,507      2,927      2,750   דיבידנדים ומסים, מפעילות שוטפת לפני ריבית מזומנים נטו שנבעו

             
             :מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה עבור

             
  )1,536(   )1,964(   )1,843(  ריבית ששולמה

   31     54     218   )'ד37באור (ריבית שהתקבלה 
   96     395     155   לדיבידנד שהתקב
  )10(   )44(   )69(  מסים ששולמו

   38     25     7   מסים שהתקבלו
             
      )1,532(   )1,534(   )1,381(  

             
    1,126      1,393      1,218   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

             
  

     חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הביאורים המצורפים מהווים
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  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
      2013   2012    2011  
  ח"מליוני ש      

          
             תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

                
   92     -     -   )א(השקעה בחברה שאוחדה לראשונה 

   20     -     -   )ב(חברה שדווחה בעבר בשיטת השווי המאזני איחוד לראשונה של 
   -     12     54   )'ח9באור (תמורה ממכירת חברות מוחזקות 

  )104(   ) 266(   ) 1,275(  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות
  )6,449(   ) 5,692(   ) 3,023(  ן להשקעה"הקמה ופיתוח של נדל, רכישה

  )34(   ) 49(   ) 50(  השקעות ברכוש קבוע
    2,880     1,482     2,136   ן להשקעה"תמורה ממימוש נדל

   -     -     38   תמורה ממכירת רכוש קבוע
  )280(   ) 583(   ) 181(  מתן הלוואות לזמן ארוך

   103     79     329   פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך
   50    ) 20(   ) 30(  נטו, השקעות לזמן קצר

  )1,001(   ) 743(   ) 345(  השקעות בנכסים פיננסיים
   506     1,134     110   תמורה ממכירת נכסים פיננסיים

             
  )4,217(   ) 4,646(   ) 2,237(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

             
             תזרימי מזומנים מפעילות מימון

                
   313     -     489   הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

   4    *)   -    *)   -   פרעון הלוואות שניתנו לרכישת מניות החברה
   2     3    *)   -   מימוש כתבי אופציה למניות החברה

   714     1,832     536   נטו, הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה
  )384(   ) 263(   ) 102(  מקנות שליטה רכישת זכויות שאינן

  )298(   ) 264(   ) 298(  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
  )567(   ) 653(   ) 698(  דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה

    6,574     6,140     1,429   קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )5,518(   ) 6,042(   ) 4,820(  פרעון הלוואות לזמן ארוך

    1,805    ) 169(   ) 1,084(  נטו, קווי אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך) פרעון(משיכת 
   202    ) 85(   ) 83(  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים) פרעון(קבלת 

  )1,024(   ) 3,177(   ) 1,366(  פרעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה
    2,194     6,168     6,033   אגרות חוב ואגרות חוב להמרההנפקת 

   -     -     392   )'ד37באור (התרת עסקאות גידור 
             

    4,017     3,490     428   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
                

  )79(   ) 93(   ) 74(  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
                

   847     144    ) 665(  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 
                

   692     1,539     1,683   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
                

    1,539     1,683     1,018   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
             
  .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
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  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
         2013     2012    2011   
  ח"מליוני ש         

                  
               השקעה בחברה שאוחדה לראשונה  )א(
                      
               ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר    
                      
  )14(     -      -   נכסים שוטפים   
  )465(     -      -   נכסים מוחזקים למכירה   
   311      -      -   התחייבויות שוטפות   

                  
          -      -     )168(  
                      
  )1,791(     -      -   ן להשקעה ונכסים בלתי שוטפים אחרים"נדל   
    1,066      -      -   התחייבויות לא שוטפות   
   742      -      -   זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שאוחדה לראשונה   
   EQY   -      -      265-הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ב   
  )22(     -      -   ניטין שנוצר ברכישהמו   

                  
   92      -      -   גידול ביתרת המזומנים ושווי מזומנים   

                  
  איחוד לראשונה של חברה שדווחה בעבר בשיטת השווי המאזני  ) ב(
                      
               ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר    
                      
  )1,051(     -      -   נכסים שוטפים   
   980      -      -   התחייבויות שוטפות   

                  
          -      -     )71(  
                      
  )518(     -      -   נכסים לא שוטפים   
   315      -      -   התחייבויות לא שוטפות   
   186      -      -   זכויות שאינן מקנות שליטה   
   107      -      -   מימוש השקעה לפי שווי מאזני   
  )25(     -      -   הפסד משערוך השקעה קודמת   
   26      -      -   רווח מרכישה במחיר הזדמנותי   

                  
   20      -      -   גידול ביתרת המזומנים ושווי מזומנים   

                  
 
               ות מהותיות שלא במזומןפעול ) ג(
                      
               המרה ותשלום ריבית של אגרות חוב להמרה במניות חברה    
   206      321      67   מאוחדת         

                  
               רכישת מניות חברה מאוחדת כנגד הנפקת מניות בחברה    
   265      106      -   מאוחדת         

                  
   65      87      77   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: "להלן יחדיו(באמצעות חברות מוחזקות שלה , החברה
ישראל וברזיל ומתמקדת בעיקר בענף , אירופה, ן מניב בצפון אמריקה"והמפתחת של נדל

לקבוצה פעילות , בנוסף. המרכזים המסחריים מעוגני הסופרמרקטים באזורים אורבניים צומחים
בעיקר בתחום וכן ביזום וביצוע של פרויקטים , ב"גם בענף מבני משרדים רפואיים בארה
הקבוצה פועלת לאיתור ומימוש הזדמנויות , בנוסף. המגורים בישראל ובמרכז ומזרח אירופה

או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה או בתחומים משיקים /עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו
  .באזורי פעילותה ובאזורים אחרים, )לרבות עם שותפים(

  

  

, ")א"בורסת ת("אביב -בבורסות לניירות ערך בתלניירות הערך של החברה רשומים למסחר 
  ".GZT"בכל הבורסות תחת הסימון , )TSX(ובטורונטו ) NYSE(יורק - בניו

  
  

  
  

  :הגדרות בדוחות כספיים אלה  .ב

  .מ"גלוב בע-גזית  -   החברה

במישרין ובאמצעות חברות) נורסטאר -להלן ( .נורסטאר החזקות אינק  -   החברה האם
  ).קבוצת נורסטאר - הלן יחדיו ל(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  - 
טופלות בדוחות הכספיים של החברה על בסיסלשליטה משותפת ואשר מ

  .השווי המאזני

פעילויות 
  משותפות  

חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיים הסדר לשליטה  - 
משותפת על הזכויות בנכסים וההתחייבויות של הפעילויות המשותפות אשר

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

  .חות הכספיים לפי שיטת השווי המאזניהשקעת החברה בהן מטופלת בדו

  .חברה בשליטה משותפת וחברות כלולות, חברות מאוחדות  - חברות מוחזקות

החברות המאוחדות והחברות בשליטה משותפת שלה המצוינות, 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.  

  .2013, בדצמבר 31  -   תאריך הדיווח
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

ן "נדל, ן להשקעה"למעט נדל, הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות
אשר נמדדים בהתאם , רים נגזריםכולל מכשי ,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(חשבונאית שפורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה 

  

דוחות כספיים (הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך , כמו כן
  .2010- ע"התש, )שנתיים

  

  מדיניות חשבונאית עקבית
  

, המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות
  :למעט כאמור להלן

  

  שבונאית לאור יישום תקנים חדשיםשינויים במדיניות הח
  

1 IAS - הצגת דוחות כספיים  
  

התיקון עוסק בנושא הצגת ). התיקון -להלן ( IAS 1-תיקון ל IASB-פרסם ה 2011בחודש יוני 
פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח והפסד בשלב מאוחר יותר , בהתאם לתיקון. רווח כולל אחר

  .לרווח והפסד לעולם יוצגו בנפרד מהפריטים אשר לא יועברו
  

  .2013, בינואר 1מיום התיקון יושם למפרע החל 
  

IFRS 13 - מדידת שווי הוגן  
  

13 IFRS ככל שמדידה זו נדרשת בהתאם לתקינה , קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן
  .ראה סעיף יד להלן IFRS 13להגדרת שווי הוגן לפי . הבינלאומית

  

על הגילויים החדשים חלים . 2013, בינואר 1מיום החל כאן ולהבא הוראות מדידה אלה חלות מ
  .ולא חלים על מספרי ההשוואה 2013נתוני שנת 

  

 IFRS -הגילויים הנדרשים ב, בנוסף. השפעה מהותית על מדידת שווי הוגן הייתהלא  IFRS 13-ל
  .כלולים בדוחות כספיים שנתיים אלו 13
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  בעריכת הדוחות הכספייםהאומדנים וההנחות , יקרי השיקוליםע  .ב
  

הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה דורשת מההנהלה להפעיל שיקול דעת וליצור 
הנכסים , ההוצאות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על הסכומים המדווחים של ההכנסות

ודאות הקשורה להנחות -אי. בתקופת הדיווח, וההתחייבויות והגילוי של התחייבויות תלויות
והאומדנים הללו יכולה להביא לתוצאות אשר דורשות התאמות מהותיות לערך בספרים של 

  .הנכסים או ההתחייבויות המושפעים בתקופות הבאות
  

  השיקולים
  

הפעילה הקבוצה שיקול דעת , בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים
שפעה המהותית ביותר על הסכומים שלהם הה, ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים

  :שהוכרו בדוחות הכספיים
  

השפעה   שיקולים עיקריים  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

חוד דוחות כספיים אי
או יישום שיטת השווי 

', ג2ראה באור , המאזני
  .'ו', ה', ד9באור 

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
, ריביתורישום הכנסות 

  .'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 
מהימנה של שווי  מדידה  

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  - 
הושכר מראש  המיועדים להשכרה

  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 
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  אומדנים והנחות
  

עיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים להלן ההנחות ה
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 "נדלת שווי הערכ  
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  והנחת

ת השווי ההוגן של קביע
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 , ירידת ערךל
  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 

  נכסי מסים נדחיםרישום   

  

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 
ות בין בנקאי תוך התאמה לפערי הנזיל

ציפיות האינפלציה , הבין מטבעיים
  וסיכון האשראי של הצדדים

שיערוך נגזרים פיננסיים 
ראה , בדוח רווח או הפסד

  'ב37באור 

קביעת השווי ההוגן של   
עסקאות תגמול מבוסס 

  מניות

  

שימוש במודל תמחור אופציות מקובל 
המתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר 
ות המימוש ועל הנחות בדבר תנודתי

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 
צפי , אומדנים בקשר ליכולת גבייה

 .אומדן סך ההכנסות, עלויות הפרויקט

מועד ההכרה בהכנסה 
, תוכרוסכום ההכנסה ש

  .'כו2ראה באור 
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  דוחות כספיים מאוחדים  .ג
  

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל חברות שלחברה 
שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כח השפעה על הישות ). חברות בנות(יש שליטה בהן 

ות המושקעת וכן חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה ביש, 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

איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ועד למועד בו הופסקה 
  .השליטה

  
  קטיביתאיחוד בשל שליטה אפ

  
 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
  :להצביע על קיומה של שליטה אפקטיבית

  
  ).ות ממחציתןאף אם בפח(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

של בעלי המניות והסכמי הצבעה עם בעלי מניות אחרים המאפשרים בפועל את מינוי 
  .מרבית חברי הדירקטוריון

  .גורם אחר מלבד הקבוצה המחזיק בחלק משמעותי מן המניותהיעדר   .4
יכולת לקבוע את המדיניות ולכוון את הפעילות באמצעות מינוי ההנהלה הבכירה של   .5

  ).ר דירקטוריון"יו, ל"מנכ(החברה המוחזקת 
להוציא זכויות , למיעוט בעלי המניות אין זכויות השתתפות בניהול או זכויות עדיפות אחרות  .6

  .ינות סטנדרטיותמג
  

  :בהתאם למבחנים ונסיבות אלו
  
בין היתר לאור , על בסיס שליטה אפקטיבית  CTYהקבוצה מאחדת בדוחות הכספיים את   .1

פיזור נרחב של החזקת יתר המניות בידי , החזקה בחלק משמעותי מזכויות ההצבעה
 CTYיות של מהון המנ 30%איסור החל על בעלי המניות האחרים להחזיק מעל , הציבור

אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף  לקבוצה, מבלי לבצע הצעת רכש כללית
באסיפות הכלליות וכן היכולת למנות את מרבית הדירקטורים ובעקיפין את ההנהלה 

בהון המניות ובזכויות  49.3%-הקבוצה מחזיקה כ, 2013, בדצמבר 31ליום . הבכירה
  .CTYההצבעה של 

  
בין היתר לאור החזקה בחלק משמעותי , EQYבדוחות הכספיים את  הקבוצה מאחדת  .2

פיזור נרחב של החזקת יתר , לתאריך הדיווח EQYמהון המניות של  45.2%-המסתכם בכ
, איסור על החזקה של בעלי מניות אחרים מעל שיעור מסויים, המניות בידי הציבור

כלליות וכן היכולת אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף באסיפות ה לקבוצה
לקבוצה הסכם , בנוסף .למנות את מרבית הדירקטורים ובעקיפין את ההנהלה הבכירה

  .6'ד9ראה באור , הצבעה עם צדדים שלישיים
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בין היתר לאור החזקה בפועל של שיעור  FCRהקבוצה מאחדת בדוחות הכספיים את   .3
, לתאריך הדיווח FCRשל מהון המניות וזכויות ההצבעה  45.2%-משמעותי המסתכם בכ

אחוז גבוה במיוחד מכוח  לקבוצה, פיזור נרחב של החזקת יתר המניות בידי הציבור
 ההצבעה המשתתף באסיפות הכלליות וכן היכולת למנות את מרבית הדירקטורים

, לקבוצה הסכם הצבעה עם בעלי מניות אחרים, בנוסף. ובעקיפין את ההנהלה הבכירה
  .1'א26ראה באור 

  
במישרין או , ות שאינן מקנות שליטה מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוסזכוי

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

  . ינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שליליתיתרת הזכויות שא
  

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 בת במימוש. 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 הבת בהתאם 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 זהים הדוחות 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
  

ע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה מטב
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 החברה כאשר 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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והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח הרווח והפסד תורגמו לפי שערי חליפין  הכנסות  )ב
במקרים בהם חלו תנודות משמעותיות בשערי , אולם; ממוצעים בכל התקופות המוצגות

  .הכנסות והוצאות תורגמו לפי שערי החליפין כפי שהיו במועד העסקאות עצמן, החליפין
  
  .פין במועד התהוותםפריטים הוניים תורגמו לפי שער החלי  )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
וחס מחדש לזכויות חלק יחסי של הסכום המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר מי, 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, לנכסים כשירים או נזקפים לרווח כולל אחראלה המהוונים 

נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד 
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן . העסקה

  .ין במועד שבו נקבע השווי ההוגןמתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפ
  

  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 
עט אלה המהוונים לנכסים למ, 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 . עולי הינו שנההמחזור התפ, 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 
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הנכסים וההתחייבויות הקשורים באותה פעילות , כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה
  .ים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולימסווגים במאזן במסגרת הנכס

  
  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
  

תאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד פקדונות ב
  .הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים, ההשקעה

  
  הפרשה לחובות מסופקים  .ח

  
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת הקבוצה     

נגרעים במועד בו נקבע שחובות , חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם. בספק גבייתם מוטלת
  .אלה אינם ניתנים לגבייה

  
  מלאי בניינים למכירה  .ט
  
כגון , עלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע    

ות מלאי בניינים ודירות כמו כן החברה מהוונת לעל. אגרות והיטלים וכן עלויות בנייה, 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    

ועלויות הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה 
  . 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

  
עסקת קומבינציה בתמורה למתן דירות למוכר מלאי המקרקעין הנרכש על ידי החברה ב    

  .מוכר לפי שוויו ההוגן במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה, המקרקעין
  
במסגרתה מתחייבת , מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבניציית תקבולים    

נמדד , הקרקעהקבוצה למסירת מזומן כתלות בגובה המחיר שבו יימכרו הדירות שייבנו על 
בהתאם לשווי ההוגן של הקרקע ושל המחויבות הפיננסית שנוצרה בגין התשלומים העתידיים 

ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש בהתאם לתזרימי המזומנים , בתקופות עוקבות. הצפויים
שינויים בסכום ההתחייבות נזקפים כחלק מעלות . הצפויים להיות משולמים מידי תקופה

  . 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 
מות עבודה חשבונות על התקד. ובניכוי סך ההפסדים שהוכרו וחשבונות על התקדמות העבודה

בין שהתקבלו ובין שטרם , הינם חיובים שהוצאו ללקוחות בגין עבודה שבוצעה לתאריך הדיווח
  . התקבלו

  
מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה " הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה"הנכס הפיננסי     

כסים בהתאם לאמור להלן לגבי ירידת ערך נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת וגריעת נ
  .בהתאמה, פיננסיים

  
עלויות פרויקט על פי חוזה הקמה מוכרות לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהות ועלויות     

עלויות עקיפות משותפות מוקצות בין הפרויקטים על בסיס מפתח העמסה . עקיפות משותפות
  .מתאים

  
  מכשירים פיננסיים  .יא
  
למעט , הוגן בתוספת עלויות עסקה ישירותכל הנכסים הפיננסיים מוכרים לראשונה בשווי     

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות 
  .לרווח או הפסד מיידית

  
  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  .1

  
ים פיננסיים המוחזקים נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים נכס  

למסחר ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן 
  .עם שינויים בו הנזקפים לדוח רווח או הפסד

  
מכשירים פיננסיים נגזרים מסווגים כמוחזקים למסחר למעט כאלה המיועדים לעסקת   

שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח הנגזרים הללו נמדדים בשווי הוגן כאשר ה. הגנה
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת . והפסד

בחינה מחדש נדרשת רק אם יש שינוי בתנאים של . לראשונה להיות צד להתקשרות
  .החוזה המשנים מהותית את תזרים המזומנים החוזי

    
  המוחזקות לפדיון הלוואות וחייבים והשקעות  .2

  
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים 

השקעות המוחזקות לפדיון הינן השקעות המוחזרות . לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל
בתשלומים קבועים במועדי פדיון קבועים שאותם מתעתדת הקבוצה וביכולתה להחזיק 

הלוואות וחייבים והשקעות מוחזקות לפדיון , לאחר ההכרה הראשונית. וןבהן עד לפדי
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 (לזמן קצר  אשראי. וכן בתהליך ההפחתה בשיטת הריבית האפקטיבית

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
  

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים     
נכסים , לאחר ההכרה הראשונית. שאינם מסווגים לאחת הקבוצות שלעיל למכירה או

רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות . פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן
למעט בגין ריבית והפרשי שער המתייחסים למכשיר חוב ודיבידנד ממכשיר , שווי הוגן

במועד גריעת . כולל אחר) הפסד(ווח נזקפים לר, 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' ראה סעיף כו, חוב ובדיבידנדים ממכשירי הון

  
  קיזוז מכשירים פיננסיים  .4

  

כסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי נ    
וכן קיימת כוונה , אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו

לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את 
  .ההתחייבות במקביל

  
  ות בעלות מופחתתהתחייבויות פיננסי  .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 מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת ת, הלוואות והתחייבויות אחרות
בדרך כלל בערכו , אשראי לזמן קצר מוצג לפי תנאיו. ית האפקטיביתבשיטת הריב

   .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 , התחייבות ורכיב של

מחושב , הפיצול כאמור. מוצג בנפרד בניכוי עלויות העסקה המיוחסות לרכיבים השונים
על ידי קביעה תחילה של רכיב החוב בהתבסס על השווי ההוגן של התחייבות דומה ללא 

רכיב החוב מטופל לאחר . בע כערך שיירהערך של הרכיב ההוני נק. 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
ת הרכיב ההוני של אגרות חוב להמרה במניות של חברות מאוחדות מוצג במסגרת זכויו

  .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 . תקופהתחילה עבור מכשירים ונגזרים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן מידי 
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 , לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב כאמור לעיל

הקצאת התמורה בין מרכיבי החבילה באותו מדרג . ונייםאם קיימת לגבי מכשירים ה
  .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   
  .הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקפת ישירות להון, מכירה, כל רכישה. של החברה

  
  מכר שהוענקה לזכויות שאינן מקנות שליטהאופציית   .9
  

למכור חלק או ) PUT(כאשר הקבוצה מעניקה לזכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר 
ביום ההענקה מסווגות , את כל החזקותיהם בחברה מאוחדת במשך תקופה מסויימת

ח את הקבוצה מודדת בכל תאריך דיוו. הזכויות שאינן מקנות שליטה כהתחייבות פיננסית
ההתחייבות הפיננסית על בסיס אומדן הערך הנוכחי של התמורה שתועבר בעת מימוש 

כאשר במקביל מטופלת החזקת בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה , אופציית המכר
אם . שינויים בסכום ההתחייבות נזקפים לרווח או הפסד. כאילו היא בידי הקבוצה

אם . במימוש מטופלת כסילוק ההתחייבות התמורה, בתקופות עוקבות האופציה ממומשת
קיטון בהון בגין עסקאות עם בעלי /תיגרע ההתחייבות וכן יוכר גידול, האופציה פוקעת

ללא איבוד , הזכויות שאינן מקנות שליטה בגין מימוש חלק מההשקעה בחברה המאוחדת
  .שליטה בה

  
  גריעת נכסים פיננסיים  .10

  
, ת החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסינכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויו

או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי 
או נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד 

וההטבות  ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים, 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  .11
  

 בוטלה או, היינו ההתחייבות נפרעהד, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת
  ):הקבוצה(לקת כאשר החייב התחייבות פיננסית מסו. פקעה

  
בנכסים פיננסיים אחרים בסחורות או , פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן •

  או; שירותים
  .משוחרר משפטית מההתחייבות •

    
כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים 

ההחלפה או השינוי , התחייבות קיימתאו כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי , שונים מהותית
ההפרש בין . מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה

במידה . ל נזקף לדוח רווח או הפסד"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 . ווח או הפסד מההחלפהמוכר ר
  .כמו גם גורמים איכותיים
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  ירידת ערך נכסים פיננסיים  .יב
  

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח אם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי 
  :או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים

  
  סיים המוצגים בעלות מופחתתנכסים פיננ  .1

  
הלוואות וחייבים והשקעות המוחזקות לפדיון , הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב

המוצגים בעלותם המופחתת קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על 
סכום ההפסד הנזקף . אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה

ח או הפסד נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך לדוח רוו
שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים (הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 

אם הנכס . המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, )שטרם התהוו
ור הריבית האפקטיבית ההיוון נעשה בהתאם לשיע, 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

  .כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .2
  

, הראיה האובייקטיבית כוללת, ים זמינים למכירה שהם מכשירים הונייםלגבי נכסים פיננסי
הבחינה . ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו ,בין היתר

במסגרת , כאשר, תלויה בנסיבות בכל תאריך דיווח, של ירידה משמעותית או מתמשכת
וי ההוגן וכן קיומה של מגמה מובאות בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשו, הבחינה

ההפסד המצטבר , כאשר קיימת ראיה לירידת ערך. מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן
ביטול הפסד , 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 , יניות ניהול הסיכונים שלהבהתאם למד    
 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
יים בשיעורי הריבית ותנודות בשערי החליפין של מטבע עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בשינו

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 , לאחר ההכרה הראשונית    

  .א מיישמת החברה חשבונאות גידור נזקפים מיידית לדוח רווח והפסדבגין נגזרים בגינם ל
  

ייעדה הקבוצה ותיעדה חלק מהמכשירים הפיננסיים לצורכי גידור , במועד ההתקשרות  
עסקאות . בחינת אפקטיביות הגידור נעשית על בסיס שוטף בכל תקופת דיווח. חשבונאי

  :מטופלות כדלקמן) הגנה( חשבונאיהעונות 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  .שהחלק הלא אפקטיבי מוכר מיידית בדוח רווח או הפסד
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או , דוח רווח או הפסדמועברים לדוח רווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות ל
  . 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 
  .יה או ההתקשרות האיתנה מתרחשותלמועד בו העסקה החזו

  
כאשר העסקה כוללת גידור , בין אם יועדו כגידור חשבונאי ובין אם לאו, בסילוק עסקאות גידור    

תזרימי המזומנים שנתקבלו מסווגים בדוח על תזרימי המזומנים , תזרים מזומנים בגין קרן וריבית
ן וכפעילות שוטפת בגין התזרים כפעילות מימון בגין התזרים המייצג את גידור רכיב הקר

 Cross-Currencyלעניין פרעון מוקדם של עסקאות גידור מסוג. המייצג את גידור רכיב הריבית
Swap  ד37ראה באור , 2013במהלך שנת'.  

  
  גידור השקעה נטו בפעילות חוץ

  
, נטולרבות גידור של פריט כספי המטופל כחלק מההשקעה , 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 

  
  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  .בין משתתפים בשוק במועד המדידה בעסקה רגילה
בשוק , או בהיעדר שוק עיקרי, העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות  .ביותר) advantageous(הכדאי 
בהנחה שמשתתפים בשוק , או ההתחייבות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס

  .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 , התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק שיטות אלו כוללות. 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     

ת באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק הטבות כלכליו
  .שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו

  
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים     

תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים , שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן
  .לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה
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כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים     
המשמעותית , בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן

  :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 

  ).י שוק ניתנים לצפייהשימוש בנתונ
      
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
  
ההוגן של  עלות הרכישה נמדדת על פי השווי. 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

לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של 
  . הנרכשת

ות ישירות הקשורות לרכישה נזקפות מיידית כהוצאה בדוח רווח והפסד ואינן מהוות חלק עלוי    
  . מעלות הרכישה

  
זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת , בצירוף עסקים המושג בשלבים    

השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך 
סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר מסווגים , בנוסף. הקודמת במועד העלייה לשליטהההשקעה 

  .לדוח רווח או הפסד
שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות , מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות      

אם סכום . שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו
  .מכירה הקבוצה ברווח שנוצר במועד הרכישה, וניטין שהתקבל הינו שליליהמ

  :החברה, בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה
  
  .ואת ההתחייבויות של החברה הבת) כולל מוניטין(גורעת את הנכסים   -
  .גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה  -
  .עות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמיגורעת את ההתאמות הנוב  -
  .מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה  -
  .כרווח או כהפסד) עודף או גרעון(מכירה בהפרש כלשהו שנוצר   -
באותו אופן , כולל אחר) הפסד(מסווגת מחדש את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח   -

  .הנכסים או ההתחייבויות הקשוריםשהיה נדרש אם החברה הייתה מממשת ישירות את 
  

  רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים
  

במועד רכישת חברות מאוחדות ופעילויות אשר אינן מהוות עסק תמורת הרכישה מוקצית בין 
הנכסים וההתחייבויות המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן במועד 

תוך שיתוף בעלי זכויות שאינן , ו למוניטין או למסים נדחיםהרכישה ומבלי לייחס סכום כלשה
. ל במועד הרכישה"לפי חלקם בשווי ההוגן בנכסים המזוהים נטו הנ, אם קיימים, מקנות שליטה

  .עלויות רכישה ישירות מוכרות כחלק מעלות הרכישה
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  השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות  .טז
  
לפי שיטת השווי . משותפות מוצגות בשיטת השווי המאזני השקעות בחברות כלולות ובעסקאות    

השקעות אלו מוצגות בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר , המאזני
כולל אחר של החברות הכלולות ) הפסד(הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו לרבות רווח 

בוד ההשפעה המהותית שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד אי. והעסקאות המשותפות
בחברה הכלולה או איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת או סיווגן כהשקעות 

  .מוחזקות למכירה
  
הקבוצה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחברה כלולה     

על  IFRS 5החברה מיישמת את הוראות . ולהיפך, הופכת להשקעה בעסקה משותפת
ו חלק מההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת ההשקעה א

ממשיך להיות מטופל , חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה. למכירה
  .בשיטת השווי המאזני

  
מוניטין בגין רכישת החברה הכלולה או העסקה המשותפת ובגין עלייה בשיעור ההחזקה בהן     

שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה בשווי ההוגן של הנכסים נמדד לראשונה כהפרש 
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     

  .מבוטלים בהתאם לשיעור החזקת הקבוצה בהן
  
ותפות ערוכים לתאריכים החברות הכלולות והעסקאות המש, 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, מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערךבחכירה 
או מכירה במהלך העסקים , בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות

  .הרגיל
  
לאחר . ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות"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

  .ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי"נדל. או הפסד במועד התהוותם
  
נמדד אף הוא בשווי הוגן  ן להשקעה"ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"נדל    

כשהשווי ההוגן אינו ניתן , עם זאת. כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה
עד , בניכוי הפסדים מירידת ערך במידה שקיימים, ן נמדד על פי עלותו"הנדל, למדידה מהימנה

בסיס . דם מביניהםכמוק, לסיום ההקמה או עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה
ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי "העלות של נדל

  .השכרתוועלויות שהתהוו בעלויות תיכנון ופיתוח ישירות תוספתיות , המשמשות למימון ההקמה
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ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל    
ן והינם בעלי "י מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדלעל יד

ועל ידי הנהלות חברות הקבוצה שהינן בעלות ידע מקצועי נרחב וכן , הידע והניסיון הנדרשים
  .13- ו 12למידע נוסף ראה באורים . על ידי מעריכי שווי מומחים פנימיים

  
הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות ן להשקעה נגרע כאשר "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
  
, פחת שנצבר בניכוי, 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 . שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס

  :קמןקבוע הוא כדל
                 %    

       
    2 בניינים  
 )8.33%בעיקר (  6.67-8.33 מערכות במבנים  
    15 כלי רכב  
  )5%בעיקר (  2.5-5  ציוד  
    6-33 ריהוט וציוד משרדי,מחשבים  

  
לרבות תקופת (שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות     

או בהתאם לתקופת החיים המשוערת ) ציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשההאופ
  .לפי הקצר מביניהם, של השיפור

  
שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה , ערך השייר    

  .מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן פרוספקטיבי, אם ישנם, והשינויים
  
הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד הפחתת     

  . שבו הנכס נגרע
  
  נכסים בלתי מוחשיים  .יט
  
. מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה נכסים בלתי    

פני אורך  מופחתים על ,אשר להערכת הנהלת החברה הינם בעלי אורך חיים מוגדר, הנכסים
ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים ) 15ראה באור (החיים השימושיים שלהם 

שיטת ההפחתה , תקופת ההפחתה. המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך בנכס בלתי מוחשי
  . וערך השייר בגין נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנים לפחות אחת לשנה

  
  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 . תפעוליתמסווגים כחכירה , הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס
  .מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר באופן שוטף על פני תקופת החכירה
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נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על  -חכירה מימונית  -הקבוצה כחוכר     

הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה . מסווגים כחכירה מימונית, הנכס הועברו לקבוצה
הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה  לפי

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, שיים שלומופחת לאורך תקופת החיים השימו
  
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, עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה

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

לות על נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבע -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

  . תקבולי החכירה מוקצים בין הכנסות מימון ופרעון של החייבים בגין חכירה
  

  א פיננסייםירידת ערך נכסים ל  .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

-במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר
ההשבה הוא הגבוה -הסכום בר. ההשבה שלהם- ים הנכסים לסכום ברמופחת, 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 - ם ברתזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכו
  .הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח או הפסד. הנכס

  
מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו , למעט מוניטין, הפסד מירידת ערך של נכס    

. ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך-בקביעת הסכום בר
בניכוי (ול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר ביט
  . ההשבה של הנכס- או סכום בר) פחת

  
  :הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים        

  
  מוניטין בגין חברות מאוחדות .1

  
סקים מוקצה במועד הרכישה לכל מוניטין שנרכש בצירוף ע, לצורך בחינת ירידת ערך

  .אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויות להפיק תועלת מצירוף העסקים
  

או לעיתים , בדצמבר 31עבור , הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה
  .קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך

  
ההשבה של יחידה מניבת -ידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום ברבחינת יר
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. למסים נדחים הערך הפנקסני לבין השווי ההוגן של עתודות
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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. מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות
  

  ה בחברות כלולות ועסקאות משותפותהשקע .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

הגבוה מבין שווי הוגן ושווי שימוש המחושב בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי 
הפסד כאמור מירידת ערך . טו שמפיקה החברה הכלולה והעסקה המשותפתהמזומנים נ

אינו מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה ולפיכך בתקופות עוקבות ההפסד 
למידע  .ההשבה של ההשקעה עלה- ניתן לביטול עד למלוא סכומו במידה שסכום בר

  .'ג9נוסף ראה באור 
  

  קים למכירהנכסים בלתי שוטפים המסווגים כמוחז  .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 , קיימת מחויבות של החברה למכירה, למכירה מיידית במצבם הנוכחי

. להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג) highly probable(מוש צפוי ברמת ודאות גבוהה קונה והמי
נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד בדוח 

  . לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה, על המצב הכספי
  
המוצג על פי מודל השווי ההוגן המסווג כנכס המוחזק למכירה בהתאם לאמור  ן להשקעה"נדל    

במסגרת , ממשיך להיות מוצג בהתאם למודל זה ומוצג בדוח על המצב הכספי בנפרד, לעיל
  .נכסים מוחזקים למכירה

      
  מסים על ההכנסה  .כג
  
מתייחסות  תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד למעט אם הן    

  .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 
וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס , עד לתאריך הדיווח, חקיקתם הושלמה למעשה
  .לתשלום בגין שנים קודמות

  
  דחיםמסים נ  .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

  
. בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים

זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי הפרשים , במקביל
  .כל הפחתה והכרה כאמור נזקפות לרווח או הפסד. מוכר נכס מס נדחה מתאים
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 substantially(ן להשקעה המוחזק במטרה להשיב את מרבית "המסים הנדחים בגין נדל
all (נמדדים לפי , בדרך של שימוש ההטבות הכלכליות הגלומות בו בדרך של מימוש ולא

  .על בסיס מימוש ולא שימוש, אופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס
  

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש 
כל עוד קרוב לוודאי שמכירת ההשקעות בחברות מוחזקות , ההשקעות בחברות מוחזקות

לא מובאים בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת , 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 , לעניין השפעת חוק הריכוזיות על המסים הנדחים

  
 REITהקבוצה זוקפת מסים נדחים בגין חלוקת רווחים של חברה מאוחדת הנחשבת קרן 

וזאת לפי , לחלק את מרבית רווחיה לצורכי מס לבעלי המניות  REIT-בשל מדיניות קרן ה
  ).'ב25ראה פרטים נוספים בבאור (  REIT-שיעור החזקותיה של הקבוצה בקרן ה

  
והאופן שבו הקבוצה , )single asset entities(נכס  במקרים בהם הקבוצה מחזיקה בחברות

צופה לממש את ההשקעה הוא על ידי מכירה של מניות חברת הנכס ולא על ידי מימוש 
בהתאם , הקבוצה יוצרת מסים נדחים בגין ההפרשים הזמניים שנוצרו, הנכס עצמו

כירת להשלכות המס ושיעור המס הרלוונטיים למכירת המניות בחברת הנכס ולא למ
  .הנכס עצמו

  
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף 
כנגד התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה 

  .רשות מס
  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .כד
  
מבוסס מניות בתמורה עובדים ונושאי משרה בקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום     

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 - סולקות במכשירים הוניים עם עובדים ונושאי משרה נמדדת עלעלות העסקאות המ  
השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש . ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו במועד ההענקה

  .במודל הערכה מקובל
  
מוכרת ברווח או הפסד ) 28ראה פרטים בבאור (עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים   

קביל בהון על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ומסתיימת במועד יחד עם גידול מ
במקרה של אי השלמת ). תקופת ההבשלה -להלן (שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול 
  .ההוצאה המצטברת שהוכרה מוכרת כהכנסה, תקופת ההבשלה שלא בשל תנאי שוק

  
ההוצאה המוכרת הינה , וניבמקרה של שינוי בתנאים של הענקה המסולקת במכשיר ה  

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 , כהענקה תחליפית, מוחלפת בהענקה חדשה
  .ילכאמור לע
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  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 , הההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי ההוגן עד לסילוק. 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
  

 12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 
שנתית שבה העובדים מספקים את השירותים חודשים לאחר תום תקופת הדיווח ה

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 , תוכנית להשתתפות ברווחים
תמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד מש

  .באופן מהימן את הסכום
  

  הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות 
  .הפקדה מוגדרות וכן כתוכניות להטבה מוגדרת

  
שלפיהן הקבוצה משלמת תשלומים קבועים , ות להפקדה מוגדרתלחברות הקבוצה תוכני

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 

דרת בגין הפקדות לתוכנית להפקדה מוג. העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות
פיצויים או בגין תגמולים מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת 

  .שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים
  

הקבוצה מפעילה תוכנית הטבות מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוקי , כמו כן  
זכאים עובדים לקבל , תאם לחוקים אלובה. פיצויי פיטורין במדינות בהן פועלת הקבוצה

ההתחייבות , ככל שרלוונטי. פיצויים בנסיבות מסויימות עם פיטוריהם או עם פרישתם
  .24ראה באור , בדוחות 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

  
  הכנסות משכירות

  
הכנסות משכירות . הכנסות משכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות  

מוכרות כהכנסה בהתאם , פת החוזהבהן קיימת עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך תקו
הכנסות . וזאת רק כאשר קיימת וודאות לגבי גביית הפרשי שכירות בעתיד, לשיטת הקו הישר
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השכירות מוצגות בניכוי הפחתת תמריצי חכירה שניתנו לשוכרים בקו ישר על פני תקופת 
  .באותם המקרים בהם השוכרים הם המוטב העיקרי מהתמריצים, השכירות

  
  ממכירת מקרקעין ודירות מגוריםהכנסות 

  
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/יימת מעורבות ניהולית נמשכת ביחס לקרקעק
מסירת דירת המגורים לרוכש ותשלום מלוא , מתקיים עם סיום החלק המשמעותי מהבנייה

האמור מתקיים בדרך כלל עם מסירת החזקה , לעניין מקרקעין. מחיר הדירה על ידי הרוכש
  .במקרקעין

  
  פי חוזי הקמה- להכנסות מעבודות ע

  
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 , העלויות הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן
שר ליכולת הקבוצה להשלים את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח מהותית בא

שיעור ההשלמה נקבע על בסיס העלות בפועל מול . ושיעור ההשלמה ניתן לאומדן מהימן
פי -כל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על. העלות הכוללת החזויה

הצגת ) ("Probable(אשר השבתן צפויה , צאומוכרת הכנסה בגובה עלויות שהו, חוזה הקמה
במסגרת , לגבי עבודות שבהן צפוי הפסד נזקפת הפרשה למלוא ההפסד הצפוי"). מרווח אפס
  .עלות המכר

  
  רווח למניה  .כז
  
הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה במספר     

ברווח הבסיסי למניה נכללות רק . ים במהלך התקופההמניות הרגילות הממוצע המשוקלל שקי
מניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק בחישוב . מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה

הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מקטינה את הרווח למניה או מגדילה את ההפסד 
רו במהלך התקופה נכללות מניות רגילות פוטנציאליות שהומ, 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, של אותן חברות מוחזקות
  

  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

  
תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא נכס כשיר הוא נכס שנדרשת     

ן להשקעה בפיתוח או פיתוח מחדש ומלאי בניינים ודירות למכירה הדורש פרק זמן "כולל נדל
הקבוצה מהוונת עלויות אשראי המיוחסות לרכישה ופיתוח . ממושך כדי להביאו למצב מכירה

  .של נכסים כשירים
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עלויות  כוללת אתהמדידה של נכסים אלה בשווי הוגן לא , יתוחן להשקעה בפ"לגבי נדל    
 נטוויות אשראי בדוח רווח והפסד על מציגההקבוצה . האשראי שנוצרו במהלך תקופת הפיתוח

  .הוונו לנכסים אלו לפני מדידתם בשווי הוגןשעלויות האשראי מ
  
מתחילות הפעולות להכנת , היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו    

הנכס ונגרמו עלויות אשראי ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס 
הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח . הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו

  .כולל מלבד עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל
  
  פעילות מגזרי  .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
  
על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר   .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
  

10 IFRS  - דוחות כספיים מאוחדים  
  
לעניין חברות השקעה אשר קובע כי חברות   IFRS 10-פורסם תיקון ל 2012בחודש אוקטובר     

כי אם למדוד את ההשקעה בהן , השקעה אינן נדרשות לאחד דוחות של חברות בנות שלהן
תאריך . התיקון קובע גם דרישות גילוי ספציפיות לחברות השקעה. בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לתיקון לא צפויה להיות השפעה , להערכת החברה. 2014בינואר  1התחילה של התיקון הוא 

  .על הדוחות הכספיים
  

  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 -לפי המבחנים לקיומו של עסק ב אלא
ן בשימוש "ן להשקעה לבין נדל"נועד רק להבחנה בין נדל" שירותים משניים"המאפיין של 

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

  .על הדוחות הכספייםהחברה בוחנת את השפעת התיקון  . או לאחריו
  

 פיננסיות בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות, הצגה: מכשירים פיננסיים - IAS 32-תיקונים ל
  )IAS 32 - התיקונים ל -להלן (
  

 )currently(קיימת באופן מיידי "את משמעות המונח , בין היתר, מבהירים  IAS 32-התיקונים ל
  ."משפטית ניתנת לאכיפה לקזזזכות 
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ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום   IAS 32-התיקונים ל
לא צפויה להיות השפעה  IAS 32-לתיקונים ל, להערכת החברה. או לאחריו 2014, בינואר 1

  .מהותית על הדוחות הכספיים
  

IFRS 9– מכשירים פיננסיים  
  
הכוללים טיפול בסיווג ומדידה  IFRS 9פירסם שלושה שלבים של  IASB-ה, 2013במהלך שנת   

  .ובחשבונאות גידור, בהתחייבויות פיננסיות, בגריעה, של נכסים פיננסיים
  

   - נכסים פיננסיים .1
  

כולל מכשירים משולבים (התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים   
בתקופות עוקבות יש למדוד . יימדדו בשווי הוגן) ישבהם החוזה המארח הוא נכס פיננס

  :מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים
  

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את   .א
  .תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם

  
, במועדים מסויימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  .ב

  .לקבל תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן
  

לייעד מכשיר חוב אשר עונה , בעת ההכרה לראשונה, חברה יכולה, למרות האמור לעיל  
כן מבטלת או  בעשותהעל שני התנאים האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם 

) accounting mismatch(חיתה משמעותית חוסר סימטריות במדידה או בהכרה מפ
  .שהייתה נגרמת אלמלא כן

    
וההפרשים , נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן  

לגבי כל  החברהעל פי בחירת , כולל אחר) הפסד(ייזקפו לרווח או הפסד או לרווח 
סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או ( מכשיר ומכשיר

חובה למדוד אותם , אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר). הפסד
  . בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  
  - תגריעה והתחייבויות פיננסיו .2

    
ה ולגבי לגבי גריע IAS 39יש להמשיך וליישם את הוראות , לפי הוראות התיקונים  

  .התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן
  

שמיוחס לשינויים בסיכון  - סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות , לפי התיקונים  
. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. ייזקף לרווח כולל אחר -האשראי 

שנגרם כתוצאה משינויים בסיכון , תחייבותאם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של הה
אזי גם אותו , לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית ברווח או הפסד, האשראי

  .שינוי ייזקף לרווח או הפסד ולא לרווח כולל אחר
  

   -  חשבונאות גידור .3
  

ים ניתן ליישם חשבונאות גידור עבור רכיבי סיכון הן של פריטים מגודרלפי התיקונים 
ככל שהם ניתנים לזיהוי בנפרד ולמדידה , פיננסיים והן של פריטים מגודרים לא פיננסיים

בחינת אפקטיביות הגידור תיעשה על בסיס איכותי בלבד והמבחן הכמותי של  .מהימנה
הבחינה מתמקדת בהשגת יעדי הגידור וביחסי הגומלין . יבוטל 125%-80%טווח 
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המכשיר המגדר ובהשפעה שיש לסיכון האשראי על הכלכליים בין הפריט המגודר ובין 
  . היחסים כאמור

את רכיב הפורוורד של חוזה אקדמה ואת , ניתן שלא לכלול את ערך הזמן של אופציה  
הבסיסי של מטבע חוץ כחלק מייעוד של מכשיר פיננסי כמכשיר מגדר ) spread(המרווח 

פו כעלויות עסקת גידור לרווח סכומים אלו יזק כלומר. ולטפל בהם כעלויות עסקת גידור
  .כולל אחר ויופחתו לרווח או הפסד לאורך תקופת הגידור

  
אימוץ מוקדם . IASB-לשלושת השלבים האמורים לא נקבע מועד יישום מנדטורי על ידי ה

  .אפשרי תחת התניות מסויימות
  

לב בש, אך אין ביכולתה, )על כל שלביו(החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן   
  .על הדוחות הכספיים, אם בכלל, לאמוד את השפעתו, זה

  
  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
  . וי נוספות בדבר הסכום בר ההשבה והשווי ההוגןגיל

  
. או לאחריו 2014בינואר  1התיקונים ייכנסו לתוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום   

  .הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התיקונים לראשונה
  

  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
התחייבות לתשלום היטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות , הפרשנות
או  2014בינואר  1תוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום הפרשנות תיכנס ל. לתשלום
  .להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים צפויה לפרשנות האם החברה בוחנת. לאחריו
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  השפעות חקיקה על הדוחות הכספיים -:א2אור ב

      
  החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות

      
חוק (" 2013-ד"התשע, התחרות וצמצום הריכוזיות פורסם ברשומות חוק לקידום 2013בחודש דצמבר 

אשר מטרתו להפחית את רמת הריכוזיות במשק הישראלי באמצעות שלושה נדבכים , ")הריכוזיות
הפרדה ) ב(; הטלת מגבלות מבניות וכללי ממשל תאגידי על החזקה במבנה פירמידיאלי) א: (מרכזיים

הטלת מגבלות על הקצאת ) ג(; ננסית משמעותיתבין החזקה בפעילות ריאלית משמעותית ופעילות פי
  .  נכסי המדינה

    
 31החברה בחנה את ההשפעה הפוטנציאלית של החקיקה החדשה על הדוחות הכספיים ליום 

ובפרט את השפעתה על יחוס המסים הנדחים בגין חברות מוחזקות אשר נכללות  2013, בדצמבר
הפרש הזמני בגין החברות האמורות אינו מהותי מאחר וה, בתחולת החקיקה ומצאה כי אינה מהותית

  .לפי העניין, או שהוא ניתן לקיזוז כנגד הפסדים לצרכי מס שבגינם לא הוכר נכס מס נדחה בעבר
    

      
  

         מזומנים ושווי מזומנים  -:3באור 
                
         :ההרכב  .א   
  בדצמבר 31         
         2013   2012   
  ח"שמליוני          

              
   794     476   מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית      
   889     542   פקדונות לזמן קצר      

          1,018      1,683    
              

   
חלק מן המזומנים המופקדים בתאגידים הבנקאיים נושאים ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי  .ב

  ).0.42%עד  - לתאריך הדיווח (יות ריבית בגין הפקדות בנקאיות יומ
                

   

הנקבעת בהתאם לתקופת, 1.73%-0.42%הפקדונות נושאים ריבית בשיעור שנתי של   .ג
  .הפקדונות

                
  .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של המזומנים ושווי המזומנים  .ד   
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         פקדונות והלוואות לזמן קצר -:א4באור 
              
         :ההרכב   
  בדצמבר 31         
         2013   2012   
  ח"מליוני ש         
         הלוואות   

           
   170     57   חלויות שוטפות של הלוואות לא שוטפות   
   135     161   )1(הלוואות    

       218     305   
         פקדונות   

           
   31     37   )2(ון מיועד לרכישת נכסים פקד   
   156     152   )3(מזומנים מוגבלים במוסדות בנקאיים    
   28     45   )4(פקדונות בתאגידים בנקאיים    
   18     52   פקדונות חוזי רכישה ואחרים   

       286     233   

       504     538   

   

מובטחות, FCRשניתנו על ידי ) ח"מליון ש 80- כ(מליון דולר קנדי  24.5-כולל הלוואות בסך של כ  )1(
.2014ועומדות לפרעון בשנת  9.5%נושאות ריבית שנתית בשיעור ממוצע של , בשעבוד נכסים

81-כ(מיליון דולר קנדי  24.8- בסך של כ FCR- כולל הלוואות לקבל ממכירת דירות ב, בנוסף
  . 3%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של ) ח"ש מיליון

       

   
,המיועד לרכישת נכסים חדשים חלף נכסים שנמכרו, פקדון בנאמנות אשר אינו נושא ריבית  )2(

  .ב"בהחלפה פטורה ממס בהתאם לדיני המס בארה
       

   

ח אשר"מליון ש 118-כולל מזומנים בחשבונות ליווי בנקאיים של פרויקטים למגורים בסך של כ  )3(
- בסך של כ FCR-ומזומן מוגבל ב 0.93%-0.69%משועבדים ונושאים ריבית שנתית בשיעור של 

  .ח"מליון ש 34
       

   
הנקבעת בהתאם לתקופת, 0.2%פקדונות בבנקים הנושאים ריבית שנתית בשיעור של עד   )4(

  .הפקדונות
              
  .37ראה באור , אות לזמן קצרבאשר לתנאי ההצמדה של השקעות והלוו   
 

         ניירות ערך סחירים -:ב4באור 
           
  בדצמבר 31      
      2013   2012   
  ח"מליוני ש      
         :ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

           
   69     69   מניות   
   -     22   אגרות חוב   
   18     -   מנותתעודות השתתפות בקרנות נא   

           
       91     87   

           
   14     9   )11באור (ניירות ערך זמינים למכירה    

       100     101   
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         לקוחות והכנסות לקבל  -:5באור 
                   
         :ההרכב  .א   
   בדצמבר 31            
            2013   2012   
   ח"מליוני ש            

                
   202     187   )1(חובות פתוחים       
   16     11   המחאות לגבייה      
   526     633   )2(הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה       

          831     744   

   45     46   )להלן' ראה ה(לאחר ניכוי הפרשה לחובות מסופקים   )1(      
                
         הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה  )2(      
                   
   5,355     4,394   עלויות שנצברו בתוספת רווחים שהוכרו         
   4,829     3,761   חשבונות על התקדמות העבודה -בניכוי          
             633     526   

                
  . 37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של לקוחות. חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית  .ב   
         

   
מסך ההכנסות 10%לקבוצה אין שוכר מהותי אשר ההכנסות ממנו עלו על  2012-2013בשנים   .ג

  . מהשכרה
         

   

יתרת. אין חובות מהותיים של לקוחות בפיגור שלא נכללו במסגרת קבוצת החובות המסופקים  .ד
ות בחוזי הקמה מייצגת סכומים שטרם הגיע מועד פרעונם לתאריךההכנסות לקבל מעבוד

למעט חוב בגין ביצוע עבודות הנדסה אזרחית במסגרת פרוייקט להקמת תחנת כח, הדיווח
. אשר נמצא בהליכים משפטיים והקבוצה צופה לקבלו, מ"באזור אשקלון של דוראד אנרגיה בע

                   

  : חובות מסופקיםלהלן התנועה בהפרשה ל  .ה   
   בדצמבר 31            
            2013   2012   
   ח"מליוני ש            
                   
   41     45   יתרה לתחילת השנה      
   22     26   יתרות שהופרשו במהלך השנה      
  ) 18(   ) 21(  יתרות שהופחתו      
  *)-    ) 4(  הפרשי תרגום מטבע חוץ      

   45     46   השנה יתרה לסוף      
                
         .ח"מיליון ש 1 -מייצג סכום הנמוך מ  *)      
                   



  מ"גלוב בע-גזית
   הכספיים המאוחדים דוחותבאורים ל

  

216  

  

         חייבים ויתרות חובה  -:6באור 
                   
         :ההרכב  .א   
  בדצמבר 31            
            2013   2012   
  ח"מליוני ש            
                   
   70     53   *)משלתיים מוסדות מ      
   74     89   הוצאות מראש      
   -     17   חייבים בגין מימוש נכסים      
   -     4   נכס בחכירה מימונית       
   1     1   עובדים      
   -     30   ריבית לקבל מעסקאות משותפות      
   2     5   מקדמות לספקים      
   15     13   בעלי מניות בחברות מוחזקות      
   54     86   אחרים      

          298     216   
                
  .ן ומסים עקיפים לקבל"היתרה כוללת בעיקר הוצאות מראש בגין מסי נדל  *)      
                   
  .37ראה באור , לתנאי הצמדה של חייבים ויתרות חובה  .ב   
 

                 מלאי בניינים ודירות למכירה  -:7באור 
                           
  .המלאי כולל קרקעות ובניינים בהקמה אשר מוקמים בחלקם עם שותפים  .א   
  :להלן יתרות מלאי הבניינים והמקדמות לפי מדינות      
                           
 מקדמות ממזמיני עבודות                    
  ומרוכשי דירות   *)מלאי בניינים             
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2013   2012   
  ח"מליוני ש            
                           
   249     258     561     600   ישראל      
   -     -     125     70   **)קנדה       
   8     1     26     33   אחר      

          703     712     259     257   

         
  *)        .ח בגין דירות גמורות"מיליון ש 21כולל , ך הדיווחלתארי

      

בגין מקדמות אלו. מקדמות שנתקבלו הופקדו בחשבון בנאמנות ואינן בשליטת הקבוצה  **)
הנושא) ח"מיליון ש 29 - כ(מיליון דולר קנדי  8.8קיבלה הקבוצה אשראי בסך כולל של 
     .1%-ריבית שנתית אפקטיבית בשיעור של כ
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  ) המשך(מלאי בניינים ודירות למכירה   -:7באור 
                      
  :צפי מימוש המלאי ומקדמות ממזמיני עבודות  .ב   

                      
 מקדמות ממזמיני עבודות                    
  ומרוכשי דירות   מלאי בניינים            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2013   2012   
  ח"מליוני ש            

                      
   231     227     420     407  החודשים הקרובים -12מימוש ב       

      
החודשים  12 -מימוש מאוחר מ

   26     32     292     296   הקרובים
                      
          703     712     259     257   

  ערך מלאיירידת   .ג

  ). ח"מליון ש 1- כ – 2012בשנת (נזקפה ירידת ערך מלאי לא  2013בשנת 
  

  רטים בדבר חוזי המכירה של הקבוצהפ  .ד

) 2012חוזי מכירה בשנת  108(חוזי מכירה  126- בהקבוצה  התקשרה 2013במהלך שנת 
  .)2012ח בשנת "מליון ש 138-כ(ח "מליון ש 195-שתמורתם הכוללת נאמדת בכ

  
חוזי מכירה שתמורתם הכוללת  845-בהקבוצה במצטבר  התקשרהתקופת הדיווח עד לתום 
  .ח"מליון ש 1,010 -נאמדת בכ

  
 31ח לימים "מליון ש 7-ח וכ"מליון ש 10-עלות המלאי כוללת עלויות אשראי מהוונות בסך של כ  .ה

  .בהתאמה, 2012- ו 2013, בדצמבר

  
  .ח"מליון ש 23הינה  2012- ו 2013, רבדצמב 31יתרת מלאי קרקעות בלתי שוטף בישראל לימים   .ו

  .בחלק מן הקרקעות פועלת הקבוצה לשינוי ייעוד הקרקעות למגורים
  

  .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ז

  
          נכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה  -:8באור 

                 
          :הרכב נכסים מוחזקים למכירה  .א   
  בדצמבר 31            
            2013     2012   
  ח"מליוני ש            

                 
    1,438      548   *)ן להשקעה "נדל      
   44      63   קרקעות      

                 
          611      1,482    

אשר אינם , FCR- ו EQY- יתרת נכסים מוחזקים למכירה מורכבת בעיקר מנכסים מניבים ב  *)      
        .ליבה בחברות אלומהווים נכסי

                 
  .התחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה כוללות בעיקר הלוואות המובטחות בנכסים  .ב   
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               השקעות בחברות מוחזקות  -:9באור 
                         
  )כולל הפרשים מקוריים(הרכב ההשקעה בחברות המטופלות בשיטת השווי המאזני   .א   
                         
  בדצמבר 31                 
                 2013     2012   
  ח"מליוני ש                 

    3,845       4,277     )להלן' ראה סעיף ג( ATR - עסקה משותפת       
   684      847     עסקאות משותפות אחרות      
   41      52     חברות כלולות      

                  5,176       4,570    
   143      743     )1(הלוואות       

            5,919       4,713    
                      

      

ח צמודות למדד המחירים לצרכן בישראל ונושאות ריבית "מיליון ש 175כולל הלוואות בסך   )1(
הלוואות בסך של , בנוסף. בעאשר מועד פרעונן טרם נק  8.5%-4.1%שנתית בשיעור של 

מיליון אירו מתוכן נושאות ריבית שנתית  105-אשר כ) ח"מיליון ש 568 - כ(מיליון אירו  119
והיתרה נושאת ריבית משתנה בשיעור שנתי  2023ותיפרע בינואר  6%קבועה בשיעור של 

  . 2016שתפרע במאי  1.4%של 
                         

   
רות המטופלות בשיטת השווי המאזני כולל הפחתות הפרשים מקוריים חלק הקבוצה בתוצאות חב  .ב

  ):בהתאם לשיעור ההחזקה בהן בתקופה(
                         
               - עסקאות משותפות       
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013     2012     2011   
  ח"מליוני ש            

                      
   214      159      127   )להלן' ראה סעיף ג( ATR - רווח נקי       
   ATR(   33      87      79למעט (רווח נקי       
   31      10     )26(  רווח כולל אחר      

   324      256      134   רווח כולל      
                      
               -חברות כלולות       
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013     2012     2011   
  ח"מליוני ש            

                      
   41      53      1   רווח נקי      
   -      -      1   רווח כולל אחר      

   41      53      2   רווח כולל      
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  דע נוסף בגין השקעות בחברות מוחזקותמי
  

  )חברה בשליטה משותפת(  ATR-השקעה ב  .ג
  

מהון המניות וזכויות ההצבעה של  39.8%-מחזיקה החברה בכ, 2013, בדצמבר 31ליום  .1
ATR )מניות ). בדילול מלא 39.6%-בכATR רשומות למסחר בבורסת וינה ובבורסת ה-

Euronext מחיר מניית  2013, בדצמבר 31ליום . באמסטרדםATR  אירו ול 4.18הינו-ATR 
  . מליון מניות מונפקות 374.9- 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 

  
          ):ATR  )%100 מידע כספי תמציתי של          
                   
         - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי          
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   
  ח"מליוני ש            

               
   930      1,431   מזומנים ושווי מזומנים         
   307     238   )למעט מזומנים ושווי מזומנים(נכסים שוטפים אחרים          
    13,833      14,288   *)נכסים לא שוטפים          
  )369(   )26(  התחייבויות פיננסיות שוטפות          
  )323(   )394(  התחייבויות שוטפות אחרות          
  )3,178(   )4,729(  *)התחייבויות לא שוטפות          

    11,200      10,808   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            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                    
    1,198      1,324      1,345   הכנסות         
                       
   251     118     206   נטו, ןהוצאות מימו         
   132     99     71   מסים על ההכנסה         
   689     475     365   *)רווח נקי           
   2    )41(   )34(  כולל אחר) הפסד(רווח          

   691     434     331   רווח כולל         
                    
   ATR   139     107     79-ל מדיבידנד שהתקב         

                    
   23     5    )1(  כולל הפחתת הפרשים מקוריים*)              
 
      ATR -ליתרת ההשקעה של הקבוצה ב  ATR התאמת הנכסים נטו של   .3      
                   
  בדצמבר 31            
            2013   2012   
  ח"מליוני ש            

               
    11,200      10,808   ראה פירוט לעיל -נכסים נטו          
  )ATR  )17(   )9זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות          
   29     34   יתרת הפרשים מקוריים         

                
    11,220      10,825   נכסים נטו מתואמים         
  ATR  39.8%   34.5%- שיעור החזקה ב         
    3,874      4,311   חלק הקבוצה בנכסים נטו מתואמים         
  )29(   )34(  יתרת הפרשים מקוריים         

    3,845      4,277   יתרת ההשקעה בדוחות הכספיים         

    ATR   2,985      2,823שווי שוק של השקעה במניות          
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  :2013, בדצמבר 31מים ליום הקיי ATRכתבי אופציה של  .4
  

  

  סדרה

תוספת  
מימוש 

 *)למניה 
שנת 
  הפקיעה

כמות כתבי
אופציה 
 באלפים

  6,769 2014-2023 אירו 4.03  )2009-2013תוכניות (אופציות לעובדים ומנהלים   
  

ימלי אלפי כתבי אופציה צברו את הוותק המינ 2,360- כ, 2013, בדצמבר 31ליום *) 
אלפי כתבי אופציה שהוענקו  327 תכוללהיתרה  ;זכות למימושםהדרוש להקניית 

  .'ה38ראה באור , ר הדירקטוריון של החברה"ליו
  

ATR חלף תשלום גמול , לפי בחירתם, מפעילה תוכנית להקצאת מניות לדירקטורים
אלפי מניות  45-כבמצטבר לתאריך הדיווח הוקצו במסגרת התוכנית . דירקטורים במזומן

ATR.  
  

    :ATR-נוסף לגבי ההשקעה במידע  .5
  

ATR ניהול ופיתוח של מרכזים מסחריים , ן מניב המתמקדת ברכישה"הינה חברת נדל
 רוסיה, כיה'צ, ובראשן פולין, ופהמדינות במרכז ומזרח אירני סופרמרקטים במעוג

) 100%(לתאריך הדיווח  ATRן להשקעה בדוחות הכספיים של "ערך הנדל. סלובקיהו
מליון  584-בגין נכסים מניבים וכ) ח"ליארד שימ 11.3-כ(מליון אירו  2,356-הסתכם בכ

שיעור התשואה . בגין נכסים בהקמה וקרקעות לפיתוח עתידי) ח"ליארד שימ 2.8- כ(אירו 
לימים  ATRבגין הנכסים המניבים באזורי הפעילות של , הממוצע הגלום בהערכות השווי

  . בהתאמה, 8.4%- ו 8.2%הוא  2012- ו 2013, בדצמבר 31
  

ממשקיע מקבוצת המייסדים  ATRמיליון מניות  20.4-רכשה החברה כ 2013במהלך שנת 
מיליון  417- כ(מיליון אירו  87.8- בתמורה לסך של כ CPIידי -של קונסורציום המנוהל על

 ATR-כתוצאה מהרכישה שיעור ההחזקה של החברה ב. בעסקה מחוץ לבורסה) ח"ש
-ברה הכירה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כוהח 39.9%-לכ 34.4%- עלה מכ

  .המוצג בסעיף הכנסות אחרות ,)ח"שמיליון  173- כ( מיליון אירו 36.5
  

במהלך המסחר בבורסת וינה  ATRמליון מניות  11- רכשה החברה כ 2012במהלך שנת 
קת כתוצאה מהרכישות עלה שיעור החז). ח"מליון ש 195-כ(מליון אירו  39.6-בתמורה לכ
והחברה הכירה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי  34.5%-לכ 31.6%-מכ ATR-החברה ב
  . המוצג בסעיף הכנסות אחרות, )ח"מליון ש 134-כ(מליון אירו  27.2- בסך של כ

  

 ATR-ותביעות אחרות בקשר עם ההשקעה ב ATRלעניין תביעות משפטיות שהוגשו כנגד 
  .'ד26ראה באור , והתקשרות בהסכם פשרה בגינן

  

כפי  IFRS-הערוכים בהתאם ל ATRהחברה מצרפת לדוחותיה את הדוחות הכספיים של 
 1לתאריך הדיווח ( ערוכים באירו ATRהדוחות הכספיים של . IASB-ה על ידי פורסםש

   ).ח"ש 4.7819=אירו
  

לערכה בדוחות הכספיים כמוצג בסעיף  ATR-לאור הפער בין שווי השוק של ההשקעה ב
רה החברה עם מעריך שווי בלתי תלוי לבחינת הסכום בר השבה של התקש, לעיל 1

שווי השימוש של . IAS 36-אשר נקבע על בסיס שווי השימוש בהתאם ל ATR-ההשקעה ב
בהתאמות שונות כגון הפחתת  ATRחושב על בסיס ההון העצמי של  ATR-ההשקעה ב
בהתאם . וגן ואחרותהתאמת עתודה למס והתחייבויות פיננסיות לשווי הה, הוצאות מטה

  . ATR - נקבע כי לא חלה ירידת ערך של ההשקעה ב, לבחינה האמורה
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  מידע נוסף בגין השקעות בחברות מוחזקות
  

  )מאוחדת(   EQY-השקעה ב  .ד
  

מזכויות  44.8%-מהון המניות וכ 45.2%-מחזיקה החברה בכ, 2013, בדצמבר 31ליום    .1
ראה , LIH-היחידות ההמירות שהוקנו ל כולל, בדילול מלא 40.1%-כ(  EQYההצבעה של 

 2013, בדצמבר 31ליום . NYSEרשומות למסחר בבורסת  EQYמניות ). להלן 6סעיף  
  .מליון מניות מונפקות 117.6 - כ EQY -דולר ול 22.44בבורסה הינו  EQYמחיר מניית 

  
למרות ששיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה , בדוחות הכספיים EQYהחברה מאחדת את 

  .'ג2ראה באור , עקב קיום שליטה אפקטיבית 50%-נמוך מ EQY-וטנציאליות בהפ
  

  :  EQY - הערך בספרי החברה ושווי השוק של ההשקעה ב
  
  2012בדצמבר  31  2013בדצמבר  31            

            
  שווי 

  מאזני 
  שווי 
  שוק

  שווי 
  מאזני 

  שווי 
  שוק

  ח"מליוני ש            
                           
    4,172      3,306      4,143      3,413   מניות         

                      
                           
  :IFRSלפי תקני  EQYמידע כספי תמציתי של   .2      
                           
              - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי          
  בדצמבר 31                    
                    2013   2012   
  ח"מליוני ש                    
                           
   718     269           נכסים שוטפים         
    14,291      14,078           *)נכסים לא שוטפים          
  )387(   )263(          התחייבויות שוטפות         
  )6,243(   )5,492(          *)התחייבויות לא שוטפות          
                           
    8,379      8,592           נכסים נטו         

                      
                 :מיוחס ל         
    3,306      3,413           בעלי מניות החברה         
    5,073      5,179          זכויות שאינן מקנות שליטה         
                     8,592      8,379    

                      
             .כולל מוניטין והתאמה בגין עתודה למסים נדחים*)            
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             -מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל          
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"יוני שמל            

                    
    1,236      1,261      1,210   הכנסות         
   507     748      1,075   *)רווח נקי          

   1    )25(    37   כולל אחר) הפסד(רווח          

   508     723      1,112   כ רווח כולל"סה         
                    
             :מיוחס ל         
   203     321     505   בעלי מניות החברה         
   305     402     607   זכויות שאינן מקנות שליטה         

             1,112      723     508   
                    

         
  דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות 

   232     251     246   שליטה   
                    
  .'ב25ראה באור , כולל התאמה בגין הוצאות מסים נדחים*)           
 
          -מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים          
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                    
   392     589     484   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת         

         
  ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  )93(   )1,249(    440   השקעה) לפעילות   

         
  ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  )392(    721    )930(  מימון) לפעילות   

  )93(    61    )6(  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה          
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  :2013 ,בדצמבר 31הקיימים ליום   EQYכתבי אופציה של  .3
  

  

  סדרה

תוספת 
מימוש 

ממוצעת 
  למניה

שנת 
  הפקיעה

כמות מניות
הניתנות 
למימוש 
 *)באלפים

  2,985 2014-2023  $ 21.53   לעובדים ומנהלים  כתבי אופציה  
  

אלפי כתבי אופציה שעדיין לא צברו את ותק הזמן המינימלי הדרוש  159 כולל  *)
   ).Vesting Rights(להקניית זכאות למימושם 

  
4. EQY מנהלים ועובדים בה מניות רגילות בעלות תקופות חסימה , קצתה לדירקטוריםה

ראה באור , ר דירקטוריון החברה"יור דירקטוריון החברה והסגן הפעיל ל"כולל ליו(שונות 
") יחידות("חסומות אלפי מניות  857כולל  EQYלתאריך הדיווח הון המניות של ). 'ה38

אלו מוקנות זכויות  יחידותל. אשר טרם צברו את התקופה המינימלית לסיום חסימתן
אלפי מניות  EQY 800הקצתה  2011בשנת בנוסף . הצבעה וזכות לקבלת דיבידנדים

יות הצבעה וזכות אשר אינן בעלות זכו, ות תלויות ביצועים לנושאי משרה בהחסומ
  .2014, בדצמבר 31שמועד הבשלתם יחול ביום , לקבלת דיבידנדים

  
ראה ( 2012באוגוסט  FCR-ו Gazit America Inc.  ("GAA")בעקבות השלמת הסדר עם  .5

  .46.7%- לכ 43.3%-מכ EQY- עלה שיעור ההחזקה ב) להלן 6'סעיף ה
  

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 Plc לשעבר ,Intu Properties Plcל בת ש
ף ובתמורה תלתאגיד המשו CapCoהון המניות של את מלוא  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

-הצבעה ב היחידות אינן מקנות זכות). היחידות - להלן ( EQYלפי בחירתה של , במזומן
EQY הקבוצה ו. אך משתתפות בחלוקת דיבידנדים מהתאגיד המשותף -LIH  התקשרו

לפיו תתמוך הקבוצה במינוי דירקטור , בהסכם בעלי מניות בקשר עם היחידות האמורות
זאת , תתמוך במינוי יתר הדירקטורים על ידי הקבוצה LIHומאידך  LIHאחד לבחירת 

זכות הצעה (ו כללי עבירות מניות בין הצדדים וכן נקבע, בהתקיים תנאים מסוימים
  ). ראשונה וזכות הצטרפות
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   )מאוחדת( FCR - השקעה ב  .ה
  

מהון המניות וזכויות ההצבעה של  45.2%- כמחזיקה החברה ב, 2013, בדצמבר 31ליום  .1
FCR )מניות ). בהנחת דילול מלא 41.2%-כFCR רשומות למסחר בבורסת טורונטו (TSX) .

 208.4- כ FCR-דולר קנדי ול 17.71הינו  FCRמחיר השוק של מניית  2013, בדצמבר 31ליום 
  .מליון מניות מונפקות

  
בדוחות הכספיים למרות ששיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה  FCRהחברה מאחדת את 

  .'ג2כאמור בבאור , בשל קיום שליטה אפקטיבית, 50%-נמוך מ FCR-הפוטנציאליות ב
  

  :   FCR-וק של ההשקעה בהערך בספרי החברה ושווי הש
  
  2012בדצמבר  31  2013בדצמבר  31            

            
  שווי 

  מאזני 
  שווי 
  שוק

  שווי 
  מאזני 

  שווי 
  שוק

  ח"מליוני ש            
                           
    6,643      5,544      5,449      4,899   מניות         

                      
                           
  :IFRSלפי תקני  FCRמידע כספי תמציתי של   .2      
                           
              - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי          
  בדצמבר 31                    
                    2013   2012   
  ח"מליוני ש                    
                           
    1,811      1,111           פיםנכסים שוט         
    25,491      23,723           *)נכסים לא שוטפים          
  )1,854(   )2,009(          התחייבויות שוטפות         
  )13,193(   )11,940(          התחייבויות לא שוטפות         

    12,255      10,885           נכסים נטו         
                      
                 :מיוחס ל         
    5,544      4,899           בעלי מניות החברה         
    6,711      5,986        זכויות שאינן מקנות שליטה         

                     10,885      12,255    

                    .כולל מוניטין*)          
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             -מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל          
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                   
    1,893      2,237      2,319   הכנסות         
    1,818      1,517     756   רווח נקי         

   16    )7(    13   כולל אחר) הפסד(רווח          

    1,834      1,510     769   כ רווח כולל"סה         
                   
             :מיוחס ל         
   909     727     349   בעלי מניות החברה         

   925     783     420   זכויות שאינן מקנות שליטה         

             769     1,510      1,834    
                   

         
  דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות 

   249     320     335   שליטה   
                   
 
          -מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים          
  שהסתיימה ביוםלשנה             
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                   
   614     706     728   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת         
  )1,815(   )1,721(   )1,188(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה         
    1,097      1,275     253   מפעילות מימון מזומנים נטו שנבעו         

  )104(    260    )207(  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה          
 

  :2013, בדצמבר 31הקיימים ליום  FCRכתבי אופציה של  .3
  

  

  סדרה

 

תוספת מימוש
ממוצעת 
  למניה

שנת 
 הפקיעה

כמות מניות
הניתנות 
למימוש 
  באלפים

  2014-20235,968 קנדי $ FCR  (*  16.37של  לעובדים ומנהליםכתבי אופציה   

  

ר "לסגן הפעיל של יו, למנהלים, כולל כתבי אופציה שהוקצו לעובדים  *)
כתבי אופציה שעדיין לא צברו את ותק הזמן  כולל ;)'ה38ראה באור (הדירקטוריון 

 -הניתנים למימוש לכ )Vesting Rights(המינימלי הדרוש להקניית זכאות למימושם 
  .אלפי מניות 2,025

  

    



  מ"גלוב בע-גזית
   הכספיים המאוחדים דוחותבאורים ל

  
  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 

      

227  

  

הניתנות להמרה ) RSU(ויחידות חסומות ) DSU(תוכניות להקצאת יחידות נדחות  FCR- ל .4
נכון "). יחידות": להלן(לדירקטורים ומנהלים  FCR ללא תמורה במניות רגילות של

ת הניתנות להקצאה אלפי יחידו 622-לתאריך הדיווח נותרו במסגרת התוכניות סך של כ
אלפי  679-כ, לתאריך הדיווח). 'ה38ראה באור , באשר ליחידות שהוענקו לבעלי עניין(

  .יחידות שהוקצו טרם צברו את תקופת הוותק להסרת חסימתן
  

מליון יחידות אשר כל אחת מהן מורכבת  2.5לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2012 באוגוסט .5
) היחידות - להלן ( FCRלרכישת מניה אחת של ממניה רגילה אחת ומכתב אופציה אחד 

-כ(מליון דולר קנדי  46.9-דולר קנדי ליחידה ובתמורה כוללת של כ 18.75במחיר של 
בתוספת מימוש בסך , במשך שנהניתנים למימוש היו כתבי האופציה ). ח"מליון ש 179
  .2013ופקעו בחודש אוגוסט  דולר קנדי למניה 19.75של 

  
חברה בת שנסחרה לאותו מועד , GAAימה החברה הסדר עם השל 2012 באוגוסט .6

וניירות הערך ההמירים  GAAכלל רכישת כלל מניות  אשר ,FCR-ו ,בבורסה של טורונטו
, GAAמהון המניות של   26.9%-אשר היוו כ, ידי החברה-אשר לא הוחזקו על GAAלמניות 

וכן תשלום ) ח"שמליון  94- כ(מליון דולר קנדי  24.6- בדרך של תשלום במזומן בסך של כ
-רכשה במסגרת ההסדר מ FCR .FCRעל ידי  FCRמיליון מניות  1.5-בדרך של הקצאת כ

GAA  את מלוא הון המניות שלProMed Properties (CA) Inc") .ProMed CA(" , חברה
אשר בבעלותה מבני משרדים רפואיים  GAAבבעלותה המלאה של שהייתה פרטית 

בקשר עם  GAAוכן נטלה על עצמה את התחייבויותיה של , בקנדה ונכסים מסחריים
באמצעות  FCRידי - בוצע על ProMed CAהתשלום בגין רכישת . ProMed CAנכסיה של 
 FCR- עלה שיעור ההחזקה ב, כתוצאה מההסדר .GAA- ל FCRמליון מניות  5.5-הקצאת כ

הפכה והיא  GAAהמסחר במניות  הופסק, בעקבות ההסדר. 49.9%- לכ 49.3%- מכ
מליון  70-כ(מליון דולר קנדי  18-הקבוצה הכירה בקיטון בהון בסך של כ. לחברה פרטית

  .אשר נזקף לקרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, )ח"ש
  

מליון יחידות אשר כל אחת מהן  12.5לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2012 בספטמבר .7
במחיר של , )היחידות - להלן (ב אופציה כת) 1/4(מורכבת ממניה רגילה אחת ורבע 

מליון  960-כ(מליון דולר קנדי  240.3דולר קנדי ליחידה ובתמורה כוללת ברוטו של  19.22
 19.75בתוספת מימוש בסך של  , במשך שנהלמימוש  כתבי האופציה היו ניתנים). ח"ש

   .2013 אוגוסטופקעו בחודש דולר קנדי למניה 
  

-לכ 49.9%-מכ FCR-ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב, תכתוצאה מההנפקות האמורו
-והחברה הכירה בגידול בהון בסך של כ ,)GAA ההסדר עםזאת לאחר השפעת ( 45.6%

אשר נזקף לקרן הון מפעולות עם בעלי זכויות ) ח"מליון ש 93-כ(מליון דולר קנדי  24.1
  .שאינן מקנות שליטה
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  )מאוחדת( CTY - השקעה ב  .ו
  

מהון המניות וזכויות ההצבעה של  49.3%- מחזיקה החברה בכ 2013, בדצמבר 31ליום  .1
CTY . מניותCTY 2013, בדצמבר 31ליום . בבורסת הלסינקי שבפינלנד רסחרשומות למ 

  .מליון מניות מונפקות 441.3-כ CTY-אירו ול 2.56הינו  CTYמחיר מניית 
  

- 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

  
  2012בדצמבר  31  2013בדצמבר  31            

            
  שווי 

  מאזני 
  שווי 
  שוק

  שווי 
  מאזני 

  שווי 
  שוק

  ח"מליוני ש            
                           
    2,016      2,423      2,663      3,037   ניותמ         

                      
 
  :IFRSלפי תקני  CTYמידע כספי תמציתי של   .2      
                           
              - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי          
  בדצמבר 31                    
                    2013   2012   
  ח"מליוני ש                    
                           
   398     367           נכסים שוטפים         
    13,476      13,866           *)נכסים לא שוטפים          
  )1,032(   )1,108(          התחייבויות שוטפות         
  )7,622(   )6,709(          התחייבויות לא שוטפות         

    5,220      6,416           נכסים נטו         
                      
                 :מיוחס ל         
                           
    2,423      3,037           בעלי מניות החברה         
    2,797      3,379        זכויות שאינן מקנות שליטה         

                     6,416      5,220    
                      
                    .כולל מוניטין*)          
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             -מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל          
   לשנה שהסתיימה ביום            
   בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
   ח"מליוני ש            

                    
   1,081      1,185      1,193   הכנסות         
  *) 67     436     481   רווח נקי         

  ) 131(   )54(    160   כולל אחר) הפסד(רווח          

  ) 64(    382     641   כולל) הפסד(כ רווח "סה         
                    
             :מיוחס ל         
  ) 50(    184     316   בעלי מניות החברה         
  ) 14(    198     325   זכויות שאינן מקנות שליטה         

             641     382    )64 (  
                    

         
  דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות

   89     107     116   שליטה   
                    
             .כולל ירידת ערך מוניטין*)             
 
          -מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים          
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                    
   329     305     272   נים נטו שנבעו מפעילות שוטפתמזומ         
  )1,011(   )520(   )808(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה         
    1,038     11     477   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון         

         
  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי

   3     4    )3(  מזומנים   
                    
   359    )200(   )62(  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה          

                    
 

  :2013, בדצמבר 31הקיימים ליום  CTYכתבי אופציה של  .3
  

  

  סדרה

 

תוספת 
מימוש 

 *)למניה 
שנת 
 הפקיעה

כמות מניות
הניתנות 
למימוש 

)*)באלפים(

  7,418  2018 אירו 2.69   )2011 תתוכני(אופציות לעובדים ומנהלים   

  

זכויות ובגין חלוקת , בגין הנפקת מניות הטבה ויחס המימוש מותאמיםמחיר המימוש *)  
 - הניתנים למימוש לכאלפי כתבי אופציה  3,310, לתאריך הדיווח. דיבידנד והחזר הון

  .שםטרם צברו את הוותק המינימלי הדרוש להקניית זכות למימואלפי מניות  3,894
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 5-בתמורה לכ CTYמליון מניות נוספות של  2.1- רכשה החברה כ 2013שנת במהלך  .4
 CTY-כתוצאה מהרכישות עלה שיעור החזקת החברה ב). ח"מליון ש 25-כ(מליון אירו 

  .ח"מליון ש 7-והחברה הכירה בגידול בהון בסך של כ 49.4%-לכ
  

 35%אשר היוו , ליון מניותמ 114.4- בדרך של זכויות כ CTYהנפיקה  2013, בחודש מרס .5
מליון  962-כ(מליון אירו  200-בתמורה ברוטו של כ, מהון המניות וזכויות ההצבעה שלה

  ).ח"ש
  

 -מליון מניות בתמורה לסך של כ 56.1-החברה השתתפה בהנפקת הזכויות ורכשה כ
כתוצאה מההשתתפות בהנפקת הזכויות לא חל ). ח"מליון ש 472- כ(מליון אירו  98.1
  .CTY- וי מהותי בשיעור ההחזקה של החברה בשינ

  
 Canada Pension Plan Investment Boardיחד עם  CTYהשלימה  2013, בחודש ינואר .6

, שבדיה, רכישה בחלקים שווים של מרכז מסחרי בשטוקהולם, ")CPPIB: "להלן(
באמצעות עסקה משותפת , )ח"מיליארד ש 2.5-כ(מליון אירו  530- בתמורה של כ

הרכישה מומנה באמצעות הלוואה לחמש שנים . בשיטת השווי המאזני המטופלת
שניתנה לעסקה ) ח"מיליארד ש 1.2-כ(מליון אירו  265-המובטחת בשעבוד בסך של כ

  .המשותפת ומהון עצמי

  
  )קבוצת דורי –להלן (מ "בעדורי . קבוצת אהשקעה ב  .ז

  

אביב ואשר עיקר עיסוקה -לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתקבוצת 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
קבוצת דורי  מחזיקה, בנוסף. אביב- חברה ציבורית הנסחרת בבורסת תל, ")דורי בנייה("

  . ליצור חשמלפרטית תחנת כוח מ המקימה "ממניות דוראד אנרגיה בע 11.25%בעקיפין 
  

  :ושווי השוק של קבוצת דוריבדוחות הכספיים להלן הערך של ההשקעה בקבוצת דורי 
  

  2012בדצמבר  31  2013בדצמבר 31      

         
  שווי 

  *)מאזני 

  שווי 

  שוק

  שווי 

   *)מאזני 
  שווי 

  שוק

  ח"מליוני ש       

  101  155  164  161  )חלק החברה( מניות

                   .כולל הפרשים מקוריים*)       

  
מהון המניות של קבוצת דורי ומאחדת  73.9%-כמחזיקה ב גזית פיתוח 2013, בדצמבר 31ליום 

חלק החברה בהחזקות בקבוצת דורי לתאריך הדיווח הינו . ייםהכספ יהאת קבוצת דורי בדוחות
מספר המניות המונפקות של . ח"ש 1.98מחיר מניית קבוצת דורי לתאריך הדיווח . 61.0%

  . מליון 135.5- קבוצת דורי לתאריך הדיווח הינו כ

  
  )חברה בשליטה משותפת( RSC - השקעה ב  .ח

  
החזיקה החברה , ב"וסיה מבוגרת בארהבמסגרת השקעות החברה בתחום הדיור המוגן לאוכל

- חזיקה בנכסים ושהבחברה  60%(בשיטת השווי המאזני  שהוצגהבעקיפין בעסקה משותפת 
 230- בתי דיור מוגן בתמורה לכ RSC 12מכרה  2012באוגוסט  ).אותם שניהלהבחברה  50%

מליון  63-הכירה החברה ברווח לפני מס בסך של כ, כתוצאה מהמכירה. ב"מיליון דולר ארה
ח מקרן שיערוך רכוש קבוע "מליון ש 102-וסיווגה סך של כ, ח במסגרת רווחי האקוויטי"ש
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מליון  57-כב סתכמהה, RSC-יתרת ההשקעה של החברה ב, 2012, בדצמבר 31ם יול. לעודפים
 RSC-מכרה החברה לשותף שלה את מלוא יתרת החזקתה ב 2013, בחודש אפריל .ח"ש

החל ). ח"מליון ש 54-כ(מליון דולר  15בקרקע תמורת  60%- מוגן ובנכס דיור  50%הכוללת 
  .ב"לחברה אין כל פעילות בתחום הדיור המוגן בארה, ממועד המכירה

  
   :מידע משלים לגבי חברות מאוחדות פרטיות מהותיות בקבוצה  .ט   
                        

         
  מדינת

  התאגדות

  שיעור
ההחזקה 
  בהון

  ובזכויות
  ההצבעה

  ערך
ההשקעה 

 הלוואות    בדוחות 
  ח"מליוני ש  %     2013, בדצמבר 31ליום      
                     

      ProMed Properties Inc  703     100    ב"ארה     -   
       KG.Co &Gazit Germany Betelingungs GmbH  261     100    גרמניה     -   
    1,741     620      82.5    ישראל *)מ "בע) תוחפי(גלוב ישראל -גזית       
      .Gazit Brazil Ltd  435     100    ברזיל     -   
                        

               2012, בדצמבר 31ליום      
                     

      ProMed Properties Inc  834     100    ב"ארה     -   
       KG.Co &Gazit Germany Betelingungs GmbH  261     100    גרמניה     -   
    1,936     413     75    ישראל מ "בע) פיתוח(גלוב ישראל -גזית       
      .Gazit Brazil Ltd   130     376     100    ברזיל   
                        
                        
 

בדרך , מליון כתבי אופציה ללא תמורה 6.5-פיתוח כהנפיקה גזית  2013, בחודש אוגוסט  )*
שנים מיום ההנפקה למניה אחת  3כל כתב אופציה ניתן למימוש עד . של הנפקת זכויות

אשר נושאת ריבית שנתית , ח"ש 44.01של גזית פיתוח תמורת תוספת מימוש בסך 
ה את מימשה החבר, במועד ההנפקה. וצמודה למדד המחירים לצרכן 6.7%בשיעור של 
ח כנגד קיטון ביתרת "מליון ש 214-פציה שהוקצו לה בתמורה לסך של ככל כתבי האו

  .ההלוואות שהועמדו על ידי החברה לגזית פיתוח
  

שיעור ההחזקה של החברה , כתוצאה מהנפקת הזכויות ומימוש האופציות על ידי החברה
לא , ת הזכויותבעקבות הנפק. )בדילול מלא 75%( 82.5%-לכ 75%-בגזית פיתוח עלה מ

  .חל שינוי מהותי בהון המיוחס לבעלי מניות החברה
  

מעמידים תניות מקובלות  ,החוקים הקיימים בחלק ממדינות מושבן של החברות המוחזקות  .י
ריבית וחלוקות אחרות לבעלי מניות על ידי החברות , לגבי תשלומי דיבידנדים מסויימות
כתנאי , רווחים צבורים או קיומה של יכולת פרעוןתניות אלו כוללות יתרה מספקת של . המוחזקות

  .הקבוצה אינה רואה בתניות מקובלות אלו כמגבלה משמעותית. לביצוע חלוקות
  

  .29ראה באור , לגבי שעבוד חלק ממניות החברות המוחזקות להבטחת התחייבויות הקבוצה  .יא
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         הלוואות ויתרות חובה, השקעות אחרות -:10באור 
                
         :ההרכב  .א   
  בדצמבר 31         
         2013   2012   
  ח"מליוני ש         

              
   600     268   ) 2) (1(הלוואות מוחזקות לפדיון       
   74     225   )3(הלוואות לשותפים בנכסים בפיתוח       
   -     81   נכס חכירה מימונית      
   8     5   שוכרים      
   120     50   )5) (4(ות אחרים לזמן ארוך פקדונ      
   79     79   מוסדות ממשלתיים      
   2     8   אחרים      

              
          716     883   
   170     57   חלויות שוטפות -בניכוי       

              
          659     713   

              
  

מליון  330-כ(מליון דולר  95.0בסך ת היתה שיתרתה המקורי EQYשניתנה על ידי הלוואה  )1(
בשיעבוד על  הובטחה, ח"מיליון ש 189- ויתרתה לתאריך הדיווח הסתכמה בכ) ח"ש

 הההלוואה נשא). הנכס - להלן (ר מוגן בניין דירות מגורים ומבנה דיו, מבנה מסחרי
 ידי  - לההלוואה ניתנה ע .2014בינואר  15ביום  ונפרעה, 5.0%תית בשיעור של ריבית שנ

EQY  ידי - עלהסכם לרכישת הנכס כאשראי מגשר במסגרתEQY סך כולל של תמורת 
עם פרעון ההלוואות וקבלת הזכויות  2014אשר הושלם בחודש ינואר , מליון דולר 140

  .EQYידי -בנכס על
  

המהווה  ,המוחזקת לפדיון) ח"מליון ש 57- כ(מליון דולר קנדי  17-כשל אגרת חוב בסך  )2(
אגרת החוב נושאת ריבית . במסגרת רכישת נכס FCR-שהומחתה לואה בטוחה להלו

  .2014ועומדת לפרעון בחודש נובמבר  1.25%אפקטיבית בשיעור של 
  

 FCRשנתנה ) ח"מליון ש 222- כ(מליון דולר קנדי  68-כשל הלוואות ומשכנתאות בסך  )3(
ן "או במניות של חברות המחזיקות בנדל, ן להשקעה"המובטחות בזכויות בנדל

מובטחות בזכויות ו 6.3%ההלוואות נושאות ריבית בשיעור שנתי ממוצע של . להשקעה
  . השותפים בנכסים

  
המיועד , אשר אינו נושא ריבית) ח"מליון ש 17-כ(מליון דולר  5-כולל פקדון בסך של כ )4(

  )).3('א26ראה באור (להבטחת תשלומי דמי חכירת מטוס על ידי חברה מאוחדת 
  

ח שהופקדו לטובת נותני משכנתאות להבטחת "מליון ש 22-של כ כולל פקדונות בסך )5(
ן בנכסים הממושכנים לצורך שמירה על "ביצוע שיפוצים ולהבטחת תשלומי מיסי נדל

  .0.3%-0.2%אשר נושאים בחלקם ריבית שנתית בשיעור של , שוויים
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         )המשך(הלוואות ויתרות חובה , השקעות אחרות -:10באור 
                
         מועדי הפרעון  .ב   
  בדצמבר 31         
         2013   2012   
  ח"מליוני ש         

              
   170     57   חלויות שוטפות -שנה ראשונה       
   -     214   כנגד רכישת נכס -שנה ראשונה       
   484     91   שנה שניה      
   40     53   שנה שלישית      
   21     106   שנה רביעית      
   97     3   שנה חמישית      
   15     189   שנה שישית ואילך      
   56     3   טרם נקבע      

              
          716     883   

                
  .37ראה באור , הלוואות ויתרות חובה, באשר לתנאי הצמדה של השקעות אחרות  .ג   
 

         הניירות ערך זמינים למכיר -:11באור 
             
         :ההרכב   
  בדצמבר 31      
      2013   2012   
  ח"מליוני ש      

           
   -     120   מניות סחירות באירופה   
   14     9   ב וקנדה "מניות סחירות בארה   
   339     315   )2) (1(יחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות    

           
       444     353   

           
   14     9   מוצג בזמן קצר   
   339     435   מוצג בזמן ארוך   
             
       444     353   
 

שהינה  ,Hiref International LLC-החברה התקשרה בהסכם להשקעה ב 2007בחודש אוגוסט  )1(
וזמת ובניהול הקרן הוקמה בי). 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, על פי מסמכי ההקמה שלה והסכמי ההשקעה
השקעה להקרן קיבלה התחייבויות . הבנייה ובתחומים משיקים, ות בתחום הפיתוחן הפועל"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-חייבות ההשקעה של החברה עומדת על כיתרת הת, 2013, בדצמבר 31ליום 

שולם לקבוצה ) ח"מליון ש 50- כ(מליון דולר  13.3- סך של כ, לתאריך הדיווח). ח"מליון ש 51-כ(
  .במצטבר בגין מימוש פרוייקטים על ידי הקרן
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  )המשך( ניירות ערך זמינים למכירה -:11באור 
  

 527- כולל של כ בהיקףפרוייקטים  13קעה לגבי לתאריך הדיווח התקשרה הקרן בהסכמי הש
  .סכום אשר לתאריך הדיווח הושקע במלואו, מליון דולר

  
לפי  שנקבעשווי הוגן בהמוצגת , יתרת השקעת החברה בקרן 2012-ו 2013, בדצמבר 31לימים 

, IFRSבהתאם לדוחות הכספיים של הקרן הערוכים על פי תקני  )NAV(הנקי השווי הנכסי 
  .בהתאמה, ח"מליון ש 318-ח וכ"מליון ש 303- בכהסתכמה 

  
נובעת בעיקר משינויים בשער החליפין של הרופי , החשיפה של שווי ההשקעה לנתוני שוק

ח בשווי "מיליון ש 15 - בשער החליפין תגרום לירידה של כ 5%עליה של . ב"ההודי לדולר ארה
  .ולהיפך, ההשקעה

  
בשלוש קרנות השקעה השקיעה , ברהעלותה המלאה של החחברה בת אמריקאית בב )2(

יתרת התחייבויות החברה הבת ). ח"מליון ש 14- כ(מליון דולר  3.6- כולל של כבשווי  אמריקאיות
  ). ח"מליון ש 3-כ(מליון דולר  0.9- להשקעה בקרנות אלו לתאריך הדיווח הינו כ

  
         ן להשקעה"נדל -:12באור 

                
         :התנועה  .א   
  בדצמבר 31         
         2013   2012   
  ח"מליוני ש         

              
    51,014      55,465   בינואר 1יתרה ליום       
                
    5,037      2,605   רכישות ותוספות      
   375     367   ן להשקעה בפיתוח"העברה נטו מנדל      
  )1,428(   )410(  מימושים      
  )927(   )857(  מוחזקים למכירההעברה לנכסים       
  )22(    -   העברה לרכוש קבוע      
    1,736     967   נטו, עליית ערך      
  )320(   )4,828(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ      
                
    55,465      53,309   בדצמבר 31יתרה ליום       
 

 ,מסחר אחרים ומבני משרדים רפואייםשטחי , כזים מסחרייםן להשקעה כולל בעיקר מר"נדל  .ב
ן להשקעה מוצג על בסיס השווי "נדל. פיתוח מחדשהנמצאים בתהליך פרוייקטים  לרבות

במהלך  60%- לתאריך הדיווח ו 49%-כ(פי הערכות שווי שבוצעו בעיקר - ההוגן כפי שנקבע על
יצוניים בלתי תלויים שהינם בעלי כישורים על ידי מעריכי שווי ח) במונחי שווי הוגן - 2013שנת 

כמו גם על ידי הנהלת , ן שהוערך"סיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדלימקצועיים מוכרים ונ
נכון לתאריך  השווי ההוגן נקבע לפי תנאי השוק. החברה ומעריכי שווי מקצועיים פנימיים

ן מסוג דומה "חס לנדלבהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק בי, 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) ,כמו גם בהתאם לכללי הערכות השווי המקומיים 

  . באזורי הפעילות של הקבוצה
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מתבססות על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס ן להשקעה "של הנדלי הערכות השוו
תוך שימוש באומדנים בגין חוזי שכירות  מחוזי שכירות קיימים בהתחשב בסיכון המובנה שלהם

בחישוב השווי ההוגן השתמשו מעריכי השווי בשיעורי היוון שנקבעו בהתחשב . פונטציאליים
  . ס וטיב השוכריםמיקום הנכ, בסוג הנכס ויעודו

  
ן להשקעה "לא היו העברות של נדל. במידרג השווי ההוגן 3ן להשקעה נמדד לפי רמה "הנדל

  . 2013בשנת  3ואל רמה  3מרמה 

  

   

ר כולל דמי ניהול"להלן שיעורי התשואה הממוצעים ודמי השכירות החודשיים הממוצעים למ  .ג
 :י הפעילות העיקריים של הקבוצה במאוחדבגין הנכסים באזור, שהונחו במסגרת הערכות השווי

                    
    צפון ומערב               
  ישראל  אירופה  קנדה  ב"ארה         
  %  שיעורי תשואה ממוצעים      

                    
    7.5      6.3      5.9      6.5   2013בדצמבר  31      
    7.5      6.3      6.0      6.8   2012בדצמבר  31      

                    
                    

      
דמי שכירות חודשיים ממוצעים 

  ח"ש  אירו דולר קנדי  דולר )שווי שוק כולל דמי ניהול(ר "למ
                    
    130.0      24.5    -       17.8   2013בדצמבר  31      
    128.0      24.3    -       15.6   2012בדצמבר  31      

                    

      

ולפיכך השפעת, הערכת השווי של נכסי הקבוצה בקנדה מבוצעת בעיקרה בשיטת ההכנסה
ר על שווי הנכסים הינה שולית ואינה מוצגת"שינוי בשווי השוק של דמי השכירות הממוצעים למ

  .לעיל
                        

      
אשר בשוק זה מקובל להתייחס, ב"למעט בגין ארה, ים כוללים דמי ניהולדמי השכירות הממוצע

  .לשכר הדירה הבסיסי כנתון השוק הרלוונטי

      

)לפני מס) הפסד(השפעה על רווח (ן להשקעה "להלן ניתוח רגישות של השווי ההוגן של נדל
כסים באזורי הפעילות העיקריים שלבגין הנ, לפרמטרים העיקריים ששימשו בהערכות השווי

  :הקבוצה במאוחד

    צפון ומערב               
  ישראל  אירופה  קנדה  ב"ארה         
  ח"מליוני ש  2013בדצמבר  31      
                     

      
) bp(נקודות בסיס  25עליה של 

  )74(   )511(   )888(   )535(  בתשואה הנדרשת

      
) bp(נקודות בסיס  25ירידה של 

   79     551     967     576   בתשואה הנדרשת

      
בהכנסה תפעולית  5%גידול של 

   NOI(   756     1,182      688     114(נטו מהשכרת מבנים 

      
בדמי השכירות  5%גידול של 

      130     937     -    907   הממוצעים בשוק
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  זכויות בעלות המקרקעין  .ד
  
רשומה על שם החברות ) למעט בישראל(הבעלות בזכויות מקרקעין  2013, בדצמבר 31ליום 

נכסים בחכירה תפעולית בשווי של  15למעט , בהתאם לתקנות הרישום במקום מושבן, המוחזקות
 5- ו) ח"ליארד שימ 3.1- שווי של כנכסים בחכירה תפעולית ב 14 - 2012שנת (ח "ליארד שימ 2.3- כ

בחכירה מימונית בשווי  יםנכס 6 - 2012שנת (ח "ש מיליארד 1.2-בחכירה מימונית בשווי של כנכסים 
  ). ח"ש ארדמלי 1.4-של כ

  
 2012שנת (ח "מליון ש 840-נכסים מניבים בחכירה מהוונת בשווי של כ 5לחברות מאוחדות בישראל 

תקופות החכירה בגין נכסים אלה מסתיימות בין השנים ). ח"ליון שמ 806- נכסים בשווי של כ 5 -
שנים  49-לגבי שלושה מהנכסים קיימת לקבוצה אופציה להארכת תקופת החכירה ב. 2043-2058

  .נוספות
  

  .23ראה באור , ן להשקעה"באשר להתחייבויות בגין חכירה של נדל
  

  .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ה

  
         קעה בפיתוחן להש"נדל -:13באור 

                   
         :התנועה וההרכב  .א   
  בדצמבר 31            
            2013   2012   
  ח"מליוני ש            

                
    2,198      2,806   יתרה לתחילת השנה      
                
   880     582   תוספות במשך השנה      
  )375(   )367(  ן להשקעה"העברות נטו לנדל      
  )8(   )100(  העברות לנכסים מוחזקים למכירה      
  )22(   )107(  גריעות במשך השנה      
   177    )34(  נטו, ערך) ירידת(עליית       
  )44(   )301(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ      

                
    2,806      2,479   יתרה לסוף השנה      

              
         :כולל      
    1,032     968   קרקעות לפיתוח עתידי      
    1,774      1,511   ן להשקעה בפיתוח "נדל      

                
             2,479      2,806       
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נקבע , שטחי מסחר אחריםהכולל מרכזים מסחריים ון להשקעה בפיתוח "השווי ההוגן של נדל  .ב
בהתבסס על היוון תזרימי המזומנים 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"לבנוגע למיקום וסוג הנדתלויים בעלי כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב 

אמדן השווי ההוגן מתבסס . ח המדווחים על בסיס העלות"מליון ש 209-נכסים בהיקף של כ
תוך שימוש בשיעורי ההיוון המביאים , על תזרימי מזומנים הצפויים מהנכס כפרויקט מוגמר

אשר גבוהים , לרבות סיכון ההקמה וסיכון ההשכרה, בחשבון את הסיכון המובנה בנכס
דן העלויות להשלמת יתרת אומ. ההיוון המשמשים בהערכת נכסים מניבים גמורים משיעורי

כל האומדנים מתבססים על תנאי . ת משווי הפרויקט המוגמר כאמור לעילהפרויקט מקוזז
  .השוק הקיימים לתאריך הדיווח

  
 88%- כ( קרקעות לפיתוח עתידי נמדדות בשווין ההוגן תוך שימוש בעיקר בגישת ההשוואה

מסתמכים מעריכי השווי והנהלת הקבוצה על מחירי , ביישום גישת ההשוואה. )חי שווי הוגןבמונ
ככל שמידע זה , )כגון בגין מיקום וגודל(שוק של נכסים דומים תוך ביצוע ההתאמות הדרושות 

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

  . 2013בשנת  3ואל רמה  3ן להשקעה בפיתוח וקרקעות מרמה "של נדל
  

להשקעה בפיתוח והקרקעות  ן"מהנדל) במונחי שווי הוגן( 39%-כ 2013, בדצמבר 31ליום 
והיתר הוערך על ידי הנהלת ) 2013במהלך שנת  45%-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 95-ון בסך של כעלויות מקרקעין בפיתוח כוללות הוצאות מימ 2013בשנת   .ג

מליון  21-לרבות הוצאות שכר בסך של כ, והוצאות ישירות תוספתיות) ח"מליון ש 117- כ - 2012
  ).ח"מליון ש 25-כ - 2012בשנת (ח "ש

  

   
ן להשקעה למעט לגבי פרוייקטים וקרקעות אשר"ניתוח רגישות של השווי ההוגן של נדל  .ד

  ):לפני מס) הפסד(השפעה על רווח (עלות הוערכו בשיטת ההשוואה או ב
                        
                        
    צפון ומערב               
  ישראל  אירופה  קנדה  ב"ארה         
  ח"מליוני ש  2013בדצמבר  31      

                 

      
בעלות הצפויה של  5%גידול של 
  )1(   )9(   )2(   )7(  הפרוייקט

      

בהכנסה תפעולית  5%גידול של 
 NOI(מהשכרת מבנים , חזויה נטו

   -     15     29     6   )חזוי

      
) bp(נקודות בסיס  25עלייה של 

   -    )11(   )26(   )5(  בתשואה הצפויה 

      
) bp(נקודות בסיס  25ירידה של 

      -     12     28     6   בתשואה הצפויה
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בחכירה , )קרקעות 3 -  2012( קרקעות 3לחברות מאוחדות בישראל  2013, בדצמבר 31 וםלי  .ה
שנים  49-98לתקופות של , )ח"שמליון  84 - 2012(ח "שמליון  82- מהוונת בשווי של כ
תקופת  תמהן קיימת אופציה להארכ שתייםאשר לגבי , 2048-2107המסתיימות בשנים 

בשווי  )קרקעות 3 -  2012בשנת ( בחכירה קרקעות 4 מוחזקת מחוץ לישראל הלחבר. ירההחכ
  ).ח"מליון ש 57 - 2012בשנת (ח "מליון ש 177-של כ

  
  .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ו

  
         נטו, רכוש קבוע -:14באור 

                

   
אשר אינם, חברות הקבוצההרכוש הקבוע כולל בעיקר מבני משרדים שנמצאים בחלקם בשימוש 

  .ציוד בנייה ואחרים, ן להשקעה"מוגדרים כנדל
                
         :התנועה  .א   
  בדצמבר 31         
         2013   2012   
  ח"מליוני ש         

              
         עלות      
                
   368     430   בינואר 1יתרה ליום       
   49     50   תוספות      
   22     -   ן להשקעה"העברה מנדל      
  )5(   )77(  גריעות      
  )4(   )19(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ      
                
   430     384   בדצמבר 31יתרה ליום       

              
         פחת שנצבר      
                
   211     243   בינואר 1יתרה ליום       
   34     34   פחת      
  )1(   )44(  גריעות      
  )1(   )9(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ      
                
   243     224   בדצמבר 31יתרה ליום       
                
   187     160   עלות מופחתת לסוף השנה      

              
         .29ראה באור , םבאשר לשעבודי  .ב   
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  נטו, נכסים בלתי מוחשיים -:15באור 
                            
                     :התנועה וההרכב   
          צבר                 

        
מוניטין 

)1(   
מותג 

)2(   
הזמנות 

  כ"סה   אחר    )3(
  ח"מליוני ש        
                           
                     עלות  
                        

    386     8     80     15      283  2012, בינואר 1יתרה ליום   

   3     3     -     -     -  תוספות במשך השנה  

   1    *)-     -     -     1  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים  

                        

    390     11     80     15      284  2012, דצמברב 31יתרה ליום   

   4     4     -     -     -  תוספות במשך השנה  

  )101(    -    )80(    -    )21(  גריעות  

  )23(   ) 2(    -     -    )21( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים  

    270     13     -     15      242  2013, בדצמבר 31יתרה ליום   

                        

                    הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו  

                        

    217     2     32     1      182  2012, בינואר 1יתרה ליום   

   54     5     48     1     -  הפחתה שהוכרה במשך השנה  

   2    *)   -     -     -     2  חות כספייםהתאמות הנובעות מתרגום דו  
                        

    273     7     80     2      184  2012, בדצמבר 31יתרה ליום   

   4     2     -     2     -  הפחתה שהוכרה במשך השנה  

  )101(    -    )80(    -    )21( גריעות במשך השנה  

  )12(   ) 1(    -     -    )11( ום דוחות כספייםהתאמות הנובעות מתרג  

    164     8     -     4      152  2013, בדצמבר 31יתרה ליום   

                     נטו, יתרה  

    106     5     -     11     90  2013, בדצמבר 31ליום   
                   

    117     4     -     13      100  2012, בדצמבר 31ליום   
                      
  .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)   
 

 FCR-ו EQYהמוניטין נוצר בעיקר ברכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות  )1(
וכמו  2009, בדצמבר 31בעסקאות שבוצעו עד ליום , יות בחברות אלוומהשתתפות בהנפקת מנ

כל אחת מהחברות )). 6('ד9ראה באור ( EQYידי - על CapCoכן מוניטין שנוצר בגין רכישת 
אשר לגבי כל אחת מהן נבחן סכום בר , האמורות נקבעה כיחידה מניבת מזומנים נפרדת

נקבע בהתבסס ) CapCoכולל ( EQY-ו FCR-סכום בר ההשבה ביחס ל. ההשבה לתאריך הדיווח
  . על שווי השוק של מניותיהן
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  )המשך(מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  -:15באור 
                        
  :להלן הרכב המוניטין לפי יחידות מניבות מזומנים      
                        
         EQY  CTY  FCR  כ"סה  
  ח"מליוני ש         
                 יתרת מוניטין      

   90     38     5     47   2013בדצמבר  31      
                    
   100     44     5     51   2012בדצמבר  31      
  

אשר מופחת בקו ) בישראל" (קבוצת דורי"המיוחס לשם המותג , מותג שהוכר בצירוף עסקים )2(
ההפחתה נזקפת להוצאות . שנים בהתאם להערכת אורך החיים השימושיים שלו 10ישר על פני 

  .הנהלה וכלליות
  

שיקף , 2011- ו 2012צבר הזמנות שהוכר בגין פרויקטים של קבוצת דורי שבוצעו במהלך השנים  )3(
והופחת במלואו בקו ישר לאורך חיי הפרויקטים , את שווים הכלכלי למועד רכישת קבוצת דורי

  .העבודות שבוצעוההפחתה נזקפה לעלות . 2012נת עד תום ש

  
  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים -:16באור 

                        
                 :ההרכב  .א   

             

שיעור ריבית 
ממוצע 

משוקלל 
          ליום

  בדצמבר 31  בדצמבר 31            
   2012    2013    2013   בסיס        
  ח"מליוני ש   %   הצמדה        
                     

   59     85     4.4   ח צמוד"ש  :אשראי מתאגידים בנקאיים      
   42     79     3.9  *)ח לא צמוד "ש         
   28     3     -   *)ב "דולר ארה         
   160     4     0.8   *)אירו   :אשראי ממוסדות פיננסיים ואחרים      
   62     86     1.2   דולר קנדי          

                    
   351     257           סך הכל אשראי לזמן קצר      

                    
                 בריבית משתנה*)           
                        
  29ראה באור , באשר לשעבודים  .ב   
 

             ויות לא שוטפותחלויות שוטפות של התחייב -:17באור 
                 
             :ההרכב   
  בדצמבר 31          
         2013   2012   
  ח"מליוני ש   באור      

               
   827     839    20  חלויות שוטפות של אגרות חוב   
   193     -    21  חלויות שוטפות של אגרות חוב להמרה   
    1,362      2,075    22  ות של התחייבויות לא שוטפותחלויות שוטפ   

               
           2,914      2,382    
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         ספקים ונותני שירותים -:18באור 
                
         :ההרכב  .א   
  בדצמבר 31         
         2013   2012   
  ח"מליוני ש         

              
   844     786   ת לשלםחובות פתוחים והוצאו      
   70     150   המחאות לפרעון      

              
          936     914   

              
, באשר לתנאי ההצמדה של ספקים ונותני שירותים. ספקים ונותני שירותים אינם נושאים ריבית  .ב   

        .37ראה באור 
 

         זכאים ויתרות זכות -:19באור 
                
         :ההרכב  .א   
  בדצמבר 31         
         2013   2012   
  ח"מליוני ש         

              
   370     405   ריבית לשלם      
   100     84   מוסדות ממשלתיים      
   183     166   הכנסות מראש ופקדונות משוכרים      
   63     59   עובדים      
   87     77   ן מקנות שליטהדיבידנד לשלם לזכויות שאינ      
   102     149   זכאים בגין עסקאות מקרקעין      
   20     17   הפרשה לגמר עבודות ולאחריות      
   62     26   התחייבות לרכישת ניירות ערך סחירים      
   91     98   הוצאות לשלם      
   178     172   זכאים אחרים      
                
          1,253      1,256    

              
  .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של זכאים ויתרות זכות  .ב   
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                             אגרות חוב -:20באור 
                                    
                             :ההרכב  .א   
 יתרה בדוחות הכספיים                             

  בדצמבר 31   ריבית   ריבית  יתרת הערך                
   2012    2013  אפקטיבית   נקובה   הנקוב    בסיס            
  ח"מליוני ש   %   %   ח"מליוני ש    הצמדה  סעיף        
                                   

   212     158     6.18     6.50     219     דולר       )'סדרה א(אגרות חוב      

   153     149     2.50     2.39     170    **)אירו      )'סדרה ב(אגרות חוב      

   1,251     1,115     4.88     4.95     894     מדד      ) *)'סדרה ג(אגרות חוב      

   2,421     2,466     5.02     5.10     2,069     מדד      ) *)'סדרה ד(אגרות חוב      

   543     545     2.08     1.58     556    **)שקלי      ) *)'סדרה ה(אגרות חוב      

   847     565     6.73     6.40     570     שקלי      ) *)'סדרה ו(אגרות חוב      

   1,668     1,444     5.58     5.30     1,223     מדד      ) *)'סדרה ט(אגרות חוב      

   850     861     5.76     6.50     735     מדד      )'סדרה י(אגרות חוב      

   1,716     2,961     4.35     5.35     2,653     מדד  1'ב  ) *)'סדרה יא(אגרות חוב      

   -     446     4.14     4.00     451     מדד  2'ב  ) *)'סדרה יב(אגרות חוב      

                             א סחירות שלאגרות חוב ל      

   59     40     4.98     4.57     33     מדד      *)חברה בת בבעלות מלאה         

   2,707     2,522     5.07     5.02     2,537     דולר        EQYאגרות חוב של      

   5,508     6,079     5.00     4.86     6,120    דולר קנדי   'ג   FCRאגרות חוב של      

   931     3,137     4.07     4.05     3,163     אירו   'ד   CTYאגרות חוב של      

   100     100     6.57     5.73     100    **)שקלי      אגרות חוב של קבוצת דורי     

   361     389     5.81     7.27     358     מדד  '1ה  אגרות חוב של קבוצת דורי     

   -     93     4.13     4.50     90     מדד  '2ה  אגרות חוב של דורי בניה     

                                   

                             23,070     19,327   

   827     839                       חלויות שוטפות של -בניכוי      

   18,500     22,231                       ובאגרות ח        

                                    

  .'ד37ראה באור , להחלפת בסיס ההצמדה של חלק מאגרות החוב SWAPלעניין עסקאות *)         
                             .בריבית משתנה**)       
 
                              מועדי הפירעון      
  2013בדצמבר  31          
      שנה                              
      שישית   שנה   שנה   שנה   שנה   שנה          
  כ"סה   והלאה  חמישית   רביעית  שלישית   שניה  ראשונה          
  ח"מליוני ש   בסיס הצמדה      

                                     

    1,210     -     -     545     282     350     33    ח"ש     
    9,815      6,488      1,453     243     668     680     283    ח צמוד מדד"ש      
    2,680      1,026     -     797     405     413     39    ב"דולר ארה      
    6,079      4,039     490     816     -     408     326    דולר קנדי      
    3,286      2,368     -     660     50     50     158    אירו      

                          
           839     1,901      1,405      3,061      1,943      13,921     23,070      
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  )המשך( אגרות חוב   -:20אור ב
  

  :מידע נוסף לגבי אגרות החוב בחברה  .ב
  
אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 1,038- הנפיקה החברה לציבור כ 2013, ודצמבר ים יוניבחודש .1

בתמורה נטו , ת סדרה סחירהובדרך של הרחב, אשר אינן מובטחות בשעבוד) 'סדרה יא(
  .ח"מיליון ש 1,227-של כ

  
אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 85- כ ות האמורותהחברה האם רכשה במסגרת ההנפק

  .ח"מליון ש 101-בתמורה לכ) 'סדרה יא(
  

התחייבה החברה לעמוד באמות המידה ) 'סדרה יא(הנפקת אגרות החוב במסגרת 
ב "ארהמליון דולר  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
דירוג אגרות החוב ברבעון האחרון מבין הרבעונים ; רבעה רבעונים רצופיםבמשך א

אי שינוי ; של מדרוג Baa3ודירוג  S&P Maalotשל  -BBBהאמורים יהיה גבוה מדירוג 
ח סחירות "כל מקרה בו תידרש החברה לפרעון מיידי של אג, בנוסף. שליטה בחברה

מההון העצמי  ii (12.5%(-ח ו"ון שמלי 300) i(שלא יפחת מהסכום הגבוה מבין בסכום 
לתאריך . יהווה עילה לפרעון מיידי, )בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה(של החברה 

  .ל"הדיווח החברה עומדת באמות המידה הנ
  

מליון  451-הנפיקה החברה לראשונה בדרך של הצעת מדף כ 2013באוקטובר  26ביום  .2
 446-מובטחות בשעבוד בתמורה נטו של כ אשר אינן) 'סדרה יב(אגרות חוב . נ.ח ע"ש

נושאות ריבית שנתית , אגרות החוב צמודות לעליית מדד המחירים לצרכן. ח"מליון ש
בדצמבר ועומדות  31-ו, ביוני 30המשולמת פעמיים בשנה בימים  4%קבועה בשיעור של 

של כל ביוני  30ביום , מהקרן 10%תפרע החברה  2023, ביוני 30ביום : לפרעון כדקלמן
ביוני של כל אחת  30מהקרן וביום  15%תפרע החברה  2025-ו 2024אחת מהשנים 

  .מהקרן 30%תפרע החברה  2027- ו 2026מהשנים 
  

התחייבה החברה לעמוד באמות המידה ) 'סדרה יב(מהנפקת אגרות החוב  במסגרת
ב "ארהר מליון דול 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
דירוג אגרות החוב ברבעון האחרון מבין הרבעונים ; במשך ארבעה רבעונים רצופים

אי שינוי ; של מדרוג Baa3ודירוג  S&P Maalotשל  BBB-האמורים יהיה גבוה מדירוג 
ח סחירות "ה בו תידרש החברה לפרעון מיידי של אגכל מקר, בנוסף .שליטה בחברה

מההון העצמי  ii (10.0%(-ח ו"מליון ש 200) i(גבוה מבין מהסכום הת פחי אבסכום של
לתאריך . יהווה עילה לפרעון מיידי, )בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה(של החברה 

  .ל"הדיווח החברה עומדת באמות המידה הנ
  

) 'סדרה יב(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 54- ההנפקה כ החברה האם רכשה במסגרת
  .ח"מליון ש 54- בתמורה לכ

  

את דירוג האשראי לכל סדרות  S&P Maalotהעלתה חברת הדירוג  2013, במאי 13ביום  .3
עם אופק דירוג , ilA+מרמת דירוג  ilAA- אגרות החוב של החברה שבמחזור לרמת דירוג 

   .יציב
ידי מידרוג עם אופן - על Aa3מחזור מדורגות בדירוג כל סדרות החוב של החברה שב

  .דירוג יציב
  

  .'ב29ראה באור , )'סדרה י(לגבי שעבוד שנרשם להבטחת פרעון אגרות החוב  .4
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  )המשך( אגרות חוב   -:20ביאור 

  
    FCRאגרות חוב של   .ג

  
יון למ 172- כ. (נ.מליון דולר קנדי ע 50לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2013, בחודש אוגוסט .1

בדרך של הרחבת סדרה , אשר אינן מובטחות בשעבוד) Oסדרה (אגרות חוב ) ח"ש
ועומדות לפירעון  4.43%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של . סחירה

  .2022, בינואר 31בתשלום אחד ביום 
  

) ח"מליון ש 1,053- כ. (נ.מליון דולר קנדי ע 300לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2013 בשנת .2
. בדרך של הרחבת סדרה סחירה, אשר אינן מובטחות בשעבוד) Qסדרה (רות חוב אג

ועומדות לפרעון בתשלום אחד  3.90%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 
  .2023, באוקטובר 30ביום 

  
מליון  359-כ. (נ.מליון דולר קנדי ע 100דה לציבור בקנ FCRהנפיקה  2013, בחודש ינואר .3

אשר אינן מובטחות בשעבוד בדרך של הרחבת סדרה ) Pסדרה (חוב אגרות ) ח"ש
ועומדות לפירעון  3.95%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של . סחירה

  .2022, בדצמבר 5בתשלום אחד ביום 
  

    CTYאגרות חוב של   .ד
  
ות אגר) ח"מיליון ש 2,360- כ(נ .מליון אירו ע 500לציבור  CTYהנפיקה  2013, בחודש יוני .1

ועומדות  3.75%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , חוב אשר אינן מובטחות בשעבוד
  .2020, ביוני 24לפרעון ביום 

  
לשמור על יחס חוב לסך הנכסים שלא  CTYהתחייבה , במסגרת הנפקת אגרות החוב

שינוי שליטה , בנוסף. 25%ויחס חוב מובטח לסך הנכסים שלא יעלה על  65%יעלה על 
הגדרתו בהסכם אגרות החוב יעמיד למחזיקים זכות מיידית לפרעון אגרות כ CTY - ב

  .באמות מידה פיננסיות אלו CTYלתאריך הדיווח עומדת . החוב
  

לפרעון מוקדם של הלוואות בנקאיות , בין היתר, תקבולי ההנפקה האמורה שימשו
קבוצה סיווגה ה, בשל כך. סיכוני ריבית אשר גידרועסקאות הגנה קשורות להתרת ו

מרווח כולל אחר להוצאות מימון ) ח"מיליון ש 118-כ(מיליון אירו  24.9 -ש סך של כמחד
  .ברווח והפסד

  

זמן ארוך ל CTY- לראשונה דירוג אשראי ל S&Pקבעה חברת הדירוג  2013, בחודש מאי .2
  .עם אופק דירוג יציב ,BBB-של 

  
לזמן  CTY- אשראי ל לראשונה דירוג Moody'sקבעה חברת הדירוג  2013, בחודש מאי

  .עם אופק דירוג יציב, Baa3ארוך של 
  

  קבוצת דוריאגרות חוב של   .ה
  
 ,)סדרה ז(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 78- הנפיקה קבוצת דורי כ 2013בחודש אוקטובר  .1

אגרות החוב עומדות לפרעון . 2.9%צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 
מקרן אגרות החוב אשר  10%ם שווים בשיעור של ארבעה תשלומים שנתיי: כדלקמן

ושני תשלומים ) כולל( 2019עד  2016בספטמבר של כל אחת מהשנים  30ישולמו ביום 
בספטמבר של  30מקרן אגרות החוב אשר ישולמו ביום  30%שנתיים שווים בשיעור של 

בוצת במסגרת הנפקת אגרות החוב התחייבה ק). כולל( 2021עד  2020כל אחת מהשנים 
  הון עצמי בשלושה רבעונים קודמים שלא: דורי לעמוד באמות המידה הפיננסיות הבאות
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  )המשך( אגרות חוב   -:20אור ב

  
לא ) חוב פיננסי בתוספת הון עצמי( CAP -יחס חוב פיננסי ל; ח"מיליון ש 200 - יפחת מ

שיעור נקבע כי ירידה בדירוג האשראי תגרום לעליית הריבית ב, בנוסף; 75%יעלה על 
התחייבה קבוצת דורי שלא לשעבד את נכסיה , כמו כן. לפי מדרגות שנקבעו 1%של עד 

למעט , )'סדרה ז(בשעבוד שוטף לצד שלישי ולא לבצע הרחבות של אגרות חוב 
  .בנסיבות שהוגדרו בשטר הנאמנות

  
, )'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 82הנפיקה דורי בנייה  2013בחודש אפריל  .2

לפרעון בשמונה תשלומים  4.5%ות למדד ונושאות ריבית שנתית בשיעור של צמוד
). כולל( 2021ועד  2014במרס של כל אחת מהשנים  31אשר ישולמו ביום , שנתיים שווים

במסגרת הנפקת אגרות החוב התחייבה דורי בנייה לעמוד באמות המידה הפיננסיות 
-ובלבד שההון העצמי לא יפחת מ 8על לא יעלה  EBITDA-יחס חוב פיננסי נטו ל: הבאות

ובלבד שההון העצמי שלה לא  12%-יחס הון עצמי למאזן שלא יפחת מ; ח"מליון ש 100
התחייבה דורי בנייה שלא לשעבד את נכסיה בשעבוד , כמו כן. ח"מיליון ש 120- יפחת מ

למעט בנסיבות , )'סדרה א(שוטף לצד שלישי ולא לבצע הרחבות של אגרות חוב 
  . רו בשטר הנאמנותשהוגד

  
  .לתאריך הדיווח עומדות קבוצת דורי ודורי בניה באמות המידה הפיננסיות האמורות  

  
                          אגרות חוב להמרה -:21באור 

                                

                          :ההרכב  .א  
  יםיתרה בדוחות הכספי                          

  בדצמבר 31   ריבית    ריבית    סכום             
   2012    2013 אפקטיבית    נקובה    הקרן             

         
בסיס 
  ח"מליוני ש    %    %  ח"מליוני ש   הצמדה

     FCR )סדרות                          
      J ,I ,H ,G ,F ,E ,D(   1,197     1,221    *)   6.35    *)   5.08     1,283    דולר קנדי   
      CTY ) 193     -     -     -     -     -    )2006סדרה   
                                 
                           1,221     1,390   
   193     -                    חלויות שוטפות -בניכוי       
                                 
                           1,221     1,197   

  ממוצע משוקלל*)       
 
  :FCRלהלן מידע נוסף בדבר אגרות חוב להמרה בלתי מובטחות בשעבוד שהנפיקה   .ב   
                                   
                                     

                 
שיעור 
  שיעור ריבית   ריבית

  חירמ
   יתרת   המרה

מועד 
  פירעון

  סופי   הקרן   למניה   אפקטיבית   נקובה                 

      
/ מועד ההנפקה

   דולר קנדי   %   %   מטבע   סדרה
מליון דולר 

      קנדי
                                     
      2009   D   2017     42.9     18.75     6.88     5.70   דולר קנדי   
      2011   E   2019     57.5     22.62     6.90     5.40   דולר קנדי   
      2011   F   2019     57.5     23.77     6.07     5.25   דולר קנדי   
      2011   G   2018     50.0     23.25     6.66     5.25   דולר קנדי   
      2012   H   2017     75.0     23.75     6.51     4.95   דולר קנדי   
      2012   I   2019     52.5    26.75-27.75    6.19     4.75   דולר קנדי   
      2013   J   2020     57.5    26.75-27.75    5.34     4.45   דולר קנדי   
                                     
                              392.9           
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  )המשך( להמרהאגרות חוב  -:21באור 
  

קיימת זכות לפרוע את הקרן והריבית בגין אגרות  FCR- ל, ם לתנאי אגרות החוב להמרהבהתא
ממחיר מסחר ממוצע  97%במחיר המשקף  FCRהחוב באמצעות הנפקת מניות רגילות של 

 FCR, בנוסף. ימי מסחר שקדמו לפרעון 20בתקופה של  FCRמשוקלל של המניות הרגילות של 
במזומן או בהנפקת , רשאית לפרוע את אגרות החוב לפני תאריך הפרעון בנסיבות מסויימות

  .מניות רגילות
  

פרעון הקרן והריבית של כל אגרות החוב להמרה , נכון למועד הדיווח FCRלפי מדיניות 
  .FCRשבמחזור יבוצע באמצעות הנפקת מניות רגילות של 

  
באמצעות הנפקת , י הריבית בגין אגרות החוב להמרהאת כל תשלומ FCRשילמה  2013בשנת 

  .לפי זכותה האמורה לעיל, FCRמליון מניות  1.1- כ

  
  התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים ולאחרים -:22באור 

                                        

                                 ההרכב  .א  
                                        
                 בדולר       ח"בש  ח"בש         

         קרונות       של  בדולר   לא  צמוד        
  כ"סה   אחר  שבדיות   באירו  ב"ארה   קנדי   צמוד  מדד        
  ח"מליוני ש  2013בדצמבר  31ליום      

                                       

 13,992     42     1,387     3,329     4,311     4,547     48     328   ידים בנקאייםלתאג      

   775     -     -     509     266     -     -     -   למוסדות פיננסיים אחרים      

                                        

          328     48     4,547     4,577     3,838     1,387     42     14,767 

   2,075     1     50     745     427     830     4     18   בניכוי חלויות שוטפות      

                                        

          310     44     3,717     4,150     3,093     1,337     41     12,692 

                                        

                                 2012בדצמבר  31ליום       

 20,795     44     2,851     5,419     5,485     6,428     222     346   סך הכל      

                                        

 19,433     43     2,723     5,267     5,276     5,574     222     328   בניכוי חלויות שוטפות      

                                        

                      ההרכב בהבחנה בין ריבית קבועה לריבית משתנה      

                                        
                 בדולר       ח"בש  ח"בש         

         קרונות       של  בדולר   לא  צמוד        
  כ"סה   אחר  שבדיות   באירו  ב"ארה   קנדי   צמוד  מדד        
  ח"מליוני ש  2013בדצמבר  31ליום      

                                       

   7,973     -     61     511     2,775     4,291     7     328   בריבית קבועה      

                                 שיעור ריבית אפקטיבית      

       -      3.9      5.5      5.8      4.9      4.0      3.2   %משוקלל          

                                        

   6,794     42     1,326     3,327     1,802     256     41     -   בריבית משתנה      

                                 שיעור ריבית אפקטיבית      

           1.9      2.8      1.9      2.6      3.0      4.0     -   %משוקלל          
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  )המשך(התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים ולאחרים  -:22באור 
                                      

                                 מועדי הפרעון  .ב   

                                        
                 בדולר       ח"בש  ח"בש         

         קרונות       של  בדולר   לא  צמוד        
  כ"סה   אחר  שבדיות   באירו  ב"ארה   קנדי   צמוד  מדד        
  ח"מליוני ש  2013בדצמבר  31ליום      

                                       

   2,075     1     50     745     427     830     4     18   חלויות שוטפות - שנה ראשונה       

                                        

   2,105     1     11     292     639     808     44     310   שנה שניה      

   2,941     40     888     176     1,094     743     -     -   שנה שלישית      

   1,240     -     -     625     277     338     -     -   שנה רביעית      

   2,737     -     438     1,523     318     458     -     -   שנה חמישית      

   3,669     -     -     477     1,822     1,370     -     -   שנה שישית ואילך      

                                        

          310     44     3,717     4,150     3,093     1,337     41     12,692 

                                        

          328     48     4,547     4,577     3,838     1,387     42     14,767 

                                        

                          .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ג   
 

  מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות  .ד

  

בחלק מההלוואות וקווי האשראי שמקבלות החברה וחברות מאוחדות שלה במהלך העסקים 
ר אי אש אחרותוהתחייבויות יות לעמידה באמות מידה פיננסיות קיימות כמקובל התחייבו, הרגיל

  :ובהן ההתחייבויות הבאות ,עמידה בהן תהווה עילה לפרעון מיידי

  

   בחברה .1

ניירות ערך סחירים של חברות ציבוריות (יחס חוב מנוצל לשווי בטחונות   .א
 91%-47.5%של מקסימאלי בשיעור ) המאוחדות בדוחותיה הכספיים של החברה

  .כפי שנקבע בהסכמי האשראי

בסך של ) כולל זכויות שאינן מקנות שליטה לא(הון עצמי מינימלי של החברה   .ב
  . ח"מיליארד ש 3.75

, יחס החוב הפיננסי נטו לשווי המאזני של הנכסים על בסיס הדוחות המאוחדים  .ג
  .75%לא יעלה על 

החברה (יחס החוב הפיננסי נטו לשווי הנכסים של החברה על בסיס סולו מורחב   .ד
ת על בסיס ההצגה וזא, 77.5%לא יעלה על ) וחברות פרטיות בבעלותה

  .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

בסיס משועבדות אשר שוויין ייקבע על  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
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   )המשך( דות פיננסיים ולאחריםהתחייבויות נושאות ריבית למוס   -:22אור ב

  

השווי ההוגן , לרבות הלוואות הוניות וללא זכויות מיעוט( CTYיחס ההון העצמי של   .ט
  .30%-לא יפחת מ, CTYלסך הנכסים של ) של נגזרים והשפעת המס בגינם

לא , CTYלהוצאות המימון נטו של ) בהתאמות מסוימות( CTYשל  EBITDA-יחס ה  .י
  . 1.6- יפחת מ

  .CTYמהון המניות של  30%-המשועבדות לא יפחת מ CTYיות שיעור מנ  .יא

 26%- לא יפחת מבגין מסגרת האשראי הרלוונטית המשועבדות  FCRשיעור מניות   .יב
 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   .יג
בתוספת המינוף המשתקף בסך האשראי הבנקאי המנוצל , המשועבדות לבנק

וכן לא יעלה על  14.2לא יעלה על , FCRשל  EBITDA-ל, מתוך מסגרת האשראי
  .במשך שלושה רבעונים רצופים 13.5

, שהועמדו כבטוחה להבטחת מסגרת אשראי FCRיחס הדיבידנד השנתי ממניות   .יד
, במשך שלושה רבעונים רצופים, בגין מסגרת האשראי האמורה לתשלום הריבית

ח או יחס חוב "מיליארד ש 5.5-וך מהון עצמי נמבמידה וה 1.75או ( 1.5-לא יפחת מ
  ).62.5%פיננסי נטו מאוחד יעלה על 

 1.75או  1.55-לא יפחת מ FCRלהוצאות המימון של  FCRשל  EBITDA-יחס ה  .טו
  .במהלך שלושה רבעונים רצופים

בתוספת האשראי המנוצל מתוך מסגרת האשראי  FCRיחס החוב הפיננסי נטו של   .טז
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 EQYשיעור מניות   .יז
במידה וחלק ממסגרת האשראי  20%או ( בדילול מלא EQYמהון המניות של  28%
מהון המניות של  20%-ת המשועבדות לבנק לא יפחת מוכן שיעור המניו, )תפרע

EQY בדילול מלא.  

בגין המשועבדות לתשלום ריבית בפועל  EQYיחס הדיבידנד המתקבל בגין מניות   .יח
  .במשך שלושה רבעונים רצופים 1.25- החוב המנוצל לא יפחת מ

על פי שיעור , EQYהיחס בין החלק היחסי של התחייבויות נושאות ריבית של   .יט
לחלק היחסי של שווי , בתוספת החוב המנוצל, המשועבדות לבנק EQYת מניו
לא יעלה על ) המשועבדות לבנק EQYפי שיעור מניות - על( EQYן של "הנדל

82.5%.  

בתוספת חוב מנוצל תחת , EQYיחס החוב נושא ריבית נטו של ) 1: (במצטבר  .כ
ב נושא יחס החו) 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  .כא

המחושב על פי ממוצע של שווי  EQYשווי מניות (יחס חוב מנוצל לשווי בטוחות   .כב
  .70%לא יעלה על , )NAV(השוק ושווי נכסי נקי 
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  )המשך(התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים ולאחרים    -:22אור ב
  

    EQY-ב .2

  .60%היחס בין סך ההתחייבויות לבין סך ערך הנכסים לא יעלה על   .א

  .40%היחס בין החוב המובטח לבין שווי הנכסים לא יעלה על   .ב

 היחס בין סך ההלוואות שניתנו המובטחות במשכנתא ראשונה בתוספת השקעות  .ג
  .10%לבין סך ערך הנכסים לא יעלה על  מסוג מזאניןבחוב 

  .1.50- לא יפחת מ) תשלומי קרן וריבית(לשירות החוב  EBITDA-יחס ה  .ד

הנובע מנכסים שאינם משועבדים להוצאות הריבית בגין חוב לא  NOI-היחס בין ה  .ה
  .1.85-מובטח לא יפחת מ

, בקרקעות פנויותבהתייחס להשקעה (היחס בין יתרת הנכסים שאינם מניבים   .ו
בניירות ערך הוניים בחברות אחרות , בחברות כלולות, בנכסים בפיתוח

  .35%לא יעלה על לסך הנכסים ) ומשכנתאות

היחס בין החוב הלא מובטח לשווי הנכסים אשר אינם משועבדים לא יעלה על   .ז
60%.  

 ב"מיליארד דולר ארה 1.5-לא יפחת מכ) Tangible Net Worth(שווי מוחשי נקי   .ח
  .2011מתמורת הנפקות הון שבוצעו אחרי ספטמבר  75%בתוספת 

מסך  20%סך תקציב ההשקעות בפיתוח ופיתוח מחדש של נכסים לא יעלה על   .ט
  .ערך הנכסים

     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

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 ) בתוספת רכיבי חוב בעלי מאפיינים הוניים(יחס הון עצמי   .א
  .32.5%-שלא יפחת מ

  .1.8מינימלי של ) להוצאות מימון נטו EBITDA(יחס כיסוי חוב   .ב

  .7.5%יחס החוב המובטח בשיעבוד לסך החוב לא יעלה על   .ג

  .  כהגדרתו בהסכם מימון CTY - שינוי שליטה ב  .ד
  

  בגזית פיתוח .5

ח צמוד למדד בישראל "מליון ש 180- לבעלי המניות לא יפחת מההון העצמי המיוחס 
יחס כיסוי ; מסך הנכסים 25%-ובנוסף ההון העצמי בתוספת הלוואות בעלים לא יפחת מ

  .חוב ויחס חוב לשווי בטוחה
  

  ודורי בנייה בקבוצת דורי .6

בגין התחייבויותיהן הפיננסיות התחייבו קבוצת דורי וחברות מוחזקות שלה לעמוד 
יחס הון למאזן בקבוצת דורי של לפחות : ות המידה הפיננסיות העיקריות הבאותבאמ
על , בדורי בניה ובחברה בת שלהיחסי הון לסך מאזן ; על בסיס דוחות מאוחדים 15%

ללא זכויות שאינן ( ההון של דורי בנייה ;לפחות 20%-13%בסיס דוחות מאוחדים של 
מזומנים ומסגרות אשראי לא (הנזילות ; ח"מליון ש 100- לא יפחת מ) מקנות שליטה

  ת שלהומאוחד ותח ובחבר"מיליון ש 40-לא תפחת מבדורי בניה בקבוצת דורי ו) מנוצלות
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  )המשך(התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים ולאחרים    -:22אור ב
  

לאחר תאריך ( 70%יחס חוב פיננסי להון של דורי בניה לא יעלה על ; ח"מיליון ש 30-מ
מההון  3יחס חוב פיננסי בתוספת ערבויות לא יעלה על פי ; )130%-הדיווח עודכן ל

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%

ושל חברה בת שלה בניה  עבוד על נכסי דוריהתחייבות שלא ליצור ש; של דורי בניה
התחייבות של דורי בניה לא למשוך הלוואות בעלים ; כלשהו' או להעבירם לצד ג/ו

במידה ודורי בניה אינה עומדת בהתחייבויותיה , או דיבידנדים/שהעניקה לחברה בת ו
שנת  חיובי לכל EBITDAהצגת ; אי שינוי שליטה בחברה בת של דורי בניה; כלפי הבנק

  .פעילות בחברה בת של דורי בניה
  

קיימות בחברות מוחזקות אמות מידה פיננסיות מקובלות נוספות כגון יחסי כיסוי , כמו כן .7
לחוב ואמות מידה מקובלות ) NOI(יחס הכנסה תפעולית נטו , יחסי מינוף, או קרן/ריבית ו
  .נוספות

כלולים תנאים , ת שלהבחלק ממסמכי האשראי של החברה ושל חברות מוחזקו, כמו כן
שינוי שליטה בחברה או בחברות אשר ניירות : ובהם, מקובלים להעמדת האשראי לפרעון מיידי

הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , שינוי מבנה, הערך שלהן משועבדים להבטחת האשראי
הפסקת , הפסקת פעילות, )לרבות בהקשר של פירוק והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל(

ברפים  Cross Default, חר בניירות הערך המשועבדים להבטחת האשראי או של החברהמס
כהונת , ידי החברה-החזקה בכמות מינימלית של מניות חברות מוחזקות על, ותנאים מסויימים

  .נושאי משרה מסויימים ועוד

עומדות החברה והחברות המאוחדות שלה בכל אמות המידה  2013, בדצמבר 31נכון ליום 
  .נקבעוש

  
         התחייבויות אחרות -:23באור 

                   
         :ההרכב  .א   
  בדצמבר 31            
            2013   2012   
  ח"מליוני ש            

                
   46     41   )1(פקדונות משוכרים       
   90     91   ן להשקעה"התחייבויות לתשלום דמי חכירת נדל      
   84     3   ציית מכר למכירת זכויות נוספות בעסקאות משותפות אופ      
   75     -   תמורה נדחית בגין רכישת נכס       
   7     7   )24באור (נטו , התחייבויות בשל הטבות לעובדים      
   51     56   התחייבויות אחרות      
                   
          198     353   
 

הפקדונות מוחזרים . להבטחת עמידתם בתנאי השכירות פקדונות משוכרים מתקבלים )1(
  .ב ולאירו"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 . העסקה בקבוצה קיימות תוכניות הטבה לאחר

  :כלהלן, לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת
  

בגרמניה ובברזיל מחייבים את הקבוצה לשלם , דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל  .א
חישוב התחייבות החברה בשל . יימותפיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה בנסיבות מסו

, הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר
  .יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים

  
-ג''התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14חלים תנאי סעיף , לגבי חלק מתשלומי הפיצויים בישראל

, או בפוליסות בחברות ביטוח/בקרנות פנסיה ופיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה - על, 1963
תוכנית (בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל , פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים

  ).להפקדה מוגדרת
  

מטופל על ידי , החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות כאמור לעיל
בשווי ההוגן , בות בגין הטבות לעובדיםהקבוצה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחיי

  .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, באופן שוטף באמצעות תשלומים עבור קרנות פנסיה

). דמי ביטוח אובדן כושר עבודה: כגון(שא העובד אבטלה ובאמצעות תשלומים בהם נו
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 , הסכומים שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים  .ג
אינם מוצגים בדוח על המצב הכספי מאחר שאינם , שם העובדים וההתחייבות בגינם על

  .בשליטתה ובניהולה של החברה ושל החברות המאוחדות
  

  .לתוכניות ההטבה לאחר סיום העסקה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

  
  מסים על ההכנסה  -:25 באור

  
  חוקי המס החלים על חברות בישראל  .א

  
  1985- ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(נסה חוק מס הכ

  
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007עד לתום שנת המס , על פי החוק

  .לשינויים במדד המחירים לצרכן
  

התקבל בכנסת תיקון לחוק התיאומים המגביל את תחולתו של החוק  2008בחודש פברואר 
מדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט נ, 2008החל משנת . ואילך 2008משנת 

  . 2007, בדצמבר 31תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 
  
  הפסדי הון/רווחי .1

  
  .להלן 4מס רווח הון החל על חברות בישראל הינו מס החברות כאמור בסעיף 
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  )המשך(מסים על ההכנסה   -:25 באור

  

  נסות מדיבידנדמיסוי הכ .2
  

לא תיכלל בחישוב ההכנסה החייבת של , לפקודה) ב(126בהתאם להוראות סעיף 
החברה הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו 
בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות 

  .בישראל
  

ברה זרה יתחייב בידיה בישראל בשיעור מס של דיבידנד המתקבל בידי החברה מח
עודף  ). זיכוי ישיר(ל על הדיבידנד "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 ) 2013בשנת  25%(שיעור מס חברות בחלופה לפיה יוטל מס ב

סכום הדיבידנד שחולק בתוספת המס שנוכה במקור ומס (ממנה חולק הדיבידנד 
תוך קבלת זיכוי הן בגין המס הזר ששולם על ההכנסה , )החברות הזר ששולם בגינו

ל "בחו רוהן 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

  . עודף זיכוי עקיף לא ניתן להעברה לשנים הבאות
  

  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, קבוצה יתחייב במס בישראלהזרות ב

  .רווח ההון מאותה מכירה ובכפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס הרלוונטית
  

  שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה בישראל .4
  

 30ביום  .25% 2012-2013ובשנים  24%היה  2011שיעור מס החברות בישראל בשנת 
-2013אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכלית לשנים  2013, ביולי
שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית , בין היתר, אשר כוללת, )חוק התקציב( 2014

  .היא העמקת גביית המסים לאותן השנים
החל  26.5%-ל 25%- העלאת שיעור מס החברות מ, בין היתר, השינויים האמורים כוללים

נכון לתאריך . ומיסוי רווחי שערוך המותנה בתקנות שיקבעו בעתיד 2014, ינוארב 1מיום 
  .הדיווח טרם נקבעו תקנות כאמור

  
מחושבות לפי  2013, בדצמבר 31יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 

שיעורי המס שבתוקף לתאריך הדיווח ומביאות בחשבון את ההשפעות הנובעות משינוי 
  . החוק

  . חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה
  

  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  EQYת בגין חברות בנות של מסים שנרשמו
קיימת , REIT-בכדי לשמור על מעמדה כ. הינה פטור ממס על רווחיה המחולקים לבעלי המניות

מהרווח לצורכי מס והשתת המס על  90%לחלוקת רווחים בשיעור של לפחות , בין היתר ,חובה
  .מקבלם
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  )המשך(הכנסה מסים על ה  -:25 באור

  
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 

יוצרת החברה התחייבות מסים נדחים בגין הפרשים , לצורכי מס כאמור לעיל לבעלי מניותיה
נכון ( EQY-וזאת לפי שיעור החזקתה של הקבוצה ב, EQY-יוחסים להשקעה בזמניים המ

יחול מס חברות בשיעורים , REIT-לא תוכר כ EQY-במידה ש) 45.2%- כלתאריך הדיווח 
במקרה זה יכול שיחול בארצות הברית מס נוסף על , המקובלים בארצות הברית וכמו כן

בשיעור התלוי בתושבות ) ל ניכוי מס במקורבדרך ש, בין היתר(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 "העל חלוקת דיבידנד מאר). 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 , המופק בידי חברה קנדית לגבי רווח הון. 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

מס בקנדה על רווחים עשויה החברה הקנדית להתחייב ב 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 , לאמנת המס בין ישראל לקנדה בהתאם). שחלה
  .על תשלומי דיבידנדים וריבית

  
  מיסוי בפינלנד  .ד

  
. 20% -שיעור המס יורד ל 2014בשנת . 24.5%הינו  2013בשנת שיעור מס החברות בפינלנד 

ראות ם להובהתא 5%שיעור ניכוי מס במקור על חלוקת דיבידנד מפינלנד לישראל עומד על 
אחרת שיעור ניכוי , 10%במידה ושיעור ההחזקה הינו לפחות ( אמנת המס בין ישראל לפינלנד

הניכוי , 2014בינואר  1 -החל מה, בעקבות שינוי חקיקה בפינלנד). 15%המס במקור הינו 
  .במקור יחול גם על מרכיב הדיבידנד שמקורו בהחזר השקעה

  
  מיסוי בגרמניה  .ה

  
בהנחה שעל החברה ( 15.825%בגרמניה הינו ) כולל מס סולידריות(רות שיעור מס החב, 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 , קה בגרמניה עשויים להתחייב במס בגרמניהרווחי הון ממכירת ההחז. דין פנימי
  . מהרווח עשוי להיות פטור ממס בגרמניה בהתקיים התנאים לפטור ההשתתפות הגרמני
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  מיסוי בהולנד  .ו

  
, בהתקיים תנאים מסויימים. 25%חברה הולנדית כפופה למס חברות בהולנד בשיעור של 

בהתאם לאמנה . ה ההולנדית מהחזקותיה בגרמניה יהיו פטורות ממס בהולנדהכנסות החבר
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. CTYות בשבדיה מבוצעת באמצעות חברות שבדיות המוחזקות על ידי חברת הפעיל
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%ינו שיעור המס על חברות בברזיל ה
   .0%הינו תחת הדין הפנימי ברזיל 

  
  שומות מס סופיות  .ט

  
ולחברות בבעלות מלאה שלה בישראל  2011לחברה שומות סופיות עד וכולל שנת המס 

  . 2009שומות מס הנחשבות סופיות עד וכולל שנת המס 

  

בהסכם ") סיםרשות המ("בישראל המסים  התקשרו החברה ורשות 2013בחודש ספטמבר  
 29שילמה החברה סך של , במסגרת הסכם השומות .2004-2011שומות מס הכנסה לשנים 

 31החברה נכון ליום עודכנו יתרות ההפסדים והזיכויים של , )כולל ריבית והצמדה(ח "מליון ש
  .בחברות בנות תוקנו עלויות השקעות שונות של החברהו 2011, בדצמבר

  
על יתרת  2011, בדצמבר 31עקבות ההסכם הועמדו יתרות ההפסדים של החברה ליום ב

 2012ח ויתרת הפסד מועבר לשנת "מליון ש 262- בסך של כ 2012הפסדי הון מועברים לשנת 
  .ח"מליון ש 395- לפקודת מס הכנסה בסך של כ) 1(29לפי סעיף 

  

  מס במחלוקת בחברות בנותשומות   .י
  

בת בעקיפין צווים ביחס לשנות המס  הוציאה רשות המסים לחברה 2012, באוגוסט 5ביום 
נות לנכות הוצאות בסך כולל בשנים הנידו ה רשות המסיםעל פי הצווים לא התיר. 2006-2010

הבת הגישה  החברה. ות מימון וכן הוצאות נוספותבין היתר בגין הוצא, ח"מיליוני ש 90-של כ
נחתם הסכם שומות בין  2013, בפברואר 21ביום . ט המחוזיערעור על צווים אלו לבית המשפ

, ח"מליון ש 4.5-החברה הבת בחבות מס בסכום של כלפיו תישא  החברה הבת לרשות המסים
הסכם השומות  2013, במרס 18ביום . 2006-2010כולל ריבית והצמדה לסגירת השומות לשנים 

המחלוקת בגין חברות הבנות  ן כי הסכם השומות אינו כולל אתיצוי. קיבל תוקף של פסק דין
כי חברת הבת , עוד יצוין. הכרעת בית המשפט המחוזיהתלויה ב, בעקיפין כמתואר להלן

נמצאת בתהליך שומה עם משרד מיסוי מקרקעין ביחס לסכום שבח הנכלל במסגרת הכנסתה 
ואילך יעודכנו בהתאם לסכום השבח  2009השומות לשנים , לפיכך. 2009החייבת לשנת 

  .בין אם בהסכמה ובין אם בערכאה משפטית, שיקבע
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ביחס לשנות המס , לשתי חברות בנות בעקיפין צווים יאה רשות המסיםהוצ, 2012בחודש יוני 
במסגרתם לא התקבלה עמדתן לפיה הינן חברות בית , בהתאמה 2008-2010 -ו 2007-2010

ז קזללאחת מחברות הבנות בעקיפין לא התירו , ויםמסגרת הצוב. לפקודה 64כהגדרתן בסעיף 
באם תתקבל . הרווח שנוצר ממכירת נכס מקרקעין בחברה הנדונה כנגד הפסדים צבוריםאת 

מליון  49.5- הבת חבות במס נומינלי בסך של כ התיווצר לחבר, רשות המסים במלואה עמדת
לדעת החברות . לו לבית המשפט המחוזיחברות הבנות בעקיפין הגישו ערעור על צווים א. ח"ש

כפי שקיבלה ביטוי בצווים , אין לקבל את עמדת רשות המסים, הבנות ויועציהן המקצועיים
  .כאמור

  
ההפרשה בדוחות הכספיים מכסה את החשיפה בשל שומות המס , תנוהב ותלהערכת החבר

  .שבמחלוקת
  

  מ במחלוקת"שומות מע  .יא
  

ולחלק  2007-ו 2006ת מס ערך מוסף לשנות המס הוצאו לחברה שומו, 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"מיליון ש 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
  

   2013, בדצמבר 31הפסדים מועברים לצורכי מס ליום   .יב
  

לחברה ולחברות מאוחדות בבעלותה המלאה בישראל הפסדים לצורכי מס מועברים לשנים 
 חברהרשמה ה, מס הגלומה בהפסדים אלההבגין הטבת . )לעיל' ט25ראה גם סעיף ( הבאות

מליון  149 -  2012(ח "מיליון ש 45- לקבל שיתרתם לתאריך הדיווח הסתכמה בכמסים נדחים 
  .בחברהודה למס קוזזו מיתרת העתאשר ) ח"ש
  

לשנים  מועבריםלחברות מאוחדות בבעלות חלקית של החברה בישראל הפסדים לצורכי מס 
בגין הטבת המס הגלומה בהפסדים אלו נרשמו מסים . ח"מליון ש 411- הבאות בסך של כ
ה אשר קוזזו בחלקם מיתרת העתוד )ח"מליון ש 41- 2012(ח "מליון ש 76- נדחים בסך של כ

  .למס
  

לחברות מאוחדות של החברה בקנדה הפסדים לצורכי מס מועברים לשנים הבאות בסך של 
מליון  58 -  2012(ח "מליון ש 50-אשר נרשמו בגינם מסים נדחים בסך של כ, ח"מליון ש 246- כ
יתרת ההפסדים להעברה ניתנת לניצול . מיתרת העתודה למסבעיקרם אשר קוזזו ) ח"ש

  .2014-2033אשר 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  279-לשנים הבאות בסכום המוערך ב

 2012(ח "מליון ש 104- אשר בגינה נרשמו מסים נדחים בסך של כ, מרווחים עתידיים לצרכי מס
יתרת הריבית להעברה ניתנת לניצול . אשר קוזזו מיתרת העתודה למס, )ח"מליון ש 121 -

  .בתקופה שאינה מוגבלת בזמן
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לצורכי מס הכנסה ד וחברות בנות שלה הפסדים לחברה מאוחדת של החברה בפינלנ

בסך  נרשמו מסים נדחים בגינם) ח"מליון ש 108- כ -  2012בשנת (ח "מליון ש 124-המוערכים בכ
  .ח"מליון ש 16-של כ

  
                 נטו, מסים נדחים  .יג   
                        
                 :הרכב ותנועת המסים הנדחים      

         

ן "בגין נדל
להשקעה 
ונכסים 
קבועים 
 ברי פחת

בגין 
הפסדים 
להעברה 
  כ"סה  אחרים לצורכי מס

  ח"מליוני ש         
                    
  )1,676(   )88(    274    )1,862(  2011בינואר  1יתרה ליום       
                        
                 זקיפה לקרן הון בגין התאמות       
  )82(   )2(    17    )97(  הנובעות מתרגום דוחות כספיים         
   51     51     -     -   זקיפה לרווח כולל אחר      
  )9(   )30(   )41(    62   זקיפה לקרנות הון אחרות      
  )223(   )28(    36    )231(  כניסה לאיחוד ועלייה בשיעור החזקה      
  )302(    44     106    )452(  הפסד וארווח זקיפה ל      

                    
  )2,241(   )53(    392    )2,580(  2011בדצמבר   31יתרה ליום       
                        
                 זקיפה לקרן הון בגין התאמות       
   3     -    )3(    6   הנובעות מתרגום דוחות כספיים         
   33     33     -     -   זקיפה להפסד כולל אחר      
  )7(    -     16    )23(  זקיפה לקרנות הון אחרות      
  )656(    16    )178(   )494(  הפסד וארווח זקיפה ל      

                    
  )2,868(   )4(    227    )3,091(  2012בדצמבר   31יתרה ליום       
                        
                 זקיפה לקרן הון בגין התאמות       
   276    )3(   )6(    285   הנובעות מתרגום דוחות כספיים         
  )74(   )74(    -     -   זקיפה להפסד כולל אחר      
   4     -     2     2   זקיפה לקרנות הון אחרות      
  )232(    110    )16(   )326(  הפסד וח אזקיפה לרוו      

                    
     )2,894(    29     207    )3,130(  2013בדצמבר   31יתרה ליום       



  מ"גלוב בע-גזית
   הכספיים המאוחדים וחותדבאורים ל

  

257  

  

  )המשך(מסים על ההכנסה   -:25 באור

  
 לפי שיעורי המס( 42.9%-ל 13.1%ן המסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי מס הנעים בי
  ).הצפויים לחול בעת מימושם כולל מס פדרלי ומס מדינה

  
  .בגובה ההפסדיםמותנה בקיום הכנסה חייבת בשנים הבאות מסים נדחים נכסי מימוש יתרות 

  
             :כדלקמןהמסים הנדחים מוצגים       
  בדצמבר 31                
                2013   2012   
  ח"מליוני ש                
                       
   198     106       במסגרת נכסים לא שוטפים      
  )3,066(   )3,000(      במסגרת התחייבויות לא שוטפות      
                )2,894(   )2,868(  

                    
          הפסד ואמסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח   .יד   
                       
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                    
   24     24     53   *)מסים שוטפים       
   2     1     9   ים קודמותמסים בגין שנ      
   302     656     232   **)מסים נדחים       
                       
             294     681     328   
                       

      
ל"המסים השוטפים כוללים מס שנוכה במקור מריבית ששילמו חברות מאוחדות בחו  *)

  .ל"ן של חברות מאוחדות בחווכן הוצאות מסים שוטפים בגין פעילות, לחברה

      
ח בגין"מש 72- מהווה הוצאה נטו מהכנסות מסים נדחים בסך של כ 2013היתרה בשנת   **)

  .שינוי בצפי החברה בדבר היכולת לניצול הפסדים כנגד רווחים עתידיים לצרכי מס

                       
  כולל אחר ולסעיפי הון אחרים מסים על ההכנסה המתייחסים לרווח  .טו   
                       
-ו' יג25לעניין מסים על הכנסה המתייחסים לרווח כולל אחר ולסעיפי הון אחרים ראה באורים       

           .'ז27
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  :ר המס האפקטיבילהלן התאמה בין שיעור המס הסטטוטורי לשיעו  .טז   
                       
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                   
    2,381      3,215      2,604   רווח לפני מסים על ההכנסה      

                   
  24%   25%   25%  שיעור המס הסטטוטורי      

                   
   571     804     651   מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי      
                    

      
במסים הנובעת מהפרשים ) ירידה(עלייה 

             :השפעת המס -תמידיים 
                       
             הכנסות החייבות בשיעורי מס, הכנסות פטורות      
  )335(   )185(   )88(  *)מיוחדים והוצאות לא מוכרות          
             עלייה במסים הנובעת משינוי ביתרת ההפסדים      
   228     74     56  נטו, לצורכי מס שבגינם לא נזקפו מסים נדחים         
             מס בגין חלק המיעוט ברווחי חברה מאוחדת       
  )REIT   )218(   )13(   )190במעמד          
   2     1     9   מסים בגין שנים קודמות      
   90     33    )49(  מסים נדחים בשל שינויים בשיעורי המס      
             מסים בגין חלק החברה ברווחי חברות      
  )80(   )75(   )40(  נטו, המטופלות בשיטת השווי המאזני         
             על הכנסות של הפרש בשיעור המס החל      
   42     42    )27(  ל והפרשים אחרים"חברות בחו         
                       
   328     681     294   מסים על ההכנסה      
                       
  13.8%   21.2%   11.3%  שיעור מס אפקטיבי      
                       

      

-0%ים הכנסה חייבת לצורכי מס ובגין שיעורי מס של בעיקר בגין רווחים שאינם מהוו  *)
,הצפויים לחול בעת המימוש של חלק מנכסי המקרקעין שבבעלות הקבוצה 13.1%

  .בעיקר בקנדה
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  התקשרויות  .א

  
    FCR-הסכם בעלי מניות בקשר ל .1

     
הסכם בעלי מניות אשר החליף את התקשרו החברה ואלוני חץ ב, 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 FCR במכירת מניות

ברכישת ניירות ערך נוספים הדדית זכות השתתפות , FCR-להצטרף במכירת מניותיה ב
תינתן לחברה זכות הצעה  על ידי אלוני חץ FCRמניות  במקרה של מכירת, FCRשל 

או לנסות לרכוש בה וכן התחייבות אלוני חץ להימנע מלהתערב בניהול , ראשונה
 15-לא ימנה יותר מ FCRכן הוסכם שדירקטוריון . בכפוף לתנאים מסוימיםהכל , שליטה
  .חברים

  
שנים או עד אשר החזקותיה של אלוני  10תוקף הסכם בעלי המניות הינו לתקופה של 

או עד אשר החזקותיה של , FCRמהון המונפק של  3%-יהוו פחות מ FCRחץ במניות 
ניתנה לצדדים זכות , כן .על פי המוקדם שבהם, 20%- יהוו פחות מ FCRות החברה במני

  .להביא את ההסכם לסיומו במקרה של שינוי שליטה באלוני חץ
  

זכות ההצעה על קבלת , בהתקיים תנאים מסויימים, ויתרה החברה, 2013בינואר 
אגיד על ידי ת FCR - ביחס למימוש חלק מהחזקות אלוני חץ ב, הראשונה מאלוני חץ

  .בנקאי שמניות אלו שועבדו לטובתו
  

      ATR-הסכם בעלי מניות בקשר ל .2
  

התקשרו במערכת הסכמים להסדרת היחסים ") המשקיעים: "להלן יחדיו( CPI-החברה ו
לעיגון  ATRוכן התקשרו במערך הסכמים עם , ATR-ביניהן בקשר להחזקותיהן ב

  :אשר כוללים את העקרונות הבאים, זכויותיהם בחברה
  
 ATRיבוצע בהתאם ליחס ההחזקה במניות , ATR-מינוי הדירקטורים המכהנים ב  .א

ונכון למועד דוח זה הואיל . לפי מדרגות שנקבעו, כפי שיהיה מעת לעת
הם זכאים בהתאם  ATRמליון מניות  80-והמשקיעים מחזיקים יחדיו בלמעלה מ

חס בהתאם לי. ATR-דירקטורים ב 4למנות , ATRלמערכת ההסכמים מול 
- זכאי כל צד למנות שני דירקטורים ב, ההחזקות למועד אישור הדוחות הכספיים

ATR . אשר (כן נקבע כי בכפוף לרף החזקה מינימלי של כל אחד מהצדדים
נדרשת הסכמת שניהם לקביעת זהות ) מתקיים למועד אישור הדוחות הכספיים

  .ATR ר הדירקטוריון ומרבית חברי ועדת המינויים של דירקטוריון"יו
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המשקיעים התחייבו להצביע את המניות שהוקצו להם ביחס עם הסכמי   .ב

ובמקרה , ATRבהסכמה משותפת באסיפות בעלי המניות של  ATR -ההשקעה ב
מליון  20כל עוד כל צד יחזיק בלפחות , וזאת, להצביע בשלילה -של אי הסכמה 

והאחר  ATRמליון מניות  20- במקרה שאחד הצדדים יחזיק פחות מ. ATRמניות 
בכפוף להוראות (אזי יידרש הראשון להצביע , ATRמליון מניות  20-יחזיק ביותר מ

  .על פי הוראותיו של השני) כל דין
    

בקשר עם  וטוהוענקו למשקיעים זכויות  ATRבמסגרת מערכת ההסכמים מול   .ג
זכויות : "להלן( ATRל "לרבות מינוי מנכ, ATR-קבלת החלטות מהותיות מאוד ב

וכן נקבעה לגבי נושאים נוספים דרישת רוב מיוחד באסיפה הכללית  ,")ההסכמה
החלטות במסגרת זכויות ההסכמה תתקבלנה בהסכמה משותפת של . ATRשל 

במידה שאחד . ATRמליון מניות  20כל עוד כל צד יחזיק בלפחות , המשקיעים
  .זכויות ההסכמה תישללנה ממנו, מליון מניות 20- חות מהמשקיעים יחזיק בפ

 
הוראות בדבר זכות הצעה ראשונה בין הצדדים במקרה של העברת מניות שהוקצו   .ד

והסכמת שני המשקיעים במקרה של  ATR-להם במסגרת הסכמי ההשקעה ב
  .ידי מי מהמשקיעים- על ATR-ב 50% - החזקה בלמעלה מ

  
החכירה מסווגת . עסקי על ידי מנהלי הקבוצה לקבוצה הסכם לחכירת מטוס לשימוש .3

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 

מליון דולר ובתוספת יהול 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  .4

  :בגין הסכמי החכירהדמי החכירה המינימליים לקבל להלן פירוט . שבבעלותן

 
 בדצמבר 31            
            2013   
 ח"מליוני ש            

             
     2,750   ראשונהשנה          
     2,411   שנה שנייה         
     2,095   שנה שלישית         
     1,790   שנה רביעית         
     1,490   שנה חמישית         
     6,784   שנה שישית ואילך         

             
     17,320   כ"סה         

             
     .38ראה באור , וריםלגבי התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קש  .5      
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  ערבויות  .ב
  

ערבות ) למעט קבוצת דורי(חברות מאוחדות של החברה , 2013, בדצמבר 31ליום  .1
בשל נכסים להשכרה בפיתוח בבעלותן המשותפת עם שותפים , להלוואות מגופים שונים

ליום (ח "מליון ש 784 -בסך של כ, יל שלהןוכן ערבויות בנקאיות במהלך העסקים הרג
  ).ח"מליון ש 774-כ - 2012, בדצמבר 31
  

  :2013בדצמבר  31להלן הערבויות של קבוצת דורי וחברות מאוחדות שלה ליום  .2

 
 ח"מליוני ש            

            
   380   ערבויות בנקאיות לפי חוק מכר דירות         
   441   ע וטיב עבודות קבלניות אחרותערבויות בנקאיות להבטחת ביצו         
   204   אחרות         

            
    1,025   כ"סה         
 

החברה ערבה בערבויות בלתי מוגבלות בסכום כלפי תאגידים בנקאיים להבטחת  .3
אשר סכומי המסגרת אשראי שקיבלו חברות מאוחדות בבעלות מלאה של החברה 

 1,305 - הסתכם לכ 2012 -ו 2013בדצמבר  31לימים , )כולל אגרות חוב(בגינם ) קרן(
 31לימים ) כולל אגרות חוב(ניצול המסגרת . בהתאמה, ח"מיליון ש 1,219 -ח וכ"מיליון ש

חברות . ח בהתאמה"מיליון ש 417- ח וכ"מיליון ש 373 -הסתכם בכ 2012-ו 2013בדצמבר 
ברה לקווי אשראי שקיבלה הח, בנות בבעלות מלאה של החברה ערבות להלוואות

שיעבדה החברה מניות של חברה , כמו כן .מתאגידים בנקאיים ללא הגבלה בסכום
  .מאוחדת להבטחת אשראי שקיבלה חברה מאוחדת

  
  .29ראה באור , באשר לבטחונות שהוענקו להבטחת ערבויות .4

  
  ואחרות שלמת פיתוח ופיתוח מחדש של נכסיםהתחייבויות תלויות לה  .ג

  
ויות חוץ מאזניות להשלמת פיתוח ופיתוח מחדש לחברות מאוחדות של החברה התחייב .1

 31ליום (ח "מליון ש 1,444- של נכסים מניבים אשר לתאריך הדיווח מסתכמות לסך של כ
   ).ח"מליון ש 834- כ 2012, בדצמבר

  
- מ תשומות שהתקבל בסך של כ"התחייבות תלויה להחזר מע CTY-ל, לתאריך הדיווח .2

באם יימכר המקרקעין , )ח"מליון ש 361- כ - 2012, בדצמבר 31ליום (ח "מליון ש 383
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
בות בשל פגיעות גוף ורכוש שהתרחשו במרכזים מסחריים לר, 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( ותהתחייבויות תלויות והתקשרוי  -:26 באור

  

הודיעה החברה כי הגיעה להסכם פשרה בכל ההליכים המשפטיים , 2011ביוני  19ביום  .2
וכן צדדים קשורים נוספים ונושאי משרה ( Meinl Bank-ו ATR, בהם היו מעורבים החברה
עיקרי ההליכים המשפטיים האמורים היו תביעה שהגיש ). בעבר ובהווה של הצדדים

Meinl Bank  כנגד החברה , מיליארד אירו 1.2בסך , רזי'בית המשפט באי גב, 2010בשנת
עניינה של התביעה האמורה היה . אשר התיימרה להיות תביעה נגזרת, וצדדים נוספים

שלטענת התובעים היו , 2009במהלך שנת  ATRלבין  CPI-עסקאות שבוצעו בין החברה ו
תביעה זו הוגשה בהמשך . יםגרמו לה נזקים והניבו רווח פסול לנתבע, ATRבניגוד לטובת 

, מיליארד אירו 2-בסך למעלה מ, באנגליה, 2010בחודש אוגוסט  ATRלתביעה שהגישה 
טרם , ATRובעלי השליטה בו ניהלו את  Meinl Bank-בעת ש ATR-בגין נזקים שנגרמו ל

הסכם הפשרה לא קבע תשלום כלשהו של צד מסוים למשנהו . רכישתה על ידי החברה
  . נטענובגין נזקים ש

  
לא תתבענה  ATRאין ביכולת החברה להבטיח כי החברה או , על אף הסכם הפשרה

ועדת , יחד עם זאת. בעתיד ביחס לעילות שבבסיס התביעה הנגזרת כמפורט לעיל
ערכה חקירה עצמאית בנוגע לאירועים הנטענים  ATRדירקטוריון בלתי תלויה של 

הינן חסרות  ATRד הדירקטורים של בתביעה הנגזרת וקבעה כי הטענות שנטענו כנג
  .תועלת בתביעה כאמור ATR-בסיס וכי אין ל

  

נכון למועד זה עומדים  2013, בדצמבר 31בדוחותיה הכספיים ליום  ATRכפי שפרסמה  .3
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
. יםבגין אותם אירוע 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
חראית בגין אירועים אלה ועל כן בכוונתה להגן על מאמינה כי אין זה ראוי שתמצא א

  . 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 

רזי מצאו כי לא היתה הפרה של החוקים המקומיים בגין 'גיצויין כי הרשויות ב. לחברה
  .האירועים האמורים

  

ראה באור , וחברות בנות מ במחלוקת של החברה"לעניין שומות מס הכנסה ושומות מע .4
  .לעיל' יא25- ו' י25
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                         הון -:27באור 
                                  
                         :ההרכב  .א  

   2012בינואר  1    2012בדצמבר  31   2013בדצמבר  31            

  רשום           
  מונפק 
   רשום   ונפרע 

  מונפק 
   רשום   ונפרע 

  מונפק 
  ונפרע 

  מספר מניות            
                                  

     

מניות רגילות
 ח"ש 1בנות  
*)165,868,103    500,000,000  *)166,294,246    500,000,000  *)176,837,508    500,000,000   א"כ. נ.ע 

                          
            
 
             :התנועה בהון המניות המונפק והנפרע  .ב   
         2013   2012   2011   
  מספר מניות         

               
   155,413,817     165,868,103    166,294,246   )*יתרה לתחילת השנה       

      
  עובדים(מימוש כתבי אופציה למניות 

   104,286     426,143     104,242   )ונושאי משרה   
   10,350,000     -     10,439,020   הנפקת הון מניות      

   165,868,103     166,294,246    176,837,508   *)יתרה לסוף השנה       
               
     .מניות מוחזקות על ידי החברה. נ.ח ע"ש 1,046,993מתוכן *)         
 

, כל אחת מעניקות למחזיקים בהן זכות לקבלת דיבידנדים. נ.ח ע"ש 1המניות הרגילות בנות   .ג
בין מרצון ובין , זכות לקבלת מניות הטבה וזכות לקבלת נכסי החברה במקרה של פירוקה

א ובניו "המניות סחירות בבורסות לניירות ערך בת. לכל מניה זכות הצבעה אחת. רבאופן אח
  ).NYSE(יורק 

  
השלימה החברה את הליך רישום מניותיה למסחר בבורסה של  2013, באוקטובר 15ביום   .ד

  . הרישום לא לווה בהנפקה של מניות החברה). TSX(טורונטו 
  

מליון מניות  10.4- באמצעות דוח הצעת מדף כ ,הנפיקה החברה לציבור 2013, ביוני 13ביום   .ה
מליון  489-כ(ח ברוטו "מליון ש 500- ח למניה ובתמורה כוללת של כ"ש 47.9רגילות במחיר של 

  ).ח בניכוי הוצאות הנפקה"ש
  

מניות רגילות  10,350,000הנפקה ראשונה של השלימה החברה  2011בדצמבר  19ביום   .ו
בניכוי עמלות חיתום ). ח"מליון ש 350- כ(מליון דולר  93.2- בבורסה של ניו יורק בתמורה לכ

  ). ח"מליון ש 313- כ(מליון דולר  81.6- התמורה הסתכמה בכ, והוצאות הנפקה
  

מליון מניות רגילות של החברה בתמורה כוללת  2.5קבוצת נורסטאר רכשה במסגרת ההנפקה 
  ).ח"מליון ש 86- כ(מליון דולר  22.5של 
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             )ךהמש(הון  -:27באור 
                    
  הרכב קרנות הון אחרות  .ו   
  בדצמבר 31         
         2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש         

                  
  )20(    19     15   נכסים פיננסיים זמינים למכירה      
   147     147     147   עסקאות עם בעלי שליטה      
   53     77     39   לי זכויות שאינן מקנות שליטהעסקאות עם בע      
   23     11     16   תשלום מבוסס מניות      
  )151(   )199(   )76(  קרן גידור תזרימי מזומנים      
   98     5     -   קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע      
                    
          141     60     150   
  
             כולל אחר) הפסד(רווח  מידע נוסף בדבר  .ז   
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                    
    1,137    )426(   )2,426(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים      
   12     3     -   ת חוץהעברה לרווח והפסד בגין מימוש פעילויו      
             של חברות) הפסד(חלק הקבוצה ברווח       
   2     9    )29(  המטופלות בשיטת השווי המאזני         

                    
         )2,455(   )414(    1,151    

                  
  )183(   )128(    172   *)בגין גידור תזרימי מזומנים ) הפסד(רווח       

      
  העברה לרווח והפסד בגין מימוש עסקאות גידור 

   7     8     130   תזרים   
             של חברות) הפסד(חלק הקבוצה ברווח       
  )11(   )12(    10   המטופלות בשיטת השווי המאזני         
   48     32    )73(  השפעת המס      

                    
          239    )100(   )139(  

                  
             בגין נכסים פיננסיים זמינים) הפסד(רווח       
  )35(    39    )7(  למכירה          
             העברה לרווח והפסד בגין נכסים פיננסיים      
  )7(   )3(    4   זמינים למכירה         
   3     1    )1(  השפעת המס      

                    
         )4(    37    )39(  

                  
            בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע) הפסד(רווח       
   28     10    )6(  בעסקה משותפת         

                    
    1,001    )467(   )2,226(  כולל אחר) הפסד(סך הכל רווח       

      

ראה, CTY- ח בגין התרת עסקאות גידור ב"מיליון ש 118-סך של ככולל , 2013בשנת   *)
     .'ד20באור 
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             הרכב זכויות שאינן מקנות שליטה  .ח   
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"יוני שמל            

                    
    12,108      14,590      14,640   *)החלק בשווי המאזני       
             כתבי אופציה וקרן הון מתשלום מבוסס מניות      
   158     154     144   בחברות מאוחדות         
   52     56     26  תקבולים בגין אופציית המרה בחברות מאוחדות      

                    
          14,810      14,800      12,318    

                    
  .לרבות קרנות הון והחלק בהפרשים מקוריים מיוחסים  *)      
 

  דיבידנד  .ט
  

מודיעה החברה בסוף כל שנה על הדיבידנד הצפוי לשנה , בהתאם למדיניות החברה .1
לא  2014שיוכרז בשנת ד כי הדיבידנ, הודיעה החברה 2013בחודש נובמבר . העוקבת
חלף מדיניות , )ח למניה בחישוב שנתי"ש 1.80(למניה לרבעון  אגורות 45 - יפחת מ

אגורות למניה ברבעון  43על פיה חולק סכום של  2012דיבידנד שהוכרזה בנובמבר 
  ).ח למניה בחישוב שנתי"ש 1.72(

    
רלוונטיים וכפוף האמור לעיל כפוף לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה במועדים ה  

, להוראות כל דין הרלוונטיות לחלוקת הדיבידנד ולהחלטות אשר החברה רשאית לקבל
  .לרבות לעניין יעוד אחר לרווחיה ושינוי מדיניות זו

  
 1.72(ח "מליון ש 298-הכריזה ושילמה החברה דיבידנדים בסך כולל של כ 2013בשנת  .2

 241- כ 2011בשנת , )ח למניה"ש 1.60- כ(ח "מליון ש 264- כ 2012בשנת ) (ח למניה"ש
  )). ח למניה"ש 1.56- כ(ח "מליון ש

  
סך כולל (למניה  אגורות 45הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2014, במרס 25ביום  .3

 7לבעלי המניות של החברה ביום  2014, באפריל 23לתשלום ביום ) ח"מליון ש 79- של כ
  .2014, באפריל

  
  ניהול ההון בחברה  .י

  
כלומר עודף השווי ההוגן של נכסיה על , חנת ומנתחת את הונה במונחי הון כלכליהחברה בו

החברה מנהלת את הונה במטבעות של המדינות השונות בהן היא פועלת . פני התחייבויותיה
  .על פי איחוד יחסי ובשיעורים דומים לשיעור הנכסים במטבע האמור מכלל נכסיה

  
לה גמישות כלכלית נרחבת להמשך השקעותיה החברה מנהלת את הונה על מנת שיאפשר 

רמת נזילות גבוהה , 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 . א מגדיר כנמוךבסיכון אותו הו
תוך קביעת יעדים , מיחסי ההון אותם הוא רואה כנאותים וזאת לשם ביצוע השקעות מהותיות

  .לחזרה ליחסים נאותים בזמן סביר
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וקים בהן הן פועלות לאורך החברה והחברות המאוחדות שלה מגייסות הון על בסיס קבוע בשו

 2,224-סך של כ 2012בשנת , ח"מליון ש 1,086- גייסה הקבוצה סך של כ 2013בשנת . שנים
  .ח"מליון ש 1,498-סך של כ 2011ח ובשנת "מליון ש

  
, )כולל חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה(החברה בוחנת את יחסי ההון שלה על בסיס מאוחד 

ס להון של החברות המאוחדות הציבוריות שלה על בסיס שווי על בסיס סולו מורחב בהתייח
  .וכן בהתבסס על יחסי תזרימי מזומנים, מאזני

  
  תגמול מבוסס מניות  -:28 באור

  
אימצה החברה תוכנית תגמול מבוסס מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה  2005בחודש יולי   .א

 2002-2010בין השנים , בנוסף. לפקודת מס הכנסה במסלול הוני עם נאמן 102בהתאם לסעיף 
  .הפעילה החברה תוכנית תגמול מבוסס מניות לדירקטורים

  
 -להלן (אישר דירקטוריון החברה תוכנית תגמול מבוסס מניות חדשה  2011דצמבר  בחודש  .ב

, לעובדים, רשאית החברה להעניק לדירקטורים, בהתאם לתוכנית התגמול). תוכנית התגמול
מניות חסומות ומכשירי תגמול , מניות רגילות, ירותים כתבי אופציהלנושאי משרה ולנותני ש

במשטרי , מליון מניות החברה 4.5הניתנים למימוש לעד , אחרים כמפורט בתוכנית התגמול
  .ומסלולי מס שונים

  
כתבי אופציה לא  אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הקצאה של 2013בחודש פברואר   .ג

 6-ל) PSUs( ויחידות מניה חסומות המותנות בביצועים) RSUs(חסומות יחידות מניה , סחירים
 102במסלול הוני עם נאמן לפי סעיף ) הניצעים - להלן (עובדי החברה  24-נושאי משרה ול

שווי כלל . לעיל' האמורה בסעיף ב תגמול החברההבהתאם לתוכנית , לפקודת מס הכנסה
   .ח"מיליון ש 13.9- כם לסך של כצו במועד ההענקה הסתהמכשירים ההוניים שהוק

  
לאחר קבלת אישור הדירקטוריון (אישרה האסיפה הכללית של החברה  2013בחודש ספטמבר 

למר אהרון  PSUs -ו RSUs, הקצאה של כתבי אופציה לא סחירים) וועדת התגמול של החברה
. ברהר דירקטוריון הח"ל החברה ולמר אריה מינטקביץ ממלא מקום פעיל ליו"מנכ, סופר

  .בבאור זה' ה -ו' לפרטים נוספים ראה סעיפים ד
  

של . נ.ח ע"ש 1ניתן למימוש למניה רגילה בת האמורים לעיל כל אחד מכתבי האופציה 
בגין הנפקת מניות (בכפוף להתאמות , החברה בתוספת מימוש צמודה למדד המחירים לצרכן

א רשאי לממש את כתבי כל אחד מהניצעים יה). הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד, הטבה
תקופת ההבשלה נקבעה בשלוש מנות ). Cashless Exercise(האופציה גם בדרך של מימוש נטו 

פקענה בחלוף ארבע שנים ממועד וף שנה ממועד ההקצאה והאופציות תשוות החל מחל
   .ההקצאה

  
פת תקו. 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(בחלוף שלוש שנים ממועד ההקצאה ומותנית בתשואה כוללת 
. לפחות ביחס למחיר המניה במועד ההענקה 20%של  מניית החברה בתקופת ההבשלה

יהיו הניצעים זכאים לתגמול כספי המשקף את ההטבה בגין , במקרה של חלוקת דיבידנד
  .שטרם הבשילו במועד חלוקת הדיבידנד PSUs-ו RSUs-חלוקת הדיבידנד בגין ה
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הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש ומניות החברה מספר האופציות ל מידע בדברלהלן   .ד

  :שלהן

 
                        
  2012בדצמבר  31   2013בדצמבר  31         

        
  מספר

  האופציות

  ממוצע
משוקלל 
  של
  מחיר

   המימוש 
  מספר

  האופציות

  ממוצע
  משוקלל של

  מחיר
  המימוש 

  ח"ש       ח"ש           
                       
   35.33     2,207,402     36.12      818,900  אופציות למניות לתחילת השנה     
   -     -     47.85     1,048,287  *)אופציות למניות שהוענקו במשך השנה      
   -     -     46.59    )12,871( אופציות למניות שחולטו במשך השנה     
   34.45   )1,326,902(    37.04    )353,600( אופציות למניות שמומשו במשך השנה     
   48.76    )61,600(    -     -  אופציות למניות שפקעו במשך השנה     
                       
   36.12      818,900     44.00     1,500,716  אופציות למניות לסוף השנה     
                    

                למימושאופציות למניות אשר ניתנות      
   35.71      220,400     33.61      311,425  לסוף השנה        
                    

                       
  2013פירוט הענקות לשנת   2013אופציות למניות שהוענקו בשנת *)       

            

עובדים 
ונושאי 
  משרה

ל "מנכ
   החברה

ר "מ יו"מ
 הדירקטוריון

    143,678     382,306      522,303     כמות אופציות     
   46.9    47.1    48.6     ח"תוספת מימוש בש     
   9.5    10.8    13.3     שווי הוגן לכתב אופציה במועד ההענקה     
  28.27%  27.81%  33.73%    סטיית תקן     
  0.29%  0.00%  0.22%    ריבית חסרת סיכון     
   45.5    48.3    47.6     מחיר מניה     
 

יחידות המניה החסומות ויחידות המניה החסומות מותנות הביצוע את מספר  מידע בדברלהלן   .ה
  :הנתונים אשר הובאו בחשבון בעת חישוב השווי ההוגן שלהן ביום ההענקהאת והחברה  של

  
   2013בדצמבר  31             

            
ידות מניה יח

   חסומות

יחידות מניה 
חסומות 

  מותנות ביצוע

    -    -      מניות חסומות  לתחילת שנה     

     244,761     153,920      *)מניות חסומות שהוענקו      

    -   )2,829(     מניות חסומות שחולטו     
     244,761      151,091      מניות חסומות לסוף שנה      

             מניות חסומות אשר ניתנות למימוש     
       -     -      לסוף השנה        



  מ"גלוב בע-גזית
   הכספיים המאוחדים וחותדבאורים ל

  

268  

  

              )המשך(תגמול מבוסס מניות  -:28באור 
                    
              -  2013פירוט הענקות לשנת *)      

        

עובדים 
ונושאי 
   משרה

ל "מנכ
   החברה

ר "מ יו"מ
  ריוןהדירקטו

    RSU  95,393     42,711     15,816כמות      
    45.5     48.3     47.6  )מחיר המניה( RSUשווי הוגן כל      
             :מניות חסומות מותנות ביצוע     
    PSU  111,987      96,988     35,786כמות      
    20.1     21.3     21.6  במועד ההענקה PSUשווי הוגן כל      
   27.4%   27.3%   28.8% סטיית תקן     
   0.03%   0.00%   0.00% ריבית חסרת סיכון     
 

יחידות המניה החסומות ויחידות , ההוצאות שהוכרו בדוחות הרווח וההפסד בגין כתבי האופציה  .ו
 9.7-לכ הסתכמו, 2011- ו 2012, 2013לעיל בשנים  ותהאמור המניה החסומות מותנות הביצוע

  .בהתאמה, ח"מליוני ש 7.2-ח וכ"מליוני ש 3.9-כ, ח"מליוני ש
  

  עסקאות המסולקות במזומן  .ז
  

זכאים למענק כספי  ה בחברה בת בבעלות מלאה של החברהמספר עובדים ונושאי משר
תקופת ההבשלה "). יחידות"אופציות פאנטום או (המסולק במזומן הנגזר ממחיר מניית החברה 

 .המתחילות שנה אחת לאחר מועד ההענקה, ה לשלוש שנים במנות שוותשל היחידות נקבע
 38 -ח מתוכן כ"ש 43.91אלפי יחידות במחיר מימוש משוקלל של  274- לתאריך הדיווח קיימות כ

  .אלפי יחידות צברו את תקופת הוותק המינימלית המקנה זכות למימושן

  
אלף  43-ות מלאה של החברה כהוענקו לעובדים ונושאי משרה בחברה בת בבעל 2013בשנת 

יחידות מניה (יחידות המקנות זכות למענק כספי המסולק במזומן הנגזר ממחיר מניית החברה 
לכל . דולר אמריקאי 13.7במועד ההענקה היה  RSUהשווי ההוגן של כל "). RSUs"חסומות או 

RSU קרה במ. נקבעה תקופת הבשלה בשלוש מנות שוות החל מחלוף שנה ממועד ההקצאה
של חלוקת דיבידנד יהיו הניצעים זכאים לתגמול כספי המשקף את ההטבה בגין חלוקת 

  .שטרם הבשילו במועד חלוקת הדיבידנד RSUs -הדיבידנד בגין ה
  

בדוחות המסולקות במזומן ת התגמול ושווי ההתחייבות בגין תוכני 2013, בדצמבר 31ליום 
  ).ח"ן שמיליו 1 - 2012(ח "מליון ש 1- הכספיים הינו כ

  
בשנים תוכניות התגמול המסולקות במזומן שנרשמו בדוחות הכספיים בגין ) הכנסות(ההוצאות 

, ח"מליון ש )0.8(-כ, ח"מליון ש )0.6(- כ, ח"מליון ש 0.5-הסתכמו לכ 2011- ו 2012, 2013
  .בהתאמה
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  שעבודים  -:29 באור
  

, בנקים לטובת אחריםי יד-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
ממניות  שועבדו חלק, כמו כן. כספים וניירות ערך בחשבונות בנק מסויימים ושעבודים צפים

  .חברות מוחזקות ומניות של חברות אחרות המוחזקות על ידי חברות הקבוצה

  
         :יתרות ההתחייבויות המובטחות הינן כדלקמן      
  בדצמבר 31         
         2013   2012   
  ח"מליוני ש         

              
   293     175   הלוואות ואשראי לזמן קצר      
    13,128      9,555   )כולל חלויות שוטפות(ן ארוך התחייבויות לזמ      
   850     861   )כולל חלויות שוטפות(אגרות חוב       

              
          10,591      14,271    

              

   

מובטחות בשעבוד קבוע שנרשם  2009שהנפיקה החברה בחודש פברואר ) 'סדרה י(אגרות חוב   .ב
מליון  1,127 -לות גזית פיתוח ששוויים המצרפי לתאריך הדיווח הינו כנכסי מקרקעין שבבע 5על 
  .ח"ש

 
  הכנסות מהשכרת מבנים  -:30 באור

  
מסך ההכנסות  10%לקבוצה אין אף שוכר אשר ההכנסות ממנו עולות על  2010-2012בשנים 

ראה באור , לפירוט ההכנסות מהשכרה לפי מגזרים תפעוליים ואזורים גיאוגרפיים. מהשכרת מבנים
39.  

  
             הוצאות הפעלת נכסים להשכרה -:31באור 

                    
  לשנה שהסתיימה ביום         
  בדצמבר 31         
         2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש         

                  
   77     96     103   שכר עבודה ונלוות   
   583     672     650   אגרות והיטלים על נכסים   
   387     421     413   אחזקה ותיקונים   
   239     259     258   חשמל ומים   
   109     127     124   ביטוח ושמירה   
   127     130     141   אחרות   

                  
       1,689      1,705      1,522    
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          עות וביצוע עבודותקרק, הכנסות ועלויות מכירת בניינים -:32באור 
                       
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            
             הכנסות  .א   
                       
   14     200     328   הכנסות ממכירת בניינים וקרקעות      
   987      1,549      1,466   צוע עבודות בחוזי הקמההכנסות מבי      

                    
          1,794      1,749      1,001    

                    
             עלות ההכנסות לפי מקורות ההכנסה  .ב   
                       
   18     181     278   עלות מכירת בניינים וקרקעות      
   949      1,484      1,389   עבודות בחוזי הקמהעלות ביצוע       

                    
          1,667      1,665      967   

                    
             עלות ההכנסות לפי מרכיבי הוצאה  .ג   
                       
   10     46     73   קרקע      
   220     450     428   חומרים      
   628     925     962   נהקבלני מש      
   69     119     116   שכר ונלוות      
   3     5     5   פחת      
   37     120     83   הפחתת הפרשים מקוריים ואחרות      
                       
          1,667      1,665      967   
 

             הוצאות הנהלה וכלליות -:33באור 
                       
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                    
   469     397     351   )1(שכר עבודה ודמי ניהול    
   85     86     77   שכר טרחה מקצועי   
   25     29     29   פחת   
   6     7     9   מכירה ושיווק   
   148     129     116   )2) (כולל משרד ואחזקתו(אחרות    
                       
          582     648     733   

                    
  .'ב38ראה באור , לגבי שכר עבודה ודמי ניהול לבעלי עניין  )1(   
                       
  .'א38ראה באור  ,בניכוי הכנסות דמי ניהול מחברה בעלת עניין  )2(   
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             הכנסות והוצאות אחרות -:34באור 
                  
             הכנסות אחרות  .א   
  לשנה שהסתיימה ביום         
  בדצמבר 31         
         2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש         

                  
   -     4     1   רווח ממימוש השקעה בחברה מוחזקת      
   -     21     5   רווח הון      
   102     134     198   *)רווח מרכישה במחיר הזדמנותי       
   13     5     14   אחרות      
                    
          218     164     115   

   

וסך של) 'ג9ראה באור (נוספות  ATRח מרכישת מניות "מליון ש 173-כולל סך של כ 2013בשנת   *)
.Ronson Europe N.V נוספים מהון המניות של 7.7%- של כח מרכישה בעקיפין "מליון ש 25- כ

  .39.8%ועלייה לשיעור החזקה של  2013על ידי קבוצת דורי בחודש נובמבר 

             הוצאות אחרות  .ב   
  לשנה שהסתיימה ביום         
  בדצמבר 31         
         2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש         

                  
   1     4     11   נטו, הפסד מירידה בשיעור החזקה      
   64     26     58   הפסד הון      
   38     -     1   ירידת ערך מוניטין      
   7     7     2   ירידת ערך נכסים אחרים      
   -     10     2   אחרות      
                    
          74     47     110   
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             הוצאות והכנסות מימון -:35באור 
                       
             הוצאות מימון  .א   
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                    
   979      1,050      1,190   הוצאות מימון בגין אגרות חוב      
   68     99     89   הוצאות מימון בגין אגרות חוב להמרה      
             הוצאות מימון בגין התחייבויות למוסדות      
    1,015      1,013     831   פיננסיים ואחרים         
   190     -     2   שערוך נגזרים פיננסיים        
   14     147     142   *)הפסד מפדיון מוקדם של התחייבויות ונגזרים       
   36     37     44   הפרשי שער והוצאות מימון אחרות      
  )105(   )132(   )113(  הוצאות שנזקפו לעלות מקרקעין בפיתוח -בניכוי       
                       
          2,185      2,214      2,197    

                    

      

ח בגין התרת עסקאות גידור ריבית בחברה"מיליון ש 118- כולל סך של כ 2013בשנת   *)
  .'ד20אשר סווג מחדש מהכנסה כולל אחרת ראה באור , מאוחדת

 
             הכנסות מימון  .א   
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                    
   11     28     7   נטו, רווח מהשקעות בניירות ערך      
   8     6     4   הכנסות מדיבידנד      
   2     5     34   הכנסות ריבית מחברות מוחזקות      
   51     63     73   הכנסות ריבית      
   -     13     431   *)שערוך נגזרים פיננסיים        
   -     5     -   הכנסות מהפרשי שער      
                       
          549     120     72   

                    
  .Swapבעיקר מעסקאות מגדרות מסוג   *)      
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                         רווח נקי למניה -:36באור 
                             
  :יות והרווח ששימשו בחישוב רווח נקי למניהפרוט כמות המנ   
                             
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום       

     2013    2012    2011   

     

  כמות
  מניות

  משוקללת
  רווח
   נקי

  כמות
  מניות

  משוקללת
  רווח
   נקי

  כמות
  מניות

  משוקללת
  רווח
  נקי

 ח"מליוני ש   אלפים  ח"מליוני ש   פיםאל  ח"מליוני ש   אלפים     

                            

                        כמות המניות והרווח לצורך חישוב  

   718      154,456     956      164,912     975      171,103  רווח נקי בסיסי     

                        השפעת מניות רגילות פוטנציאליות  

  )52(    327    )34(    104    )9(    310   מדללות     

                            

   666      154,783     922      165,016     966      171,413  לצורך חישוב רווח נקי מדולל  

                      

   
,)3('ה9, )3('ד9, )3('ג9ה באור רא, למידע בדבר כתבי אופציה למניות שהונפקו בחברות מוחזקות

  .21ראה באור , ובדבר אגרות חוב להמרה אשר הונפקו על ידי חברה מאוחדת,  )43('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, מטבע חוץלרבות סיכון (
אסטרטגיית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום . וסיכוני נזילות

  . השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה
  

  :לםלהלן מידע נוסף בדבר הסיכונים הפיננסיים וניהו
  
  סיכון מטבע חוץ .1

  
הקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית ולפיכך חשופה לסיכוני מטבע כתוצאה מהחשיפה 

חלק . דולר קנדי ואירו, ב"בעיקר לדולר ארה, לשינוי בשערי החליפין של מטבעות שונים
מדיניות . מהעסקאות של חברות הקבוצה מבוצעות במטבע שאינו מטבע הפעילות שלהן

ומתבצעת פעילותה מור על מתאם גבוה בין המטבע בו נרכשים נכסיה הקבוצה הינה לש
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

  
  המחירים לצרכן סיכון מדד .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, החברה לשם הגנה מפני חשיפה זובסיס הצמדה בהן התקשרה 
    .להלן
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  סיכוני ריבית .3
  

התחייבויות הנושאות ריבית משתנה חושפות את הקבוצה לסיכון בתזרים מזומנים ואלו 
כחלק . הנושאות ריבית קבועה חושפות את הקבוצה לסיכוני ריבית בגין שווי הוגן

וצה תמהיל מסויים בין חשיפה לריבית מקיימת הקב, 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
 90%- לתאריך הדיווח כ). להלן' ראה סעיף ד(מפני שינויים בשיעורי הריבית 

ליום (היו בריבית קבועה ) לא כולל עסקאות החלפת ריבית 80%(בוצה מהתחייבויות הק
למידע נוסף ). לא כולל עסקאות החלפת הריבית 73%, 87%-כ -  2012, בדצמבר 31

  .20-22ראה גם באורים , בדבר שיעורי הריבית ומועדי הפרעון
  

  סיכון מחיר .4
  

תעודות , מניות, לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך
המסווגים כנכסים פיננסיים זמינים למכירה , השתתפות בקרנות נאמנות ואגרות חוב

אשר בגינן הקבוצה חשופה , ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
. לסיכון בגין התנודתיות במחיר נייר הערך הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה

ח "מליון ש 220של השקעות אלה הינה  2013, בדצמבר 31ליום היתרה בדוחות הכספיים 
  .חשיפה זו אינה מוגנת). ח"מליון ש 101 - 2012, בדצמבר 31(
  

  סיכון אשראי .5
  

הקבוצה אינה חשופה . תוצאות הקבוצה מושפעות מן האיתנות הפיננסית של לקוחותיה
את טיב הלקוחות  הקבוצה בוחנת באופן שוטף. לריכוזים משמעותיים של סיכוני אשראי
מבצעת הקבוצה הפרשה לחובות , בהתאם. והיקף האשראי שנתנה ללקוחותיה

  .מסופקים בהתבסס על סיכון האשראי של לקוחות מסויימים
  

הסיכון , להערכת הנהלת החברה. מזומנים ופקדונות מופקדים במוסדות פיננסיים גדולים
  .שב באיתנות הפיננסית שלהםבהתח, 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  5 לתקופות של עד) Revolving lines of credit(שימוש בקווי אשראי מתחדשים 

  . בהתאם לצורך שונותבמסגרתם יכולה הקבוצה לנצל אשראים לתקופות 
  

לקבוצה . ח"ש מיליארד 1.6-לקבוצה גרעון בהון החוזר בסך של כ 2013, בדצמבר 31ליום 
ח הניתנים לניצול "מיליארד ש 8.0-קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך כולל של כ

ל בתוספת תזרים המזומנים "כי המקורות הנהנהלת החברה בדיעה . בשנה הקרובה
יאפשרו לכל אחת מחברות הקבוצה לעמוד בפרעון , החיובי מפעילות שוטפת
  .התחייבויותיהן לזמן הקצר

  

' ראה סעיף ה, למידע בדבר מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה
  .להלן
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  שווי הוגן  .ב
  

פיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכס
  :פי שווים ההוגן- שלא על, המוצגים בדוחות הכספיים, פיננסיים

  
  2012בדצמבר  31  2013בדצמבר  31             
 שווי הוגן  יתרה  שווי הוגן  יתרה              
  ח"מליוני ש   באור         

                     נכסים פיננסיים      
                            
   703     713     657     659     10  השקעות והלוואות לזמן ארוך      
                            
                     התחייבויות פיננסיות      
                            
    21,036     19,327      24,598     23,070     20  אגרות חוב      

      
  אגרות חוב הניתנות להמרה 

    1,504    *) 1,390      1,273    *) 1,221     21 במניות של חברות מוחזקות      

      
  התחייבויות נושאות ריבית 

    21,324     20,795      15,090     14,767     22 למוסדות פיננסיים ולאחרים      
                            
              39,058     40,961      41,512     43,864    

  )43,161(   ) 40,799(   )40,304(   ) 38,399(     נטו, כ התחייבויות פיננסיות"סה      
                            

      
  -כולל של כבסך , לא כולל את רכיב ההמרה אשר מוצג בסעיף זכויות שאינן מקנות שליטה*) 
  ).ח"מליון ש 56- כ - 2012(ח "מליון ש 26    

 
  :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(פעיל השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נסחרים בשוק 
  . חושב על פי שערי הסגירה המצוטטים לתאריך הדיווח

  
  .השווי ההוגן של ההלוואות בריבית משתנה שווה בקירוב לערכן הנקוב

  
, או שנסחרים בשוק בעל רמת נזילות נמוכה, שאינם נסחרים חוב יהשווי ההוגן של מכשיר

כגון ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים המהוונים , הערכה שימוש בשיטותבאמצעות  קבענ
את  פיםמשק, חברה ומעריכי שווי חיצונייםאשר להערכת הנהלת ה, בעקומי ריבית רלוונטיים

  . לפי העניין, לרבות סיכון האשראי של מי מהצדדים לעסקה, תנאי השוק לתאריך הדיווח
) משכנתאות לקבל(י חוב שאינם נסחרים שיעור הריבית למכשיר 2013, בדצמבר 31ליום 

  .11%לבין  4.25%במדרג השווי ההוגן הינו בטווח שבין  3שסווגו ברמה 
  

 לשערים עתידיים מצוטטיםהשווי ההוגן של חוזי אקדמה בגין מטבע חוץ מחושב בהתייחס 
מותאם  הסכומים מהוונים בריבית הרלוונטית והשווי, ובנוסף עבור חוזים עם מועדי פרעון דומים

  . לסיכון האשראי של הצד השני לעסקה
  

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
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ציפיות האינפלציה , )CBS(בעקומי הריבית הרלוונטיים ובהתחשב בסיכוני נזילות בין מטבעות 
   .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
                        
  2013בדצמבר  31             
  3רמה   2רמה   1רמה             
  ח"מליוני ש באור         
                 נכסים פיננסיים       
                        
   448     211     -     10   השקעות והלוואות לזמן ארוך      

                    
                 התחייבויות פיננסיות       
   -      8,640      14,432     20   אגרות חוב      

      
  אגרות חוב הניתנות להמרה במניות של 

   -     -      1,221     21   חברות מוחזקות   

      
  התחייבויות נושאות ריבית למוסדות 

   -      14,840     -     22   פיננסיים ולאחרים   
                    
              15,653      23,480      -   

                    
 

      
להלן סיווג המכשירים הפיננסיים הנמדדים בדוחות הכספיים לפי שווי הוגן על פי היררכיית השווי 

  ):'יד2ראה באור ( IFRS 13- ההוגן כהגדרתה ב
                     
  2013בדצמבר  31             
  3רמה   2רמה   1רמה             
  ח"מליוני ש באור         
                 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן      
                        
                 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח        
                 :והפסד         
   -     -     69    'ב4  מניות         
   -     -     22    'ב4  אגרות חוב         
   -     808     -    'ד37  נגזרים פיננסיים מגדרים         
                 :נכסים פיננסיים זמינים למכירה      
   -     -     129    11  מניות         
   315     -     -    11  *)יחידות השתתפות בקרנות השקעה          
              220     808     315      
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  2013דצמבר ב 31             
  3רמה   2רמה   1רמה             
  ח"מליוני ש באור         
                התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן      
                 :דרך רווח או הפסד      
                        
   -     201     -    'ד37  נגזרים פיננסיים מגדרים         
   -     -     26    19  פיננסיים לא מגדרים נגזרים          
   4     -     -       **)התחייבות אחרות          

                    
              26     201     4   
 

   
להלן התאמה בין יתרות הפתיחה ליתרות הסגירה של הנכסים הפיננסים הנמדדים בשווים ההוגן   *)

  :3במדרג רמה 
 בדצמבר 31                 
               2013   
 ח"מליוני ש                 
                    
   339        יתרה לתחילת השנה      
   4        תוספות       
  )8(       החזר השקעה      
   4        שיערוך לשווי הוגן הנזקף לקרן הון      
  )24(       ת חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויו      

   315        יתרה לסוף השנה      

  .11למידע נוסף ראה באור , היתרה מהווה יחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות      

   
ות בשווין להלן התאמה בין יתרות הפתיחה ליתרות הסגירה של ההתחייבויות הפיננסיות הנמדד  **)

  :3ההוגן במדרג רמה 
 בדצמבר 31                 
               2013   
 ח"מליוני ש                 

                 
   85        יתרה לתחילת השנה      
  )11(       חלוקות לבעלים      
  )69(       מימושים      
   2        שיערוך ברווח והפסד      
  )3(       ות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץהתאמות הנובע      

   4        יתרה לסוף השנה      

וכן לא היו העברות , 2ורמה  1לא היו העברות של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה  2013בשנת       
        .3לתוך או מחוץ לרמה 
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                            )המשך(מכשירים פיננסים -:37באור 
                                   

                             מכשירים פיננסיים נגזרים  .ד   
                                   

  :עסקאות אקדמה ואופציות רכש, עסקאות החלפת ריבית, צמדה ומטבעותלהלן מידע לגבי עסקאות החלף בסיס ה     
       יתרת משך                            

  שווי הוגן  חיים                      יתרת סכום העסקה           

  ח"במליוני ש  ממוצע  ריבית לשלם/סיס הצמדהבריבית לקבל/בסיס הצמדה  ח"במליוני ש  מטבע העסקה סוג העסקה     

           31.12.13 31.12.12                        31.12.13 31.12.12 

    160      145   6.3     2.15% -  6.36%  קבוע 1.10% -  5.10%  צמוד מדד    1,456    2,172  שקל - יורו החלף בסיס הצמדה ומטבעות     
    L     2.9   35      146+ 1.35%  משתנה    4.95%  צמוד מדד    260    70         
    45      40   2.4     3.98% -  5.06%  קבוע 6.00% -  6.83%  נומינלי    330    220         
    -    )L       5.5   )2  משתנה    2.63%  נומינלי    -    151         
                                   
    20      33   6.4     5.38% -  5.97%  קבוע 3.56% -  4.57%  צמוד מדד    50    272  שקל - ב "דולר ארה       
         -    475     -        -         -    -      298    
    19      26   2.4     4.59% -  6.33%  קבוע 6.00% -  7.70%  נומינלי    240    160         
   8      20   3.7      3.53%  קבוע    0.70%+תלבור        150    150         
    -     L       5.5   1  משתנה    2.67%  נומינלי    -    243         
                                   
    111      115   6.6     5.43% -  6.07%  קבוע 3.45% -  4.95%  צמוד מדד    374    773  שקל - דולר קנדי       
    L    4.6   180      155+0.94% -  1.35%  משתנה 4.40% -  4.95%  צמוד מדד    320    305         
   L     2.4   16      6+ 1.08%  משתנה    6.40%  נומינלי    120    80         
    14      19   2.4     2.95% -  3.15%  קבוע    6.00%  נומינלי    114    76         
   4      16   3.7      3.37%  קבוע    0.70%+תלבור        100    100         
    L     3.7   46      19+ 1.04%  משתנה    0.70%+תלבור        250    250         
                                   
  )3(     80   4.0     3.45% -  3.79% צמוד מדד    2.60%  צמוד מדד    273    273  שקל -ברזיל       
                 ברזיל                    
  )33(     10   5.1         קבועה       משתנה    1,120    868  ב"דולר ארה משתנה/החלף ריבית קבועה     
  )9(    6   7.9         קבועה       משתנה    324    273  דולר קנדי       
  )287(   )147(   2.9         קבועה       משתנה    3,067    2,138  אירו       
  )152(   )34(   2.6         קבועה       משתנה    2,500    1,125  קרונה שבדית       
                                  
   5     1  קצרות מועד                   3,870    3,946  מטבעות שונים עסקאות אקדמה     
                                  

     
ח ממשלת "קניה אופציה אג אופציית רכש

    -     1    -                    -    294  קנדה

                               607      526    
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   :השווי ההוגן של הנגזרים הפיננסיים מוצג בדוח על המצב הכספי כדלקמן      
                   
  בדצמבר 31            
            2013   2012   
  ח"מליוני ש            

                
   81     39   *)נכסים שוטפים       
   929     769   *)נכסים לא שוטפים       
  )12(   )32(  ת שוטפותהתחייבויו      
  )472(   )169(  התחייבויות לא שוטפות      
             607     526   

                

      

)החלפת קרן וריבית( Swapהתירה החברה עסקאות גידור תזרים מסוג  2013בשנת   *)
מתוך הסך האמור(ח "מליון ש 598- ח בתמורה לסך של כ"מילארד ש 1.3-בהיקף של כ

בסמוך להתרת העסקאות האמורות החברה). ח על חשבון ריבית"ליון שמ 206- כ
בהתאם למדיניות גידור, התקשרה בעסקאות גידור חדשות חלף העסקאות שנפרעו

  .הסיכונים שלה
                   
  :להלן השווי ההוגן של נגזרים פיננסיים שיועדו למטרת גידור חשבונאי הכלולים בטבלה לעיל      
                   
  בדצמבר 31            
            2013   2012   
  ח"מליוני ש            
                   
   11     38   נכסים       
  )402(   )138(  התחייבויות       
            )100(   )391(  
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  ריכוז סיכון נזילות  .ה   
                       

      
די הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים הטבלה שלהלן מציגה את מוע

   :בסכומים לא מהוונים) כולל ריבית(החוזיים  
                       
                   2013, בדצמבר 31       

         
  עד
   שנה

שנתיים 
  שנים 3עד 

שנים עד  4
   שנים 5

  5מעל 
  כ"סה   שנים

  ח"מליוני ש        
                           
                    אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני      
    257     -     -     -      257  )לא כולל חלויות שוטפות(אשראי אחרים         

    936     -     -     -      936  ספקים ונותני שירותים     

   1,099     -     -     -     1,099  זכאים ויתרות זכות     

   29,560     15,711     6,595     5,302     1,952  אגרות חוב     

   1,601      760      646      130     65  אגרות חוב להמרה      

     
הלוואות נושאות ריבית ממוסדות פיננסיים 

   17,320     4,006     4,501     5,954     2,859  ואחרים

  )292(   )174(   )180(   )18(    80  נטו, ננסיים מגדריםנגזרים פי     

    674      347     61     82      184  התחייבויות פיננסיות אחרות     

                           

         7,432     11,450     11,623     20,650     51,155   

                       
                   2012, בדצמבר 31       

         
  עד
   שנה

שנתיים 
  שנים 3עד 

שנים עד  4
   שנים 5

  5מעל 
  כ"סה   שנים

  ח"מליוני ש        
                           
                  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני      

    351     -     -     -      351  )לא כולל חלויות שוטפות(אשראי אחרים          

    914     -     -     -      914  ספקים ונותני שירותים     

   1,086     -     -     -     1,086  זכאים ויתרות זכות     

   25,182     12,296     6,117     4,942     1,827  אגרות חוב     

   1,847      868      576      132      271  אגרות חוב להמרה      

     
וואות נושאות ריבית ממוסדות פיננסיים הל

   24,429     6,959     6,356     8,662     2,452  ואחרים

  )368(   )514(   )33(     104     75  נטו, נגזרים פיננסיים מגדרים     

    742      232      196      155      159  התחייבויות פיננסיות אחרות     

                           

         7,135     13,995     13,212     19,841     54,183      
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             תנאי הצמדה של יתרות כספיות  .ו   

  2013בדצמבר   31        

         

ח "בש
צמוד 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

בדולר 
של 
ב "ארה

או 
בהצמדה 
   אליו

בדולר 
קנדי או 

בהצמדה 
   אליו

באירו או 
בהצמדה 
   אליו

ח לא "בש
   אחר   מודצ

ללא 
בסיס 
  כ"סה  הצמדה

  ח"מליוני ש        
                                נכסים   
   1,018     -     72     585     168     25     168     -  מזומנים ושווי מזומנים   
   504     -     -     10     2     297     78     117  פקדונות והלוואות לזמן קצר   
   1,148     94     625     90     86     87     158     8  לקוחות וחייבים ויתרות חובה   
   1,402     4     506     38     80     222     421     131  השקעות והלוואות לזמן ארוך   
   4,072     98     1,203     723     336     631     825     256  הכל נכסים כספיים- סך   
                                       
   1,343     1,343     -     -     -     -     -     -  )1(נכסים פיננסים אחרים    
  62,673     210     5,938     3,440    13,428    24,024    15,633     -   )2(נכסים אחרים    
                                       
  68,088     1,651     7,141     4,163    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   
   2,223     143     171     669     192     604     173     271   זכות     
                               יות מיוחסות לנכסים מוחזקיםהתחייבו   
   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   
                                       
  41,809     153     1,605     2,011     7,347    12,679     7,505    10,509  הכל התחייבויות כספיות- סך   
                                       
   3,460     3,460     -     -     -     -     -     -  )1(התחייבויות אחרות    
                                       
  45,269     3,613     1,605     2,011     7,347    12,679     7,505    10,509  הכל התחייבויות- סך   

                              
  22,819    )1,962(    5,536     2,152     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(  

  

מליוני  4,067- לתאריך הדיווח לחברה סך של כ. לעיל' ראה סעיף ד, להחלפת בסיס ההצמדה של חלק מאגרות החוב SWAPלגבי עסקאות   )3(
  .ח נומינלי למטבע חוץ"ח מש"מליוני ש 1,430-וסך של כ, ח צמוד למטבע חוץ"ח עסקאות החלף בסיס הצמדה ומטבע מש"ש
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  2012בדצמבר   31         

         

ח "בש
צמוד 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

בדולר 
של 
ב "ארה
ו א

בהצמדה 
   אליו

בדולר 
קנדי או 

בהצמדה 
   אליו

באירו או 
בהצמדה 
   אליו

ח לא "בש
   אחר   צמוד

ללא 
בסיס 
  כ"סה  הצמדה

  ח"מליוני ש        
                                נכסים   
   1,683     -     69     328     703     273     296     14  מזומנים ושווי מזומנים   
   538     -     -     -     3     230     216     89  קדונות והלוואות לזמן קצרפ   
   975     82     53     603     65     87     72     13  לקוחות וחייבים ויתרות חובה   
   856     -     2     10     2     148     551     143  השקעות והלוואות לזמן ארוך   
   4,052     82     124     941     773     738     1,135     259  ל נכסים כספייםהכ- סך   
                                       
   1,450     1,450     -     -     -     -     -     -  )1(נכסים פיננסים אחרים    
  65,560     315     5,883     3,338    13,276    26,483    16,265     -   )2(נכסים אחרים    
                                       
  71,062     1,847     6,007     4,279    14,049    27,221    17,400     259   הכל נכסים- סך   

                              
                                התחייבויות   
                             ראי לזמן קצר מתאגידים בנקאייםאש   

   351     -     -     42     160     62     28     59  ומנותני אשראי אחרים      
                               ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות   
   2,222     105     188     715     180     650     219     165   זכות     
                               התחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים   
   168     -     -     -     -     156     12     -   למכירה     
  19,327     -     -     1,489     1,086     5,508     2,919     8,325   ) 3(אגרות חוב    
   1,390     -     -     -     193     1,197     -     -  ב להמרה אגרות חו   
                               התחייבויות נושאות ריבית למוסדות   
  20,795     -     2,895     222     5,419     6,428     5,485     346  פיננסיים ולאחרים      
   353     85     6     6     30     158     66     2  התחייבויות אחרות   
                                       
  44,606     190     3,089     2,474     7,068    14,159     8,729     8,897  הכל התחייבויות כספיות- סך   
                                       
   3,807     3,807     -     -     -     -     -     -  )1(התחייבויות אחרות    
                                       
  48,413     3,997     3,089     2,474     7,068    14,159     8,729     8,897  הכל התחייבויות- סך   

                              
  22,649    )2,150(    2,918     1,805     6,981    13,062     8,671    )8,638( נכסים בניכוי התחייבויות  
                      

 .בעיקר מכשירים פיננסיים המוצגים בשוויים ההוגן  )1(  

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

  
 3,555- לחברה סך של כ 2012, בדצמבר 31ליום . לעיל' ראה סעיף ד, חלפת בסיס ההצמדה של חלק מאגרות החובלהSWAPלגבי עסקאות  )3(

  .ח נומינלי למטבע חוץ"ח מש"מליוני ש 1,304-וסך של כ, ח צמוד למטבע חוץ"ח עסקאות החלף בסיס הצמדה ומטבע מש"מיליוני ש
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  ננסיים בגין שינוי בגורמי שוקמבחני רגישות של מכשירים פי  .ז   
                        

          
   -מבחן רגישות לגבי יתרות כספיות 

  שינויים בשיעורי ריבית

  לפני מס לשנה) הפסד(השפעה על הרווח       
  %1בגין עליית ריבית של 

 

ריבית 
  דולר
  ב"ארה

ריבית 
  דולר
  קנדי

  ריבית 
  אירו 

  ריבית
 שקלית

  ח"וני שמלי       
                        
      31.12.2013   )22(   )7(   )23(   )3(  
      31.12.2012   )21(   )14(   )32(   )3(  
                         
                         

          
 -מבחן רגישות לגבי יתרות כספיות 

 שינוי אבסולוטי במדד המחירים לצרכן
          2%+   1%+  1%-  2%-  
  ח"מליוני ש   השפעה על ההון לפני מס       
                        
      31.12.2013   )205(   )103(    103      205    
      31.12.2012   )173(   )86(    86     173    
                         

          
 - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 

 המחירים לצרכן שינוי אבסולוטי במדד
          2%+   1%+  1%-  2%-  
  ח"מליוני ש   לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח       
                        
      31.12.2013    94     47    )47(   )95(  
      31.12.2012    87     43    )44(   )88(  
 

          
  - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 

  יחסי בשערי חליפין שינוי
      

  לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח 
 10%+  5%+  5%-  10%- 

  ח"מליוני ש       
                   
      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      
                         
      31.12.2012                  
   227     114    )115(   )234(   ח אירו"שינוי בשע      
   85     42    )42(   )85(   ב"רהח דולר א"שינוי בשע      
   130     65    )65(   )130(   ח דולר קנדי"שינוי בשע      
      1     -     -    )1(   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       

                   
      31.12.2013                  
  )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      
                         
      31.12.2012                  
  )152(   )119(    129     248    וי בריבית אירושינ      
  )9(   )9(    17     33    ב"שינוי בריבית דולר ארה      
  )58(   )33(    31     60    שינוי בריבית דולר קנדי      
   2     1    )1(   )2(   שינוי בריבית ריאל ברזילאי      
   46     25    )24(   )47(   שינוי בריבית שקלית נומינלית      
   557     267    )252(   )488(   שינוי בריבית שקלית ריאלית      
                         

          
 - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 
  שינוי אבסולוטי בשיעורי הריבית

גידור (השפעה על ההון לפני מס       
  )חשבונאי

 2%+   1%+  1%-  2%-  
  ח"וני שמלי       

                   
      31.12.2013                  
  )32(   )32(    47     91   שינוי בריבית אירו      
  )67(   )39(    36     71   ב"שינוי בריבית דולר ארה      
  )34(   )16(    15     29   שינוי בריבית דולר קנדי      
  )45(   )27(    26     51    שינוי בריבית קרונה שבדית      
 

          
 - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים 
  שינוי אבסולוטי בשיעורי הריבית

          2%+   1%+  1%-  2%-  
  ח"מליוני ש          

                   
      31.12.2012                  
  )54(   )54(    95     184   שינוי בריבית אירו      
  )55(   )53(    52     101   שינוי בריבית דולר      
  )52(   )25(    23     44   שינוי בריבית דולר קנדי      
  )121(   )93(    88     172    שינוי בריבית קרונה שבדית      

                     
                     
 

  הנחות העבודה העיקריותמבחני רגישות של מכשירים פיננסיים ו

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

רו נכון לכל עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלבנטי שנבחר עבו) 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
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לפי , בשיעורים אותם העריכה החברה כמתאימים, לגידול פוטנציאלי במשתנים הרלוונטים
  : בנוסף. למעט אם צויין אחרת, קיטון בשיעור דומה ישפיע בשינוי מקביל בכיוון הפוך. העניין

התחייבויות לזמן יתרת בוצעו על לגבי יתרות כספיות מבחני הרגישות לשינויים בריבית  .1
  .לתאריך הדיווח ארוך בריבית משתנה

 נוהגת החברה לגדר את עיקר, לעיל' 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 

ית לשינויים במטבע חוץ ובשיעורי הריבית בגין קיימת חשיפה חשבונא, 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
ל רווח והפסד או במישרין על אשר עשויים להשפיע ע, מדד ומטבע, 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
  .לא נכללו בטבלאות החשיפה לשינויים בריבית

 
             ות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםעסקאות ויתר -:38באור 

                       
             הכנסות  .א   
  לשנה שהסתיימה ביום            
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            

                  
   0.01    -     -   הכנסות מימון בגין הלוואה לבעלי עניין       

   0.2    1.4    1.3  )'סעיף ו(הכנסות דמי ניהול מהחברה האם       

   2    5    34  הכנסות ריבית מחברות מוחזקות      

   ATR   (   -     -    2(דמי ניהול מחברה בשליטה משותפת       
                    
 
                  הוצאות ותשלומים אחרים   .ב   
  לשנה שהסתיימה ביום         
  בדצמבר 31         

        2013     2012    2011   

        
מספר 
  מקבלים

  מליוני
  ח "ש

מספר 
 מקבלים

  מליוני
  ח"ש

מספר 
 מקבלים

  מליוני
  ח"ש

                           
   1.6     5     2.3     7     2.9     8  שכר דירקטורים   
                   

  
  - שכר עבודה ונלוות 

   28.4     4     25.3     4    *)26.4     4   להלן) 2) (1(ראה  
                      
     .כולל תגמול מחברה בשליטה משותפת המטופלת בשיטת השווי המאזני  *)   
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  )המשך(רות עם בעלי עניין וצדדים קשורים עסקאות וית  -:38 באור
  

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
  

 43.4ר הדירקטוריון על סך של "ר הדירקטוריון והסגן הפעיל ליו"ויתרו יו 2011בשנת  )2(
פי הסכמי ההעסקה -בהתאמה מהמענק לו היו זכאים על, ח"מליון ש 17.4-ח ו"מליון ש
לרבות ויתור על המענק , ר הדירקטוריון בניכוי המס המיוחס"ויתור השכר של יו .עימם

כהוצאה  םנרש, להלן' א1'המו כאמור בסעיף בקשר עם סיום הסכם ההתקשרות עי
ם הסכו. החברה בסעיף קרנות הון כהכנסה בהון הלה וכלליות ומאידך הוכרבסעיף הנ

  .ר הדירקטוריון"את השכר עליו ויתר יו כולללא  2011בשנת שבטבלה לעיל 
  

אישרה האסיפה הכללית של החברה אימוץ מדיניות תגמול לנושאי  2013, בחודש ספטמבר  .ג
מדיניות . 1999-ט"תשנ, החברות לחוק 20' וזאת בהתאם להוראות תיקון מס, המשרה בחברה

, וכן על דירקטורים בחברה, לים"משנים למנהל הכללי וסמנכ, התגמול חלה על המנהל הכללי
  ).למעט בעלי השליטה בחברה(לרבות אלה הממלאים תפקיד אקזקוטיבי בחברה 

  
לאחר קבלת אישור הדירקטוריון וועדת (באותו המועד אישרה האסיפה הכללית של החברה 

ל החברה לתקופה "את הארכת ההתקשרות עם מר אהרון סופר כמנכ) ול של החברההתגמ
וכן את , ועדכון תנאי העסקתו בחברה 2013בנובמבר  1של שלוש שנים נוספות החל מיום 

ר דירקטוריון החברה "הארכת ההתקשרות עם מר אריה מינטקביץ כממלא מקום פעיל ליו
  . בבאור זה' 4ה - ו' 3ים הראה גם סעיפ, ועדכון תנאי העסקתו בחברה

  
חברה , מ"אישר הדירקטוריון של קבוצת דורי התקשרות בין חברת דורי בנייה בע 2008בשנת   .ד

אריקה ' גב, מר דורי סגל, בת של קבוצת דורי לבין חברה פרטית בבעלותם של מר חיים כצמן
להלן ביחד ) (יל קבוצת דור"ל גזית פיתוח ומנכ"בעל מניות ומנכ(אוטוסון ומר רונן אשכנזי 

בהתאם להבנות בין . בהסכם לביצוע עבודות שלד להקמת בניין מגורים") מזמיני העבודה"
ובגין עבודות נוספות , ידי דורי בנייה כקבלן ראשי- הצדדים סוכם כי העבודות לא יבוצעו על

שלא בהתאם לתוכניות המקוריות שצורפו להסכם ביצוע עבודות , שבוצעו על ידי דורי בנייה
למועד אישור הדוחות הכספיים העבודות . צפויה הייתה להתבצע התחשבנות עתידית, שלדה

לפיה קיבלה , מ"ובוצעה התחשבנות בין מזמיני העבודה לבין דורי בנייה בע, בפרוייקט הושלמו
ח שנרשם "מיליון ש 5.7-חלף סכום של כ, מ"ח בתוספת מע"מיליון ש 2.5- דורי בנייה סך של כ
כיתרת הכנסות  2013ולרבעון השלישי של שנת  2012ים של דורי בנייה לשנת בדוחותיה הכספי

  .לקבל
  

  הסכמי העסקה  .ה
  
  מר חיים כצמן, ר דירקטוריון החברה"יו .1
  

הסתיים הסכם ההעסקה בין החברה ובין מר כצמן  2011, בנובמבר 15ביום   .א
סיום ההסכם הינו לאור הוראות המעבר שנקבעו . 2000שאושר בחודש פברואר 

ביחס לאישור התקשרויות , 2011-א"התשע, )16' תיקון מס(סגרת חוק החברות במ
חברה ציבורית עם בעל שליטה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו אחת לשלוש 

עם סיומו היה זכאי מר כצמן לתשלום חד פעמי , בהתאם לתנאי ההסכם. שנים
, 2010 לו היה זכאי מר כצמן בשנת) כולל המענק השנתי(בגובה הגמול השנתי 

אך מר כצמן הודיע לחברה כי הוא ויתר על , ח"מליון ש 60-בסך כולל של כ
  .התשלום האמור במלואו
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  )המשך(עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   -:38 באור

  
ר "בתפקידו כיו ממשיך מר כצמן, כי על אף סיום הסכם ההעסקה עמו, מובהר

אולם במסגרת מילוי תפקידו זכאי מר , ללא גמול מהחברה דירקטוריון החברה
כצמן להמשיך ולהשתמש באמצעים העומדים לרשות הנהלת החברה לצורך 

  .מילוי תפקידו
  

 1ומר כצמן בהסכם לתקופה שתחילתה ביום  EQYהתקשרו  2010בחודש אוגוסט   .ב
ר "לפיו ימשיך מר כצמן לכהן כיו, 2014, בדצמבר 31וסיומה ביום  2011, בינואר

  .EQYן של הדירקטוריו
  

, יחודש ההסכם באופן אוטומטי מידי שנה, בתום תקופתו, על פי הוראות ההסכם
מר כצמן זכאי למענק , בהתאם להסכם. אלא אם כן יודיע אחד הצדדים אחרת

וכן להחזר הוצאות , EQYשנתי אשר נקבע לפי שיקול דעת ועדת התגמול של 
 EQYבנוגע לסיומו על ידי כמו כן נקבעו בהסכם הוראות . בקשר למילוי התפקיד

בד בבד  .או על ידי מר כצמן ואת הסכומים להם יהיה זכאי מר כצמן עם סיומו
מניות חסומות על פי  380,000התקשרו הצדדים בהסכם על פיו הוקצו למר כצמן 

מניות אלו מבשילות על פני ארבע שנים . דולר 16.72מחיר הקצאה למניה של 
במנות לא שוות כפי  2014, בדצמבר 31ליום  ועד 2011, בינואר 1החל מיום 

  . שנקבעו בהסכם
  

ר "כיומר כצמן מכהן  כל עוד ,2001משנת  FCR -מר כצמן ובהתאם להסכם בין   .ג
אלפי דולר קנדי וכן  500בסך של  הוא זכאי לתגמול שנתי, 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

  .FCR-במקרה של סיום ההסכם עקב שינוי השליטה ב
  

ר "המכהן כיו, זכאי מר כצמן 2008משנת  ATRבהתאם להסכם יעוץ עם   .ד
אלפי אירו בגין שירותי ייעוץ  46- כשל לתשלום חודשי בסך , ATRהדירקטוריון של 

  .ATR-אות מוהחזר הוצ
    
אלפי כתבי אופציה למניות  127-הוקצו למר כצמן כ 2012בחודש אוגוסט , מו כןכ

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 4.38ימוש בסך במחיר מ ATRאופציה נוספים למניות 
  .אלפי אירו 150של 

  
לגמול  CTYר הדירקטוריון של "זכאי מר כצמן במסגרת כהונתו כיו 2013בגין שנת   .ה

  .אלפי אירו 170- בסך של כ שנתידירקטורים 
  

  מר דורי סגל, ר דירקטוריון החברה"הסגן הפעיל ליו .2
  

עסקה בין החברה ובין מר סגל משנת הסתיים הסכם הה 2011, בנובמבר 15ביום   .א
עם סיומו היה זכאי מר סגל לתשלום חד פעמי , בהתאם לתנאי ההסכם. 2004

 2010לו היה זכאי מר סגל בשנת ) כולל המענק השנתי(בגובה הגמול השנתי 
אך מר סגל הודיע לחברה כי הוא ויתר על התשלום , ח"מליון ש 24.5- בסך של כ

  .האמור במלואו
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סגן ממשיך מר סגל בתפקידו כ, כי על אף סיום הסכם ההעסקה עמו, מובהר
אולם במסגרת מילוי תפקידו , ללא גמול מהחברה ר דירקטוריון החברה"פעיל ליו

זכאי מר סגל להמשיך ולהשתמש באמצעים העומדים לרשות הנהלת החברה 
  .לוי תפקידולצורך מי

  
התקשר עמה בהסכם העסקה מחודש , FCRל "המכהן גם כנשיא ומנכ, מר סגל  .ב

פיו הוא -על, )2007אשר עודכן מעת לעת ולאחרונה בחודש יולי ( 2001אוקטובר 
  וכן להחזר הוצאות בקשר עם מילוי , אלפי דולר קנדי 715זכאי לתגמול שנתי בסך 

. אלפי דולר קנדי 750-הסתכמה בכ 2013עלות שכרו של מר סגל לשנת . תפקידו
מר סגל זכאי גם למענקים , פי ההסכם- על. ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה

. לרבות תגמול בניירות ערך, FCRשנתיים וכן להשתתפות בתוכניות תגמול של 
כמו כן . אלפי דולר קנדי 475זכאי מר סגל למענק שנתי בסך של  2013בגין שנת 

ידי מי מהצדדים ואת הסכומים להם יהיה -נוגע לסיומו עלנקבעו בהסכם הוראות ב
  .זכאי מר סגל עם סיומו

  
תגמול במכשירים הוניים של  FCR ידי- הוענק למר סגל על כחלק מתנאי כהונתו

FCR .אלפי מניות  36- אלפי יחידות חסומות הניתנות להמרה ב 36-כFCR  הוקצו
 למניה ליום ההקצאה שלעל פי מחיר , 2013בחודש מרס למר סגל ללא תמורה 

אלפי  25הוקצו למר סגל ללא תמורה  2014בחודש מרס , בנוסף .דולר קנדי 19.04
על פי מחיר מניה ליום , FCRאלפי מניות  25- יחידות חסומות הניתנות להמרה ב

  .דולר קנדי 17.75ההקצאה של 
  

אלפי כתבי אופציה במחיר מימוש של  130הוקצו למר סגל , 2013מרס בחודש 
 מרסעד לחודש  FCRאלפי מניות  130-הניתנים למימוש ל, דולר קנדי למניה 18.97
פי המודל הבינומי -השווי ההוגן של כל כתב אופציה למועד ההקצאה על. 2023
אלפי כתבי  65הוקצו למר סגל  2014בחודש מרס , בנוסף. דולר קנדי 1.19- הינו כ

אלפי  65- הניתנים למימוש ל ,דולר קנדי למניה 17.77אופציה במחיר מימוש של 
  . 2024עד לחודש מרס  FCRמניות 

  
. סגל מניות חסומות מדי שנת כהונהמוקצות למר  EQYבגין כהונתו בדירקטוריון   .ג

מניות חסומות לפי מחיר ממוצע למניה ליום  3,300הוקצו למר סגל  2013לשנת 
מניות  3,500הוקצו למר סגל  2014בחודש ינואר . דולר 20.98ההקצאה של 

קיבל מר סגל , כמו כן. 2014דולר בגין שנת  22.53חסומות לפי מחיר הקצאה של 
  .2013אלפי דולר בגין שנת  59.5גמול 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 

ר דירקטוריון החברה "מועסק מר מינטקביץ כממלא מקום פעיל של יו, 2013טמבר ספ
ממשרה  50%בהיקף של , 2016בחודש ספטמבר שנים המסתיימת  שלושלתקופה של 

תשלומים סוציאליים ללמדד ו ח הצמוד"אלפי ש 80של  בשכר חודשי ברוטו, מלאה
אלפי  500שלא יעלה על סך של כמו כן זכאי מר מינטקביץ למענק שנתי במזומן . נלווים

אשר יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו לחברה וכן בהתאם לשיקול , ח"ש
  .מהמענק השנתי 20%ביחס לעד , דעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה
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במקרה של סיום הסכם העסקה מצד החברה כמו כן נקבע במסגרת הסכם העסקה כי 

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 

  .הסכם ההעסקה ולמענק הסתגלות בגובה שישה חודשי שכר
  

לפרטים , מכשירי תגמול הונייםלמר מינטקביץ הסכם ההעסקה הוקצו חידוש במסגרת 
  .28ראה באור 

  
  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  2013ספטמבר 

דד בתוספת הטבות נילוות מקובלות ח צמוד למ"אלפי ש 160של ברוטו לשכר חודשי 
על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו  משכרו השנתי 100%ומענק שנתי בסכום של עד 

לחברה בהתאם למדיניות התגמול של החברה וכן בהתאם לשיקול דעת ועדת התגמול 
הסתכמה עלות  2013בגין שנת  .מהמענק השנתי 20%ביחס לעד , ודירקטוריון החברה

  .ח"אלפי ש 2,445- בכ) לא כולל מענק(של מר סופר  שכרו השנתי
  

, 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 

ות פי דין את ההתפטר-וכן במקרה של התפטרות בנסיבות בהן רואים על" עילה"בשל 
יהיה זכאי מר סופר להודעה , כפיטורין או במקרה של פטירה או אובדן כושר עבודה

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 , ותרה עד לסיום ההסכםחודשים נוספים או בגין התקופה שנ
במקרה של סיום העסקתו של . ההבשלה של מכשירי התגמול ההוני שהוקצו למר סופר

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 

  . משכרו הבסיסי השנתי 200%-וכן למענק השווה ל) ורים לעילהאמ
  

לפרטים ראה , מכשירי תגמול הונייםהסכם ההעסקה הוקצו למר סופר חידוש במסגרת 
  .28באור 

  

אלפי  32- זכאי מר סופר לגמול דירקטורים בסך של כ, ATR-בגין כהונתו כדירקטור ב
  .אוגמול זה מועבר לחברה במלו. 2013אירו בגין שנת 
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  התקשרות בהסכם עם נורסטאר  .ו
  

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה התקשרות בהסכם עם  2012, בינואר 26ביום 
  :בקשר עם הנושאים הבאים") נורסטאר- הסכם גזית("נורסטאר 

  

במסגרתו  2011, בנובמבר 15ים ביום אשר הסתי, תיקון הסכם הניהול עם נורסטאר .1
ח צמוד "אלפי ש 105-עודכן כי נורסטאר תשלם לחברה דמי ניהול חודשיים בסך של כ

שנים  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( ידושוח
שוק הון , טיפול במימון בנקאי, שירותים משפטיים, תקשורת, מחשוב, גזברות, כספים

  .והשקעות
  

נורסטאר : תיקון תניית אי התחרות הקיימת בין החברה וקבוצת נורסטאר באופן הבא .2
והחברה תעסוק , קבוצת נורסטאר בעלת השליטה בחברה התחייבה כי כל עוד תהיה

לא תעסוק קבוצת נורסטאר , כעיסוק עיקרי בתחום מרכזי הקניות והמשרדים הרפואיים
 בתחומים אלו ולא תחזיק במניות של חברות העוסקות בתחומים אלו כעיסוק עיקרי

זאת , הידה לחבר- 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 

ן שאינו מרכזי קניות ומשרדים רפואיים התחייבה "לגבי עיסוק בתחום פעילות נדל
  .נורסטאר ליתן זכות הצעה ראשונה לחברה

  
סטאר בקשר הוענקו זכויות רישום לנור, יורק-לאור הנפקת מניות החברה בבורסה של ניו .3

בכפוף לתנאים , ידי קבוצת נורסטאר- עם ניירות ערך של החברה המוחזקים על
  .המפורטים בהסכם

  

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ז

  בדצמבר 31   
   2013   2012  
  ח"מליוני ש   
        

  -   30   )6באור (ריבית לקבל מעסקה משותפת  
  143   743  )'א9באור (המאזני  הלוואות לחברות המוצגות בשיטת השווי  
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  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 
ניבים והן על בסיס מהות הפעילות נעשית הן על בסיס מיקום גיאוגרפי של הנכסים המ

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
מון ומסים על הכנסות מי, הוצאות מימון. כמפורט להלן, המדווחים בדוחות הכספיים המאוחדים

  .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
מאחר שהן מהוות רכיב עסקי של התאגיד אשר מניב הכנסות והוצאות וקיים  IFRS 8-בהתאם ל

אך אינן מגיעות לסף הכמותי המחייב , ידי הנהלת החברה-י שנסקר בנפרד עללגביו מידע כספ
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   

                                  

                      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 

  לניותקב
מגזרים 
   אחרים

התאמות 
למאוחד 

  מאוחד  )3( - ) 8(

  ח"מליוני ש        

                                 הכנסות המגזר     

   6,940    )1,445(    526     1,691     1,345     1,406     2,216     1,201   )3(הכנסות מחיצוניים       

                                        

                                 תוצאות המגזר      

   3,584    )1,053(    377     116     915     963     1,396     870   )4(רווח גולמי       

   34    )316(    3     7     10     4     11     315   )4(פחת והפחתות       

   161     158    )4(   )11(    -     -     8     10   חלק ברווחי מוחזקות      

   4,240     501     326     62     743     884     1,292     432   )5(רווח תפעולי       

                                        

                                 נכסי המגזר      

  62,169   )10,405(    6,233     1,510    14,339    15,799    24,313    10,380   )6(נכסים תפעוליים       

      
השקעות בחברות          

   5,919     4,949     56     401     -     66     125     322   מוחזקות

  68,088    )5,456(    6,289     1,911    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 

                                        
     45,269    42,818     106     680     656     391     383     235   )8(התחייבויות המגזר       
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                      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  )3( - ) 8(

  ח"מליוני ש        

                                 הכנסות המגזר     

   6,998    )1,318(    565     1,749     1,324     1,185     2,237     1,256   )3(הכנסות מחיצוניים       

                                        

                                 תוצאות המגזר      

   3,628    )566(    396     84     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      

   5,309     1,861     351     27     718     694     1,319     339   )5(רווח תפעולי       

                                        

                                 נכסי המגזר      

  66,349    )7,012(    6,393     1,357    13,831    13,518    26,707    11,555   )6(נכסים תפעוליים       

      
השקעות בחברות          

   4,713     3,831     110     350     7     4     142     269   מוחזקות

  71,062    )3,181(    6,503     1,707    13,838    13,522    26,849    11,824   סך הכל נכסים      

                                        

      
השקעות בנכסים לא      

   5,966    )308(    145     10     308     802     3,520     1,489   )7(שוטפים 

                                        
  48,413    45,778     110     884     628     356     420     237   )8(התחייבויות המגזר       

 
                  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום       

                    

        

מרכזים 
מסחריים 

  ב"בארה
)1(   

מרכזים 
מסחריים 
   בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
  אירופה

)2(   

מרכזים 
מסחריים 
ז במרכ

ומזרח 
  אירופה

)2(   

יזום 
וביצוע 
עבודות 
  קבלניות

מגזרים 
   אחרים

התאמות 
למאוחד 

  מאוחד  )6( - ) 3(

 ח"מליוני ש        

                                 הכנסות המגזר     

   5,719    )1,363(    509     1,356     1,198    1,081   1,893    1,045   )3(הכנסות מחיצוניים       

                                    

                               תוצאות המגזר      

   3,230    )363(    371     59     771    720   1,223    449   )4(רווח גולמי       

   67    )267(    9    5     6    5   8    301   )4(פחת והפחתות       

   334     226     10     66     -    1   14    17   חלק ברווחי מוחזקות      

      4,506     1,446     142     137     711    584   1,151    335   )5(רווח תפעולי       
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             מידע גיאוגרפי  .ג   
                    
             הכנסות מחיצוניים      
  לשנה שהסתיימה ביום         
  בדצמבר 31         
         2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש         

                
    1,190      1,448      1,401   ב"ארה      
    1,948      2,292      2,216   קנדה      
    1,161      1,268      1,487   צפון ומערב אירופה      
    1,201      1,327      1,348   מרכז ומזרח אירופה      
    1,192      1,949      1,900   ישראל      
   34     31     34   מדינות אחרות      
  )1,007(   )1,317(   )1,446(  )6) (1(התאמות       

                  
    5,719      6,998      6,940   כ"סה      

                  
             )7(מיקומם של נכסים תפעוליים לא שוטפים       
  בדצמבר 31             
            2013   2012   
  ח"מליוני ש             

                
    13,232      12,223      ב"ארה      
    25,301      23,544      קנדה      
    14,304      16,543      צפון ומערב אירופה      
    13,932      14,433      מרכז ומזרח אירופה      
    2,683      2,748      ישראל      
   523     487      מדינות אחרות      
  )4,485(   )6,013(     )3) (1(התאמות       

                 
    65,490      63,965      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. י המאזנימוצגות בדוחות הכספיים בשיטת השוו, 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 " מרכזים מסחריים בצפון אירופה"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 ATRבגין תוצאות  התאמה, IFRS - ל U.S. GAAPנוספות בין  והתאמות EQY-משותפת ב
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  .4
  . EQYוכן ביטול של הוצאות פחת והפחתות שנרשמו בדוחות , לעיל

  
, לעיל 4ל האמור בסעיף התאמות למאוחד בסעיף הרווח התפעולי כוללות בנוסף ע .5

ן להשקעה "רווח משערוך נדל, כאמור לעיל ATRהתאמה בגין תוצאות , הפחתת מוניטין
- ח וכ"מליון ש 1,913-כ, ח"מליון ש 933-שלא נכלל במסגרת הדיווח המגזרי בסך של כ

כוללות התאמות , בנוסף. בהתאמה, 2011- ו 2012, 2013ח בגין השנים "מליון ש 1,670
 150- כ, ח"מליון ש 130-הנהלה וכלליות שאינן מוקצות למגזרים בסך של כ אלו הוצאות

נטו שאינן מוקצות למגזרים בסך , אחרות) הוצאות(ח והכנסות "מליון ש 27- ח וכ"מליון ש
-ו 2012, 2013בגין השנים , ח"מליון ש )177(- ח וכ"מליון ש 132- כ, ח"מליון ש 162-של כ
  . בהתאמה, 2011

  
רכוש קבוע ומלאי , ן בפיתוח"נדל, ן להשקעה"נדל, ליים שוטפיםכולל נכסים תפעו .6

, התאמות למאוחד כוללות בעיקר ניירות ערך זמינים למכירה. קרקעות בלתי שוטף
וכן  EQYן להשקעה של "מוניטין והתאמות שווי הוגן לנדל, נגזרים פיננסיים, מסים נדחים

  .כאמור לעיל Kista Galleria -ו ATRהתאמה בגין נכסי 
  

ן להשקעה בפיתוח "נדל, ן להשקעה"נדל, נכסים לא שוטפים כוללים בעיקר רכוש קבוע .7
  .ומלאי קרקעות בלתי שוטף

  
פקדונות משוכרים , זכאים, התחייבויות המגזר כוללות התחייבויות תפעוליות כגון ספקים .8

נגזרים פיננסיים , התאמות למאוחד כוללות בעיקר מסים נדחים. ודמי חכירה לשלם
  .חייבויות נושאות ריביתוהת

 
  אירועים לאחר תאריך הדיווח  -:40 באור

  
. נ.ע) ח"מליון ש 979 - כ(מליון דולר קנדי  300לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  לאחר תאריך הדיווח

אגרות החוב . אשר אינן מובטחות בשעבוד בדרך של הרחבת סדרה סחירה) Rסדרה (אגרות חוב 
  .2024, אוגוסטב 30ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום  4.79% נושאות ריבית שנתית בשיעור של
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  )1( 2013, בדצמבר 31רשימת החברות המוחזקות בקבוצה ליום 
  

    
  שיעור הבעלות

  בדצמבר 31ליום 
 

   ארץ
  מידע
  נוסף 

  בבאורהרישום  הערה  2012 2013  
  %        
            

EQUITY ONE INC.      45.2 (* 45.5  (*  )3(  ד9   ב"ארה'  
FIRST CAPITAL REALTY INC.    45.2 45.6  )3(  ה9   קנדה'  

M.G.N USA INC.       100 100  )4(  ב"ארה   
GAZIT (1995) INC.       100 100  )3(  ב"ארה     

GAZIT GROUP USA INC.    100 100  )3(  ב"ארה     
M.G.N AMERICA LLC.      100 100  )3(  ב"ארה     

M.G.N FIRST GENERATION LLC.    100 100  )3(  ב"ארה     
GAZIT S.A. INC.      100 100  )3(  ב"ארה     

PROMED PROPERTIES INC.    100 100  )3(  ט9   ב"ארה'  
GAZIT SENIOR CARE INC.    100 100  )3(  ח9   ב"ארה'  

GAZIT 2003 INC.      100 100  )2(  קנדה     
GAZIT CANADA INC.      100 100  )4(  קנדה   

GAZIT AMERICA INC.      100 100  )3(  קנדה   
FICUS INC.      100 100  )3(   ב"ארה     

SILVER MAPLE (2001) INC.    100 100  )3(   ב"ארה     
GOLDEN OAK INC.      100 100  )2(  איי קיימן   

HOLLYWOOD PROPERTIES LTD.    100 100  )2(  איי קיימן   
CITYCON OYJ.      49.3 48.8  )2(  ו9  פינלנד'  

GAZIT EUROPE (NETHERLANDS) B.V.    100 100  )2(  הולנד   
GAZIT EUROPE (ASIA) B.V.    100 100  )2(  הולנד   

GAZIT GERMANY BETEILIGUNGS GMBH & CO.KG  100 100  )3(  ט9   גרמניה'  
GAZIT BRAZIL LTDA.       100 100  )3(  ט9   ברזיל'  
GAZIT GAIA LIMITED      100 100  )2(  רזי'האי ג 

GAZIT MIDAS LIMITED     100 100  )2(  רזי'האי ג 
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED    39.8 34.5  )3(  ג9 רזי'האי ג'  

  'ט9   ישראל  )2(  75 82.5  מ"בע) פיתוח(ישראל גזית גלוב
     ישראל  )3(  100 100   מ"בית דרך השלום בע

   ישראל  )2(  100 100  מ"בע) 1992(גזית גלוב החזקות 
   ישראל  )2(  100 100   מ"פיתוח בע.ג.ג

   ישראל  )5(  100 100  מ"אכד בניין והשקעות בע
  'ז9   ישראל  )5(  73.9 73.9   מ"דורי בע. קבוצת א

  
 GAZIT, קבוצת דורי, אכד, גזית פיתוח, ATR ,CTY ,FCR ,EQYהרשימה אינה כוללת חברות מוחזקות של  )1(

GERMANY, GAZIT BRAZIL, PROMED PROPERTIES INC. ו-GAZIT SENIOR CARE INC..  
  .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%הינו  2012בדצמבר  31- ו 2013בדצמבר  31שיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה לימים   *)
  
  

-  - -  -  - -  - - - -  -   
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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

  2013 ,בדצמבר 31  :ח על המצב הכספי"תאריך הדו

  2014, במרס 25  :ח"תאריך הדו
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    רבעוניים כולל רווח חות"דו תמצית: 'א10 תקנה

   . הדירקטוריון  ח"לדו) ג(3.5 סעיף ראו, רבעוני בסיס על 2013 לשנת הכולל הרווח על הדוחות לתמצית

  

    הערך ניירות בתמורת שימוש: 'ג10 תקנה

 26מיום , 2013יוני ב 13מיום , 2013ביוני  5 מיום מדף הצעת ותח"דו פי על החברה שערכה יםהגיוס תמורת
 להקטנת, יםהאמור המדף הצעת ותח"בדו גם שצוין כפי , במלואה שימשה 2013 בדצמבר 25 ומיום 2013באוקטובר 

   . השוטפת ולפעילותה החברה של הקיימות  האשראי במסגרות המנוצלות היתרות

 
    קשורות ובחברות בנות בחברות השקעות רשימת: 11 תקנה

 המצב על ח"הדו לתאריך  נכון הקשורות והחברות הבנות מחברות אחת בכל החברה של ההשקעות רשימת להלן
   : הכספי

סוג נייר הערך וערכו  שם החברה
  הנקוב

ערך בדוחות  כמות מוחזקת
הכספיים 

 (*) )ח"באלפי ש(

שיעור אחזקה 
בהון המניות 

  (%)המונפק 

שיעור אחזקה 
בזכויות 
הצבעה 

ובסמכות 
למנות 

דירקטורים 
(%)  

יר מח
בבורסה 
לתאריך 

ח על "הדו
המצב 
  הכספי

  השקעות בחברות פרטיות המוחזקות על ידי החברה

  -  100  100  37,785  9,999  ח"ש 1מניה   מ"בית דרך השלום בע

) 1992(גלוב החזקות - גזית
  )1( מ"בע

  432  ח"ש 1מניה 
)154,016(  100  100  -  

  1  מניות נדחות

) פיתוח(גזית גלוב ישראל 
  )2( ")גזית פיתוח"(מ "בע

 75( 82.5  620,117  13,357,572  ח"ש 0.1מניה 
  -  75  )בדילול מלא

Golden Oak Inc.  )3(   100  100  -  100  1$מניה  -  

Hollywood Properties Ltd.  )4(  100  100  -  300  1$מניה  -  

 M.G.N (USA) Inc  )5(   100  100  929,252  2,142  1$מניה  -  

Gazit Canada Inc.  )6(    349,587,006 קנדי$ 1מניות בכורה  

5,039,877  

100  100  -  
  1,000  קנדי$ 0.01מניה    

Gazit 2003 Inc. )7(   113,580,904 קנדי$ 1מניות בכורה  
100  100  -  

  100  קנדי$ 1מניה    

Gazit America Inc. ("GAA") 
)8(  

  45,072,964 קנדי$ 1מניות בכורה 
230,455  100  100  -  

  100  קנדי$ 1ות  מני

 Gazit Europe 
 (Netherlands) B.V )9(  

  -  100  100  )35,898(  18,500  אירו 1מניה 

Gazit Europe (Asia) B.V )10(   100  100  146,771  18,000  אירו 1מניה  -  

Gazit Midas Limited )11(   1,000  אירו 1מניה  
1,949,725  

100  100  -  

Gazit Gaia Limited )12(  100  100  1,000  אירו 1 מניה  -  

Gazit Brazil Ltda. )13(  100  100  327,511  -  זכויות השתתפות  -  

  )אשר חלקן מוחזקות על ידי החברות הבנות הפרטיות המפורטות לעיל(השקעות בחברות ציבוריות 

Equity One Inc. ("EQY") )14(   45.2  -  53,187,513  0.01$מניה )40.1 
  22.44$   )15( 44.8  )בדילול מלא

First Capital Realty Inc. 
")FCR("  )16(  )17(  

    קנדי$ 1מניה 
94,253,750  -  45.2 )41.2 

$ 17.71   45.2  )בדילול מלא
  קנדי

 Citycon oyj ")CTY("  )18(   אירו 1.35מניה    
217,574,675  3,037,085  49.3 )48.9 

  אירו 2.56   49.3  )בדילול מלא

Atrium European Real Estate 
Limited ")ATR(")19(    

    אירו 1מניה 
149,325,178  -  39.8 )39.6 

  אירו 4.18  39.8  )בדילול מלא

מ "דורי בע. קבוצת א
  )20( ")דורי.א("

 73.9( 73.9  -  100,094,525  ח"ש 1מניה 
  ח"ש 1.98  73.9  )בדילול מלא
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   . הכספי בהמצ על ח"הדו למועד נכון, החברה של הנפרד הכספי ח"הדו לפי(*)       
   .מ"בע השלום דרך בית מחברת 35% מחזיקה מ"בע) 1992( החזקות גלוב- גזית  )1(
 לה אשר, ")אכד("   מ"בע והשקעות בנין אכד של ההצבעה ומזכויות המניות מהון 100% -ב מחזיקה פיתוח גזית 2011 יוני מחודש החל )2(

 אודות לפרטים. בטבלה בנפרד מוצגות  אינן אשר פרטיות בנות ותחבר פיתוח לגזית, כן כמו. להלן 20 ש"בה כמפורט, דורי.בא החזקות
   . לדוח התקופתי' בפרק א 23.5סעיף  ראה פיתוח לגזית בקשר המניות בעלי הסכם

)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 Senior  Care Inc.   ,Gazit First 

Generation Inc.   ו- Promed properties Inc. , במניות וכן  EQY .    
)6( Gazit Canada Inc  של המניות מהון 33.5% -ב מחזיקה  FCR .   
)7(  Gazit 2003 Inc. מחזיקה)של המניות מהון 11.7% -ב )ביחד עם חברת בת בבעלותה  FCR .   הערך שלGazit 2003  בדוחות הכספיים נכלל

  .Gazit Canadaביתרת הערך של 
)8(  GAA  של המניות מהון 12.14% - 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 לשקעות מאוריציוס תושבת בקרן משקיעה.   
)11( Gazit Midas Limited  של המניות מהון 27.99% -ב מחזיקה  ATR .   
)12( Gazit Gaia Limited  של המניות מהון 11.84% -ב מחזיקה  ATR .   שלהערך Gazit Gaia ביתרת הערך של  נכללהכספיים  בדוחותGazit 

Midas.  
   .בטבלה  בנפרד מוצגות אינן אשר אמריקאית ושותפות פרטיות בנות חברות דרך הינה  Gazit Brazil Limitada  -ב ההחזקה )13(
 אשר פרטיות 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 מיוצגות אינן
   .  הכספיים לדוחות' ד9 באור ראו,  EQY  -ל בקשר ליברטי קבוצת ובין החברה בין המניות בעלי הסכם לעניין )15(
 אשר פרטיות בנות חברות  FCR  - ל. Gazit Canada Investment Inc-ו .Gazit Canada Inc. , Gazit 2003 Inc  אמצעותב הינה  FCR  -ב ההחזקה )16(

   . בטבלה בנפרד מיוצגות  אינן
   .הכספיים לדוחות' א26 באור ראו,  FCR - ל בקשר חץ לאלוני החברה בין מניות בעלי הסכם לעניין )17(
   .בטבלה בנפרד מיוצגות אינן אשר פרטיות בנות חברות  CTY -ל .במישרין הינה  CTY  במניות ההחזקה )18(
מוצגות  שאינן פרטיות חברות  ATR-ל  .הכספיים לדוחות' א26 באור ראו,  ATR - ל בקשר  CPI  ובין החברה בין המניות בעלי הסכם לעניין )19(

  .בנפרד בטבלה
 מחזיקה  דורי.א). פיתוח גזית דרך( שלה המניות מהון 82.5%- ב בעקיפין מחזיקה החברה אשר, אכד באמצעות הינה דורי. בא החזקה )20(

 בפולין נוספת ציבורית  בחברה וכן, אביב תל של בבורסה הנסחרת ציבורית חברה, מ"בע בניה דורי של המניות מהון 59.70% - בכ
) Ronson Europe NV  .(בטבלה בנפרד מיוצגות אינן אשר פרטיות בנות חברות דורי. לא, כן כמו.   
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   : שלה וקשורות בנות לחברות החברה והלוואות חוב אגרות יתרת פירוט להלן
יתרה מדווחת ליום   שיעור הריבית  בסיס הצמדה  החברה

 2013בדצמבר  31
  )ח"באלפי ש(

  פדיוןשנות  

 M.G.N (USA) Inc.    
  2016  1,866,059  2%+ליבור  ב"דולר ארה

  וחברות בנות בבעלותה המלאה

 Gazit South America LP    4,123  10%  ריאל ברזילאי  (*)  

Gazit 2003 Inc.     2016  12,381  2.5%+ליבור  דולר קנדי  

Gazit Midas Limited    2016  1,250,121  5%+יורובור   אירו  

 Gazit Europe (Netherlands) B.V   2016  773,059  3.6%+יורובור  אירו  

  763,643  6.674%-4%  מדד (**) מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל 

  32,188   2.5%+יורובור   אירו        2014-2016

  49,129  6.40%  אירו      

  2014-2019  865,305  7.17%-6.97%  מדד      

  2014  24,025  1.6%+פריים  שקלי      

  (*)  78,812  3.80%  שקלי  גלוב פיתוח.ג

Gazit Gaia Limited    2016  572,693  5%+יורובור  אירו  

  (*)  159,811  3.80%  שקלי  מ"בע) 1992( גזית גלוב החזקות

Gazit Asia    2016  158,160  4.9%+ליבור  דולר  

   . בכפוף לאפשרות סיומן בהתאם לתנאי ההסכמים בגינן, ההלוואות מתחדשות מעת לעת באופן אוטומטי  (*)   

  ח מהיתרה המופיעה בטבלה"ש מיליון 250מ "בע) פיתוח(לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי פרעה גזית גלוב ישראל   (**) 

 
    (*) שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות: 12תקנה 

                      
תאריך 
  השינוי

כ ערך "סהסוג נייר הערך  שם החברה  מהות השינוי
  נקוב

אלפי (עלות 
  )ח"ש

עלות ממוצעת 
  ליחידה 

  €  4.30   416,885   20,416,463  להמניה רגי  Atrium Europen  רכישת מניות מחוץ לבורסה  08/13

   18.87CAD   8,259   118,974  מניה רגילה  First Capital Realty Inc.  רכישת מניות בבורסה  03/13

מימוש אופציות כנגד המרת   08/13
  ח "ש 44.01   213,782   4,857,572  מניה רגילה  גזית פיתוח  חוב

   1.00CAD   306,003   86,300,000  המנית בכור  Gazit Canada  הנפקת מניות בכורה  06/13

  CAD 1.00   231,221  )67,386,829(  מנית בכורה  Gazit Canada  פדיון מניות בכורה  10/13

  €  1.75   471,983   56,069,867  מניה רגילה  Citycon Oyj.  השתתפות בהנפקת זכויות  03/13

  €  2.35   24,677   2,069,525  מניה רגילה  Citycon Oyj.  רכישת מניות בבורסה  03/13

  . ח"לא כולל השקעות זניחות בהקמת חברות בנות לא פעילות בתקופת הדו  (*)
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   הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות מהן : 13תקנה 
וכן  2013לשנת , החברה להלן פירוט הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של כל חברה בת או חברה קשורה של 

   ): ח''ש באלפי (דמי ניהול וריבית , מאותן חברות מדיבידנד הכנסות החברה
                       

) הפסד(רווח    שם החברה
  )ח"באלפי ש(  

) הפסד(רווח 
כולל אחר  

  )ח"באלפי ש(  

כ רווח "סה
  דמי ניהול  דיבידנד כולל) הפסד(  

הכנסות  
) הוצאות(

  ריבית

MGN (USA) Inc. )1(   230,963   31,392   262,354   -   571   24,996   

.Gazit Canada Inc )2(   
304,672   143   304,815   

-   -   1,002   

Gazit 2003 Inc. )2(   -   -   -  

.Gazit America Inc   92,275   34,245   126,521   -   -   -   

   7,810   -   -  )13,823(   -  )13,823(   מ"בע) 1992(  גלוב החזקות - גזית

  )477(   156   -   3,338   -   3,338   מ"בית דרך השלום בע

   135,592   -   -  )5,545(  )11,640(   6,095  )3( מ"בע) פיתוח(  גזית גלוב ישראל 

   3,104   -   -   -   -   -   מ"ג פיתוח בע.ג

Citycon oyj   220,734   89,660   310,395   112,921   -   -   

Gazit (Netherlands) Europe B.V.)4(  )19,594(  6,988   )12,606(  -   -   13,826   

Gazit (Asia) Europe B.V.   )8,873(  4,006   )4,867(  -   -   8,785   

  Gazit Brazil Ltda)5(  )62,009(  )8,353(  )70,361(  -   -   )4,263(  

Gazit Midas Ltd)6(  
181,708   )13,778(  167,930   

-   -   68,516   

Gazit Gaia Ltd)6(  -   -   31,138   

                       
 MGN 1995 Inc.  ,Gazit Group USA  ,MGN (America) Inc., .Gazit Europe Inc ,Gazit Senior  כוללות את תוצאות   .MGN (USA) Incתוצאות   )1(

.Care Inc ו -Promed Properties Inc. .   
  ..Gazit 2003 Incכולל את תוצאותיה של  Gazit Canada Inc. הרווח של   )2(

   .דורי . לרבות בגין החזקתה בא, גם את פעילות אכד מייצג  )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 Ltd כולל את תוצאותיה של Gazit Midas Ltdהרווח של   )6(

 
  בבורסה מסחר: 20 תקנה

   :כדלקמן החברה של ערך ניירות למסחר נרשמו ח"הדו בשנת

ביוני  13הצעת מדף מיום  ח"שהונפקו על פי דו ,.נ.ח ע"ש 1בנות , מניות רגילות של החברה 10,439,020  .א
2013 .  

) סחירים לא( אופציה כתבי ממימוש כתוצאה שהונפקו ,.נ.ח ע"ש 1בנות , החברה של רגילות מניות 104,242  .ב
  ודירקטורים  עובדים של 

וכן  2013בדצמבר  25ח הצעת מדף מיום "שהונפקו על פי דו, )'סדרה יא(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 307,564,000   .ג
  . 2013ביוני  5ח הצעת מדף מיום "שהונפקו על פי דו, )'סדרה יא(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 730,884,000

  . 2013באוקטובר  26ח הצעת מדף מיום "שהונפקו על פי דו, )'סדרה יב(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 451,379,000   .ד

 חוב אגרות של מהמסחר מחיקה לגבי. בבורסה החברה של הערך בניירות מסחר הפסקת חלה לא 2013 בשנת
   . להלן 29 לתקנה) ד( סעיף אור, החברה ידי על עצמית  רכישה עקב
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  בכירה משרה ולנושאי נייןע לבעלי תגמולים: 21 תקנה

 נושאי מבין ביותר  הגבוהים התגמולים בעלי מחמשת אחד לכל 2013 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  ול 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

  12,892  -  -  5,481  2,904  4,507  -  מלאה  EQYל "מנכ פרי אולסון'ג

ר "יו  חיים כצמן
  )2(12,547  -  -  7,331  -  5,216   )1( -  מלאה  הדירקטוריון

  9,118  -  -  3,777  1,966  3,375  -  מלאה  EQYנשיא  תומס קפוטו

  רחל לווין 
לית "מנכ

  ודירקטורית 
   ATR - ב

  7,132      1,606  )3(1,799  3,727   -  מלאה

  דורי סגל
ר "סגן פעיל ליו

דירקטוריון ה
  FCRל "ומנכ

  )5( 7,046  215  -  2,532  1,668  2,631  )4(0.41%  מלאה

  4,248  -  -  1,323  )6(480  2,445  0.01%  מלאה  ל"מנכ אהרון סופר

  גיל קוטלר
ל "משנה למנכ

ומנהל כספים 
  ראשי

  3,687  -  -  1,464  -  2,223  0.01%  מלאה

  ערן בלן
משנה לשעבר 
יועץ ול "למנכ

  משפטי ראשי
  3,336  -  -  1,414  -  1,922  0.00%  מלאה

אריה 
  מינטקביץ

ר "מ יו"מ
  הדירקטוריון

חצי 
  2,558  -  -  612  )7(500  1,446  0.03%  משרה

  431  -  -  -  -  431  -  -  צ"דח יאיר אורגלר

  264  -  -  -  -  264  -  -  דירקטור גרי אפשטיין

- נדין בודו
  413  -  -  -  -  413  -  -  צ"דחלשעבר   טרכטנברג

  437  -  -  -  -  437  0.04%  -  דירקטור חיים בן דור

  268  -  -  -  -  268  -  -  צ"דח  רוני בר און

דאגלס 
  257  -  -  -  -  257  -  -  דירקטור  ססלר

  408  -  -  -  -  408  -  -  דירקטור  שי פלפל

  420  -  -  -  -  420  -  -  צ"דח  נגה קנז

  
, השליטה בחברה בעלת , .קות אינקלתיאור החזקותיו של מר כצמן בנורסטאר החז. מתייחס להחזקותיו של מר כצמן בחברה במישרין )1(

   .להלן 24ראו תקנה 

חברה   , ATR  - מ שקיבל מר כצמןגמול את מלוא ההסכומים המפורטים לעיל כוללים . לא קיבל מר כצמן גמול מהחברה 2013בגין שנת  )2(
  .ATRכפי שמופיע בדוחותיה הכספיים של , בשליטה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני

טרם פרסמה את סכום  ATRח "נכון למועד פרסום הדו. לווין על פי הסכם העסקה עמה' ולל את המענק המובטח לגבסכום המענק כ )3(
  .לווין' המענק השנתי לו זכאית הגב

, השליטה בחברה בעלת , .לתיאור החזקותיו של מר סגל בנורסטאר החזקות אינק. מתייחס להחזקותיו של מר סגל בחברה במישרין )4(
   .להלן 24ראו תקנה תקנה 

   . לא קיבל מר סגל גמול מהחברה 2013בגין שנת   )5(

 2012מתוך מענק לשנת (על פי שיקול דעת דירקטוריון החברה  2012סכום המענק הינו בגין חלק המענק שאושר למר סופר בגין שנת  )6(
   . 2013ש מאי ואשר הוענק למר סופר לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה בחוד, )ח"אלפי ש 1,600בסך של 

של מר מינטקביץ  בגין שירותיו  2013 מאימענק שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה בחודש ה הינו סכוםהסכום המפורט לעיל   )7(
   .2012בשנת 
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  כללי -נתונים נוספים והסברים לטבלה    .א

צגתה של ה  על אף. בהתאם לעניין, סכומי התגמול הינם במונחי עלות לחברה או לחברה מאוחדת  .1
 ATR   הסכומים המשולמים על ידי , בשיטת השווי המאזני ATR   המשרה המפורטים בטבלה לנושאי ,

   .ATR -ולא בהתאם לשיעור ההחזקה של החברה ב ,בטבלה לעילבמלואם נכללים 

   .סכומי השכר כוללים את עלות הרכיבים הנלווים לשכר  .2

   .ח"פרסום הדו שיעורי ההחזקה הכלולים בטבלה הנם סמוך למועד  .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
בגין כהונתו   EQY  -אליות מזכויות סוצי וכן   CTY ר דירקטוריון "בגין כהונתו כיו  CTY  -גמול דירקטורים מ

   . בסכום זניח  EQY ר דירקטוריון "כיו

החברה בשנת  מורכב מהעלות שנרשמה בדוחות הכספיים של " תשלום מבוסס מניות"הסכום תחת   .2
   : בגין 2013

   ; 2010ובשנת  2007בשנת   EQY מניות חסומות שהוקצו למר כצמן על ידי   .2.1

    ;2013 – 2010בשנים   FCR ל ידי מניות חסומות שהוקצו למר כצמן ע  .2.2

  .2013 - 2012בשנים  ATRכתבי אופציה שהוקצו למר כצמן על ידי  .2.3

אשר חלק מהעלות  אלו , קרי(ל "להלן פירוט תנאי הקצאות המניות החסומות הנ 4.2-ו 3.2ראו בסעיף 
   ).2013בגינן נרשמה בדוחות הכספיים לשנת 

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  31ם וסיומה ביו

יחודש , בתום תקופתו, פי הוראות ההסכם על ). 2006זה החליף הסכם קודם בין הצדדים משנת 
יום לפני  90אם כן יודיע אחד הצדדים אחרת לפחות  אלא , ההסכם באופן אוטומטי מידי שנה

מר כצמן יהיה זכאי למענק שנתי אשר ייקבע לפי שיקול דעת  , י ההסכםעל פ. מועד החידוש
בנוסף קובע ההסכם הוראות ביחס להחזר הוצאות בקשר למילוי .  EQY ועדת התגמול של 

בין  תוך הבחנה , או על ידי מר כצמן  EQY ההסכם קובע הוראות בנוגע לסיומו על ידי  . תפקידו
את הסכומים  במסגרת זו קובע ההסכם . יום שאינו בשל עילהלבין ס)  cause (סיום בשל עילה 

האצה של כל    הוצאות וכן הכוללים החזר , להם יהיה זכאי מר כצמן בעת סיום ההסכם כאמור
שהיו מיועדים להבשלה בתקופה   EQY תקופות ההבשלה של כתבי אופציה ומניות חסומות של 

הזכות   EQY - ל, כמו כן). סיום ההסכם לנסיבות בהתאם (של עד שנה ממועד סיום ההסכם 
שיבשילו בשל סיום ההסכם ולהעניק למר כצמן גמול כספי  לפדות את המניות החסומות 

  . המניות שייפדו בהתאם לשווי , במקומן

בשנת  את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .3.2
למר כצמן   EQY מניות חסומות אשר הוקצו על ידי בגין , ח בדוחות הכספיים של החברה"הדו

ואשר תנאי ההבשלה  2007  מניות חסומות שהוקצו למר כצמן בשנת  i  (31,250 : (כמפורט להלן
 300,000מתוך כמות של ( 2010  שלהן עודכנו במסגרת הסכם העסקה בין הצדדים משנת 

- יר למניה ליום ההקצאה של כפי מח על , )מניות חסומות שהוקצו למר כצמן באותו המועד
במקום ביום ( 2014ועד דצמבר  2011מפברואר  אשר יבשילו במנות חודשיות החל , דולר 26.61

הוקצו למר כצמן , 2010בחודש אוגוסט )  ii (; )הקצאתן כפי שנקבע במועד , 2010בדצמבר  31
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  2011מניות יבשילו בכל יום ראשון לחודש החל מחודש פברואר  

שום תציע לר  EQY במקרה בו במהלך תקופת ההסכם . 2014בדצמבר  31מניות יבשילו ביום 
לרשום למסחר ניירות ערך של  תינתן למר כצמן במועד זה אפשרות , ניירות ערך שלה למסחר

 EQY   וניירות הערך שיתקבלו ממימושם לרבות כתבי אופציה (המוחזקים על ידו.(  

   .ב"דולר ארה 21.28 - הנו כ, ח זה"בסמוך למועד פרסום דו  EQY מחיר מנית 
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     FCR -בפירוט בדבר התגמול של מר כצמן   .4

בחודש  ואשר תוקן  2001בהסכם שתוקפו מחודש אוקטובר   FCR מר כצמן התקשר עם  .4.1
הוא זכאי ,  FCR דירקטוריון  ר "על פיו כל עוד הוא מכהן כיו, 2013ובחודש מרס  2007ספטמבר 

חסומות המירות  אלפי דולר קנדי וכן הקצאה שנתית של יחידות מניה  500 בסך לתגמול שנתי
החסומות שתוקצה למר  כאשר כמות היחידות , אלפי דולר קנדי 500בשווי של   FCR למניות 

עד (  FCR המניות החסומות של  כצמן תחושב מידי שנה במועד הענקתם בהתאם לתוכנית 
אלף יחידות  28.8כצמן להקצאה שנתית של  היה זכאי מר  2013לתיקון ההסכם בחודש מרס 

כי במקרה של סיום ההסכם עקב ,  FCR קובע ההסכם עם  עוד     ). FCR חסומות המירות למניות 
יהיה מר כצמן זכאי לתשלום , חודשים ממועד שינוי השליטה 24בתוך    FCR -שינוי השליטה ב

כל כתבי האופציה אשר יהיו בבעלותו באותה עת יהיו , מהתגמול השנתי 2.99  בגובה של פי 
מות אשר תהיינה בבעלותו באותה עת תשתחררנה וכל המניות החסו, למימוש מיידי ניתנים 

   .ממגבלות החסימה באופן מיידי 

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 , בדוחות הכספיים של החברה

הוקצו למר   2010בחודש מרס )  i : ( להלן ת הבשלה שונות כמפורט במועדים שונים ולתקופו
על פי מחיר   FCR מניות   17,600 -יחידות חסומות הניתנות להמרה ל 11,000, ללא תמורה, כצמן

, הוקצו למר כצמן 2011בחודש מרס  )  ii(; דולר קנדי 13.79ממוצע למניה ליום ההקצאה של 
על פי מחיר ממוצע   FCR מניות  32,250 - להמרה ל ומות הניתנות יחידות חס 32,250, ללא תמורה

 14,164הוקצו למר כצמן  2012בחודש אפריל )  iii (; דולר קנדי  15.82למניה ליום ההקצאה של 
על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של   FCR מניות  14,164 -להמרה ל הניתנות חסומות יחידות 

יחידות חסומות הניתנות  26,283הוקצו למר כצמן  2013מרס  בחודש) iv(; קנדי דולר  17.65
בכל . דולר קנדי 19.04על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של  FCRמניות  26,283 - להמרה ל

אשר בסיומה (ההבשלה  תקופת , ) iv ( - ו)  i (הנוגע ליחידות החסומות האמורות בפסקאות משנה 
  FCR - ול, השלישית ממועד ההענקה שנה הקלנדרית בדצמבר של ה 15הינה ביום ) ניתן להמירן

בתום   FCR בהתאם למחיר הבורסה של מניות  , הזכות לפדות את היחידות החסומות במזומן
אך ) בדרך של קבלת יחידות חסומות נוספות(דיבידנד  היחידות החסומות צוברות . התקופה

יחידות חסומות  19,718מר כצמן הוקצו ל 2014בחודש מרס , כמו כן. אינן בעלות זכות הצבעה
דולר קנדי  17.75על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של   FCRמניות  19,718 -הניתנות להמרה ל

  ). אשר אינן נכללות בטבלה לעיל(

   .דולר קנדי 17.66- 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, 2009מרס בחודש  .5.1
כצמן לקבוצת  על פיו מעניק מר , 2010אשר תוקן בחודש אוגוסט , בהסכם,  ATR המלאה של 

 ATR  כאשר , 2008באוגוסט   1תקופת הסכם הייעוץ נקבעה לשנה אחת החל מיום . שירותי ייעוץ
אלא אם אחד הצדדים , אחת תקופות נוספות בנות שנה אחת כל בסיומה מתחדש ההסכם ל

. לפני תום התקופה הרלבנטית חודשים  3יודיע על רצונו שלא לחדש את ההסכם לפחות 
, כמו כן. אלפי אירו 550בסכום של   שנתיתבתמורה לשירותי הייעוץ זכאי מר כצמן לתמורה 

כצמן אינו זכאי לשכר  מר (שירותים זכאי מר כצמן להחזר הוצאות שהוציא בקשר עם מתן ה
  ).  ATR  -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( :להלןלמר כצמן כמפורט   ATR אשר הוקצו על ידי  אופציה
, אירו למניה 3.63בסך במחיר מימוש  2012בחודש אוגוסט  הוקצו למר כצמןאשר    ATR למניות 

 ATRאלפי כתבי אופציה למניות  200) ב(; אשר יבשילו בחלוף שלוש שנים ממועד הענקתם
בשווי כולל , רו למניהאי 4.38במחיר מימוש בסך  2013אשר הוקצו למר כצמן בחודש נובמבר 

לפרק  9.9.2כמפורט בסעיף ( 2013משנת  ATRמכוח תוכנית האופציות של , אלפי אירו 150של 
   ).תיאור עסקי החברה

   .אירו 3.95- כ הנו, זה ח"דו פרסום למועד בסמוך  ATR  מנית מחיר                
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      CTY - פירוט בדבר גמול דירקטורים של מר כצמן מ  .6

הדירקטוריון של  ר "מונה כיו 2010ובחודש יוני   CTY - מונה מר כצמן כדירקטור ב, 2010אי בחודש מ
 CTY  .ר "בגין כהונתו כיו CTY   וכן עד , אלפי אירו  165 זכאי מר כצמן לגמול שנתי בסך, 2013בשנת

מר  2013החל מחודש מרס ( אירו לישיבה 700עד  500לגמול ישיבה בסך היה זכאי  2013לחודש מרס 
  . אלפי אירו 170.2כולל בסך  קיבל מר כצמן גמול  2013בגין שנת . )כצמן אינו זכאי לגמול ישיבה

הוא מכהן  מר כצמן זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות שלה בהן , כמו כן  .7
   .האמורות בהתאם להסדרים החלים על יתר חברי הדירקטוריון בחברות , כדירקטור

  סגל מר דורי , ר הדירקטוריון"פרטים לגבי הסגן הפעיל ליו -ים נוספים והסברים לטבלה נתונ  .ג

כפי שיפורט (  FCR ל "בגין כהונתו כנשיא ומנכ  FCR  - השכר הנקוב בטבלה הנו שכר שקיבל מר סגל מ .1
   ).להלן

נת החברה בש מורכב מהעלות שנרשמה בדוחות הכספיים של " תשלום מבוסס מניות"הסכום תחת   .2
   : בגין 2013

   ;2013 עד 2010בשנים   FCR כתבי אופציה שהוקצו למר סגל על ידי   .2.1

   ;2013 -ו 2011, 2010בשנים   FCR מניות חסומות שהוקצו למר סגל על ידי   .2.2

כהונתו  כגמול בגין , 2013עד  2011בשנים   EQY מניות חסומות שהוקצו למר סגל על ידי   .2.3
   . EQY כדירקטור ב 

אלו אשר , קרי(  המניות החסומות , להלן פירוט תנאי הקצאות כתבי האופציה 5.2 -ו 4.2ים ראו בסעיפ
   ).2013בדוחות הכספיים לשנת  חלק מהעלות בגינן נרשמה 

  ).ב"ארה אלפי דולר  59.5 - כ(  EQY  -הנו גמול דירקטורים במזומן מ" אחר"התגמול תחת   .3

בת בבעלותה  אך הסכם העסקה בינו ובין חברה , ברהר דירקטוריון הח"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

 2001אוקטובר  התקשר עמה בהסכם העסקה מחודש ,  FCR - ל ב"המכהן כנשיא ומנכ, מר סגל .4.1
הוא היה זכאי לתגמול  2013  פיו בשנת - על, )2010עודכן מעת לעת ולאחרונה בחודש יולי אשר (

 2013נכון לשנת . בקשר למילוי תפקידו אלפי דולר קנדי וכן להחזר הוצאות  715שנתי בסך 
ההסכם הינו . אלפי דולר קנדי 750- בכ, עלויות נלוות כולל , הסתכמה עלות שכרו של מר סגל

מר סגל זכאי גם למענקים שנתיים וכן להשתתפות , ההסכם פי -על. צובהלתקופה בלתי ק
הוענק למר סגל מענק  2013בגין שנת . לרבות תגמול בניירות ערך,  FCR בתוכניות תגמול של 

הנקבע בהתבסס על פרמטרים ויעדים מוגדרים שנקבעו על , אלפי דולר קנדי 475שנתי בסך 
וביצוע פעילות  גידול ביעילות , מינוף ומדיניות המימון,  AFFO  - ו  FFO כגון צמיחה ב ,  FCR ידי  

הסכם ההעסקה של מר  . FCR ובחלקו בשיקול דעת ועדת התגמול של דירקטוריון , השקעה
כאשר , מר סגל בעת סיום ההסכם מתייחס גם לסכומים השונים להם יהיה זכאי   FCR סגל עם 

, "ללא עילה"או " בגין עילה"פיטורין (ההסכם  ם הסכומים הללו משתנים בהתאם לנסיבות סיו
 2.99ומגיעים עד שיעור מקסימלי של פי )  FCR - שליטה ב והתפטרות בשל שינוי , התפטרות

וכל תגמול מבוסס מניות אשר יהיו , )לרבות תגמול בניירות ערך(  מהתגמול השנתי הכולל 
   .יהיו ניתנים למימוש מיידי בבעלותו באותה עת 

בשנת  את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , דלעיל כוללתהטבלה  .4.2
, חסומות שלה ומניות   FCR בגין כתבי אופציה למניות , ח בדוחות הכספיים של החברה"הדו

)  i: ( שונות כמפורט להלן תקופות הבשלה למר סגל במועדים שונים ול  FCR אשר הוקצו על ידי 
אלפי  124 - למימוש לכ הניתנים (אלף כתבי אופציה  77.6 -ר סגל כהוקצו למ 2010בחודש מרס 

. 2020ניתנים למימוש עד לחודש מרס  ה, דולר קנדי למניה 13.91במחיר מימוש של )  FCR מניות 
השווי הכלכלי למועד ההקצאה של . שווים מידי שנה כתבי האופציה מבשילים בשלושה חלקים 

 2011  בחודש מרס )  ii (; דולר קנדי 1.34- דל הבינומי הינו ככל אחד מכתבי האופציה על פי המו
במחיר מימוש   FCR מניות  180,000 -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 180,000הוקצו למר סגל 

כתבי האופציה יבשילו . 2021  והם ניתנים למימוש עד לחודש מרס , דולר קנדי למניה 15.7של 
אחד מכתבי האופציה שהוקצו על פי  ועד ההקצאה של כל השווי הכלכלי למ. שנים 5על פני 

כתבי  100,000הוקצו למר סגל  2012בחודש אפריל ) ii i (; קנדי דולר  1.65-המודל הבינומי הינו כ
והם , דולר קנדי למניה 17.9במחיר מימוש של   FCR מניות  100,000 - למימוש ל אופציה הניתנים 
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השווי הכלכלי  . שנים 5כתבי האופציה יבשילו על פני . 2022ניתנים למימוש עד לחודש אפריל  
 ;דולר קנדי 1.51- פי המודל הבינומי הינו כ למועד ההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה על 

)iv ( אלפי  130 - אלפי כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 130הוקצו למר סגל  2013בחודש מרס
כתבי האופציה יבשילו על פני חמש . די למניהדולר קנ 18.97במחיר מימוש של  FCRמניות 
השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה על פי המודל הבינומי הינו . שנים
הוקצו למר ,  FCR אלף מניות  45-הניתנות להמרה ל יחידות חסומות  28.1 -כ)  v (; דולר קנדי 1.19

דולר  13.79 - למניה ליום ההקצאה של כפי מחיר ממוצע  על , 2010סגל ללא תמורה בשנת 
הוקצו למר סגל ללא ,  FCR אלף מניות  45-חסומות הניתנות להמרה ל אלף יחידות  vi  (45 (; קנדי

אלף  vii (36(; דולר קנדי 15.82 -על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של כ, 2011  תמורה בשנת 
הוקצו למר סגל ללא תמורה בחודש  ,FCRאלף מניות  36 -יחידות חסומות הניתנות להמרה ל

החסומות  בכל הנוגע ליחידות . דולר קנדי 19.04 - על פי מחיר ליום ההקצאה של כ, 2013מרס 
הינה ) ניתן להמירן אשר בסיומה (תקופת ההבשלה , ) vii (עד )  v (האמורות בפסקאות משנה 

הזכות לפדות את   FCR -ול, ההענקה בדצמבר של השנה הקלנדרית השלישית ממועד  15ביום 
היחידות . בתום התקופה  FCR הבורסה של מניות  בהתאם למחיר , היחידות החסומות במזומן

אך אינן בעלות זכות ) של קבלת יחידות חסומות נוספות בדרך (החסומות צוברות דיבידנד 
- וש לכתבי אופציה הניתנים למימ 65,000הוקצו למר סגל  2014בחודש מרס , כמו כן  . הצבעה
יחידות חסומות הניתנות  25,000וכן , דולר קנדי 17.77במחיר מימוש של  FCRמניות  65,000

אשר , דולר קנדי 17.75על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של  FCRמניות  25,000 - להמרה ל
  .אינן נכללות בטבלה לעיל

     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 22.53לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של  –מניות חסומות  3,500 – 2014

לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של  –מניות חסומות  3,300 – 2013לשנת  ;)אינן נכללות בטבלה לעיל
 17.13  לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של  –מניות חסומות  3,300 – 2012לשנת ; דולר למניה 20.98

 18.42ההקצאה של  חלקן לפי מחיר למניה ליום  -מניות חסומות 3,300 -  2011לשנת ; דולר למניה
במסגרת תוכנית תגמול כללית לחברי  וזאת , דולר למניה 18.33דולר למניה וחלקן לפי מחיר של 

זכאי לקבל עם מינויו ומידי שנה מניות   EQY - אינו עובד ב לפיה כל דירקטור אשר ,  EQY דירקטוריון 
 59.5-גמול דירקטורים במזומן בסך של כ 2013בגין שנת   EQY  -קיבל מר סגל מ כמו כן . חסומות שלה

   .ב"אלפי דולר ארה 

הוא מכהן  שלה בהן  מר סגל זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות, 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  אי התקשרו החברה ומר סופר בהסכם העסקה להסדרת תנ 2013ספטמבר בחודש  .1.1
אשר החליף הסכם קודם בין הצדדים מחודש , של מר סופר כמנהלה הכללי של החברה

ל החברה "קודם למינויו כמנכ() בהתאמה" ההסכם הקודם" -ו" ההסכם החדש(" 2009דצמבר 
וסמוך  , ל חברה זרה בבעלותה המלאה של החברה"ל החברה וכמנכ"כיהן מר סופר כסמנכ 

 הסכם העסקה על פי ). ל החברה"מש מר סופר כממלא מקום מנכל שי"לפני מינויו כמנכ
ומעודכן אחת לשנה  ,)ברוטו(ח "שאלפי  160 שכרו החודשי של מר סופר עומד על החדש

על פי ( 2013קלנדרית בגובה העלייה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד חודש נובמבר 
ועודכן אחת  ) ברוטו(ח "אלפי ש 125ההסכם הקודם עמד שכרו החודשי של מר סופר על 
עמד  2013 באוקטובר  31נכון ליום  ;לרבעון בהתאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן

עמדה עלות שכרו  2013בגין שנת  ).ח"אלפי ש 136 -על כ, שכרו החודשי ברוטו של מר סופר
ם זכאי מר סופר לתנאי, בנוסף .ח"אלפי ש 2,445על ) כולל הוצאות נלוות(של מר סופר 

כולל הפרשה בגין אובדן כושר ( לרבות ביטוח מנהלים, מקובלים סוציאליים ותנאים נלווים 
 השימוש בגין המס הטבת של מלא וגילום אחזקה הוצאות כולל( רכב ,קרן השתלמות, )עבודה
 )מכך הנובעת המס הטבת גילום כולל( ביתי ואינטרנט טלפון וקו סלולארי טלפון ,)ברכב
 והבראה מחלה דמיוכן , ה שנתייםחופש ימי Per Diem(; 26( ל"בחו שהיה ןבגי הוצאות תשלום

 השנתיהבסיסי משכרו  100%זכאי מר סופר למענק שנתי בסכום השווה לעד , כן כמו  . דין פ"ע
בהתאם , אשר יחושב על פי עמידה ביעדים מדידים שנקבעו לחברה, בגין השנה הרלבנטית
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סולו (יחס המינוף , למניה) NAV(שווי נכסי נקי , מניהל FFO(למדיניות התגמול של החברה 
בהתאם , )ויעד הוצאות הנהלה וכלליות, ביצועי מניית החברה מול מדדים רלבנטיים, )ומאוחד

וכן על פי שיקול דעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה , למשקלות שנקבעו ביחס לכל יעד
 בתוך המובנה הדעת שיקול כולל( אמורכ הדעת ששיקול ובלבד, ביחס לביצועיו של מר סופר

תקופת , החדש על פי הסכם העסקה. מסך המענק השנתי 20%לה על יע לא) החברה יעדי
כאשר לכל אחד , 2013 בנובמבר 1שנים בתוקף החל מיום  3 - מר סופר הינה ל העסקתו של 

רה של במק . ימים מראש 180מהצדדים זכות להביא את ההסכם לסיום בכל עת בהודעה של  
למעט במקרה (לפני תום תקופת ההסכם  סיום העסקתו של מר סופר בחברה ביוזמת החברה 

וכן במקרה של התפטרות בנסיבות בהן רואים על פי דין את  ")בגין עילה"פיטורין  של 
יהא מר סופר זכאי לתנאים , ההתפטרות כפיטורין או במקרה של פטירה או אובדן כושר עבודה

ימים במהלכה זכאי מר סופר לקבל את מלוא השכר  180  מוקדמת של הודעה . א: הבאים
 וההטבותסכום כולל השווה לשכרו המלא  . ב; מכוח הסכם העסקה והתנאים הנלווים לו

בתוספת הנמוך , נוספים חודשים 6בגין  ת המגיעים לו מכח הסכם העסקהנלווה ותסוציאליה
פים או בגין התקופה שנותרה עד לסיום נוס חודשים  12בגין  הבסיסי שכרו החודשי מבין

-ו; בה נסתיימה העסקתובגין השנה מר סופר השנתי לו זכאי  מהמענקחלק יחסי . ג; ההסכם
ראו (אשר הוקצו למר סופר מלוא רכיבי התגמול ההוני בגין  ההבשלההאצה של תקופת  . ד
רנות שנצברו כן יהיה מר סופר זכאי לשחרור הק. הבשלתםואשר טרם הגיע מועד ) להלן 

במקרה של סיום העסקתו של . לחוק פיצויי פיטורין 14בהתאם להסדר הקבוע בסעיף , לזכותו
, זכאי יהא מר סופר חודשים לאחר אירוע של שינוי שליטה בחברה  12מר סופר בתקופה של 

בגין כל  ההבשלהלהאצת תקופת  )חלף התנאים המפורטים לעיל(מיד עם סיום העסקתו 
- וכן למענק השווה ל, הבשלתם אשר טרם הגיע מועד ההוני אשר הוקצו לו ו רכיבי התגמול

" שליטה שינוי ", לצורך סעיף זה. שינוי השליטה בשנה בה הושלם השנתי הבסיס משכר 200%
בעקבותיה יעמדו  אשר , כל מקרה שבו נעשתה עסקת מיזוג או רכישה של החברה: יהווה

במישרין או , )ביצוע העסקה כפי שיהיו סמוך לפני (החזקותיהם של בעלי המניות של החברה 
ר "ומונה לחברה יו מהון המניות של החברה או החברה הקולטת 30%- על פחות מ, בעקיפין

   .נכסיה של החברהכמעט כל מכירת כל או . ב  –או , שאינו חיים כצמן או דורי סגל

מר סופר זכאי  ל החברה יהא"ככל שבתקופת כהונתו כמנכ, על פי הסכם העסקה החדש
תגמול כאמור ישולם , לתגמול כלשהו בגין כהונתו כנושא משרה בחברות בשליטת החברה
  .ישירות לחברה או שישולם למר סופר ויקוזז מהתגמול לו זכאי מהחברה

בשנת  את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .1.2
, ניירות הערך שהוקצו למר סופר על ידי החברה גיןב, ח בדוחות הכספיים של החברה"הדו

לנאמן עבור  2009אשר הוקצו בחודש דצמבר  כתבי אופציה לא סחירים  760,000) א( :כדלקמן
במסגרת אישור , )לפקודת מס הכנסה במסלולי רווח הון  102על פי הוראות סעיף (מר סופר 

וש למניה רגילה אחת של החברה כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימ. הקודםהסכם העסקתו 
ימי המסחר  30- השווה לממוצע מחיר מנית החברה ב, ח למניה"ש 35.67מימוש של  במחיר 

והינו כפוף  מחיר המימוש צמוד למדד המחירים לצרכן . שקדמו למועד הקצאת כתבי האופציה 
תקופת  ).ודיבידנד הנפקת זכויות , לרבות בגין חלוקת מניות הטבה(להתאמות מקובלות 

כתבי . שנה ממועד הענקה החל מחלוף , מנות שוות 4 - של כתבי האופציה נקבעה ב ההבשלה
, התקשרותו של מר סופר עם החברה ימים ממועד סיום  90אופציה אשר לא ימומשו בתוך 

לרבות סיום תקופת (סופר על ידי החברה  במקרה של הפסקת ההתקשרות עם מר . יפקעו
רשאית החברה על פי דין לסיים את ההתקשרות עימו  סיבות בהן שלא בנ, )ההתקשרות עמו

יהיה מר סופר זכאי , )בנסיבות שפורטו בהסכם ההתקשרות עמו או (ללא פיצויי פיטורים 
אשר יהיו ניתנים למימוש , ) Acceleration (ההבשלה של כל כתבי האופציה  להאצת תקופת 

לזכויותיו של (  ועד סיום ההתקשרות עם החברה יום ממ 90מיידי ולא יאוחר מאשר בתום  באופן 
). לעיל 1.1ראו סעיף , שליטה מר סופר להאצת מועדי ההבשלה של כתבי האופציה בעת שינוי 

כתבי . שנים ממועד הענקתם 5  הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום  מועד
למועד אישור ).  Cashless Exercise (נטו  האופציה יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש 

) ב(; ח"ש 13.322 - בהתאם למודל הבינומי הינו כ השווי ההוגן של כל כתב אופציה , ההקצאה
, לנאמן עבור מר סופר 2013נובמבר אשר הוקצו בחודש כתבי אופציה לא סחירים  382,306

למימוש כל אחד מכתבי האופציה ניתן . סופר של מר החדש במסגרת אישור הסכם העסקתו 
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השווה לממוצע מחיר , ח למניה"ש 47.113מימוש של  למניה רגילה אחת של החברה במחיר 
מחיר המימוש צמוד . שקדמו למועד הקצאת כתבי האופציה ימי המסחר  30-מנית החברה ב

, לרבות בגין חלוקת מניות הטבה(והינו כפוף להתאמות מקובלות  למדד המחירים לצרכן 
החל , מנות שוות 3 -של כתבי האופציה נקבעה ב ההבשלהתקופת ). דנדודיבי הנפקת זכויות 

ימים ממועד סיום  90כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך . שנה ממועד הענקה מחלוף 
 מועד .יפקעו, )לרבות במקרה של פיטורין ושל התפטרות( התקשרותו של מר סופר עם החברה 

כתבי האופציה יהיו . שנים ממועד הענקתם 4   הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום
השווי , למועד אישור ההקצאה).  Cashless Exercise (נטו  ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש 

יחידות  42,711) ג(; ח"ש 10.790 -בהתאם למודל הבינומי הינו כ ההוגן של כל כתב אופציה 
אשר הוקצו למר , ת רגילות של החברהמניו 42,711המהוות זכות לקבלת ) RSU(מניה חסומות 

יבשילו בשלוש מנות   RSU's - ה. הסכם העסקתו חידושבמסגרת  2013סופר בחודש נובמבר 
ובלבד שבמועד , שוות במשך תקופה בת שלוש שנים שתחילתה בחלוף שנה ממועד הקצאתן

נקתן למועד הע RSU's -ערכם הכלכלי של ה. ההבשלה יהיה מר סופר מועסק על ידי החברה
זכאי לתגמול כספי  סופריהא מר , במקרה של חלוקת דיבידנד. לכל זכות למניה 48.590הינו 

במועד  הבשילו המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין יחידות המניה החסומות שטרם  
המהוות זכות , )PSU(יחידות מניה חסומות מותנות בביצועים  96,988) ד(; חלוקת הדיבידנד

במסגרת  2013אשר הוקצו גם הן בחודש נובמבר , מניות רגילות של החברה 96,988לקבלת 
יבשילו במנה אחת בחלוף שלוש שנים ממועד  PSU's -ה. חידוש הסכם העסקה עם מר סופר

בכפוף לכך שמר סופר עדיין מועסק בחברה וכן בכפוף לכך שהתשואה הכוללת , הענקתן
לפחות  20%בתקופת שלוש השנים כאמור הינה  של מנית החברה) כולל דיבידנדים שחולקו(

על פי , למועד הענקה, PSU's - שוויים ההוגן של ה. PSU's -ביחס למחיר המניה במועד הענקת ה
  .לכל יחידה 21.265 - הינו כ שולס בלק אנד מודל 

הוקצו למר סופר על פי , לעיל) ד(- )ב(ק "המפורטים בס PSU's - וה, RSU's -ה, כתבי האופציה
 102לפי סעיף ) עם נאמן(במסלול הוני , 2011ית תגמול בניירות ערך של החברה משנת תוכנ

ראו , ההוני התגמוללזכויותיו של מר סופר להאצת מועדי ההבשלה של  . לפקודת מס הכנסה
  .לעיל 1.1סעיף 

ח בדוחות "הדובשנת  את העלות שנרשמה , "מענק"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .1.3
אשר מהווה את חלק מהמענק שהוענק למר , ח"אלפי ש 480סך של  בגין רההכספיים של החב

מתוך מענק בסכום כולל של (על פי שיקול דעת דירקטוריון החברה  2012סופר בגין שנת 
ואשר ניתן למר סופר לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית , )2012ח בגין שנת "אלפי ש 1,600

 2013בגין שנת , ות תוכנית התגמול של החברהבהתאם להורא. 2013של החברה בחודש מאי 
   ).לפרק תיאור עסקי החברה 17לפרטים ראו סעיף (לא הוענק למר סופר מענק שנתי 

   ):מהחברה גמול המקוזז מהתגמול לו זכאי מר סופר (  ATR  - פירוט בדבר התגמול של מר סופר ב  .2

אירו וגמול ישיבה  אלפי  25ים שנתי בסך זכאי מר סופר לגמול דירקטור  ATR - בגין כהונתו כדירקטור ב
. אלפי אירו 32-דירקטורים בסך של כ היה זכאי מר סופר לגמול  2013בגין שנת . אירו 1,000בסך 

מקוזז מהתגמול לו זכאי מר סופר מכוח הסכם ההעסקה  או /לאור זאת שגמול כאמור מועבר לחברה ו
   .כלול בטבלה לעיל הוא אינו , שלו עם החברה

הוא מכהן  מר סופר זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות שלה בהן , ו כןכמ  .3
   .האמורות בהתאם להסדרים החלים על יתר נושאי המשרה בחברות , כנושא משרה

     EQY ל החברה המאוחדת "מנכ, פרי אולסון'פרטים לגבי ג -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ה

כפי שתוקן (  בהסכם העסקה )  Jeffrey Olson (פרי אולסון 'ומר ג  EQY רו התקש 2010בחודש אוגוסט  .1
 1לתקופה שתחילתה ביום  , 2006חלף הסכם בין הצדדים מחודש ספטמבר , )2011בחודש ינואר 

.  EQY אולסון לכהן כמנהלה הכללי של  לפיו ימשיך מר , 2014בדצמבר  31וסיומה ביום  2011בינואר 
אלא אם כן יודיע , ההסכם באופן אוטומטי מידי שנה יחודש , בתום תקופתו, כםעל פי הוראות ההס

הודיע מר אולסון כי  2014במרס  19ביום . חודשים לפני מועד החידוש  6אחד הצדדים אחרת לפחות 
  .2014בדצמבר  31ביום  EQYל "והוא יסיים את תפקידו כמנכ, לא יחדש את הסכם העסקתו

ובגין שנת , ב"אלפי דולר ארה 975 - יפחת מ ר השנתי של מר אולסון לא השכ, על פי ההסכם האמור
מר אולסון , בנוסף. ב"אלפי דולר ארה 1,248- על כ עמדה עלות שכרו בתוספת עלויות נלוות  2013

על פי עמידה ביעדים שייקבעו על   EQY ידי ועדת התגמול של  יהיה זכאי למענק שנתי אשר ייקבע על 
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בכפוף לכך שמר , ואשר לא יעלה על השכר השנתי של מר אולסון, דעתה ל ידה ובהתאם לשיקו
קיבל מר אולסון  2013בגין שנת . עד לתום השנה הקלנדרית הרלבנטית  EQY על ידי  אולסון יועסק 

בקשר  בנוסף קובע ההסכם הוראות ביחס להחזר הוצאות . ב"אלפי דולר ארה 804 -מענק בסך כ 
הבחנה בין סיום בשל  תוך , או על ידי מר אולסון  EQY ות בנוגע לסיומו על ידי למילוי התפקיד וכן הורא

-לסיום ההסכם עקב שינוי שליטה ב וכן תוך התייחסות , לבין סיום שאינו בשל עילה)  cause (עילה 
 EQY  . יהיה זכאי מר אולסון בעת סיום ההסכם כאמור במסגרת זו קובע ההסכם את הסכומים להם ,

סכום השווה למענק השנתי ) א: (עד לכדי, )סיום ההסכם בהתאם לנסיבות (יים להגיע אשר עשו
חודשים ממועד שינוי  12ובמקרה של סיום העסקה בתוך (השנתי  הממוצע בתוספת פעמיים שכרו 

או שכרו של מר אולסון כאמור עד לתום , )פעמים שכרו השנתי 2.90בתוספת   –  EQY  -שליטה ב
ומניות  האצה של כל תקופות ההבשלה של כתבי אופציה ) ב(; )פי הנמוך מביניהםל(ההסכם  תקופת 

מניות ) ג(; )שהוענקו לו אלפי יחידות מניה חסומות  5 - למעט בגין כ(שיהיו בבעלותו   EQY חסומות של 
ביטוח חיים וביטוח רפואי לו ) ד(-ו בכפוף לעמידה ביעדי ההבשלה שלהן, חסומות מותנות בביצועים

הוקצו למר אולסון מניות , כמו כן. ממועד סיום העסקה חודשים  18ני משפחתו לתקופה של ולב
   .להלן  2כמפורט בסעיף , חסומות

ח "הדו את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .2
אשר הוקצו על , שלה ת ומניות חסומו  EQY בגין כתבי אופציה למניות , בדוחות הכספיים של החברה

כתבי אופציה  45,000אולסון  הוקצו למר  2010בחודש מרס )  i : (למר אולסון כמפורט להלן  EQY ידי 
בשילו במנה אחת בחודש מרס האשר  , ב"דולר ארה 18.88במחיר מימוש של   EQY לרכישת מניות 

כתבי האופציה על פי מודל הכלכלי של כל אחד מ השווי . 2023והניתנים למימוש עד לשנת  2013
הוקצו למר אולסון  2006בשנת )  ii (; ב"דולר ארה 3.46- הנו כ בלק אנד שולס נכון למועד ההקצאה 

 - על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של כ, )2008תנאיהן עודכנו בשנת  אשר (מניות חסומות  10,121
; 2014 -ו 2012מבר של כל אחת מהשנים בדצ 31אלו יבשילו בשתי מנות שוות ביום  מניות . דולר 24.95

) iii  (  ההסכם  מניות חסומות בהתאם להוראות  116,482הוקצו למר אולסון  2010בחודש אוגוסט
מניות אלו יבשילו  . דולר 16.72על פי מחיר מניה ליום ההקצאה של , 2010העסקה מחודש אוגוסט 

לתוקף ושתי המנות  סת הסכם העסקה ביום כניהבשילה כאשר הראשונה ) לא שוות(בשלוש מנות 
הוקצו למר אולסון  2010אוגוסט  בחודש ) v i (; 2014-ו 2012בדצמבר של השנים  31הנותרות ביום 

על , 2010העסקה מחודש אוגוסט  בהתאם להוראות הסכם , מותנות ביעדים מניות חסומות 582,412
או שלא ( יבשילו במלואן או רק מחציתן אלו מניות . דולר 16.72-פי מחיר מניה ליום ההקצאה של כ

ביעדי תשואה לבעלי המניות של  בכפוף לעמידה , 2014בדצמבר  31במנה אחת ביום , )יבשילו כלל
 EQY  )תיקבע בהתאם לעמידה ביעדים   או אף אחת מהן מחציתן ,הבשלת מלוא המניות החסומות

   ). אלו

  מר תומס קפוטו,  EQY  פרטים לגבי נשיא -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ו

חלף (העסקה  בהסכם )  Thomas A. Caputo (ומר תומס קפוטו   EQY התקשרו  2011בחודש ינואר  .1
 31וסיומה ביום  2011בפברואר   1לתקופה שתחילתה ביום ) 2008הסכם בין הצדדים מחודש מרס 

, בתום תקופתו, כםעל פי הוראות ההס.  EQY לפיו ימשיך מר קפוטו לכהן כנשיא , 2014בדצמבר 
חודשים  6אלא אם כן יודיע אחד הצדדים אחרת לפחות  , יחודש ההסכם באופן אוטומטי מידי שנה

אלפי דולר  650 -השכר השנתי של מר קפוטו לא יפחת מ, ההסכם האמור על פי . לפני מועד החידוש
. ב"פי דולר ארהאל 935-עמדה עלות שכרו בתוספת עלויות נלוות על כ 2013שנת  ובגין , ב"ארה

עמידה  על פי   EQY מר קפוטו יהיה זכאי למענק שנתי אשר ייקבע על ידי ועדת התגמול של  , בנוסף
 544מענק בסך  קיבל מר קפוטו  2013בגין שנת . ביעדים שייקבעו על ידה ובהתאם לשיקול דעתה

וכן  ולוי תפקידבקשר למי בנוסף קובע ההסכם הוראות ביחס להחזר הוצאות . ב"אלפי דולר ארה
לבין )  cause (הבחנה בין סיום בשל עילה  תוך , או על ידי מר קפוטו  EQY הוראות בנוגע לסיומו על ידי 

במסגרת זו קובע .  EQY -לסיום ההסכם עקב שינוי שליטה ב וכן תוך התייחסות , סיום שאינו בשל עילה
אשר עשויים להגיע , כם כאמוריהיה זכאי מר קפוטו בעת סיום ההס ההסכם את הסכומים להם 

סכום השווה למענק השנתי הממוצע בתוספת ) א: (עד לכדי, )סיום ההסכם בהתאם לנסיבות (
 –  EQY  -חודשים ממועד שינוי שליטה ב 12ובמקרה של סיום העסקה בתוך (השנתי  פעמיים שכרו 

לפי (ההסכם  תקופת  או שכרו של מר קפוטו כאמור עד לתום, )פעמים שכרו השנתי 2.90בתוספת  
שיהיו   EQY חסומות של  האצת תקופות ההבשלה של כתבי אופציה ומניות ) ב(; )הנמוך מביניהם

יום הסכם סתואץ במקרה של  אלפי כתבי אופציה שהבשלתן לא  25 - למעט ביחס ל(בבעלותו 
מידה ביעדי בכפוף לע, מניות חסומות מותנות בביצועים) ג( ;)2014בדצמבר  31העסקה קודם ליום 



  מ"גזית גלוב בע
   פרטים נוספים על החברה

  

309  

  

חודשים ממועד  18וביטוח רפואי לו ולבני משפחתו לתקופה של  ביטוח חיים ) ד(-ו ;ההבשלה שלהן
   .להלן 2כמפורט בסעיף , הוקצו למר קפוטו מניות חסומות , כמו כן. סיום העסקה

ח "הדו את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .2
אשר הוקצו על , שלה ומניות חסומות   EQY בגין כתבי אופציה למניות , כספיים של החברהבדוחות ה

כתבי אופציה  100,000הוקצו למר קפוטו  2009בחודש פברואר )  i : (למר קפוטו כמפורט להלן  EQY ידי 
ע בשילו בארבהאשר , ב למניה"דולר ארה 11.59במחיר מימוש של   EQY מניות  ל הניתנים למימוש

השווי . 2019והניתנים למימוש עד לחודש פברואר  2013ועד פברואר  2010מפברואר  מנות החל 
 0.65-הנו כ הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל בלק אנד שולס נכון למועד ההקצאה  

  EQY לרכישת מניות  כתבי אופציה  100,000הוקצו למר קפוטו  2010בחודש מרס )  ii (; ב"דולר ארה
השווי . 2014עד  2011בין השנים  אשר יבשילו בארבע מנות , ב"דולר ארה 18.88במחיר מימוש של 

 3.52בלק אנד שולס נכון למועד ההקצאה הנו  הכלכלי של של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל 
  EQY ניות כתבי אופציה לרכישת מ 16,500הוקצו למר קפוטו   2010בחודש מרס )  iii (; ב"דולר ארה

והניתנים למימוש  2013בשילו במנה אחת בחודש מרס האשר  ,ב"דולר ארה  19.13במחיר מימוש של 
השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל בלק אנד שולס נכון . 2020מרס  עד לחודש 

כתבי  100,000  וטו הוקצו למר קפ 2011בחודש פברואר ) v i (; ב"דולר ארה 3.55- למועד ההקצאה הנו כ 
יבשילו בארבע מנות החל בין  ב ואשר "דולר ארה 19.07במחיר מימוש של   EQY אופציה לרכישת מניות 

האופציה על פי מודל בלק אנד שולס נכון  השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי . 2015עד  2012השנים 
מניות  69,333הוקצו למר קפוטו  2011  בחודש ינואר )  v (; ב"דולר ארה 3.68-למועד ההקצאה הנו כ

 18.85על פי מחיר מניה ליום ההקצאה של , המועד בהתאם להוראות הסכם העסקה מאותו , חסומות
)  vi (; 2014בדצמבר  31וביום  2012בדצמבר  31ביום , שוות מניות אלו יבשילו בשתי מנות . דולר

, בהתאם להוראות הסכם העסקה, ומותמניות חס 373,333למר קפוטו גם  הוקצו  2011בחודש ינואר 
בדצמבר  31במנה אחת ביום , )או שלא יבשילו כלל( יבשילו במלואן או רק מחציתן אך מניות אלו 

 ,הבשלת מלוא המניות החסומות(  EQY תשואה לבעלי המניות של  בכפוף לעמידה ביעדי , 2014
   ). בהתאם לעמידה ביעדים אלו תיקבע או אף אחת מהן מחציתן 

  רחל לווין,  ATR ל "פרטים לגבי מנכ -נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ז

הסכם . וכחברת דירקטוריון בה ATRלית "רחל לווין כמנכ' מכהנת הגב 2008החל מחודש אוגוסט  .1
על . בכפוף לזכותו של כל אחד מהצדדים לסיימו, לווין הינו לתקופה בלתי קצובה' העסקה עם הגב

אלפי  655עומד שכרה הבסיסי על  2013בדצמבר  31נכון ליום , לווין' פי הסכם העסקתה של הגב
 2013ובגין שנת , )אלפי אירו לשנה 30 - הועלה שכרה הבסיסי ב 2013בחודש אפריל (אירו לשנה 

לווין למענק ' זכאית הגב, כמו כן. אלפי אירו 777 -כולל הטבות נלוות לשכר על כ, עמדה עלות שכרה
הסכום הכלול בטבלה לעיל תחת . ויעדי ביצוע אישיים ATRביצוע של  שנתי הנקבע על פי יעדי

כאשר נכון למועד , אלפי אירו 375לווין בסך ' כולל את סכום המענק השנתי שהובטח לגב" מענק"
היתה  2012בגין שנת (לווין ' טרם פרסמה את סכום המענק השנתי לו זכאית הגב ATRפרסום דוח זה 

לווין לתגמול הוני בהתאם ' זכאית הגב, בנוסף). אלפי אירו 625בסך לווין למענק ' זכאית הגב
לווין ' במסגרת תיקון להסכם העסקה עם הגב, כמו כן. כמפורט להלן, ATRלתוכניות התגמול של 

בארבע מנות שוות על פני ארבע  ATRמניות  400,00לווין ' להקצות לגב ATRהתחייבה , 2013משנת 
  .ATR -לוין תהיה מועסקת ב' בכפוף לכך שבמועד ההבשלה הגב ,2014שנים החל מחודש אוגוסט 

את העלות שנרשמה בדוחות הכספיים , "תשלום מבוסס מניות"תחת בסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .2
בחודש ) i: (כמפורט להלן, ATRלווין על ידי ' בגן כתבי אופציה ומניות חסומות שהוקצו לגב, ATRשל 

אירו  3.89במחיר מימוש של  ATRמיליון כתבי אופציה המירים למניות לווין ' הוקצו לגב 2010מרס 
) ii( ;2013ובחודש יולי  2012אשר הבשילו בשתי מנות שוות בחודש יולי , )לאחר התאמות(למניה 

במחיר מימוש של  ATRמיליון כתבי אופציה המירים למניות  1.6לווין ' הוקצו לגב 2013בחודש נובמבר 
  .2014אשר יבשילו בארבע מנות שוות מידי שנה החל מחודש אוגוסט , אירו למניה 4.38

  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 למנהקודם 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  2013בדצמבר  31יום נכון ל(בהתאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן  
בסכום השווה לעד  למענק שנתי  קוטלרזכאי מר , כמו כן). ח"אלפי ש 114- על כ קוטלרברוטו של מר 
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ביעדים שנתיים אשר ייקבעו על  מסכום זה ישולם בהתאם לעמידה  70%כאשר , משכרו השנתי 75%
נים לשיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון נתו הנותרים יהיו  30%ידי דירקטוריון החברה ותשלום 

לא הוענק למר קוטלר מענק  2013בגין שנת , בהתאם להוראות תוכנית התגמול של החברה .החברה
סוציאליים  לתנאים  קוטלרזכאי מר , בנוסף ). לפרק תיאור עסקי החברה 17לפרטים ראו סעיף (שנתי 

הכולל את בני משפחתו ( חיים השתלמות וביטוח קרן , לרבות ביטוח מנהלים, ותנאים נלווים מקובלים
 ,דלעיל זכאי לגילום המס הנובע מההטבות  קוטלרמר ( קו טלפון ואינטרנט ביתי, וכן לרכב, )כמוטבים

ל "כן זכאי מר קוטלר לתשלום הוצאות בגין שהיה בחו). לגבי הפרשות החורגות מתקרות מס הכנסה
)Per Diem( ,26 פטור , מר קוטלר זכאי לשיפוי .מי חופשה והבראה על פי דיןימי חופשה שנתיים וכן לד

הינו לתקופה של  העסקתו של מר קוטלרהסכם .  וביטוח בתנאים זהים שאר נושאי המשרה בחברה
מראש בת  כאשר כל אחד מהצדדים רשאי לסיימו בהודעה  2012מחודש אוקטובר שנים החל  ארבע 

לרבות במקרה של אי (  בחברה ביוזמת החברה  וטלרקבמקרה של סיום העסקתו של מר . ימים 180
זכאי לתנאים  קוטלריהא מר  , ")בגין עילה"אך למעט במקרה של פיטורין , חידוש ההסכם עמו

לקבל את מלוא השכר והתנאים  קוטלר ימים במהלכה זכאי מר  180הודעה מוקדמת של . א: הבאים
בות הסוציאליות הנלוות אשר מגיעים לו מכח וההט סכום כולל השווה שכרו המלא . ב; הנלווים לו

בגין ) או הטבות נוספים/ללא כל תנאים ו(בתוספת שכרו החודשי  , חוזה זה בגין ארבע חודשים נוספים
בהתאם למועד סיום  קוטלרחלק יחסי מסך הבונוס השנתי לו זכאי מר  . ג; חודשים נוספים 8

האצה . ד; ין השנה הקודמת לסיום ההעסקהיחושב בהתבסס על הבונוס השנתי בג אשר , ההעסקה
לו ואשר  תקופת ההבשלה בגין מלוא כתבי האופציה ותגמולים הוניים אחרים אשר הוקצו ויוקצו  של 

יהא מר , )להלןכהגדרתה (  במקרה של שינוי שליטה  ). Full acceleration (טרם הגיע מועד הבשלתם 
האופציה ותגמולים הוניים אחרים אשר  א כתבי זכאי להאצה של תקופת ההבשלה בגין מלו קוטלר

-וכן למענק בסכום כולל השווה ל)  Full acceleration (הבשלתם  הוקצו ויוקצו לו ואשר טרם הגיע מועד 
" שינוי שליטה", לצורך סעיף זה. השנתי שלו בשנה בה הושלם שינוי השליטה משכר הבסיס  200%
אשר בעקבותיה יעמדו , זוג או רכישה של החברהכל מקרה שבו נעשתה עסקת מי . א: יהווה

 50%- מ על פחות , )כפי שיהיו סמוך לפני ביצוע העסקה(החזקותיהם של בעלי המניות של החברה  
מכירת . ב; ר דירקטוריון שאינו מר חיים כצמן"ומונה יו מהון המניות של החברה או החברה הקולטת

מר : במועד חתימת ההסכם(בעלי השליטה הנוכחיים  .ג –או ; מנכסיה של החברה כל או חלק מהותי 
   .הדירקטוריון אינם ממנים את רוב חברי ) חיים כצמן

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  2010רואר פב
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 יבשילוכתבי האופציה ). ודיבידנד הנפקת זכויות , לרבות בגין חלוקת מניות הטבה(
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 קוטלרתקשרותו של מר ה 
 Cashless (יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש נטו  כתבי האופציה . שנים ממועד הענקתם  5

Exercise  .( נו השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתאם למודל הבינומי הי, 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

ד צמוד למד, )ימי המסחר שקדמו למועד הענקת כתבי האופציה  30- לממוצע מחיר מנית החברה ב
הנפקת זכויות , לרבות בגין חלוקת מניות הטבה(להתאמות מקובלות  המחירים לצרכן וכפוף 

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  90ציה אשר לא ימומשו בתוך אופ
כתבי האופציה יהיו . הענקתם שנים ממועד  4מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום 

גן השווי ההו, 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 של כל כתב אופציה בהתאם למודל 

) RSU ( , יחידות המניה החסומות יבשילו בשלוש מנות . ח"ש 47.64מחיר למניה של  אשר הוקצו לפי
מול זכאי לתג קוטלריהא מר , במקרה של חלוקת דיבידנד. מחלוף שנה ממועד הענקה שוות החל 

במועד  הבשילו המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין יחידות המניה החסומות שטרם  כספי 
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אשר הוקצו לפי מחיר  , ) PSU (יחידות מניה חסומות מותנות בביצועים  29,470) ד(; חלוקת הדיבידנד
בכפוף לכך , שלוש שנים ממועד הענקה יחידות אלו יבשילו במנה אחת בחלוף . ח"ש 47.64למניה של 

מניית החברה בתקופה של שלוש שנים ממועד  של ) כולל דיבידנדים שחולקו(שהתשואה הכוללת 
   .המניה במועד הענקה ביחס למחיר  20%הענקה הינה לפחות 

יועץ משפטי ול "משנה למנכלשעבר , פרטים לגבי ערן בלן - נתונים נוספים והסברים לטבלה   .ט
    ראשי 

חברה על פי הסכם היועץ משפטי ראשי של כל ו"למנכ כמשנהיהן מר בלן כ 2014לחודש פברואר  עד .1
על פי ). 2007אשר החליף הסכם שהיה קיים בין הצדדים משנת ( 2012  חודש נובמבר מ העסקה

בהתאם  ועודכן אחת לרבעון , ח"ש 95,000עמד שכרו החודשי של מר בלן על , העסקתוהסכם  
החודשי ברוטו של מר  עמד שכרו  2013בדצמבר  31נכון ליום (לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן 

משכרו  75%בסכום השווה לעד  זכאי מר בלן למענק שנתי  היה, כמו כן). ח"אלפי ש 98-בלן על כ
ביעדים שנתיים אשר ייקבעו על ידי  מסכום זה ישולם בהתאם לעמידה  70%כאשר , השנתי

. נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון החברה ו הנותרים יהי 30%דירקטוריון החברה ותשלום 
קרן , לרבות ביטוח מנהלים, סוציאליים ותנאים נלווים מקובלים זכאי מר בלן לתנאים  היה, בנוסף

מר ( ביתי ואינטרנט טלפון קו, לרכב וכן, )הכולל את בני משפחתו כמוטבים(חיים  השתלמות וביטוח 
 כן). לגבי הפרשות החורגות מתקרות מס הכנסה, דלעיל מההטבות  זכאי לגילום המס הנובע היהבלן 
ימי חופשה שנתיים וכן לדמי  Per Diem( ,26(ל "בחו שהיה בגין הוצאות לתשלום בלן מר זכאי היה

פטור וביטוח בתנאים זהים שאר נושאי המשרה , מר בלן זכאי לשיפוי. חופשה והבראה על פי דין
, 2012באוקטובר  1שנים החל מיום  לתקופה של ארבע  ההי עם מר בלן העסקההסכם . בחברה

 2014בינואר  16ביום  .ימים 180מראש בת  רשאי לסיימו בהודעה  היהכאשר כל אחד מהצדדים 
ח "למועד חתימת דו נכון .2014בפברואר  7הסתיימה כהונתו של מר בלן בחברה בתוקף החל מיום 

זכאי מר בלן בגין סיום  להם למכלול התנאים בקשר מנהלים משא ומתןהחברה ומר בלן , זה
  .   העסקתו בחברה

ח "הדו את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .2
אשר הוקצו בחודש  כתבי אופציה לא סחירים  130,000) א: (בגין, בדוחות הכספיים של החברה

של החברה במחיר מימוש של  מניות 130,000 -ללמימוש  הניתנים, לנאמן עבור מר בלן 2010פברואר 
מחיר המימוש . במסלולי רווח הון לפקודת מס הכנסה  102על פי הוראות סעיף  ,ח למניה"ש 39.02

ימי המסחר שקדמו  30-מחיר מנית החברה ב השווה לממוצע (של כתבי האופציה המפורטים לעיל 
לרבות בגין חלוקת (והינו כפוף להתאמות מקובלות  לצרכן צמוד למדד המחירים ) למועדי ההקצאה

מנות שוות  4 -של כתבי האופציה נקבעה ב ההבשלהתקופת ). ודיבידנד הנפקת זכויות , מניות הטבה
ימים ממועד סיום  90כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך . שנה ממועד הענקה החל מחלוף 

 5הינו בתום  יעה הסופי של כל כתבי האופציה מועד הפק. יפקעו, התקשרותו של מר בלן עם החברה 
 Cashless (יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש נטו  כתבי האופציה . שנים ממועד הענקתם 

Exercise  .( השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתאם למודל הבינומי הינו , ההקצאה למועד אישור
לנאמן עבור מר  2013אשר הוקצו בחודש פברואר ם כתבי אופציה לא סחירי 95,584) ב(; ח"ש 15.40
השווה (ח למניה "ש 48.647החברה במחיר מימוש של  הניתנים למימוש למניה רגילה אחת של בלן 

צמוד למדד , )ימי המסחר שקדמו למועד הענקת כתבי האופציה  30- לממוצע מחיר מנית החברה ב
הנפקת זכויות , ין חלוקת מניות הטבהלרבות בג(להתאמות מקובלות  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, ברההח ימים ממועד סיום התקשרותו של מר בלן עם  90ימומשו בתוך 
כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש גם . הענקתם שנים ממועד  4של כל כתבי האופציה הינו בתום 

השווי ההוגן של כל כתב אופציה , למועד אישור ההקצאה).  Cashless  Exercise (בדרך של מימוש נטו 
אשר הוקצו לפי , ) RSU (יחידות מניה חסומות  13,382) ג(; ח"ש 13.34 -הבינומי הינו כ בהתאם למודל 

מחלוף שנה  יחידות המניה החסומות יבשילו בשלוש מנות שוות החל . ח"ש 47.64מחיר למניה של  
המשקף את ההטבה  מר בלן זכאי לתגמול כספי  היה, במקרה של חלוקת דיבידנד. ממועד הענקה

) ד(; במועד חלוקת הדיבידנד שטרם הבשילו בגין חלוקת הדיבידנד בגין יחידות המניה החסומות 
. ח"ש 47.64אשר הוקצו לפי מחיר למניה של  , ) PSU (יחידות מניה חסומות מותנות בביצועים  29,470

בכפוף לכך שהתשואה הכוללת , שלוש שנים ממועד הענקה יחידות אלו יבשילו במנה אחת בחלוף 
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פה של שלוש שנים ממועד הענקה הינה לפחות מניית החברה בתקו של ) כולל דיבידנדים שחולקו(
    .המניה במועד הענקה ביחס למחיר  20%

  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, 2013 בחודש ספטמבר

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  2013עד לחודש ספטמבר (   ירים לצרכן בהתאם לשיעור העלייה במדד המח לשנהאחת 
   . )ח ועודכן אחת לרבעון בהתאם לשיעור העלייה במדד"ש 72,000של מר מינטקביץ על 

תנאים סוציאליים שאינם חורגים : זכאי מר מינטקביץ לתנאים נלווים הבאים, בנוסף לאמור לעיל
רכב , וקרן השתלמות) ן כושר עבודהכולל הפרשה בגין אובד(מהמקובל וכוללים ביטוח מנהלים 

טלפון סלולארי וקו טלפון , )כולל הוצאות אחזקה וגילום הטבת המס הנובעת מהשימוש ברכב(
בחישוב יום עבודה לפי שווי (ימי חופש לשנה  28, החזר הוצאות בעין כמקובל בחברה, ואינטרנט ביתי

פטור וביטוח בתנאים זהים , יץ לשיפויכן זכאי מר מינטקב. ודמי מחלה והבראה כדין) משרה 50%של 
בתום תקופת ההסכם או במקרה בו תבקש החברה לסיים את ההסכם . שאר נושאי המשרה בחברה

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 ( לקבלת השכר וכל התנאים וההטבות אשר מגיעים לו מכח הסכם העסקתו 
אשר , )כולל נלוות(שכר למענק הסתגלות בשיעור של ששה חודשי  ו) סיום ההסכם בתום תקופתו

ינטקביץ זכאי בתקופת תשלום מענק ההסתגלות יהא מר מ  .שווים  חודשיים ישולם בששה תשלומים
  .להמשיך ולעשות שימוש ברכב ובטלפון הסלולארי שהועמד לו על ידי החברה

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 , ביצועי מניית החברה מול מדדים רלבנטיים, )סולו ומאוחד
שיקול  20%ואשר כוללים גם רכיב של , בהתאם למשקלות שנקבעו ביחס לכל יעד, )הנהלה וכלליות

  . דעת של ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס לביצועי החברה

ח "הדו את העלות שנרשמה בשנת " מבוסס מניות תשלום"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .2
ידי החברה למר  בגין כתבי אופציה למניות החברה אשר הוקצו על , בדוחות הכספיים של החברה

בחודש , 2009מר מינטקביץ בשנת  הסכם ההעסקה של  במסגרת חידוש)  i : (כמפורט להלן, מינטקביץ
על פי הוראות סעיף (אלפי כתבי אופציה  400 עבור מר מינטקביץ הקצתה החברה לנאמן  2009מאי 
מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע לפי המחיר ). במסלולי רווח הון לפקודת מס הכנסה  102

ימי המסחר שקדמו להקצאת כתבי האופציה ונקבע על  30- מניית החברה בבורסה ב הממוצע של 
של הנפקת  כן וכפוף להתאמות במקרה מחיר המימוש צמוד למדד המחירים לצר(ח למניה "ש 21.67  

 4במשך  יבשילו בארבע מנות שוותהאופציה  כתבי ו, )וחלוקת דיבידנד, הנפקת זכויות, מניות הטבה
מינטקביץ לא יממש את כתבי האופציה  באם מר ). 2009במאי  19(שנים שתחילתן במועד הקצאתן 

במקרה של . תבי האופציה יפקעוההתקשרות אזי כ ברי המימוש תוך ששה חודשים ממועד סיום 
שלא , )לרבות סיום תקופת ההתקשרות(מינטקביץ על ידי החברה  הפסקת ההתקשרות עם מר 

מר , החברה על פי דין לסיים את ההתקשרות עמו ללא תשלום פיצויי פיטורין בנסיבות בהן רשאית 
מועד הפקיעה ).  Acceleration (יהיה זכאי להאצת תקופת ההבשלה של כל כתבי האופציה  מינטקביץ 

הוא , )לעיל במקרה שלא פקעו או מומשו קודם לכן בהתאם למפורט (הסופי של כל כתבי האופציה  
למועד  2009משנת  השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה . שנים ממועד הקצאתם 5בתום 

אשר אופציה לא סחירים  כתבי ii (143,678(; ח למניה"ש 10.4 - ההקצאה על פי המודל הבינומי הינו כ
כל אחד . הסכם העסקתו חידושבמסגרת , מינטקביץלנאמן עבור מר  2013ספטמבר הוקצו בחודש 

, ח למניה"ש 46.92מימוש של  מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה במחיר 
מחיר . אופציהשקדמו למועד הקצאת כתבי ה ימי המסחר  30- השווה לממוצע מחיר מנית החברה ב

לרבות בגין חלוקת מניות (והינו כפוף להתאמות מקובלות  המימוש צמוד למדד המחירים לצרכן 
החל , מנות שוות 3 - של כתבי האופציה נקבעה ב ההבשלהתקופת ). ודיבידנד הנפקת זכויות , הטבה
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התקשרותו של  ימים ממועד סיום  90כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך . שנה ממועד הענקה מחלוף 
מועד הפקיעה הסופי של . יפקעו, )לרבות במקרה של פיטורין ושל התפטרות( מר סופר עם החברה

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש גם בדרך . שנים ממועד הענקתם 4  כל כתבי האופציה הינו בתום 
כל כתב אופציה  השווי ההוגן של, למועד אישור ההקצאה).  Cashless Exercise (נטו  של מימוש 

המהוות זכות ) RSU(יחידות מניה חסומות  15,816) iii(; ח"ש 10.44 - בהתאם למודל הבינומי הינו כ 
. עמוהסכם ה חידושבמסגרת אשר הוקצו למר מינטקביץ , מניות רגילות של החברה 15,816לקבלת 

וף שנה ממועד יבשילו בשלוש מנות שוות במשך תקופה בת שלוש שנים שתחילתה בחל  RSU's -ה
 -ערכם הכלכלי של ה. ובלבד שבמועד ההבשלה יהיה מר מינטקביץ מועסק על ידי החברה, הקצאתן

RSU's  מינטקביץיהא מר , במקרה של חלוקת דיבידנד. לכל זכות למניה 47.42למועד הענקתן הינו 
ומות שטרם המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין יחידות המניה החס זכאי לתגמול כספי 

המהוות , )PSU(יחידות מניה חסומות מותנות בביצועים  35,786) iv(; במועד חלוקת הדיבידנד הבשילו 
אשר הוקצו גם הן במסגרת חידוש ההסכם עם מר , מניות רגילות של החברה 35,786זכות לקבלת 

ך שמר בכפוף לכ, יבשילו במנה אחת בחלוף שלוש שנים ממועד הענקתן PSU's - ה. מינטקביץ
של ) כולל דיבידנדים שחולקו(מינטקביץ עדיין מועסק בחברה וכן בכפוף לכך שהתשואה הכוללת 

 -לפחות ביחס למחיר המניה במועד הענקת ה 20%מניית החברה בתקופת שלוש השנים כאמור הינה 
PSU's .שוויים ההוגן של ה - PSU's ,לכל  20.958 -הינו כ שולס בלק אנד על פי מודל , למועד הענקה
  .יחידה

הוקצו למר מינטקביץ על פי , לעיל )iv(עד ) ii(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

ח בדוחות הכספיים "בשנת הדו את העלות שנרשמה , "מענק"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .3
לאחר קבלת אישור האסיפה  2012ח בגין שנת "אלפי ש 500מענק שנתי בסך  בגין, של החברה

בגין שנת , בהתאם להוראות תוכנית התגמול של החברה. 2013הכללית של החברה בחודש מאי 
   ). החברה לפרק תיאור עסקי 17לפרטים ראו סעיף (לא הוענק למר מינטקביץ מענק שנתי  2013

  פרטים לגבי גמול דירקטורים –נתונים נוספים והסברים לטבלה   .יא

דאגלס , און- רוני בר , חיים בן דור, טרכטנברג-נדין בודו, גארי אפשטיין, בכל הנוגע לדירקטורים יאיר אורגלר
ורים הנו גמול דירקט" אחר"  הסכום תחת , )אשר אינם מועסקים על ידי החברה(שי פלפל ונגה קנז  ,ססלר

   . 2013במזומן בגין שנת 

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, ריוןהדירקטו ר "מ פעיל ליו"מ, אריה מינטקביץ, הדירקטוריון
 –ס "התש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(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, חיצוני מומחה המומחיות של דירקטור

ב גמול לישיבה לדירקטור שאינו עומד בתנאי המומחיות של "ארה דולר  1,100; של דירקטור חיצוני מומחה
דירקטור  ל ב גמול לישיבה לדירקטור העומד בתנאי המומחיות ש"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
לחברה בדרגתה של מהסכום המירבי  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

 ושל החברה של הדירקטוריון  ר"יו גם שהינו, כצמן חיים מר היה בנורסטאר השליטה בעל 2013 בינואר 31 ליום עד
 מהון 27.99% -כ( משפחתו בני ובבעלות בבעלותו  פרטיות חברות באמצעות נורסטאר במניות המחזיק, נורסטאר
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 18.80% - בכ המחזיקה(   First US Financial LLC   באמצעות וכן, ובעקיפין  במישרין, )נורסטאר של המונפק המניות
   ").כצמן קבוצת" – כצמן מר עם ביחד   להלן, " FUF ) ("נורסטאר  של המניות מהון

 ובעל ודירקטור  החברה דירקטוריון ר"ליו פעיל סגן, סגל דורי מר, כצמן קבוצת התקשרו 2013 בינואר 31 ביום
 בעלת, אוטוסון אריקה' גב, ורעייתו , )נורסטאר של המניות מהון 9.37% - בכ המחזיק( בנורסטאר ודירקטור מניות
 החזקותיהם עם בקשר מניות בעלי בהסכם, )נורסטאר  של המניות מהון 6.19% -בכ המחזיקה( בנורסטאר מניות

  מקבוצת   לחלק   סוןאוטו   אריקה' וגב   סגל   דורי   מר   הפכו    ,בהסכם   האמורים  הצדדים   התקשרות   עם. בנורסטאר
   .כצמן קבוצת   של   לצדה    , בנורסטאר השליטה 

  
    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 ראה נורסטאר של

 עם, סגל  דורי ומר כצמן חיים מר, בחברה השליטה בעלי של והתגמול עסקההה הסכמי לפרטי   .2 
   .לעיל 21 תקנה תחת פירוט אהר, 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 אהר, מכוחם מוטבים הנם, בנורסטאר

, חברה בת של חברת דורי, אישר הדירקטוריון של חברת דורי התקשרות בין דורי בנייה 2008בשנת    . 4 
אריקה אוטוסון ומר רונן אשכנזי ' גב, מר דורי סגל, לבין חברה פרטית בבעלותם של מר חיים כצמן

בהסכם לביצוע ") העבודה מזמיני"להלן ביחד ) (ל חברת דורי"ל גזית פיתוח ומנכ"בעל מניות ומנכ(
בהתאם להבנות בין הצדדים סוכם כי העבודות לא יבוצעו על ידי . עבודות שלד להקמת בנין מגורים

שלא בהתאם לתוכניות , ובגין עבודות נוספות שבוצעו על ידי דורי בנייה, דורי בנייה כקבלן ראשי
למועד . ע התחשבנות עתידיתצפויה הייתה להתבצ, המקוריות שצורפו להסכם ביצוע עבודות השלד

אישור הדוחות הכספיים העבודות בפרויקט הושלמו ובוצעה התחשבנות בין מזמיני העבודה לבין דורי 
מיליון  5.7-חלף סכום של כ, מ"ח בתוספת מע"מיליון ש 2.5-לפיה קיבלה דורי בנייה סך של כ, בנייה

כיתרת  2013רבעון השלישי של שנת ול 2012ח שנרשם בדוחותיה הכספיים של דורי בנייה לשנת "ש
  . הכנסות לקבל

 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 יובתנא 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  יותהתקשרו 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
   ). 2014-01-006570: אסמכתא מספר(   2014 במרס 6   מיום מיידי דיווח ראו ח"הדו לתאריך סמוך החברה של

 חברות של אחרים ערך  וניירות במניות, מוסדית יווחד בקבוצת החברים, בחברה עניין בעלי של החזקותיהם לפירוט
: אסמכתא מספר( 2014 במרס 6 מיום מיידי  דיווח ראו, ח"הדו לתאריך סמוך, החברה של קשורות חברות או בנות

2014-01-006576.(   

שאינם  ,בחברה  ענייןה יבעל אשר האחרים הערך וניירות מניות בדבר, החברה של ידיעתה מיטב לפי, פירוט להלן
   : ח"הדו לתאריך בסמוך, החברה של מוחזקת חברה בכל יםמחזיק ,חברים בקבוצת דיווח מוסדית

 

 ערך כמות ניירות     שם וסוג ניירות ערך   שם המחזיק
  )דילול מלא(שיעור החזקה    *שיעור החזקה

  הצבעה  הון  הצבעה  הון

   גזית גלוב

Equity One, Inc.  39.76    39.76    44.84    45.21     53,187,513    רגילות מניות   

.First Capital Realty Inc    
   40.68    40.68    45.24    45.24     94,253,750    רגילות מניות 

Atrium European Real Estate 
 Limited   39.12    39.12    39.83    39.83    149,325,178    מניות רגילות   

Citycon Oyj  49.30    49.30    49.30    49.30    217,574,694    מניות רגילות   

   )1( חיים כצמן

.Equity One Inc  0.20    0.20     239,039    רגילות מניות   
 0.51    0.51   

.Equity One Inc  
   -    -     437,317     )סחירות לא (אופציות 

.First Capital Realty Inc    
   0.04    0.04    91,821    רגילות מניות 

 0.09    0.09   
.First Capital Realty Inc    

   -    -     116,913     )לא סחירות(אופציות 

Atrium European Real Estate 
Limited   0.07    0.07     255,000    מניות רגילות   

 0.10    0.10   
Atrium European Real Estate 

Limited   127,119    אופציה כתבי     -    -   

Citycon Oyj 0.10    0.10    0.10    0.10     431,083    מניה רגילה   

  )2(דורי סגל

.Equity One Inc  0.03    0.03    0.03    0.03    33,300    רגילות מניות   

.First Capital Realty Inc     
   0.56    0.56    1,169,242    רגילות מניות 

 1.42    1.42   
First Capital Realty Inc.  

   -    -    2,117,089     )לא סחירות(אופציות 

Citycon Oyj  0.00  0.00  0.00  0.00   7,174    מניות רגילות  

אריקה 
  )3(אוטוסון 

.First Capital Realty Inc      

   0.01    0.01    0.01    0.01    25,500    רגילות מניות 

   0.02    0.02    0.03    0.03    31,900    רגילות מניות  Equity One Inc.   פלפל ר שי "ד

 ֹ    -    -    -    0.01    28,000    'ח סדרה ו"חברת דורי אג   און- רוני בר

                        

  .שיעור ההחזקה באגרות חוב הינו מכלל הסדרה  *
באמצעות חברות בנות  בות לר, 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, הנתונים דלעיל בדבר החזקת ניירות ערך על ידי מר סגל  )2(

   .בעלת השליטה בחברה, רעייתו של מר סגל ומבעלי השליטה בנורסטאר  )3(

  

  .מניות רדומות המוחזקות בידי החברה 1,046,993הון המניות של החברה כולל 
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    המירים ערך וניירות המונפק הון, רשום הון: א24 תקנה

   .הכספיים לדוחות  27 ביאור ראו ח"הדו למועד סמוך התאגיד של המונפק וההון הרשום ההון אודות לפרטים

   .הכספיים  לדוחות 28 ביאור ראו ח"הדו למועד סמוך התאגיד של ההמירים הערך ניירות אודות לפירוט

  

  התאגיד של המניות בעלי מרשם: ב24 תקנה

-2014-01: אסמכתא  מספר( 2014במרס  2 מיום החברה של מיידי דיווח ראו החברה של המניות בעלי למרשם
002631.(    

  

  המען הרשום של התאגיד: א25 תקנה

  ישראל, 67892, תל אביב, 1המען הרשום של החברה הינו בדרך השלום 

     IR@gazitgroup.comת הדואר האלקטרונית של החברה הינה כתוב

  03-6961910: מספר הפקס של החברה, 03-6948000: מספר הטלפון של החברה

  
    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 1600  :  דין-מען להמצאת כתבי בי

  אמריקאית, ישראלית  : נתינות

  ועדת השקעות  :חברות בועדות הדירקטוריון

  אל  :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  :תחילת כהונהתאריך 

  .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 
  ):חברהמלבד ה(

גזית גלוב ישראל , EQY,FCR ,ATR  ,CTY ,.נורסטאר החזקות אינק
כח -מ וחברות בנות פרטיות שלהן ו של 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  :ר זיהוימספ

  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 , חברההאם עובד של ה
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 (ר במדעי המדינה תואר במשפטים ותוא  :השכלה
  ).בירושלים

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

   

ר הדירקטוריון של "יו, ר דירקטוריון החברה"ממלא מקום פעיל של יו
, דורי חברתר הדירקטוריון של "יו, מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל 

ר "יו, מ"ר הדירקטוריון של אלרון תעשיה אלקטרונית בע"יו
ר "סגן יוומ "רפאל חברה לפיתוח בע –סי .די.טוריון של ארהדירק

     ..Ronson Europe N.Vדירקטוריון 

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
  ):מלבד החברה(

אלרון תעשיה  ,מ"דורי בע.קבוצת א,  מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל 
 Ronson - ו מ"רפאל חברה לפיתוח בע –סי .די.אר, מ"אלקטרונית בע

Europe N.V..  

בן משפחה של בעל עניין אחר 
  :בחברה

  לא

 ---  
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  ר דירקטוריון החברה"סגן פעיל ליו -דורי סגל   :  שם

  057493504  :מספר זיהוי

  19.3.1962  :תאריך לידה

      Hanna Avenue, Suite 400, Toronto, Ontario M6K, 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

שהנה חברה בת , מ"ל נורסטאר ישראל בע"מנכ, FCRל "נשיא ומנכ
כמו כן ראו כהונתו בדירקטוריונים של . של בעלת השליטה בחברה

  .חברות שונות המוחזקות על ידי החברה

  26.12.1993  :תאריך תחילת כהונה

  תיכונית  :השכלה

  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

   

עסקים ראשי של  נשיא ומנהל. ר דירקטוריון החברה"סגן פעיל ליו
FCR ,ל נורסטאר "מנכ, .ר דירקטוריון נורסטאר החזקות אינק"סגן יו

 Realpac - The Real property Association ofר "יו ,מ"ישראל בע
Canada.  

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
  ):מלבד החברה(

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   ,מ וחברות בנות פרטיות שלהן"בע
  .החזקות אינק

בן משפחה של בעל עניין אחר 
  :בחברה

  לא

 ---  
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  יאיר אורגלר  :  שם

  001210541  :מספר זיהוי

  10.10.1939  :תאריך לידה

  תל אביב, תל ברוך, 19יעקב זרובבל ' 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 
  :עיתכשירות מקצו

  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

  27.11.2007  :תאריך תחילת כהונה

בהנדסת  M. Scתואר ; )הטכניון(בהנדסת תעשייה וניהול  B.Scתואר    :השכלה
 - בניהול  USC( ;Ph.Dברסיטת דרום קליפורניה אוני(תעשיה וניהול 

  ).מלון-אוניברסיטת קרנגי(התמחות במימון 

עד . אביב- אוניברסיטת תל, פרופסור אמריטוס בפקולטה לניהול  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
  . כיהן כדירקטור בבנק הפועלים 2010לחודש ינואר 

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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  רי אפשטייןאג  :  שם

  452063713  :מספר זיהוי

  1948בפברואר  19  :תאריך לידה

     C/o Greenberg Traurig, 333 SE 2d Ave., Miami, FL, 33131  :  דין-תמען להמצאת כתבי בי

  אמריקאית  : נתינות

  לא  :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

  ):וא ממלאים אותם ה/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

ערך וחבר הוועדה המנהלת  משמש כראש מחלקת תאגידים וניירות  :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  :חברות בועדות הדירקטוריון
  אחריות תאגידית 

  לא  :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
  :כשירות מקצועית

  כן

  לא  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , עובד של החברההאם 
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

  ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

  לא

  13.1.1999  :תאריך תחילת כהונה

  ).המכללה למנהל ירושלים(תואר רואה חשבון ממשרד המשפטים   :השכלה

. ותיועץ עסקי לחברות פרטיות וציבוריות בנושאי שוק ההון והשקע  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
כיהן כמרצה באוניברסיטה העברית ויועץ לחברות בנושאי מימון 

    . והשקעות

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 ביקורת ומאזן וועדת התגמול  :חברות בועדות הדירקטוריון

  כן  :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או 
  :כשירות מקצועית

  כן

  )דירקטור חיצוני(כן   :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , ם עובד של החברההא
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

  ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

  לא

  1.5.2013  :תאריך תחילת כהונה

חבר לשכת עורכי ; האוניברסיטה העברית בירושלים, בוגר משפטים  :השכלה
  1974הדין בישראל משנת 

ר ועדת החוץ "ה לביקורת המדינה ויור הועד"יו, חבר כנסת, שר האוצר  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
  והביטחון

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
  ):מלבד החברה(

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל , מ"ן ומלונאות בע"אלרוב נדל
  מ"בע

בן משפחה של בעל עניין אחר 
  :בחברה

  לא

 ---  
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  דאגלס וויליאם ססלר  :  שם

  113179460  :מספר זיהוי

  24.12.1961  :דהתאריך לי

      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

רה חב, האם עובד של החברה
פירוט (קשורה או של בעל עניין /בת

  ):ים אותם הוא ממלא/התפקיד

  לא

  12.1.2012  :תאריך תחילת כהונה

        Cornell University -תואר ראשון בממשל מ  :השכלה

 Global Real Estateמנהל חטיבת  2011עד שנת , ן פרטי"משקיע נדל  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
Principal Investments  ב - Bank of America Merrill Lynch        

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
  ):מלבד החברה(

Baypoint Navigation Inc.        

בן משפחה של בעל עניין אחר 
  :בחברה

  לא

 ---  
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  שי פלפל  :  שם

  04165353  :מספר זיהוי

  12.4.1950  :תאריך לידה

  רמת השרון 8חיים בן ' רח  :  דין-מען להמצאת כתבי בי

  ישראלית  : נתינות

  ועדת מינויים וממשל תאגידי , ועדת תגמול, ועדת ביקורת ומאזן  :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 (ורה או של בעל עניין קש/בת

  ):ים אותם הוא ממלא/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

אית ופיננסית או בעל מומחיות חשבונ
  :כשירות מקצועית

  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

ן לניהול בעלת רשיו, בוגרת כלכלה ומנהל עסקים אוניברסיטת חיפה  :השכלה
 -בוגרת קורס דירקטורים ונושאי משרה במסגרת להב, תיקי השקעות

  אביב- אוניברסיטת תל

ל "מנכ: לשעבר. מ"חברת רוסאריו קפיטל בע ר דירקטוריון"סגן יו  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
מ ומנהלת השקעות בקבוצת דש ניירות ערך "חברת דש חיתום בע

  מ ומגדל שוקי הון"והשקעות בע

ירוט החברות בהן מכהן כדירקטור פ
  ):מלבד החברה(

  אין

בן משפחה של בעל עניין אחר 
  :בחברה

  לא
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    בכירה משרה נושאי: א26 תקנה

    : החברה ידיעת  מיטב לפי, כדירקטורים מכהנים שאינם, בחברה הבכירה המשרה נושאי אודות פרטים להלן

  

  אהרון סופר  :  שם

  27943042  :מספר זיהוי

  3.3.1971  :לידה תאריך

, בחברה בת, תפקיד בחברה
  :בחברה קשורה או בבעל עניין

; ל ודירקטור בחברות פרטיות של החברה"מנכ; ATR-דירקטור ב; ל"מנכ
  .ל הכספים של החברה"יחד עם סמנכ, אחראי על ניהול סיכוני שוק

  30.11.2009  :תאריך תחילת כהונה

תואר ראשון במשפטים , מכללה למנהל - ר ראשון בכלכלה וניהול תוא  :השכלה
  .במכללה למנהל

ל חברות בנות זרות של "מנכ, ל בחברה"ל וממלא מקום מנכ"סמנכ  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
  .דירקטור בחברות בנות זרות של החברה, החברה

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

  :בעל עניין אחר בחברהשל 

  )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
 הבנות מחברות בחלק דירקטור, רסטארבנו  חשב; החברה ל"מנכ עם

   .אינק החזקות נורסטאר ושל החברה של הפרטיות 

   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
  :רה קשורה או בבעל ענייןבחב

. החזקות אינק מזכירת חברת נורסטאר , מנהלת אחריות תאגידית
הפרטיות של החברה ושל נורסטאר  ודירקטורית בחלק מחברות הבנות 

   .החזקות אינק

   12.12.1998   :תאריך תחילת כהונה

  תיכונית  :השכלה

   .זכירת החברהתפקידה הנוכחי וכן כיהנה כמ  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
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  :הונהתאריך תחילת כ

  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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  שלומי דרורי  :  שם

   029063518   :מספר זיהוי

   19.2.1972   :תאריך לידה

, בחברה בת, תפקיד בחברה
  :בחברה קשורה או בבעל עניין

  ל פיקוח ובקרה"סמנכ

   28.1.2013   :תאריך תחילת כהונה

  המכללה למינהל –מנהל עסקים וחשבונאות   :השכלה

בפלאפון תקשורת  המבקר הפנימי ; מנהל הבקרה הפנימית בחברה  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
  מ"בע

בחברה או בן משפחה  בעל עניין
של נושא משרה בכירה בחברה או 

  :של בעל עניין אחר בחברה

  לא

  ---  

  

  

  רונן גלס  :  שם

    037559028   :מספר זיהוי

   6.1.1976   :תאריך לידה

, בחברה בת, תפקיד בחברה
  :בחברה קשורה או בבעל עניין

  ל מימון"סמנכ

   28.1.2013   :תאריך תחילת כהונה

בוגר בכלכלה  ; אוניברסיטת תל אביב –במינהל עסקים  מוסמך  :השכלה
  אילן אוניברסיטת בר  –ובמינהל עסקים 

  גזבר ומנהל סיכונים פיננסיים בחברה  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

בעל עניין בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה בחברה או 

  :של בעל עניין אחר בחברה

  לא

  ---  
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  שלמה כהן  :  שם

  032304958  :פר זיהוימס

  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

  ---  

  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 –רת במשפטים בוג  :השכלה

  יועצת משפטית בחברה  :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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  יצחק נפתלין  :  שם

    25495300   :מספר זיהוי

   22.7.1973   :תאריך לידה

, ה בתבחבר, תפקיד בחברה
  :בחברה קשורה או בבעל עניין

   .מבקר פנימי בחברה ובנורסטאר החזקות אינק

    31.10.2012   :תאריך תחילת כהונה

  אונו הקריה האקדמית  קרית  - בוגר במנהל עסקים   :השכלה

  מ"בע שותף ומנהל ביקורת בפאהן קנה ניהול ובקרה   :עיסוק בחמש השנים האחרונות

ן משפחה בעל עניין בחברה או ב
של נושא משרה בכירה בחברה או 

  :של בעל עניין אחר בחברה

  לא

  

  התאגיד של חתימה מורשה: ב26 תקנה

     . עצמאיים חתימה מורשי בחברה אין, ח"הדו לתאריך נכון

 
  התאגיד של החשבון רואה: 27 תקנה

     .אביב תל, 3 עמינדב רחוב, ח"רו - "קסירר את גבאי פורר קוסט" 

 
  בתקנון או בתזכיר ינויש: 28 תקנה

  .בשנת הדוח לא היה כל שינוי בתזכיר או בתקנון של החברה

  
  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 43 לש בשיעור דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט ח"הדו בשנת
   .2013 בנובמבר  19 - ו 2013 באוגוסט 26, 2013 במאי 27, 2013 במרץ 19: הבאים

' אג 45 בסך דיבידנד  חלוקת החברה דירקטוריון אישר, 2014 במרץ 25 ביום, ח"הדו תאריך לאחר, כן כמו
  .ח"ש 1 בת מניה לכל

   : החברה של המונפק או הרשום ההון שינוי  .ב

  . אין – הרשום בהון שינוי

   .לעיל 20 תקנה ראו - המונפק בהון שינוי

  .בשנת הדוח לא היה כל שינוי בתזכיר או בתקנון של החברה: החברה תקנון או תזכיר שינוי  .ג

   . אין: פדיון בני ערך ניירות פדיון  .ד

 ח"ש 12,480 של עצמית  רכישה החברה ביצעה ח"הדו בתקופת כי יצוין אך. אין: חוב אגרות של מוקדם פדיון
 דירקטוריון ידי על אושרה אשר החברה של  ערך ניירות רכישת לתוכנית בהתאם) 'א סדרה( חוב אגרות. נ.ע

 2012 באוגוסט 20 ביום ,2012 בינואר 4 ביום ידו על והורחבה  והוארכה, 2011 בספטמבר 13 ביום החברה
 אגרות. נ.ע ח"ש 172,729,664   ,בת בבעלות מלאהמחברה  ,החברה רכשה כן כמו. 2013באוגוסט  26וביום 
   .החברה של) 'ב סדרה( חוב
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   . 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

 20 מיום מיוחדת  אסיפה זימון בדבר מיידי ח"דו ראו( הבאות ההחלטות התקבלו 2013 במאי 1 ביום .1
, 2013 במאי 1 מיום האסיפה תוצאות  בדבר מיידי ח"ודו 2013-01-011617: אסמכתא' מס, 2013 במרץ
   ):הההפני דרך על בזאת מובא אלה בדוחות  הכלול המידע, 2013-01-050722 אסמכתא' מס

ר דירקטוריון "ממלא מקום פעיל ליו, אישור הארכת הסכם הכהונה של מר אריה מינטקביץ .1.1
  .החברה

   ;ל החברה"מנכ, למר רוני סופר, 2012לשנת , אישור מענק שנתי  .1.2

  אישור   ממועד החל   שנים   שלוש   של   לתקופהאון כדירקטור חיצוני בחברה -מינוי מר רוני בר   .1.3
  .החברה   של   הכללית   האסיפה 

ממלא , למר אריה מינטקביץ, 2012לשנת , מענק שנתי הכללית האסיפה אישרה 2013במאי  23 ביום .2
, 2013 במרץ 20 מיום מיוחדת  אסיפה זימון בדבר מיידי ח"דו ראו( ר דירקטוריון החברה "מקום פעיל ליו

 ו 2013-01-055186כתא אסמ' מס, 2013במאי  6ח משלים מיום "ודו 2013-01-011617: אסמכתא' מס
 המידע, 2013-01-069526 אסמכתא' מס, 2013 במאי 23 מיום האסיפה תוצאות  בדבר מיידי ח"דוכן 

  .)ההפניה דרך על בזאת מובא אלה בדוחות  הכלול

 באסיפה  כרגיל המתקבלות להחלטות בנוסף, הבאות ההחלטות התקבלו 2013 ספטמברב 3 ביום .3
' מס, 2013באוגוסט  20 מיוםמיוחדת  כללית אסיפה זימון בדבר ימייד ח"דו ראו( שנתית כללית

' מס, 2013בספטמבר  3 מיום  האסיפה תוצאות בדבר מיידי ח"ודו, 2013-01-122073 אסמכתא
   ):ההפניה דרך על בזאת מובא  אלה בדוחות הכלול המידע, 2013-01-136449 אסמכתא

לתקופת כהונה נוספת של שלוש , י בחברהמינוי מחדש של מר יאיר אורגלר כדירקטור חיצונ  .3.1
  .2013בנובמבר  27החל מיום , שנים

  ;אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה    .3.2

ל החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות "הארכת ההתקשרות עם מר אהרון סופר כמנכ .3.3
  .ועדכון תנאי העסקתו בחברה

, ר דירקטוריון החברה"וממלא מקום פעיל לי, הארכת ההתקשרות עם מר אריה מינטקביץ .3.4
   .לתקופה של שלוש שנים נוספות ועדכון תנאי העסקתו בחברה
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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: ח"הדו בשנת התקבלו אשר, החברות בחוק כהגדרתה

 נכון: ח"הדו 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 טוחבי קיים ח"הדו לתאריך
 דולר מליון 100 הנו פיו על הכיסוי גבול ח"הדו למועד נכון  ואשר, שלו הכיסוי גבולות הרחבת את אישרה
 רכישת החברה של הכללית האסיפה אישרה 2012 בינואר 12 ביום , כן כמו). ולשנה למקרה( ב"ארה
 ניירות והצעת התשקיף פרסום בגין בה המשרה ונושאי ודירקטורים החברה אחריות  לכיסוי ביטוח תפוליס
 ר"יו, כצמן  חיים למר בהתייחס לרבות) ( POSI – Public Offering of Securities Insurance ( ב"בארה  ערך

 יעלו שלא כיסוי גבולותב") הביטוח  תקופת(" שנים 7 עד של לתקופה) בחברה השליטה ובעל הדירקטוריון
 5 מיום אסיפה זימון בדבר מיידי ח"דו ראו לפרטים . הביטוח ולתקופת למקרה ב"ארה דולר מיליון 100 על

 שאינה השליטה בעל עם עסקה אישור בדבר מיידי ח"דו, 2011-01-353178: אסמכתא' מס, 2011 בדצמבר
 בדבר מיידי ח"ודו, 2011-01-353181: כתאאסמ' מס, 2011 בדצמבר 5 מיום כללית  אסיפה אישור טעונה
 על בזאת  מובא בהם הכלול המידע; 2012-01-014208 אסמכתא' מס, 2012 בינואר 12 מיום האסיפה  תוצאות
   .ההפניה דרך

 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 חות"הדו 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 חברהה של

 הפרת עקב המשרה נושא יד על לחברה יגרם או/ו שנגרם נזק בשל  מאחריות) דירקטורים לרבות( כאמור
 החל( החברות בחוק כהגדרתה, בחלוקה הזהירות חובת הפרת של במקרה למעט , כלפיה הזהירות חובת
, בחברה  השליטה ובעל הדירקטוריון ר"יו, כצמן חיים מר לגבי האמור הפטור חל לא 2011 בנובמבר  15 מיום
 אישרה 2011 בדצמבר 13   ביום). 2011–א"התשע, )16' מס תיקון( החברות חוק של לתוקף כניסתו לאור וזאת

 בגבולות שיפוי המאפשר באופן, בחברה  לדירקטורים השיפוי תנאי עדכון החברה של הכללית האסיפה
 שיפוי -  קרי, 2011 – א"התשע, )חקיקה תיקוני( ערך ניירות  ברשות אכיפה הליכי ייעול חוק פי על המותר
 לחוק) א)(1)(א(נד52 בסעיף כאמור להם שנגרם נזק בשל המפר על שהוטל  הפרה לנפגעי תשלום בשל
 לרבות, בעניינו שהתקיים המנהלי ההליך עם בקשר משרה נושא שהוציא הוצאות בשל  או ערך ניירות

 8 מיום כללית  אסיפה זימון דוח ראו לפרטים. דין עורך טרחת שכר זה ובכלל, סבירות התדיינות הוצאות 
 בדצמבר 13 מיום האסיפה תוצאות  בדבר מיידי ח"ודו, )2011-01-320382: אסמכתא' מס( 2011 בנובמבר

    .)2011-01-320382: אסמכתא' מס( 2011

  
    מ"גלוב בע-גזית  2014, במרס 25   

    שם החברה  תאריך  

        

    תפקידם    שמות החותמים

    ר הדירקטוריון"יו    חיים כצמן

    ל"מנכ    אהרון סופר
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  גזית גלוב –שאלון ממשל תאגידי 

    עצמאות הדירקטוריון

    

  נכון

  

  לא נכון

  

  מסגרת נורמטיבית

  .דירקטורים חיצוניים או יותרבכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד שני     .1

, ימים 90אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
תצוין תקופת הזמן ) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות) 10)(ב.(א363כאמור בסעיף 

ובכלל זה גם תקופת כהונה (ם חיצוניים או יותר בשנת הדיווח בה לא כיהנו בתאגיד שני דירקטורי) בימים(
  ): תוך הפרדה בין הדירקטורים החיצונים השונים, שאושרה בדיעבד

  יאיר אורגלר:  'דירקטור א

  נגה קנז:  'דירקטור ב

  טרכטנברג- נדין בודו:  'דירקטור ג

  און- רוני בר: 'דירקטור ד

   3: ד נכון למועד פרסום שאלון זהמספר הדירקטורים החיצוניים המכהנים בתאגי

√  

  

  הוראת חובה

  

  לחוק החברות 239סעיף 

  3: המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה 32מספר 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 (בתאגיד שיש בו בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  -
  .בלתי תלויים, לפחות, שליש מבין חברי הדירקטוריון

  .רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים  - בתאגיד שאין בו בעל שליטה -

√  

  

                                                
  .כהגדרתו בחוק החברות" דירקטור חיצוני"למעט  32
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  . מספר מינימאלי של דירקטורים בלתי תלויים/ 33נון כי יכהן בו שיעורהתאגיד קבע בתק  .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 בלתי (הנים בתאגיד וכן מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני המכ) תלויים והבלתי(
  ). 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 בעקיפין , למנהל הכללי 34אינם כפופים, נו בתאגיד במהלך שנת הדיווחכל הדירקטורים אשר כיה    .4
  ).אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים, למעט דירקטור שהוא נציג עובדים(

יצוין מספר הדירקטורים שלא   - ) הדירקטור כפוף למנהל הכללי כאמור, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 
  ._____: עמדו  במגבלה האמורה

√  

 3סעיף  - חוק החברות   
לתוספת  הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
  )מומלצות

  

שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה לא נכחו  ין אישיידירקטורים שהודיעו על קיומו של ענכל ה    .5
לחוק ) ב(278סעיף בנסיבות המתקיימות לפי  או הצבעה/דיון ו  למעט(השתתפו בהצבעה כאמור  בדיון ולא 
  ):החברות

   –" 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 
  לחוק החברות

                                                
  .   1/3בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין , לדוגמה, כך. מספר מסוים מתוך כל הדירקטורים -"שיעור"בשאלון זה   33
או עובד בתאגיד המוחזק /ו) למעט דירקטור(כהונת דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה , מאידך". כפיפות"לא ייחשב כ, התאגידעצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת  -לעניין שאלה זו  34

  . לעניין שאלה זו"  כפיפות"שבשליטת התאגיד ייחשב כ
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 לא נכח, דירקטור או נושא משרה בכירה אחר בתאגיד שאינו, )או מי מטעמו/לרבות קרובו ו(בעל השליטה   .6
  . בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח

או נושא /או מי מטעמו שאינו חבר דירקטוריון ו/או קרובו ו/בעל שליטה ו, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 
יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות האדם הנוסף  –) בכירה בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמורמשרה 

  :בישיבות הדירקטוריון כאמור

  ._____: זהות

  ._____: )ככל וקיים(בתאגיד  תפקיד

  ._____): אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו(פירוט הזיקה לבעל השליטה 

  לא �כן    �: על ידו יםהאם היה זה לשם הצגת נושא מסו

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

   – בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח 35שיעור 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 ) מת מגבלה כאמורקיי, 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    
  

                                                
  .או מי מטעמו/תוך הפרדה בין העל השליטה לקרובו ו 35



  מ"גזית גלוב בע
     פרטים נוספים על החברה

  

336  

  

, החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית: הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים .ב    
  .צבעה של כלל המניות אשר מחזיקיהן נכחו והצביעו ביחס לאותה החלטהאו יותר מכוח הה 75%דהיינו 

    
  

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 ) אי כחעל ידי ב

    
  

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, ידי שלוחבעצמם ובין על 

    
  

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 226לא מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים  הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידם וכי
דירקטור בלתי "להגדרה ) 2(- ו) 1(ולעניין דירקטור בלתי תלוי מתקיים בהם גם האמור בפסקאות , החברות

  .לחוק החברות 1שבסעיף " תלוי

  ._____: יצוינו שמות הדירקטורים שלא התקיים האמור לגביהם  -" 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

  .ממלא בתאגיד

  :יצוין האם התוכנית הופעלה בשנת הדיווח -"נכון"כם הינה אם תשובת

 כן  

  לא �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

√  

  

 4סעיף  - חוק החברות 
לתוספת הראשונה ) א(
הוראות ממשל תאגידי (

  )מומלצות

לות על אחראי על הטמעת הוראות הממשל התאגידי הח) 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(
די הוראות ממשל תאגי(

  )מומלצות

בתאגיד נקבע מספר מזערי נדרש של דירקטורים בדירקטוריון שעליהם להיות בעלי מומחיות   .א    .11
  . חשבונאית ופיננסית

  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, בתאגידבכל שנת הדיווח כיהנו   .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 60חשבונאית ופיננסית אינה עולה על 

  ._____: בה לא כיהנו בתאגיד דירקטורים כאמור) בימים(הזמן 

√  

  
  הוראת חובה

לחוק ) ד(219סעיף 
  החברות

  :מספר הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  .ג

  11: בעלי כשירות חשבונאית ופיננסית

  0 :תבעלי כשירות מקצועי

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 , במועד מינוי דירקטור חיצוני בשנת הדיווח  .א    .12
  . הדירקטוריון משני המינים

  )לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח(רלוונטי  לא  �
√  

  הוראת חובה  

לחוק ) ד(239סעיף 
  החברות

  .ווח כלל הרכב הדירקטוריון חברים משני המיניםבכל שנת הדי  .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(צוין תקופת הזמן ת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , ימים

  ._____: דירקטורים משני המינים

√  

  
  

 2סעיף  - חוק החברות 
לתוספת הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
  )מומלצות

  : מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה  .ג  

  1: 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  

  5   ):     2013שנת (רבעון ראשון 

  4:                             רבעון שני

  2         :                רבעון שלישי

  6     :                     רבעון רביעי

_____  _____  

  

. א224 -ו 98,  97סעיפים 
  לחוק החברות

יצוין שיעור השתתפותו , לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  .ב
) וכמצוין להלן, חבר לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא - ק זה "בס(בישיבות הדירקטוריון 

  ):  ובהתייחס לתקופת כהונתו(שהתקיימו במהלך שנת הדיווח 

שיעור ההשתתפות נקבע על פי מספר הישיבות שחלו בעת שאותו דירקטור היה חבר בדירקטוריון *
  ובוועדות הרלוונטיות

  ).יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים(

_____  _____  
ר שיעו  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

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
תוך (בהן הוא חבר 
  )ציון שם הועדה

        94%  חיים כצמן

            100%  דורי סגל    
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            100%  אריה מינטקביץ    

  100% - ועדת תגמול   100%  100%  94%  יאיר אורגלר      

ועדת מינויים וממשל 
  100% -תאגידי 

ועדת אחריות 
  100% - תאגידית 

      

  90% - ועדת תגמול   75%  100%  100%  נגה קנז      

ועדת מינויים וממשל 
  100% -די תאגי

ועדת אחריות 
  100% - תאגידית 

      

מיכאל חיים בן       
  דור

  100% - ועדת תגמול   100%  100%  100%

ועדת מינויים וממשל 
  100% -תאגידי 

ועדת אחריות 
  100% - תאגידית 

      

  100% - ועדת תגמול   100%  100%  100%  שי פלפל      

ועדת מינויים וממשל 
  100% -תאגידי 

      

              100%  גרי אפשטיין      

              88%  דאגלס ססלר      
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-נדין בודו      
  טרכטנברג

        95% - ועדת תגמול   100%  100%  100%

        100% - ועדת תגמול   100%  100%  100%  *און-רוני בר      

בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי   .14
   .לאחר שניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם, בלא נוכחותם, ים לוהמשרה הכפופ

√  

 5סעיף  - חוק החברות   
לתוספת הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
  )מומלצות

ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית (בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית   .15
  √  ).האחרונה

  הוראת חובה  

  רותלחוק החב 60סעיף 

  

    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 "כיהן בתאגיד מנכ אם תקופת הזמן בה לא" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
בה לא ) בימים(תצוין תקופת הזמן ) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות) 6.(א363בסעיף 

  ._____: ל כאמור"כיהן בתאגיד מנכ

√  

  
  הוראת חובה

 לחוק החברות 119סעיף 

כפל הכהונה אושר , או מפעיל את סמכויותיו/התאגיד ול "ר הדירקטוריון גם כמנכ"בתאגיד בו מכהן יו    .18
  .לחוק החברות) ג(121בהתאם להוראות סעיף 

  הוראת חובה    

לחוק  121 - ו 95סעיפים 
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נא הפנו לדיווח המיידי אודות האסיפה הכללית אשר אישרה את כפל הכהונה  - " נכון"אם תשובתכם הינה 
  ._____: או הפעלת הסמכויות כאמור/ו

  ה כאמורככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונ(לא רלוונטי.(  

  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  �
√  

  תלחוק החברו 106סעיף   

  

  

    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  _____  _____  -יקורת לא כיהן בשנת הדיווח בועדת הב    .23

  לחוק החברות 115סעיף 

      √  .בעל השליטה או קרובו  .א
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 ).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

    √  .דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע  .ד

  .דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה  .ה

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �
√  

  

ת הדיווח לא נכח בשנ, 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
  . לויים ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוניכאשר רוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי ת, חברי הועדה

  ._____: יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור   -" לא נכון"אם תשובתכם הינה 
√  

  הוראת חובה  

לחוק . א116סעיף 
  החברות

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, אי להיות חבר הועדהבכל ישיבות ועדת הביקורת בה נכח מי שאינו רש  .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

לקראת ישיבת הועדה 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

  

ור לתקנות איש) 3(2תקנה 
  .הדוחות הכספיים

  

  .ב

  : מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספיים

  4: )2013שנת ( דוח רבעון ראשון

  4:                      דוח רבעון שני

  2:                  דוח רבעון שלישי

  4:                             דוח שנתי

_____  _____  

מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד אישור הדוחות   .ג
  :הכספיים

  4: )2013שנת ( דוח רבעון ראשון

  4:                      דוח רבעון שני

  4:                  דוח רבעון שלישי

  4:                             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, קיום הישיבות כאמור

√  

  הוראת חובה  

, לחוק החברות 168סעיף 
לתקנות  ) 2(2תקנה 
  .חות הכספייםאישור הדו

  _____  _____  :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(115הקבועים בסעיף  התקיימו בה כל התנאים  .ב  
  ).ביקורת

√  
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    √  .ר הועדה הוא דירקטור חיצוני"יו  .ג  

    √  . כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים  .ד  

תלויים הוא בעל  לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי  .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" כוןלא נ"אם תשובתכם הנה   
  ._____: לא התקיים התנאי האמור) רבעוני

_____  _____  
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    רואה חשבון מבקר 

    

  נכון

  

  לא נכון

  

  מסגרת נורמטיבית

היקף עבודתו של רואה החשבון  הניחה את דעתה כי) או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(ועדת הביקורת   .31
הינם נאותים , המבקר בגין שירותי ביקורת בשנת הדיווח ושכר טרחתו ביחס להיקף שעות הביקורת בשנת הדיווח

  .לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה
√  

  
לחוק ) 5(117סעיף 

  החברות

את ) נת הדוחות הכספייםאו הועדה לבחי/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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בחנה בשנת הדיווח כי לא היתה מגבלה על עבודת רואה ) או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(עדת הביקורת ו  .33
  √  .החשבון המבקר

חוק ניירות ערך ותקנותיו   
דוחות מבוקרים "לעניין (

  ")כדין

בממצאי דנה בשנת הדיווח עם רואה החשבון המבקר ) או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(ועדת הביקורת   .34
  .הביקורת והשלכותיהם

√  

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(ועדת הביקורת   .35
  .ביקורת בתאגיד וזאת לאור אופי פעילות התאגיד ומורכבותו בדבר התאמת כשירותו לביצוע

  ).   בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר(לא רלוונטי  �
√  

חוק ניירות ערך ותקנותיו   
דוחות מבוקרים "לעניין (

  ")כדין

בון כרואה חש(נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף המטפל במשרד רואה החשבון המבקר בתפקידו   .36
  כשלוש שנים ): 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

  

  

    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
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39.  

  

  . ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול- אינו מועסק על) לרבות חברה שבשליטתו(ה או קרובו בעל השליט

יצוין ) בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 
–   

או באמצעות /ו ברות שבשליטתםלרבות ח(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 , ת התאגידלמיטב ידיע  .40

  : יצוין האם נקבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו –" לא נכון" אם תשובתכם הינה 

  כן   �

  לא  �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

  

  

√  

לחוק  254סעיף   
לחוק  36סעיף , החברות

פרט חשוב (ניירות ערך 
  )למשקיע הסביר

  

  

  
  _________________ :ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים"יו  _________________ :ר ועדת הביקורת"יו  _________________  :ר הדירקטוריון"יו  

              

          _________________  :תאריך החתימה  
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  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים - ' חלק ה
  המיוחסים לחברה

  
  2013בדצמבר  31ליום 

  
  תוכן העניינים  

  
  

  עמוד  סעיף

  349  'ג9דוח מיוחד לפי תקנה 

  350  לחברה יםנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחס

  353  לחברה רווח או הפסד המיוחסיםדים על נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוח

  354  המיוחסים לחברה הרווח הכוללנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

  355  המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

  357  מידע נוסף
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  לכבוד
  מ"בעלי המניות של חברת גזית גלוב בע

  אביב-תל, 1 דרך השלום
  
  ,.נ.ג.א

  
  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר   :הנדון

-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 
1970  

  
, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

ולכל אחת משלוש השנים  2012- ו 2013בדצמבר  31לימים ) החברה - להלן (מ "גלוב בע -זית של ג 1970- ל"התש
המידע הכספי הנפרד . ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה 2013בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

נפרד בהתבסס אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי ה. הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה
  .על ביקורתנו
  

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי 
, 2013בדצמבר  31ח לימים "מליוני ש 3,872-ח ו"מליוני ש 4,312נטו הסתכמו לסך של , התחייבויות המיוחסים להן

 1,121-ח ו"מליוני ש 165, ח"מליוני ש 132תכם לסך של ואשר הרווח  מחברות מוחזקות אלה הס, בהתאמה, 2012- ו
הדוחות הכספיים של אותן חברות . בהתאמה, 2011-ו 2012, 2013בדצמבר  31ח לשנים שהסתיימו בימים "מליוני ש

ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה שנכללו , בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו
. First Capital Realty ,Incטרם בחינת השפעת ההתאמות כמתואר להלן לדוחות הכספיים של ,  ן חברותבגין אות

)“FCR” ( מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים, 2011לשנת.  
  

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
. ה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותיתאת הביקורת ולבצעה במטר

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 . שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד
  .סבורים שביקורתנו ודוחות 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, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9בהתאם להוראות תקנה , ינות המהותיותהבח
  

 11-ו 10של תקני דיווח בינלאומי מספר , בדרך של התאמה למפרע, ביצעה החברה אימוץ 2012בשנת 
להתאים למפרע את חלק  ביקרנו גם את ההתאמות אשר יושמו בכדי. 12ותיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

לדעתנו התאמות אלו הינן נאותות והן יושמו . 2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  FCRהחברה ברווחיה של 
סקרנו או ביצענו נהלים כלשהם בקשר עם הדוחות , למעט ההתאמות כמתואר לעיל לא ביקרנו. באופן נאות

לתקופה שהסתיימה ביום  FCRבהון ותזרימי המזומנים של השינויים , הרווח הכולל, המאוחדים על הרווח וההפסד
  .2011בדצמבר  31

  
  
 גבאי את קסיררקוסט פורר     ,אביב- תל

  רואי חשבון    2014, במרס 25
   

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

 

  +972-3-6232525   .טל
  +972-3-5622555  פקס
ey.com  
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  מ"גלוב בע -גזית 

  

  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

  המיוחסים לחברה

  

  

  

 2013, בדצמבר 31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד
המוצגים בהתאם , המיוחסים לחברה עצמה, )דוחות מאוחדים -להלן (המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים 

   .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9לתקנה 

  

  .לדוחות המאוחדים 2צורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה ל

  

  .בדוחות המאוחדים 1חברות מאוחדות כהגדרתן בבאור 



  מ"גלוב בע-גזית
  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה
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  בדצמבר  31ליום        
      2013     2012     
  ח "מליוני ש מידע נוסף   

             נכסים
              

             נכסים שוטפים
              

   780     474    א  מזומנים ושווי מזומנים
  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לחברות 

   217     363    ה  מאוחדות   
   81     17    ב  נגזרים פיננסיים

   1     4    ב  חייבים ויתרות חובה
            

   1,079     858       כ נכסים שוטפים"סה
              
            

             נכסים לא שוטפים
              

  *)    -    *)    -    ב  הלוואות לזמן ארוך
   -     108    ב  ניירות ערך סחירים זמינים למכירה

   910     743    ב  נגזרים פיננסיים 
   6,790     6,267    ה  הלוואות לחברות מאוחדות
   11,294     12,120       השקעות בחברות מאוחדות

   7     6       נטו, רכוש קבוע
   1     -       הוצאות נדחות

            
   19,002     19,244       כ נכסים לא שוטפים"סה

              
   20,081     20,102       כ נכסים "סה

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

   

     . ף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצור



  מ"גלוב בע-גזית
  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה
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  בדצמבר 31ליום        
      2013   2012   
  ח"מליוני ש מידע נוסף   

             התחייבויות והון
              

             התחייבויות שוטפות
              

   731     256    ג  חלויות שוטפות של אגרות חוב
   1     4    ג  ספקים ונותני שירותים

   162     181    ג  זכאים ויתרות זכות
   1     8       מסים שוטפים לשלם

            
   895     449       כ התחייבויות שוטפות"סה

              
            

             התחייבויות לא שוטפות
              

    2,118     1,154    ג  מתאגידים בנקאיים ואחרים הלוואות
    9,098     10,464    ג  אגרות חוב
   121     26    ד  מסים נדחים

              
    11,337     11,644       כ התחייבויות לא שוטפות"סה

              
          ו  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

              
   219     229       הון מניות

    3,805     4,288       פרמיה על מניות
  )874(   ) 1,886(      קרנות הון
    4,699     5,378       יתרת רווח

            
    7,849     8,009       כ הון"סה

            
    20,081     20,102       כ התחייבויות והון"סה

            
   .וה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהו

 
  
  
 

           2014, במרס 25
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
  חיים כצמן 

  ר הדירקטוריון"יו
  אהרון סופר 

  ל"מנכ
  גיל קוטלר 

  ל"משנה למנכ
  ומנהל כספים ראשי



  מ"גלוב בע-גזית
  הפסד המיוחסים לחברה ואכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח נתונים 
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   לשנה שנסתיימה ביום          
   בדצמבר 31          
         2013   2012   2011   
   ח"מליוני ש מידע נוסף      
                  

   8     3     2    ה  הכנסות דמי ניהול מחברות קשורות
   330     388     330    ה הכנסות מימון מחברות מאוחדות

   61     18     412       הכנסות מימון אחרות
                  

   399     409     744       כ הכנסות"סה
                  

   66     68     79       הוצאות הנהלה וכלליות
   793     606     671       הוצאות מימון
   6    *)   -    *)   -       הוצאות אחרות

                  
   865     674     750       כ הוצאות"סה

                  
   )466(   ) 265(   ) 6(      נטו, ות מאוחדותהפסד לפני רווח מחבר

                  
   1,195     1,210     929       נטו, רווח מחברות מאוחדות

                  
   729     945     923       רווח לפני מסים על ההכנסה

                  
   10    ) 12(   ) 54(   ד  )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

                  
   719     957     977       רווח נקי המיוחס לחברה

               
                     
      
                     

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

  .ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים 



  מ"גלוב בע-גזית
  חסים לחברהכספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיונתונים 
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   לשנה שנסתיימה ביום      
   בדצמבר 31      
      2013     2012     2011   
   ח"מליוני ש      
                   

   719     957     977  רווח נקי מיוחס לחברה
                   

               ):לאחר השפעת המס(רווח כולל אחר המיוחס לחברה 
                   

               :שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח והפסד סכומים
                   

   159     ) 90(    ) 59(  מהפרשי תרגום מטבע חוץ) הפסד(רווח 
   -      -      3  רווח בגין ניירות ערך זמינים למכירה
   9      -      -  רווח בגין עסקת גידור תזרים מזומנים

                
   168     ) 90(    ) 56(  אחר המיוחס לחברהכולל ) הפסד(רווח 

                
  כולל אחר המיוחס לחברות מאוחדות ) הפסד(רווח 

   316     ) 104(    ) 917(  )לאחר השפעת מס(   
                
   )973 (    )194 (     484   
                

               :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח והפסד
                   

בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע המיוחס לחברה ) הפסד(רווח 
   28      10     ) 6(  מאוחדת

                   
   512     ) 184(    ) 979(  כולל אחר המיוחס לחברה) הפסד(כ רווח "סה

                   
   1,231      773     ) 2(  כולל המיוחס לחברה) הפסד(כ רווח "סה

             
                 

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



  מ"גלוב בע-גזית
  כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים 
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  לשנה שנסתיימה ביום       
  בדצמבר  31      
      2013     2012     2011   
  ח "מליוני ש      

               
               תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 

                
   719      957      977   רווח נקי המיוחס לחברה

              
  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

               :החברה   
                

               :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה
                  

   1      1      2   פחת 
   402      200     ) 71(  טונ, מימון) הכנסות(הוצאות 

  ) 1,195(    ) 1,210(    ) 929(  נטו, רווח בגין חברות מאוחדות
   7      4      10   עלות תשלום מבוסס מניות

   10     ) 12(    ) 54(  )הטבת מס(מסים על ההכנסה 
              
   )1,042 (    )1,017 (    )775 (  

               :ברהשינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של הח
                

   28     ) 11(    ) 4(  בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה 
  ) 55(     6      -   בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

              
   )4 (    )5 (    )27 (  

               :מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה בחברה עבור
                

  ) 261(    ) 661(    ) 491(  ריבית ששולמה
   2      1      191   )4'ה'באור ג(ריבית שהתקבלה 

   280      303      233   ריבית שהתקבלה מחברות מאוחדות
  ) 4(    ) 2(    ) 33(  מסים ששולמו

   80      99      113   דיבידנד שהתקבל מחברה מאוחדת
              
    13     )260(      97   

              
שוטפת של ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

   14     ) 325(    ) 56(  החברה 
              
                   

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



  מ"גלוב בע-גזית
  כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים 
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  לשנה שנסתיימה ביום       
  בדצמבר  31      
      2013   2012   2011   
  ח "מליוני ש      

             תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 
                 

  ) 2(   ) 1(   ) 2(  רכישת רכוש קבוע
   -     -    *)   -   תמורה ממכירת רכוש קבוע
  ) 303(   ) 248(   ) 1,200(  השקעות בחברות מאוחדות

   -     -     231   פדיון מניות בכורה של חברה מאוחדת 
  ) 227(    150     212   נטו, הלוואות לחברות מאוחדות) מתן(קבלת 

   -     208     -   מכירת אגרות חוב להמרה של חברה מאוחדת
   -     -    ) 105(  השקעה בניירות ערך סחירים זמינים למכירה

   5     -     -   פרעון הלוואה
   4     -     -   משיכת פקדון

            
השקעה של ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  ) 523(    109    ) 864(  החברה 
            

             תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 
              

   313     -     489   הנפקת הון מניות בניכוי הוצאות הנפקה
   2     3    *)   -   מימוש כתבי אופציה למניות

   4    *)   -    *)   -   פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה
  ) 241(   ) 264(   ) 298(  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

   446     1,676     1,670   הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה
  ) 233(   ) 786(   ) 885(  אגרות חוב פרעון ופדיון מוקדם של

   897    ) 314(   ) 753(  נטו, קווי אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים) פרעון(משיכת 
   -     -     392   )4'ה'באור ג(התרת עסקאות גידור 

            
   1,188     315     615   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה 

            
  ) 22(   ) 11(   ) 1(  הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

            
   657     88    ) 306(  במזומנים ושווי מזומנים ) ירידה(עלייה 

              
   35     692     780   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

            
   692     780     474   מנים לסוף השנהיתרת מזומנים ושווי מזו

            
             פעילות מהותית שלא במזומן של החברה 

              
   347     373     214   המרת הלוואות לחברות מאוחדות כנגד הנפקת מניות

            
   -     180     -   פדיון שטר הון של חברה מאוחדת

            
   50     -     -   ן מניות בכורה של חברה מאוחדת כנגד החזר הלוואהפדיו

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

  . המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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         ת מזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברהיתר  .א
             
  בדצמבר  31      
      2013   2012   
  ח  ''מליוני ש  :הרכב לפי מטבעות   

        
   75   11  בדולר   
   4   2  בדולר קנדי   
   462   10  באירו   
   239   451  ח לא צמוד"בש   

        
      474   780   

        
 
         גילוי בדבר נכסים פיננסים המיוחסים לחברה  .ב
                   
         :חייבים ויתרות חובה המיוחסים לחברה  .1   
  בדצמבר  31            
            2013   2012   
  ח "מליוני ש            
                   
  *)   -     1   הכנסות לקבל      
   1     3   הוצאות מראש      
                   
          4     1   

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

  : IAS 39 -פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה בהתאם ל   .2   
                   
   בדצמבר 31            
            2013   2012   
   ח"מליוני ש            

               
         :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד      
   991     760   מכשירים פיננסיים נגזרים         
                   
         :נכסים פיננסיים בשווי הוגן כנגד קרן הון      
   -     108   ניירות ערך סחירים זמינים למכירה         
                
   1     4   )ראה לעיל(הלוואות וחייבים       
   7,007     6,630   חברות מאוחדות - הלוואות וחייבים       

            
          7,502     7,999   
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          גילוי בדבר התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה  .ג
                       
       פקים ונותני שירותים המיוחסים לחברה ס  .1   
  בדצמבר  31                
                2013   2012   
  ח "מליוני ש                
                       
   -     3    חובות פתוחים       
   1     1    שטרות לפרעון      

                   
                 4     1   

                   
      זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה    .2   
                       
   בדצמבר 31                
                2013   2012   
   ח"מליוני ש                

                   
   11     9    הוצאות לשלם      
   135     154    ריבית לשלם      
   2     2    עובדים      
   14     16    ות ממשלתייםמוסד      

                   
                 181     162   

     
         התחייבויות לא שוטפות מיוחסות לחברה  .3   
                       
   בדצמבר 31   :ההרכב      
                2013   2012   
   ח"מליוני ש                

                   
   2,118     1,154    )3) (1(אגידים בנקאיים ואחרים הלוואות מת      
   9,098     10,464    )3) (2(אגרות חוב       

                   
                 11,618     11,216   
          :הרכב אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים  )1(      
        שיעור            
   בדצמבר 31  הריבית            
   2012   2013 האפקטיבית            
   ח"מליוני ש  %            

                   
   200     -     -   ח לא צמוד''בש         
   125     -     -   ב"בדולר ארה         
   286     266    5.52%  ב"בדולר ארה         
   -     1    2.40%  בדולר קנדי         
   1,520     908    2.72%  באירו         

                   
                 1,175     2,131   
  ) 13(   ) 21(      בניכוי הוצאות נדחות         

                   
                 1,154     2,118      
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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
חברות בנות בבעלות מלאה של החברה ערבות, בנוסף. המלאה מניות של חברות מוחזקות

לדוחות הכספיים 3'ב26ראה גם באור , שקיבלה החברה מתאגידים בנקאייםלאשראי 
  .המאוחדים

                     :הרכב אגרות חוב  )2(      
        שיעור  שיעור                  
  בדצמבר 31  ריבית  הריבית                  
   2012   2013  קובנ האפקטיבית  בסיס               
  ח"מליוני ש  %  % הצמדה               
                              

   212     158      6.50      6.18    דולר   )'סדרה א(אגרות חוב          
   307     149      2.39      2.50    אירו )**) 'סדרה ב(אגרות חוב          
    1,265     1,125      4.95      4.88    מדד  ) 'סדרה ג(אגרות חוב          
    2,421     2,466      5.10      5.02    מדד  )'סדרה ד(אגרות חוב          
   543     545      1.58      2.08    שקלי )**)'סדרה ה(אגרות חוב          
   847     565      6.40      6.73    שקלי  )'סדרה ו(אגרות חוב          
    1,668     1,444      5.30      5.58    מדד  )'סדרה ט(וב אגרות ח         
   850     861      6.50      5.76    מדד  )*)'סדרה י(אגרות חוב          
    1,716     2,961      5.35      4.35    מדד  )'סדרה יא(אגרות חוב          
   -     446      4.00      4.14    מדד  )'סדרה יב(אגרות חוב          

                       
                        10,720     9,829    
   731     256           בניכוי חלויות שוטפות של אגרות חוב         

                       
                            10,464     9,098    

                       

         
מובטחות בשעבוד שנרשם על נכסי מקרקעין שבבעלות חברה) 'רה יסד(אגרות החוב   *)

  .ח"מליון ש 1,127-בת של החברה ששוויים המצרפי לתאריך הדיווח הינו כ

                     .בריבית משתנה  **)         

         
ננסיות והנפקות אגרות חובאמות מידה פי, בדבר תנאי ודירוג אגרות החוב, למידע נוסף   

  . לדוחות הכספיים המאוחדים 20ראה באור , שבוצעו במהלך תקופת הדיווח
 
             :מועדי פרעון  )3(      
                       

                
תאגידים 
 אגרות חוב  בנקאיים 

  ח"מליוני ש                
                       
   256     -       טפותחלויות שו -שנה ראשונה          
   975     -       שנה שניה         
   974     11       שנה שלישית         
   761     11       שנה רביעית         
    1,388     452       שנה חמישית         
    6,366     680       שנה שישית         

                   
                 1,154     10,720       
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  )המשך(לחברה ילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות ג  .ג
  

  מכשירים פיננסיים המיוחסים לחברה   .4
  

  סיווג ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה   )א
  

. נמדדות בעלות מופחתת, למעט מכשירים פיננסיים נגזרים, כל ההתחייבויות הפיננסיות  
  .להלן' ד-ו' ראה סעיפים ג, וגן כנגד רווח והפסדמכשירים פיננסיים נגזרים נמדדים בשווי ה

  
  גורמי סיכון פיננסיים המיוחסים לחברה   )ב

  
וביניהם סיכוני , פעילותה הגלובאלית של החברה חושפת אותה לסיכונים פיננסיים שונים

, )סיכון ריבית וסיכון מחיר ,סיכון מדד המחירים לצרכן, לרבות סיכון מטבע חוץ(שוק 
אסטרטגיית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת . נזילות וסיכוני סיכוני אשראי

החברה . בפעולות לצמצום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים שלה
  .לגדר חשיפות מסוימות לסיכוניםפיננסיים משתמשת בין היתר בנגזרים 

  
  

  :להלן מידע נוסף בדבר הסיכונים הפיננסיים וניהולם
  

  ון מטבע חוץסיכ  )1
  

החברה פועלת באמצעות חברות מוחזקות בפריסה בינלאומית ולפיכך חשופה   
, לסיכוני מטבע כתוצאה מהחשיפה לשינוי בשערי החליפין של מטבעות שונים

חלק מהעסקאות של החברות המוחזקות . דולר קנדי ואירו, ב"בעיקר לדולר ארה
ות החברה הינה לשמור על מדיני. מבוצעות במטבע שאינו מטבע הפעילות שלהן

לבין המטבע בו ומתבצעת פעילותה מתאם גבוה בין המטבע בו נרכשים נכסיה 
. כדי למזער את סיכוני המטבע, נלקחו ההתחייבויות בגין רכישת אותם נכסים

של התחייבויות ומטבעות החברה מתקשרת בעסקאות להחלפת בסיס ההצמדה 
  .להלן' לפרטים ראה סעיף ה, כחלק ממדיניות זו

  
  סיכון מדד המחירים לצרכן  )2

  
לחברה אגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן 

לגבי סכום המכשירים הפיננסיים אשר צמודים למדד המחירים לצרכן . בישראל
  .להלן 'וראה סעיף  שבגינו קיימת לחברה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן

  
  סיכוני ריבית  )3

  
חושפות את החברה לסיכון בתזרים מזומנים ריבית משתנה תחייבויות הנושאות ה  

. חושפות את החברה לסיכוני ריבית בגין שווי הוגן הנושאות ריבית קבועהואלו 
מקיימת החברה תמהיל מסויים בין חשיפה , כחלק מאסטרטגיית ניהול הסיכונים

עם לפעם ובהתאם החברה מבצעת מפ. לריבית קבועה ולחשיפה לריבית משתנה
לשם הגנה , לתנאי השוק עסקאות החלפת ריבית משתנה לריבית קבועה ולהיפך

לתאריך ). להלן' ראה סעיף ה(על התחייבויותיה מפני שינויים בשיעורי הריבית 
היו ) 84%לא כולל עסקאות החלפת ריבית (מהתחייבויות החברה  79%  - כ דיווחה

ולא כולל עסקאות החלפת ריבית  66% – 2012, בדצמבר 31ליום (בריבית קבועה 
  .לעיל 3)ראה סעיף ג, למידע נוסף בדבר שיעורי הריבית ומועדי הפרעון). 76%
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  )המשך(לחברה גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

  מחירסיכון   )4

  

, מניות, לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך
המסווגים כנכסים פיננסיים , שתתפות בקרנות נאמנות ואגרות חובתעודות ה

אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין התנודתיות במחיר נייר  ,זמינים למכירה
היתרה בדוחות הכספיים ליום . הערך הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה

  .ה מוגנתחשיפה זו אינ .ח"מליון ש 108של השקעות אלה הינה  2013, בדצמבר 31
  
  סיכון אשראי  )5

  
מזומנים ופקדונות . החברה אינה חשופה לריכוזים משמעותיים של סיכוני אשראי

הסיכון שצדדים , להערכת הנהלת החברה. מופקדים במוסדות פיננסיים גדולים
  .בהתחשב באיתנות הפיננסית שלהם, אלו יפרו את התחייבויותיהם הינו נמוך

  
  סיכון נזילות  )6

  
, יתרבין ה לזמן ארוךהחברה היא לשמר איזון מסוים בין קבלת מימון מדיניות 

הלוואות מבנקים ואגרות חוב לבין הגמישות הקיימת , משכנתאות בגין נכסים
לתקופות  )Revolving lines of credit(באמצעות שימוש בקווי אשראי מתחדשים 

בהתאם  תשונושנים במסגרתם יכולה החברה לנצל אשראים לתקופות  5של עד 
  . לצורך
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   )המשך(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה   .ג
                                  

         
הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים

  : בסכומים לא מהוונים) כולל ריבית(החוזיים 
                                  
                     2013, בדצמבר 31ליום           
          שנים 4  שנתיים                  
      5מעל    5עד   3עד   עד               
   כ"סה  שנים   שנים  שנים  שנה               
   ח''מליוני ש               

                      
                     התחייבויות לספקים         
   4     -     -     -     4   ולנותני שירותים            
   189     -     -     -     189   זכאים ויתרות זכות         
   13,785      7,179      2,910      2,906     790   אגרות חוב         
                     הלוואות מתאגידים         
   1,432     772     530     90     40   בנקאיים            
  ) 452(   )154(   )167(   )118(   )13(  נטו, נגזרים פיננסיים         
   -     -     -     -     -   *)ערבויות פיננסיות          

                       
                1,010      2,878      3,273      7,797      14,958   

                     2012, בדצמבר 31ליום           
          שנים 4  שנתיים                  
      5מעל    5עד   3עד   עד               
   כ"סה  שנים   שנים  שנים  שנה               
   ח''מליוני ש               
                     התחייבויות לספקים         
   1     -     -     -     1   ולנותני שירותים            
   163     -     -     -     163   זכאים ויתרות זכות         
   12,891      6,874      2,529      2,248      1,240   אגרות חוב         
                     הלוואות מתאגידים         
   2,440     263     868      1,231     78   בנקאיים            
  ) 855(   )509(   )136(   )133(   )77(  נטו, נגזרים פיננסיים         
   -     -     -     -     -   *)ערבויות פיננסיות          

                       
                1,405      3,346      3,261      6,628      14,640   

         

מלאה מועד הפרעון של ערבויות פיננסיות להבטחת התחייבויות של חברות בנות בבעלות   *)
,בהתאמה, 2012 -ו 2013בדצמבר  31ח לימים "מליון ש 417-ח ו"מליון ש 373בסך של 
        .ומותנה בנסיבות עתידיות, טרם נקבע
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       )המשך(ה גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחבר   .ג
                              
   שווי הוגן המיוחס לחברה  )ג      
                              

         
המוצגים, להלן פירוט היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים

  : פי שוויים ההוגן-בדוחות הכספיים שלא על
                              
   שווי הוגן   יתרה               
  בדצמבר  31   בדצמבר 31               
               2013   2012   2013   2012   
  ח "מליוני ש               

                 התחייבויות פיננסיות         
                           
   10,846    11,866      9,829      10,720  )1(אגרות חוב          

         
הלוואות מתאגידים בנקאיים 

   2,118    1,175      2,118      1,154  )2(ואחרים 
   12,964    13,041      11,947      11,874  כ התחייבויות פיננסיות"סה         

                      
1לפי רמה , ווחהשווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך הדי  )1(         

              . במדרג השווי ההוגן

         
למידע נוסף. במדרג השווי ההוגן 2לפי רמה , השווי ההוגן מבוסס על טכניקות הערכה  )2(

  . לדוחות הכספיים המאוחדים' ב37- ו' יד2ראה באורים 
  

ת ופקדונות הלוואו, חייבים ויתרות חובה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים
ספקים ונותני שירותים וזכאים , אשראי והלוואות שנתקבלו מתאגידים בנקאיים, לזמן ארוך

  .ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם
  

  סיווג מכשירים פיננסיים המיוחסים לחברה לפי מדרג שווי הוגן  )ד
  

י קבוצות בעלות מאפיינים לפ, המכשירים הפיננסיים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן מסווגים
למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי , דומים
  : ההוגן

  
  . בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים) ללא התאמות(מחירים מצוטטים   :1רמה 
או  אשר ניתנים לצפייה במישרין 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   : 2רמה 

  . בעקיפין
טכניקות הערכה ללא שימוש (נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה   : 3רמה 

  ).בנתוני שוק ניתנים לצפייה

  
   : נכסים והתחייבויות פיננסיות הנמדדים בשווי הוגן המיוחסים לחברה         
                     
  3רמה    2רמה   1רמה             
  ח''מליוני ש  2013, רבדצמב 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  2013במהלך שנת          
בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי 3לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה , וכן 2 ורמה 
  .כלשהו
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                    ) המשך(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה  .ג
                                        

                                 מכשירים פיננסיים נגזרים  )ה   
                                        

  :עסקאות החלפת ריבית ועסקאות אקדמה, טבעותלהלן מידע לגבי עסקאות החלף בסיס הצמדה ומ  .1      
       יתרת משך                                 

  שווי הוגן  חיים                      יתרת סכום העסקה              

  ח"במליוני ש  ממוצע  ת לשלםריבי/בסיס הצמדהריבית לקבל/בסיס הצמדה  ח"במליוני ש  מטבע העסקה סוג העסקה        

              31.12.13 31.12.12                        31.12.13 31.12.12 

    160      145   6.3     2.15% -  6.36%  קבוע 1.10% -  5.10%  צמוד מדד    1,456    2,172  שקל - יורו החלף בסיס הצמדה ומטבעות        
    L     2.9   35      146+ 1.35%  משתנה    4.95%  צמוד מדד    260    70            
    45      40   2.4     3.98% -  5.06%  קבוע 6.00% -  6.83%  נומינלי    330    220            
    -    )L        5.5   )2  משתנה    2.63%  נומינלי    -    151            
                                        
    20      33   6.4     5.38% -  5.97%  קבוע 3.56% -  4.57%  צמוד מדד    50    272  שקל - ב "דולר ארה          
            -    475     -        -           -    -      298    
    19      26   2.4     4.59% -  6.33%  קבוע 6.00% -  7.70%  נומינלי    240    160            
   8      20   3.7        3.53%  קבוע    0.70%+תלבור        150    150            
    -     L         5.5   1  משתנה    2.67%  נומינלי    -    243            
                                        
    111      116   6.6     5.43% -  6.07%  קבוע 3.45% -  4.95%  צמוד מדד    374    773  שקל - דולר קנדי          
    L    4.6   180      155+0.94% -  1.35%  משתנה 4.40% -  4.95%  צמוד מדד    320    305            
   L     2.4   16      6+ 1.08%  משתנה    6.40%  נומינלי    120    80            
    14      19   2.4     2.95% -  3.15%  קבוע    6.00%  נומינלי    114    76            
   4      16   3.7        3.37%  קבוע    0.70%+תלבור        100    100            
    L     3.7   46      19+ 1.04%  משתנה    0.70%+תלבור        250    250            
                                        
  )20(   )16(   0.8        4.57%  צמוד מדד    5.97%  קבוע    50    33  *)ב"דולר ארה - שקל          
                                        

    2.60%  צמוד מדד    273    273  שקל - ריאל ברזיל          
צמוד מדד

  )3(     80   4.0     3.45% -  3.79%  ברזיל
                                        
   9     5  קצרות מועד                     3,870    1,937  מטבעות שונים עסקאות אקדמה        
                                       

                                    760      991    
                           
                               .עסקה שבוצעה מול חברה מאוחדת בבעלות מלאה) *        
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       )המשך(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה   . ג
                   
         :הנגזרים הפיננסיים מוצגים במאזן כדלקמן  .2      
                   
  בדצמבר  31            
            2013   2012   
  ח "מליוני ש            
                   
   81     17   נכסים שוטפים         
   910     743   נכסים לא שוטפים         
                   
          760     991   
 

  :נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים  .3
  

ועסקאות החלפת  חליפיןעסקאות אקדמה בגין שערי , לחברה הלוואות הנקובות במטבע חוץ
כאמור להגן מפני החשיפה לתנודות בשערי חליפין  שמטרתן) Swap(ומטבעות בסיס הצמדה 

לחברה חשיפה תזרימית למטבע  ותאמות לתקופות ולסכומים בהםמ Swap- עסקאות ה. לעיל
  .עסקאות אלה אינן מטופלות כגידור מבחינה חשבונאית. חוץ

  

למידע נוסף , ח"מליון ש 598-בתמורה לכ Swapעסקאות  התירה החברה 2013במהלך שנת   .4
  .לדוחות הכספיים המאוחדים' ד37ראה באור 

  
     מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים בגין שינוי בגורמי שוק  )ו   
                            
   שינוי  -מבחן רגישות לגבי יתרות כספיות              
   יביתאבסולוטי בשיעורי ר            

            
ריבית 
  דולר

ריבית 
   ריבית   ריבית   דולר

  שקלית  אירו   קנדי  ב"ארה לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח          
   ח''מליוני ש   *)  %1לשנה בגין עליית ריבית של          
                         
         31.12.2013  )7(  )5(   )13(   )3 (  
         31.12.2012  )10(  )7(   )21(   )4 (  
                        
  . על הרווח וההפסד, אך בכיוון ההפוך, ירידת ריבית בשיעור זהה תביא להשפעה זהה*)            
                            
   שינוי  -מבחן רגישות לגבי יתרות כספיות              
   רים לצרכן אבסולוטי במדד המחי            
            2%+  1%+  1%-  2%-   
   ח''מליוני ש  לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח          

                  
         31.12.2013  )186(   )93(    93     186   
         31.12.2012  )161(   )81(    81     161   
                          
   שינוי  - מבחן רגישות לגבי נגזרים פיננסיים              
   אבסולוטי במדד המחירים לצרכן             
            2%+  1%+  1%-  2%-   
   ח''מליוני ש  לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח          

                  
         31.12.2013   94    47    )47(   )95 (  
         31.12.2012   87    43    )44(   )88 (     



  מ"גזית גלוב בע
  מידע נוסף

  

366  

  

   )המשך(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה   .ג
                            
   -מבחן רגישות יחסי לגבי נגזרים פיננסיים              
   שינוי בשערי חליפין            
            10% +  5% +  5% -  10% -  
   ח''מליוני ש   לפני מס) הפסד(על הרווח  השפעה         
                         
         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(   דולר קנדי ח"שינוי בשע         
   22     11    )11(   )22(   ח ריאל ברזילאי"שינוי בשע         
                            
         31.12.2012                  
                            
   227     114    )115(   )234(   ח אירו"שינוי בשע         
   85     42    )42(   )85(   ב"ח דולר ארה"עשינוי בש         
   130     65    )65(   )130(   ח דולר קנדי"שינוי בשע         
   1     -     -    )1(   ח ריאל ברזילאי"שינוי בשע         
                            
   -מבחן רגישות יחסי לגבי נכסים פיננסיים             
   טי בשיעורי הריבית שינוי אבסולו            
            2%+  1%+  1%-  2%-   
   ח''מליוני ש  לפני מס ) הפסד(השפעה על הרווח          

                  
         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(   שקלית ריאלית שינוי בריבית         
                            
         31.12.2012                  
                            
  ) 142(   )108(    112     215    שינוי בריבית אירו         
  ) 7(   )7(    13     25    ב"שינוי בריבית דולר ארה         
  ) 55(   )31(    29     56    וי בריבית דולר קנדישינ         
   2     1    )1(   )2(   שינוי בריבית ריאל ברזילאי         
   46     25    )24(   )47(   שינוי בריבית שקלית נומינלית         
   557     267    )252(   )488(   שינוי בריבית שקלית ריאלית         
                            
   הנחות העבודה העיקריות לגבי מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים         
                            
  . לדוחות המאוחדים 37ראה באור          
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גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסים לחברה וגילוי בדבר הכנסות מסים   .ד
   לחברה או הוצאות מסים המיוחסות

  

  מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה   . 1
  

  .דוחות הכספיים המאוחדיםל' א25ראה באור , החלים על החברה למידע בדבר חוקי המס
  

  שומות מס המיוחסות לחברה  .2
  

  שומות מס סופיות  )א
  

למידע נוסף בדבר התקשרות בהסכם  .2011לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 
  .לדוחות הכספיים המאוחדים' ט25ראה באור , רה עם רשות המיסיםשומות של החב

  

  מ במחלוקת"שומות מע  )ב
  

  .המאוחדיםהכספיים לדוחות ' יא25ראה באור , מ במחלוקת"לפרטים בדבר שומות מע
  

   הפסדים מועברים לצורכי מס המיוחסים לחברה  .3
  

רשמה , הגלומה בהפסד זבגין הטבת המס ה. ותלחברה הפסד לצורכי מס המועבר לשנים הבא
בשנת (ח "שמליון  45- כלקבל שיתרתם לתאריך הדיווח הסתכמה ב מסים נדחים 2013בשנת החברה 

  . אשר קוזזו מיתרת העתודה למס שבספרי החברה ,)ח"מליון ש 149-כ - 2012

  
  מיסים נדחים המיוחסים לחברה  .4   
                   
         :ההרכב      
                  
  בדצמבר  31            
            2013   2012   
  ח "מליוני ש            
                   
         הרכב המיסים הנדחים      
                
   -   )26(  הפרשי עיתוי בגין חברות מאוחדות      
  ) 270(  )45(  שערוך נגזרים פיננסים לשווי הוגן      
   149    45   הפסדים להעברה      
               

         )26(  )121 (  
           

      
בהתאם לשיעור המס הצפוי לחול בעת המימוש 26.5%המיסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של 

     .ובגין חברות מאוחדות לפי שיעור המס החל על הפרש העיתוי לפי העניין
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חסים לחברה וגילוי בדבר הכנסות מסיםגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיו  .ד
  )המשך(או הוצאות מסים המיוחסות לחברה 

                 
  מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .5   

                 
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום             
  בדצמבר 31            
            2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש            
                     
   4     2     14      מסים שוטפים      
   6    )14(   )96(     *)מסים נדחים        
   -     -     28      מסים בגין שנים קודמות      
                       
            )54(   )12(    10   

ח בגין שינוי בצפי החברה "מליון ש 98-רשמה החברה הכנסות מסים נדחים בסך של כ 2013בשנת ) *      
  .בדבר היכולת לניצול הפסדים כנגד רווחים עתידיים לצרכי מס    

 
   יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מאוחדות, הלוואות  . ה

  יתרות עם חברות מאוחדות  .1   

     ההרכב  .א      

  בדצמבר  31               
               2013   2012   
  ח "מליוני ש               
         נכסים שוטפים          

                
   217    363   חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך          

               

        נכסים לא שוטפים          
               

   11,294     12,120   השקעות בחברות מאוחדות          

   6,790     6,267   ) להלן 4ראה סעיף (הלוואות וחובות לזמן ארוך          
               

        התחייבויות לא שוטפות          
                     

  ) 20(  )16(  ) לעיל 1)ה'ראה סעיף ג(עסקאות החלף בסיס הצמדה          

  ) 153(   -   *)אגרות חוב של החברה המוחזקות על ידי חברה בת           
                     

         
מכרה החברה הבת את החזקותיה באגרת החוב לחברה, 2013במהלך חודש נובמבר   *)

  .   ח"מליון ש 154- בתמורה לכ
 

קיבלו חברות בבעלות מלאה של החברה החברה ערבה בערבות בלתי מוגבלת לאשראים ש  .ב
 1,305לתאריך המאזן הינם עד לסך של , )כולל אגרות חוב(בגינם ) קרן(אשר סכומי המסגרת 

  .לדוחות המאוחדים) 3('ב26ראה באורים , למידע נוסף .ח"מליוני ש
  

כולל (יתרת חובות החברות בבעלות מלאה של החברה להן ערבה החברה , לתאריך הדיווח
  . ח"מליוני ש 373-מסתכמת בסך של כ) חובאגרות 
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  )המשך(יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מאוחדות , הלוואות  .ה
     
  עסקאות עם חברות קשורות .2  
                   
  לשנה שנסתיימה ביום        
  בדצמבר 31        
        2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש        
                   
   8     3     2   )ד) (ב) (א(הכנסות דמי ניהול      
   330     388     330   הכנסות מימון     
  )5(    -    -  הפסד ממכירת ניירות ערך של חברות מאוחדות      
   1     1     1   )ג(הוצאות שכירות      
                   
  

  התקשרויות  .3
  

פיו תשתתף החברה -עם חברה מאוחדת אשר על התקשרה החברה בהסכם 1998בשנת   )א
הנובעות ממתן שירותי הנהלה לחברה , המאוחדת בהוצאות מסויימות בהן תישא החברה

, ח"אלפי ש 153-ח וכ"אלפי ש 156-הינו כ 2012- ו 2013סכום ההשתתפות בשנים . המאוחדת
  .בהתאמה

  
תעניק החברה שירותי  החברה התקשרה בהסכמים עם חברות מוחזקות זרות אשר על פיהם  )ב

סכומי דמי הניהול שנגבו על ידי החברה מן . הנהלה לחברות המוחזקות תמורת סכום קבוע
   .ח"שמליון  1-הינם כ 2012- ו 2013החברות המוחזקות בשנים 

  
ההתקשרות הסתיימה  .לחברה מאוחדת בגין שכירת משרדי החברה ששולמודמי שכירות   )ג

  .'הנכס לצד געם מכירת , 2013בחודש דצמבר 
  

  .המאוחדיםהכספיים לדוחות ' ו38ראה באור , בדבר דמי ניהול מנורסטאר ישראל  )ד
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   )המשך(יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מאוחדות , הלוואות  .ה
                            
  הלוואות ואגרות חוב   .4   
                            
                         
   בדצמבר 31  שיעור                
   2012   2013  הריבית  בסיס             
   ח"מליוני ש  %  הצמדה             

                    
   L    1,866     2,075+2   דולר   ב"חברות בנות בבעלות מלאה בארה      
   117     4     10   דולר   ב"הלוואה לשותפות הרשומה בארה      
   L    12     42+2.5   דולר קנדי   חברות בנות בבעלות מלאה בקנדה      
   L    158     157+4.9   דולר   חברה בת בבעלות מלאה בהולנד      
   E    773     342+3.6   אירו   חברה בת בבעלות מלאה בהולנד      
   E    1,823     1,959+ 5   אירו  רזי'חברות בנות בבעלות מלאה באי ג      
   24     24   1.6+ פריים   שקלי   *)מ "ישראל בע) פיתוח(גזית גלוב       

          
שקלי צמוד 

   1,824     1,629    4-7.17   מדד
   52     49     6.4   אירו          
   L    32     28+2.5   אירו          
   E    -     233+2   אירו /מדד   חברה בת בבעלות מלאה בישראל      
   138     239     3.8   שקלי   חברות בנות בבעלות מלאה בישראל      
   16     21    -   -   יתרות אחרות      

                  
                      6,630     7,007   

        
וחות הכספייםלד' ט9ראה באור , לפרטים בדבר מימוש כתבי אופציה על ידי החברה  *)      

  . המאוחדים
  
               
      מועדי פרעון      
               
  ח''מיליוני ש            

           
   363   שנה ראשונה       
   322   שנה שניה       
   4,879   שנה שלישית       
   17   שנה רביעית       
   17   שנה חמישית       
   796   שנה שישית ואילך       
   236   *) שנה מתחדש כל       
               
             6,630   

           

      
למעט כאשר הודיע אחד הצדדים , הלוואות לחברות מאוחדות אשר מתחדשות לשנה נוספת  *)

     . על אי חידוש ההלוואה על פי תנאי ההסכם
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     )המשך(יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מאוחדות , הלוואות  .ה
                    
  דיבידנד שנתקבל  .5   
                    
  לשנה שנסתיימה ביום         
  בדצמבר 31         
         2013   2012   2011   
  ח"מליוני ש         

                
      CTY   113     99     80   
 
  הון המיוחס לבעלי מניות החברה  .ו
  

  .המאוחדיםהכספיים לדוחות ' ה27באור ראה , 2013בחודש יוני חברה מניות ב לעניין הנפקת .1
  

ראה , 2013לעניין השלמת הרישום של מניות החברה למסחר בבורסה של טורונטו מחודש אוקטובר  .2
  .לדוחות הכספיים המאוחדים' ג27באור 

    
  .המאוחדיםהכספיים לדוחות  28ראה באור , באשר לתגמול מבוסס מניות .3

  
לדוחות הכספייים ' ו38ראה באור , אי תחרות עם קבוצת נורסטארלעניין התקשרות בהסכם ניהול ותניית   .ז

  .המאוחדים
  
, אישרה האסיפה הכללית של החברה אימוץ מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה 2013, בחודש ספטמבר  .ח

  .לדוחות הכספיים המאוחדים' ג38לפרטים נוספים ראה באור 
  
  .א לדוחות הכספיים המאוחדים2ראה באור , וזיותלמידע בדבר החוק לקידום התחרות וצמצום הריכ  .ט

  
  אירועים לאחר תאריך הדיווח  .י

  
) ח"מליון ש 79- סך כולל של כ(ח למניה "ש 0.45הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2014, במרס 25ביום 

  .2014, באפריל 7לבעלי המניות של החברה ביום  2014, באפריל 23לתשלום ביום 
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  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי דוח שנתי -  וחלק 

  

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

  :חברי ההנהלה הם, לעניין זה

  ;מנהל כללי, אהרון סופר .1

  ;ל ומנהל כספים ראשי"משנה למנכ, יל קוטלרג .2

  ;מזכירת חברה ומנהלת אחריות תאגידית, ורדה צונץ .3

  ;ל וחשב"סמנכ, רמי ווייסנברגר .4

  ;ל פיקוח ובקרה"סמנכ, שלומי דרורי .5

  .ל מימון"סמנכ, רונן גלס .6

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

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח , בפיקוח דירקטוריון התאגיד, האמורים
שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם ולהבטיח כי מידע , 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
המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי לרבות למנהל הכללי ולנושא , 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
  .בדוחות תימנע או תתגלהשהצגה מוטעית או השמטת מידע 

  

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 , ברמת התאגיד המאוחד, פי והגילויהערכת סיכוני הדיווח הכס: הדירקטוריון כללה

מיפוי היחידות העסקיות הרלוונטיות להערכת האפקטיביות של , התהליכים המהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי
וניתוח פערי  הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות, מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד, הבקרה הפנימית

הערכת אפקטיביות התפעול של , תיקון ליקויים בתכנון הבקרה ובחינת קיומן של בקרות מפצות, קיימיםהבקרה ה
 Entity(בקרות ברמת הארגון :רכיבי הבקרה הפנימית . והערכה כוללת של אפקטיביות הבקרה הפנימית הבקרות

Level Controls( ,רכות המידע תהליך עריכת הדוחות הכספיים וסגירתם ובקרות כלליות על מע)ITGC .( תהליכים
לרבות (ן להשקעה "תהליך נדל: הינם, אשר זוהו על ידי ההנהלה כתהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי

  . ותהליך הגזברות) ן להשקעה"הוצאות הפעלת נכסים להשכרה והערכת שווי נדל, הכנסות מהשכרת מבנים

הדירקטוריון והנהלת , בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה
היא  2013בדצמבר  31כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום , התאגיד הגיעו למסקנה

  .אפקטיבית
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  :הצהרות מנהלים

  ):1)(ד(ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   )א

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  :מצהיר כי, פראהרון סו, אני

  ;")הדוחות: "להלן( 2013לשנת ") 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 , םלאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגי, מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

  ;בהתייחס לתקופת הדוחות

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

  ;שאליהם מתייחסים הדוחות

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, מבקר של התאגידגיליתי לרואה החשבון ה )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(
, ים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוףעל הדיווח הכספי ועל הגילוי העלול

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

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

  :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני )5(

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

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

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

  ;בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

והצגתי בדוח זה את , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  )ג(
  .ר למועד הדוחותמסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמו

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

  

  2014במרס  25
    

  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 ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחותבחנתי את הדוח )1(
  ;")הדוחות: "להלן( 2013לשנת 

הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של , לפי ידיעתי )2(
לאור הנסיבות , ג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהםעובדה מהותית ולא חסר בהם מצ

  ;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(
מזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות תוצאות הפעולות ותזרימי ה, את המצב הכספי, המהותיות

  ;שאליהם מתייחסים הדוחות

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

שות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקויים המשמעותיים והחול  )א(
על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול 

לסכם או לדווח , לעבד, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, בדוחות
הימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במ

  –וכן ; להוראות הדין

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

  :עם אחרים בתאגידלבד או יחד , 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

כספי אחר הכלול  ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע, 2010- ע"התש, )כספיים שנתיים
בפרט במהלך תקופת ההכנה של , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בדוחות
  –וכן ; הדוחות

המיועדים , או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, קבעתי בקרות ונהלים  )ב(
, יים בהתאם להוראות הדיןלהבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספ

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

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

  .נהלה ומשולבות בדוח זהכאמור הובאו לפני הדירקטוריון והה

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

  

  

  2014במרס  25
    

   ל"משנה למנכ, גיל קוטלר    
  ומנהל כספים ראשי
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1. Consolidated Financial Statements 
Consolidated Statement of Financial Position as at 31 December 2013 

   
2013 

 
2012 

  Note €’000 €’000 €’000 €’000 
Assets 

     Non-current assets   
    Standing investments 1.4       2,356,164  

 
2,185,336 

 Developments and land 1.5          583,637  
 

538,395 
 Property, plant and equipment 1.6              3,402  

 
3,111 

 
   

    2,943,203 
 

2,726,842 
Intangible assets and goodwill 1.7            14,737  

 
16,483 

 Equity-accounted investees 1.8 -                     
 

1,455 
 Deferred tax assets 1.9            9,067  

 
8,742 

 Long term loans 1.10              8,114  
 

36,592 
 Other assets 1.11            19,986  

 
27,003 

 
   

51,904 
 

90,275 
Current assets 

     Inventory 
 

             -  
 

2,214 
 Receivables from tenants* 1.12            13,773  

 
15,018 

 Prepayments 1.13            12,097  
 

12,504 
 Other receivables 1.14            14,584  

 
8,658 

 Income tax receivable 
 

             3,068  
 

2,168 
 Cash and cash equivalents 1.15          305,577  

 
207,843 

 
   

349,099 
 

248,405 
Total assets 

  
3,344,206 

 
3,065,522 

      Equity and liabilities 
     Equity 
     Stated capital 1.16       2,760,335  

 
2,836,658 

 Other reserves 1.17            (5,176) 
 

(9,562) 
 Retained earnings 

 
       (389,542) 

 
(457,158) 

 Currency translation reserve 
 

         (97,588) 
 

(85,505) 
 Non-controlling interest 

 
              (740) 

 
(3,061) 

 
   

2,267,289 
 

2,281,372 
Non-current liabilities 

     Long term borrowings 1.18          798,044  
 

462,075 
 Derivatives 1.19 11,756  

 
17,828 

 Provisions 
 

             2,569  
 

1,000 
 Deferred tax liabilities 1.20          111,562  

 
98,775 

 Long term liabilities from finance leases 1.21            46,040  
 

47,320 
 Other long term liabilities 1.22            21,537 

 
19,730 

 
   

991,508 
 

646,728 
Current liabilities 

     Trade and other payables* 1.23            37,139 
 

35,359 
 Accrued expenditure 1.24            42,291  

 
26,131 

 Short term borrowings 1.18              5,511  
 

74,986 
 Income tax payable 

 
                468  

 
946 

 
   

85,409 
 

137,422 
Total equity and liabilities 

  
3,344,206 

 
3,065,522 

The financial statements were approved and authorised for issue by the Board of Directors on 11 March 2014 and were duly signed on the Board’s 

behalf by Rachel Lavine, Chief Executive Officer and Chaim Katzman, Chairman. 

 * 31/12/2012 balances have been reclassified, see note 1.3 
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Consolidated Income Statement for the year ended 31 December 2013 

  
2013 

 
2012 

  Note €’000 €’000   €’000 €’000 

Gross rental income 1.25       203,455  
  

193,475 
 Service charge income 1.26         77,031  

  
73,762 

 Net property expenses 1.27       (89,653) 
  

(85,958) 
 Net rental income 

  
       190,833  

  
181,279 

       Net result on disposals  
 

          1,376 
  

793 
 Costs connected with developments 

 
        (5,146) 

  
(6,161) 

 Revaluation of investment properties 1.4,1.5       (21,286) 
  

(4,961) 
 Other depreciation, amortisation and 

impairments 1.28         (6,966) 
  

(1,835) 
 Administrative expenses 1.29        (25,286) 

  
(29,125) 

 Net operating profit 
  

133,525 
  

139,990 

       Interest income 1.30           2,505  
  

3,883 
 Interest expense 1.30       (31,576) 

  
(23,103) 

 Other financial income/(expenses) 1.31       (13,854) 
  

        (4,697) 
 Profit before taxation 

  
         90,600  

  
116,073 

       Taxation charge for the year 1.32       (14,722) 
  

(19,898) 
 

       Profit after taxation for the year 
  

         75,878  
  

96,175 

       Attributable to: 
      Owners of the parent 
 

        75,936  
  

98,712 
 

Non-controlling interest 
 

             (58) 
  

(2,537) 
 

   
         75,878 

  
96,175 

Basic and diluted earnings per share in 
€cents, attributable to shareholders 1.33 

 

20.3 
  

26.4 
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Consolidated Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2013 

  
2013 

 
2012 

  
 

€’000 €’000   €’000 €’000 

       Profit for the year          75,878   96,175  
Items that may be reclassified subsequently to 
income statement:       
Exchange differences arising on translation of 
foreign operations (net of deferred tax)        (12,083)   (1,108)  
Movements in hedging reserves (net of deferred 
tax)            4,919   (7,102)  
Total comprehensive income for the 
year   

         
68,714   87,965 

 
 

     
Attributable to: 

 

     Owners of the parent          68,772 
  

90,498 
 Non-controlling interest               (58) 68,714 

 
(2,533) 87,965 
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Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31 December 2013 

  
2013 2012 

 
Note €’000 €’000 

Cash flows from operating activities 
   Profit before taxation 
 

90,600 116,073 
Adjustments for: 

 
 

 Other depreciation, amortisation and impairments 
 

6,966 1,835 
Revaluation of investment properties 

 
21,286 4,961 

Foreign exchange loss/(gain) 
 

5,810 (7,860) 
Change in provisions and share based payments 

 
1,114 1,718 

Profit from disposal of investment properties and inventory 
 

(1,376) (793) 
Impairment loss on financial assets and other financial expenses 

 
7,787 16,013 

Profit on purchase of financial liabilities 
 

- (4,477) 
Interest expense 

 
31,576 23,103 

Interest income 
 

(2,505) (3,883) 
Operating cash flows before working capital changes 

 
161,258 146,690 

Decrease in trade and other receivables 
 

1,646 1,290 
Decrease in prepayments 

 
463 2,273 

Decrease  in inventory  1,136 - 
Decrease in trade and other payables 

 
(7,764) (4,215) 

Increase in accrued expenditure 
 

8,603 5,318 
Cash generated from operations 

 
      165,342 151,356 

Interest paid 
 

(21,581) (23,876) 
Interest received 

 
500 547 

Corporation taxes paid 
 

(3,663) (1,534) 
Net cash generated from operating activities 

 
140,598 126,493 

 
Cash flows from investing activities 

   Payments related to investment properties and other assets 
 

(226,777) (47,872) 
Proceeds from the disposal of investment properties 

 
9,617 1,006 

Deconsolidation of subsidiary 1.15 - (417) 
Payment related to other financial assets  - (273) 
Acquisition of subsidiaries net of cash acquired 1.15  (211) - 
Net cash used in investing activities 

 
(217,371) (47,556) 

    Net cash flow before financing activities 
 

(76,773) 78,937 
Cash flows from financing activities 

   Proceeds from issuance of share capital 
 

908 814 
Repayments of long term loans  (78,655) (74,304) 
Receipt of long term loans  345,776 48,784 
Payments for land leases 

 
(7,560) (8,103) 

Purchase of non-controlling interest 
 

(5,941) (9,409) 
Dividends paid 

 
(78,624) (63,431) 

Net cash generated/(used) in financing activities 
 

175,904 (105,649) 

    Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 
 

99,131 (26,712) 
Cash and cash equivalents at the beginning of year 

 
207,843 234,924 

Effect of exchange rate fluctuations on cash held 
 

(1,397) (369) 
Cash and cash equivalents at the end of year 1.15             305,577 207,843 
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Consolidated Statement of Changes in Equity for the year ended 31 December 2013 

 

Note Stated 
capital 

Other 
reserves 

Hedging 
reserves 

Retained 
earnings 

Currency 
translation 
reserve 

Equity 
attributable to 
controlling 
shareholders 

Non-
controlling 
interest 

Total equity 

  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

          Balance as at 1 January 2013 
 

2,836,658  4,879  (14,441) (457,158) (85,505) 2,284,433  (3,061) 2,281,372  

          Total comprehensive income 
 

-   -   4,919 75,936  (12,083) 68,772 (58) 68,714  

          Transactions with owners 
         Share based payment 1.17 -   690  -   -   -   690  -   690  

Issuance of no par value shares 1.17 2,301  (1,223) -   -   -   1,078  -   1,078  
Dividends 1.16 (78,624) -   -   -   -   (78,624) -   (78,624) 
Acquisition of non-controlling interest 

 
-   -   -   (8,320) -   (8,320) 2,379  (5,941) 

          Balance as at 31 December 2013 
 

2,760,335  4,346  (9,522) (389,542) (97,588) 2,268,029 (740) 2,267,289  

          

  

Stated 
capital 

Other 
reserves 

Hedging 
reserves 

Retained 
earnings 

Currency 
translation 
reserve 

Equity 
attributable to 
controlling 
shareholders 

Non- 
controlling 
interest 

Total equity 

  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

 
         

Balance as at 1 January 2012  2,899,118  3,571  (7,339) (531,131) (84,393) 2,279,826 (15,283) 2,264,543 

 
 

        Total comprehensive income  - - (7,102) 98,712 (1,112) 90,498 (2,533) 87,965 

 
 

        Transactions with owners  
        Share based payment 1.17 - 1,465 - - - 1,465 - 1,465 

Issuance of no par value shares 1.17 971 (157) - - - 814 - 814 
Dividends 1.16 (63,431) - - - - (63,431) - (63,431) 
Deconsolidated non-controlling interest  - - - - - - (540) (540) 
Acquisition of non-controlling interest  - - - (24,739) - (24,739) 15,295 (9,444) 

 
 

        Balance as at 31 December 2012  2,836,658  4,879  (14,441) (457,158) (85,505) 2,284,433  (3,061) 2,281,372  

 



8 
 

Notes to the Financial Statements 

1.1 Reporting entity 

Atrium European Real Estate Limited (“Atrium” or “the Company”) is a company incorporated and domiciled 
in Jersey. Its registered office is 11-15 Seaton Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands and its business address 
in Jersey is Lister House Chambers, 35 The Parade, St Helier, Jersey, Channel Islands. 

The consolidated financial statements of Atrium as at and for the year ended 31 December 2013 comprise 
Atrium and its subsidiaries (the “Group”) and its interest in associates. 

The principal activity of the Group is the ownership, management and development of commercial real estate in 
the retail sector.  

The Group primarily operates in Poland, the Czech Republic, Slovakia, Russia, Hungary and Romania. 

1.2 Basis of preparation  

Statement of compliance 

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the International Financial 
Reporting Standards (“IFRSs”) as issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”).  

Basis of measurement 

The consolidated financial statements are prepared on the historical cost basis, except for the following material 
items in the statement of financial position:  

• Standing investments and developments and land (“investment property”) are measured at fair value; and 
• Derivative financial instruments are measured at fair value. 

Functional and presentation currency 

These financial statements are presented in euros (“€”), which is considered by the Board of Directors to be the 
appropriate presentation currency due to the fact that the majority of the transactions of the Group are 
denominated in or based on this currency. All financial information presented in euros has been rounded to the 
nearest thousand, unless stated otherwise. 

The individual financial statements of each of the Group entities use the currency of the primary economic 
environment in which the entity operates as its functional currency. The currency in which the entity generates 
rental income is the primary driver determining the functional currency of that entity, but other cash flows are 
also taken into account. 

The euro has been determined to be the functional currency for the Group companies, except for certain 
subsidiaries in the Czech Republic, which use the Czech Koruna (“CZK”) as their functional currency and for 
certain subsidiaries in Cyprus, which use the US dollars (“USD”)  as their functional currency.  
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New standards, amendments to and interpretations of existing standards effective in the current period 

The Group has adopted the following amended IFRSs as at 1 January 2013: 

• IFRS 10 Consolidated Financial Statements which replaces SIC-12 Consolidation - Special Purpose 
Entities and the consolidation elements of the existing IAS 27 Consolidated and Separate Financial 
Statements. The new standard adopts a single definition of control: a reporting entity controls another 
entity when the reporting entity has the power to direct the activities of that other entity to generate returns 
for the reporting entity. The new standard does not include a change in the consolidation procedures. The 
standard did not have a material impact on the Group’s financial statements. 

• IFRS 11 Joint Arrangements which supersedes IAS 31 Interests in Joint Ventures (2011). IFRS 11 
distinguishes between joint operations and joint ventures. A joint operation is a joint arrangement whereby 
the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the 
liabilities, relating to the arrangement. An entity holding a joint operation will recognise its share in the 
assets, the liabilities, revenues and costs. A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that 
have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. An entity holding a 
joint venture will represent its investment in it using the equity method in accordance with IAS 28 
Investments in Associates and Joint Ventures (2011). The standard did not have an impact on the Group’s 
financial statements. 

• IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities covers disclosures for entities reporting under IFRS 10 
Consolidated Financial Statements and IFRS 11 Joint Arrangements replacing those in IAS 28 Investments 
in Associates and Joint Ventures (2011) and IAS 27 Separate Financial Statements (2011). Entities are 
required to disclose information that helps financial statement readers evaluate the nature, risks and 
financial effects associated with an entity’s interests in subsidiaries, associates and joint arrangements and 
in unconsolidated structured entities. The standard did not have a material impact on the Group’s financial 
statements. 

• IFRS 13 Fair Value Measurement which sets out a single IFRS framework for defining and measuring fair 
value and requiring disclosures about fair value measurements. IFRS 13 defines fair value as the price that 
would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market 
participants at the measurement date. IFRS 13 determines that an entity shall use valuation techniques that 
are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, 
maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs. It does 
not require fair value measurements in addition to those already required or permitted by other IFRSs and 
is not intended to establish valuation standards or affect valuation practices outside financial reporting. 
The standard did not have a material impact on the measurement of fair value; however additional 
disclosures have been presented in the notes to the financial statements.. 

• IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures covers joint ventures as well as associates; both must 
be accounted for using the equity method. The mechanics of the equity method are unchanged. The 
standard did not have a material impact on the Group’s financial statements. 

• IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures-Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities 
(Amendments, December 2011) amends the required disclosures to include information that will enable 
users of an entity’s financial statements to evaluate the effect or potential effect of netting arrangements, 
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including rights of set-off associated with the entity’s recognised financial assets and recognised financial 
liabilities, on the entity’s financial position. The standard did not have a material impact on the Group’s 
financial statements. 

New standards, amendments to and interpretations of existing standards that are not yet effective and 
have not been adopted by the Group early 

• IFRS 9 Financial Instruments. In November 2009, the IASB issued IFRS 9, as a first step in its project to 
replace IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (the standard will not be effective 
before 1 January 2017 with the final effective date being determined by the IASB when other parts of 
IFRS 9 are finalised but may be applied earlier). IFRS 9 (2009) retains but simplifies the mixed 
measurement model and establishes two primary measurement categories for financial assets: amortised 
cost and fair value. The basis of classification depends on the entity’s business model and the contractual 
cash flow characteristics of the financial asset. The guidance in IAS 39 on impairment of financial assets 
and hedge accounting continues to apply. The Group is currently reviewing the standard to determine its 
effect on the Group’s financial statements. 

• IFRS 9 Financial Instruments (Amendments, October 2010) adds the requirements related to 
classification and measurement of financial liabilities, and derecognition of financial assets and liabilities 
to the version issued in November 2009. It also includes those paragraphs of IAS 39 dealing with how to 
measure fair value and accounting for derivatives embedded in a contract that contains a host that is not a 
financial asset, as well as the requirements of IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives. The 
standard will not be effective before 1 January 2017 with the final effective date being determined by the 
IASB when other parts of IFRS 9 are finalised but may be applied earlier. The Group is currently 
reviewing the standard to determine its effect on the Group’s financial statements. 

• IAS 32 Financial Instruments: Presentation-Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities 
(Amendments, December 2011). The amendments stipulate the specific conditions which allow a net 
presentation of financial assets and liabilities. The amendments should be applied retrospecively 
commencing from the financial statements for periods beginning on or after 1 January 2014. The Group is 
currently reviewing the standard to determine its effect on the Group’s financial statements. 

• IFRIC Interpretation 21 "Levies" clarifies that an entity recognises a liability for a levy when the activity 
that triggers payment, as identified by the relevant legislation, occurs. For a levy that is triggered on 
reaching a minimum threshold, the interpretation clarifies that no liability should be anticipated before the 
specified minimum threshold is reached. The IFRIC does not apply to accounting for income taxes, fines 
and penalties or the acquisition of assets from governments. IFRIC 21 is effective for annual periods 
beginning on or after January 1 2014. The Group is currently reviewing the standard to determine its 
effect on the Group’s financial statements. 

Use of judgements and estimates 

The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires management to make judgements, 
estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets and liabilities, 
income and expenses in the reporting period. The estimates and associated assumptions are based on historical 
experience and other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the results of which 
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form the basis of making the judgements about carrying values of assets and liabilities that are not readily 
apparent from other sources. Actual results may differ from these estimates. 

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an on-going basis. Revisions to accounting 
estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or 
in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.  

Critical judgements in applying accounting policies 

The following are critical judgements that management have made in the process of applying the Group’s 
accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated 
financial statements: 

• Acquisition of subsidiaries that are not business combinations - When acquiring a subsidiary, 
management considers whether the acquisition represents a business combination pursuant to IFRS 3. 
The following criteria which indicate an acquisition of a business are considered: the number of 
properties acquired, the extent to which strategic management processes and operational processes are 
acquired and the complexity of the processes acquired. 

• Income tax - In determining the amount of current and deferred tax, the Group takes into account the 
impact of uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. This 
assessment relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements about future 
events. New information may become available that causes Atrium to change its judgement regarding 
the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the 
period that such a determination is made. 

 
Key sources of estimation uncertainty 

The following are the key assumptions and key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting 
period, that have a significant effect on the amounts recognised in the financial statements: 

• Fair value measurements and valuation processes - Standing investments, developments and 
land and derivatives are presented at fair value in the statement of financial position. Management 
determines the appropriate valuation techniques and inputs for the fair value measurements. 
Information about the valuation techniques and inputs used in determining the fair values are disclosed 
in note 1.36. 

• Deferred tax assets - Deferred tax assets are recognised for unused carry-forward tax losses and 
deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available 
against losses which can be utilised. Significant estimates are required to determine the amount of 
deferred tax assets that can be recognised, on the basis of the likely timing and level of future taxable 
profits together with future tax planning strategies. Further information is provided in Note 1.9. 

• Legal proceedings – The Group regularly monitors developments in on-going legal proceedings, to 
which it is a party, when developments in legal proceedings are noted and at each reporting date in 
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order to assess and determine the need for possible provisions and disclosures in its financial 
statements. When assessing whether a specific case requires a provision (including the amount), the 
main factors considered by the Group are: the Group’s potential financial exposure, the assessments 
and recommendations of the Group’s external legal advisers regarding the Group’s position, the stage 
of the proceedings and the anticipated amount of time it will take before a final and binding decision is 
delivered, as well as the Group’s past experience of similar cases. 

1.3 Significant accounting policies 

The accounting policies set out below have been applied consistently for all periods presented in these 
consolidated financial statements, except for newly effective standards as described above and have been 
applied consistently by entities within the Group. 

Certain comparative amounts in the consolidated statement of financial position have been reclassified from 
those initially reported in order to conform to the current year presentation, for further details see notes 1.12 
and 1.23.  

Basis of consolidation 

Subsidiaries 

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company as well as the entities 
that are controlled, directly or indirectly, by the Company (subsidiaries). The Group controls an entity when the 
Group is exposed to, or has the rights to, variable returns from the involvement with the entity and has the 
ability to affect those returns through its power over the entity. When assessing control, the Group considers its 
potential voting rights as well as the potential voting rights held by other parties, to determine whether it has 
power. Those potential voting rights are considered only if the rights are substantive. The Company must have 
the practical ability to exercise those rights. The consolidation of the financial statements commences on the 
date on which control is obtained and ends on the date such control ceases. Where necessary, adjustments are 
made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with those used by the 
Group. 

For the purposes of the consolidation, all inter-company transactions, balances, income and expenses are 
eliminated. 

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the year are included in the consolidated income 
statement and the consolidated statement of comprehensive income from the effective date of acquisition or up 
to the effective date of disposal, as appropriate. 

Non-controlling interest 

Non-controlling interests of subsidiaries represent the non-controlling shareholders' proportion of the net assets 
or the net identifiable assets on the acquisition of the subsidiaries, adjusted subsequently for their proportionate 
interest in the comprehensive income or loss of the subsidiaries and dividends distributed. The non-controlling 
interests are presented as equity separately from the equity attributable to the shareholders of the Company. 
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The acquisition of non-controlling interests by the Group is recorded against a decrease or an increase in equity. 
On disposal of rights in a subsidiary that does not result in a loss of control, an increase or a decrease in equity 
is recognised as the amount of the difference between the consideration received by the Group and the carrying 
amount of the non-controlling interests in the subsidiary which has been added to the Group's equity, also 
taking into account the disposal of goodwill in a subsidiary, if any, and amounts which have been recognised in 
other comprehensive income, if any, based on the decrease in the interests in the subsidiary. Transaction costs 
in respect of transactions with non-controlling interests are also recorded in equity. 

Loss of control 

On the loss of control, the Group derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, any non-controlling 
interests and other components of equity related to the subsidiary. Any surplus or deficit arising on the loss of 
control is recognised in the consolidated income statement. If the Group retains any interest in the previous 
subsidiary, then such interest is measured at fair value as at the date the control is lost. Subsequently, that 
retained interest is accounted for using the equity method if significant influence is retained. 

Acquisitions of subsidiaries that are not business combinations 

On the acquisition of subsidiaries and operations that do not constitute a business, the acquisition consideration 
is allocated between the acquired identifiable assets and liabilities based on their relative fair values on the 
acquisition date without attributing any amount to goodwill or to deferred taxes. Non-controlling interests, if 
any, participate at their relative share of the fair value of the net identifiable assets on the acquisition date. 
Directly attributable costs are recognised as part of the acquisition cost. 

Associates 

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally through a 
shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using 
the equity method and are initially recognised at cost. The cost of the investment includes transaction costs. The 
Group’s share of its associates’ post-acquisition profits or losses is recognised in the consolidated income 
statement. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the 
investment. When the Group’s share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, 
including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred 
obligations to or made payments on behalf of the associate.  

Consolidation group 

The Group consists of Atrium and the following entities at 31 December 2013: 

Company name Country Ownership 

SOFIA PARK EAD Bulgaria 100% 

ABERGAVENNY INVESTMENTS LIMITED Cyprus 70% 

ATTILO HOLDINGS LIMITED  Cyprus 100% 

BROADVALE HOLDINGS LIMITED Cyprus 100% 

DALSEN SERVICES LIMITED Cyprus 90% 

DANELDEN ENTERPRISES LIMITED Cyprus 100% 
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ETHERLAND INVESTMENTS LIMITED Cyprus 100% 

MALL GALLERY 1 LIMITED* Cyprus 63% 

MALL GALLERY 2 LIMITED Cyprus 100% 

MD CE HOLDING LIMITED Cyprus 100% 

MD REAL ESTATE MANAGEMENT LTD Cyprus 100% 

MD RUSSIA HOLDING LIMITED Cyprus 100% 

MD TIME HOLDING LIMITED Cyprus 100% 

NOKITON INVESTMENTS LIMITED Cyprus 100% 

PATTONGATE TRADING LIMITED Cyprus 100% 

ATRIUM ALFA CZECH REPUBLIC S.R.O. Czech Republic 100% 

ATRIUM BETA CZECH REPUBLIC S.R.O. Czech Republic 100% 

ATRIUM DELTA CZECH REPUBLIC S.R.O. Czech Republic 100% 

ATRIUM FLÓRA A.S Czech Republic 100% 

ATRIUM GAMMA CZECH REPUBLIC S.R.O. Czech Republic 100% 

ATRIUM KAPPA CZECH REPUBLIC S.R.O. Czech Republic 100% 

ATRIUM LAMBDA CZECH REPUBLIC S.R.O. Czech Republic 100% 

ATRIUM OSTRAVA CZECH REPUBLIC S.R.O. Czech Republic 100% 

ATRIUM PARDUBICE CZECH REPUBLIC S.R.O. Czech Republic 100% 

ATRIUM SIGMA CZECH REPUBLIC S.R.O. Czech Republic 100% 

ATRIUM ZLÍN CZECH REPUBLIC S.R.O. Czech Republic 100% 

EURO MALL BRNO REAL ESTATE S.R.O. Czech Republic 100% 

FLÓRA-SEN S.R.O. Czech Republic 100% 

MANHATTAN DEVELOPMENT S.R.O. Czech Republic 100% 

MANHATTAN REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.O. Czech Republic 100% 

VEVEŘÍ CENTRE S.R.O. Czech Republic 100% 

FORAS HOLDING A/S Denmark 100% 

POLONIACO APS Denmark 100% 

EUROPE & CO LLC  Georgia 100% 

ATRIUM ALPHA LLC  Georgia 100% 

ALFA - PIAC KFT. Hungary 100% 

ATRIUM ALFA HU KFT. Hungary 100% 

ATRIUM BETA HU KFT.  Hungary 100% 

MAGNUM HUNGARIA INVEST KFT. Hungary 100% 

MANHATTAN DEVELOPMENT ALFA KFT. Hungary 100% 

MANHATTAN DEVELOPMENT GLOBAL KFT. Hungary 100% 

MANHATTAN DEVELOPMENT INVEST KFT. Hungary 100% 

MANHATTAN DEVELOPMENT KFT. Hungary 100% 

MANHATTAN DEVELOPMENT PROJEKT KFT. Hungary 100% 

MANHATTAN DEVELOPMENT PROPERTY KFT. Hungary 100% 

MANHATTAN DEVELOPMENT TANNE KFT. Hungary 100% 

MANHATTAN REAL ESTATE MANAGEMENT KFT.  Hungary 100% 
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THESIS SRL Italy 100% 

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE NOMINEES LIMITED Jersey 100% 

ATRIUM TREASURY SERVICES LIMITED  Jersey 100% 

SIA MANHATTAN REAL ESTATE MANAGEMENT  Latvia 100% 

SIA MD GALERIJA AZUR Latvia 100% 

HEDAN S.A. Luxemburg 100% 

ATRIUM EUROPE B.V. Netherlands 100% 

ATRIUM EUROPEAN COÖPERATIEF U.A. Netherlands 100% 

ATRIUM EUROPEAN MANAGEMENT N.V. Netherlands 100% 

ATRIUM HUNGARIAN HOLDING 1 B.V. Netherlands 100% 

ATRIUM HUNGARIAN HOLDING 2 B.V. Netherlands 100% 

ATRIUM HUNGARIAN HOLDING 3 B.V. Netherlands 100% 

ATRIUM HUNGARIAN HOLDING 4 B.V. Netherlands 100% 

ATRIUM HUNGARIAN HOLDING 5 B.V. Netherlands 100% 

ATRIUM HUNGARIAN HOLDING 6 B.V. Netherlands 100% 

ATRIUM HUNGARIAN HOLDING 7 B.V. Netherlands 100% 

ATRIUM HUNGARIAN HOLDING 8 B.V. Netherlands 100% 

ATRIUM RUSSIAN HOLDING 1 B.V. Netherlands 100% 

ATRIUM RUSSIAN HOLDING 2 B.V. Netherlands 100% 

ATRIUM TURKEY ADANA BOSSA B.V.  Netherlands 100% 

ATRIUM TURKEY B.V.  Netherlands 100% 

ATRIUM TURKEY GOETZTEPE B.V.  Netherlands 100% 

ATRIUM TURKEY KAHRAMANMARAS B.V.  Netherlands 100% 

ATRIUM TURKEY SAMSUN B.V.  Netherlands 100% 

ATRIUM TURKEY URFA B.V.  Netherlands 100% 

MORNING RISE B.V. Netherlands 100% 

A1 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

A4 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

A5 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

A6 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

A7 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

A8 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

A9 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

A16 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

A17 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

A18 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

A19 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

A20 ALLANITE COMPANY SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

AGROMEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. Poland 100% 

ALLEGRA INVESTMENTS SP. Z O.O. Poland 100% 

ATRIUM BIAŁA SP. Z O.O. Poland 100% 
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ATRIUM COPERNICUS SP. Z O.O.** Poland 100% 

ATRIUM COPERNICUS 2 SP. Z O.O.** Poland 100% 

ATRIUM DOMINIKANSKA SP. Z O.O.**,*** Poland 100% 

ATRIUM FELICITY SP. Z O.O. Poland 100% 

ATRIUM GDAŃSK 3 SP. Z O.O.** Poland 100% 

ATRIUM KALISZ 2 SP. Z O.O.** Poland 100% 

ATRIUM KOSZALIN SP. Z O.O. Poland 100% 

ATRIUM PLEJADA SP. Z O.O. Poland 100% 

ATRIUM POLAND 1 SP. Z O.O. Poland 100% 

ATRIUM POLAND 2 SP. Z O.O. Poland 100% 

ATRIUM POLAND REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O Poland 100% 

ATRIUM PROMENADA SP. Z O.O.**  Poland 100% 

ATRIUM TARGÓWEK SP. Z O.O.  Poland 100% 

ATRIUM REDUTA SP. Z O.O.  Poland 100% 

CENTRUM HANDLOWE NEPTUNCITY SP. Z O.O. Poland 100% 

EURO MALL POLSKA XVI SP. Z O.O. Poland 100% 

EURO MALL POLSKA XIX SP. Z O.O. Poland 100% 

FORAS TARGÓWEK SP. Z O.O. Poland 100% 

GALERIA NA WYSPIE SP. Z O.O. Poland 100% 

INVESTIM SP. Z O.O. Poland 100% 

IPOPEMA 77 FIZ  Poland 100% 

L.P.H. SP. Z O.O. Poland 100% 

MANHATTAN DEVELOPMENT SP. Z O.O. Poland 100% 

MD JASTRZEBIE ZDROJ SP. Z O.O. Poland 100% 

MD POLAND II SP. Z O.O. Poland 100% 

MD POLAND III SP. Z O.O. Poland 100% 

PROJEKT ECHO-35 SP. Z O.O. Poland 100% 

WIOSENNY ATRIUM POLAND REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

ZIELONY ATRIUM POLAND REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. S.K.A. Poland 100% 

ATRIUM ROMANIA REAL ESTATE MANAGEMENT SRL Romania 100% 

LAND DEVELOPMENT PROIECT SRL  Romania 100% 

PROPERTY DEVELOPMENT ONE SRL Romania 100% 

PROPERTY DEVELOPMENT TWO SRL Romania 100% 

OOO BUGRY Russia 100% 

OOO DELTA Russia 100% 

OOO ENGINEERICS* Russia 63% 

OOO EVEREST Russia 100% 

OOO MALL MANAGEMENT Russia 100% 

OOO MANHATTAN BRATEEVO  Russia 100% 

OOO MANHATTAN DEVELOPMENT Russia 100% 

OOO MANHATTAN REAL ESTATE MANAGEMENT Russia 100% 
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OOO MANHATTAN SIGNALNY  Russia 100% 

OOO MANHATTAN YEKATERINBURG Russia 100% 

OOO MD TOGLIATTI  Russia 100% 

OOO RETAIL TOGLIATTI  Russia 100% 

OOO SODRUZHESTVO Russia 100% 

OOO ZVEZDNYI GOROD Russia 100% 

OOO DIALOG Russia 100% 

ZAO MEGAPOLIS Russia 100% 

ZAO NAUTILUS Russia 100% 

ZAO PATERA Russia 100% 

ZAO UNIVERSAL-URAL Russia 51% 

MANHATTAN DEVELOPMENT SK A.S. Slovakia 100% 

MANHATTAN REAL ESTATE MANAGEMENT SK S.R.O. Slovakia 100% 

PALM CORP S.R.O. Slovakia 100% 

SLOVAK INVESTMENT GROUP A.S. Slovakia 100% 

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE SPAIN S.L.U.  Spain 100% 

TRETTIOENCORP AB Sweden 100% 

BALCOVA GAYRIMENKUL YATIRIM INSAAT VE TICARET A.S. Turkey 100% 

ISTMAR TEM GAYRIMENKUL YATIRIM INSAAT VE TICARET A.S. Turkey 100% 

MANHATTAN GAYRIMENKUL YÖNETIMI LIMITED SIRKETI Turkey 100% 

MEL 1 GAYRIMENKUL GELISTIRME YATIRIM INSAAT VE TICARET A.S. Turkey 100% 

MEL 6 GAYRIMENKUL GELISTIRME YATIRIM INSAAT VE TICARET A.S. Turkey 100% 

A.KHARKIV 1 LLC Ukraine 99.9% 

A.KHARKIV 2 LLC Ukraine 99.9% 

A.KHARKIV 3 LLC Ukraine 99.9% 

A.KYIV LLC Ukraine 100% 

ENGINEERICS UKRAINE LLC* Ukraine 100% 

OJSC IPODROM Ukraine 100% 

VORONTSOVSKI VEZHI LLC Ukraine 70% 

* These entities are equity accounted for as at 31 December 2013. OOO Engineerics and Engineerics Ukraine llc are held by Mall 
Gallery 1Llimited 
** Companies renamed during 2013: 
• Atrium Copernicus Sp. z o.o. previously Galeria Copernicus Toruń  Sp. z o.o. 

• Atrium Copernicus 2 Sp. z o.o. previously Galeria Copernicus Toruń 2  Sp. z o.o. 

• Atrium Dominikanska Sp. z o.o. previously Atrium Poland 3 Sp. z o.o.  

• Atrium Gdańsk 3 Sp. z o.o. previously Euro Mall Polska XX  Sp. z o.o. 

• Atrium Kalisz 2 Sp. z o.o. previously Progres 77  Sp. z o.o. 

• Atrium Promenada Sp. z o.o. previously MD Poland I  Sp. z o.o. 

*** IlwroJoint Venture Sp. z o.o was mergen into Atrium Dominikanska Sp. z o.o .in December 2013 
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Foreign currency 

Foreign currency transactions 
Transactions in foreign currencies are translated to the respective functional currency of Group entities at the 
foreign exchange rate prevailing as at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in 
foreign currencies as at the reporting date are translated into the functional currency at the foreign exchange 
rate prevailing as at that date. Non monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies that are 
measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate as at the date of 
the transaction. Non monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies that are stated at fair 
value are translated into the functional currency at the foreign exchange rates prevailing as at the dates the fair 
values are determined.  
 
Foreign currency exchange gains and losses resulting from the settlement of foreign currency transactions and 
balances and from the translation at year-end exchange rates are recognised in the consolidated income 
statement. 
 
Foreign operations 
On consolidation, the assets and liabilities of the Group’s foreign entities with a functional currency that differ 
from the presentation currency are translated into euros at exchange rates prevailing on the reporting date. 
Income and expense items are translated at the average exchange rates for the period.  

The exchange differences that arise from the translation of the statement of financial position and the 
consolidated income statement from the functional to the presentation currency are recognised in other 
comprehensive income and presented as a separate component of equity until the disposal of the foreign entity, 
when the cumulative amount in equity is reclassified to the consolidated income statement as part of the gain or 
loss on disposal. When the Group disposes of only part of its interest in a subsidiary that includes a foreign 
operation while retaining control, the relevant proportion of the cumulative amount is attributed to non-
controlling interest. When the Group disposes of only part of its investment in an associate that includes a 
foreign operation while retaining significant influence, the relevant proportion of the cumulative amount is 
reclassified to the consolidated income statement. If the foreign operation is a non-wholly owned subsidiary 
then the relevant proportion of the translation difference is allocated to non-controlling interests. Exchange 
differences arising on items, which in substance form part of the net investment in a foreign entity, are also 
presented in the statement of comprehensive income and as a separate component of equity until the disposal of 
the net investment. 

Standing investments 

Standing investments comprise properties held to earn rental income and land related to those properties. 
Standing investments are initially measured at cost, including costs directly attributable to the acquisition and, 
after initial recognition, they are measured at fair value. The fair values of all standing investments were 
determined based on the valuations received from Cushman & Wakefield and Jones Lang LaSalle. Both are 
external, independent, international valuation companies and real estate consultants, having an appropriately 
recognised professional qualification and recent experience in the respective locations and categories of properties 
being valued. The valuations were prepared in accordance with the Royal Institution of Chartered Surveyors 
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Valuation Standards published by the Royal Institution of Chartered Surveyors (the "Red Book"). For further 
details see notes 1.4 and 1.36. 

When technical improvements or extensions are constructed or added to an existing standing investment, the 
property will continue to be classified as a standing investment, which is measured at fair value.  

Subsequent expenditures are capitalised to the property only if it is probable that the cash outflow will produce 
future economic benefits and the cost can be measured reliably. The day to day maintenance costs are expensed 
to the consolidated income statement.    

Any gain or loss arising from a change in the fair value of standing investments is recognised in the 
consolidated income statement under the caption ”Revaluation of investment properties”. In the case of entities 
whose functional currency is the local currency (i.e. not the euro) the revaluation gain/loss in the local currency 
is converted into euros using the average foreign exchange rate for the period. The remaining foreign exchange 
difference (being the difference arising from the conversion of the standing investments in the statement of 
financial position at the period end rates and the conversion of the revaluation gain/loss using the average 
period rate) is recognised in the statement of comprehensive income and in equity as a foreign exchange 
difference.  

Developments and land 

Developments and land comprise capitalised development costs and land, except for the land on which standing 
investments are situated. Developments and land are initially recognised at cost which includes directly 
attributable expenditures and subsequently at fair value with any change therein recognised in the consolidated 
income statement. 

All costs directly associated with the purchase and development of a property and all subsequent capital 
expenditure that adds to, replaces part of or services the property are capitalised. The Group capitalises 
borrowing costs if they are directly attributable to the acquisition or construction of a qualifying asset. 
Capitalisation of borrowing costs commences when the activities to prepare the asset for its intended use have 
started and expenditure and borrowing costs are incurred. Capitalisation of borrowing costs may continue until 
the assets are substantially ready for their intended use. Capitalisation ceases when the project has been 
stopped. The capitalisation rate is determined by reference to the actual rate payable on borrowings for the 
respective development or by the Group’s average rate. 

The commencement of development with a plan or a prior agreement to sell represents a change in use and 
accordingly the project is transferred from developments to inventories. The development’s deemed cost shall 
be its fair value at the date of change in use. 

The fair value of most of the developments and land as at 31 December 2013 was determined based on 
valuations received from Cushman & Wakefield, an external, independent, international valuation company. 
Approximately 32% (2012: 11%) was valued internally. For further details see note 1.5 and 1.36. 

Any gain or loss arising from a change in fair value of development and land is recognised in the consolidated 
income statement under the caption ”Revaluation of investment properties”. In the case of entities whose 
functional currency is the local currency (i.e. not the euro) the revaluation gain/loss in the local currency is 
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converted into euros using the average foreign exchange rate for the period. The remaining foreign exchange 
difference (being the difference arising from the conversion of the development and land in the statement of 
financial position at the period end rates and the conversion of the revaluation gain/loss using the average 
period rate) is recognised in the statement of comprehensive income and in equity as a foreign exchange 
difference.  

Inventory 

Inventory developed for sale is recorded at the lower of cost and estimated net realisable value. The inventory is 
reviewed for impairment on each reporting date. An impairment loss is recognised in net income when the 
carrying value of the property exceeds its net realisable value. Net realisable value is based on projections of 
future cash flows. The inventory is presented separately on the consolidated statement of financial position as 
current assets.  

Property, plant and equipment 

Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment 
losses, if any.  

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the expected useful life of the assets, which is usually 
between five and ten years, taking into account the expected residual value at the end of the useful life. 

Depreciation is charged on the asset from the date that it is available for use, for the entire useful life of the 
asset or until the date of its disposal.  

Goodwill 

Goodwill initially represents the excess of the aggregate of the cost of the acquisition and any non-controlling 
interests over the fair value of the Group’s share of the identifiable net assets acquired. 

Goodwill is subsequently measured at cost less accumulated impairment losses. Goodwill is tested for 
impairment annually or whenever there is an indication that assets may be impaired.  

Determining whether goodwill is impaired requires an estimation of the recoverable amount of the cash-
generating units to which goodwill has been allocated. The Group’s cash-generating units are determined on the 
basis of the countries in which the Group operates. The recoverable amount is the higher amount of the fair 
value less the cost to sell or the value in use of the cash generating unit. Determination of the value in use 
requires the Group to estimate the future cash flows expected to arise from the cash-generating unit and a 
suitable discount rate in order to calculate the present value.  

Future cash flows of real estate companies are mainly derived from the cash flows of the standing investment 
properties and future standing investment properties and are therefore reflected in the fair values of investment 
properties. Goodwill itself mainly arises due to the recognition of deferred tax liabilities in the course of the 
purchase price allocation. Therefore, goodwill impairment testing is carried out by comparing the goodwill 
recognised to the carrying value of deferred tax liabilities per country. Any excess of goodwill over deferred tax 
liabilities is considered a goodwill impairment loss.  
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Impairment losses are recognised immediately in the consolidated income statement. Impairment losses in 
respect of goodwill are not reversed. 

Intangible assets  

Intangible assets are defined as identifiable, non-monetary assets without physical substance, which are 
expected to generate future economic benefits. Intangible assets include assets with an estimated useful life 
greater than one year and, for the Group, primarily comprise software. 

Intangible assets that are acquired by the Group are measured at cost less accumulated amortisation and 
accumulated impairment losses. 

Amortisation of intangible assets is recorded on a straight line basis over their estimated useful lives. The useful 
lives of the assets are usually between four and ten years. 

Amortisation is charged on an asset from the date it is available for use to the date of its disposal.  

Non-current assets classified as held for sale 

A non-current asset or a group of assets (disposal group) are classified as held for sale if their carrying amount 
will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. For this to be the 
case, the assets must be available for immediate sale in their present condition, the Group must be committed to 
sell, there must be a plan to locate a buyer and it is highly probable that a sale will be completed within one 
year from the date of classification. The depreciation of the assets ceases on the initial classification date, and 
they are presented separately in the statement of financial position as current assets, and measured at the lower 
of their carrying amount and fair value less costs to sell. 

Investment property measured at fair value and classified as held for sale, as above, continues to be measured at 
fair value and is presented separately in the statement of financial position as assets classified as held for sale. 

Financial instruments 

Financial assets are recognised in the statement of financial position when the group becomes a party to the 
contractual conditions of the instrument. All financial assets are recognised initially at fair value plus 
transaction costs, with the exception of financial assets classified at fair value through profit or loss presented at 
fair value. 
The Group's financial assets are classified as loans and receivables and consist of cash and cash equivalents, 
loans, receivables from tenants and other receivables with fixed or determinable payments that are not quoted in 
an active market. 
Subsequent to initial recognition, loans and receivables are measured at amortised cost, using the effective 
interest method, less impairment. 
 
Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or as other financial 
liabilities. 
 

• Financial liabilities at fair value through profit or loss include derivatives as detailed below. Financial 
liabilities at fair value through profit or loss are presented at fair value. Any profit or loss deriving 
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from changes in fair value is recognised in the consolidated income statement. For further details see 
note 1.19 

• Other financial liabilities in the Group include borrowings, financial leases, other long term liabilities, 
trade and other payables, payables related in acquisitions and accrued expenditures. 

Other financial liabilities are initially recognised at fair value after the deduction of transactions costs. 
Subsequent to initial recognition, other financial liabilities are measured on the basis of amortised cost, 
with financing costs recorded in the consolidated income statement on the basis of the effective 
interest method.  

Other than as described in note 1.36, the Group believes that the carrying amounts of financial assets and 
liabilities which are carried at amortised cost in the financial statements are deemed not to be significantly 
different from their fair value. Loans to third parties with a book value of €8.1 million (31 December 2012: 
€8.1 million) were impaired to reflect the recoverable amounts. 

 

Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents comprise cash in hand, deposits on demand, and other short term highly liquid assets 
that are readily convertible to a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of change in 
value.  

Financial Derivatives and hedge accounting 
 
The Group holds derivative financial instruments to hedge its interest rate risk exposure.  

On initial designation of the derivative as the hedging instrument, the Group formally documents the relationship 
between the hedging instrument and the hedged item, including the risk management objectives and strategy in 
undertaking the hedge transaction and the hedged risk, together with the methods that will be used to assess the 
effectiveness of the hedging relationship. The Group makes an assessment, both at the inception of the hedge 
relationship as well as on an on-going basis, of whether the hedging instruments are expected to be “highly 
effective” in offsetting the changes in the fair value or cash flows of the respective hedged items attributable to the 
hedged risk, and whether the actual results of each hedge are within a range of 80% – 125%.  

Derivatives are recognised initially at fair value; any attributable transaction costs are recognised in the 
consolidated income statement as incurred. Subsequent to initial recognition, derivatives are measured at fair 
value, and changes therein are accounted for as described below. 

Cash flow hedges 
When a derivative is designated as the hedging instrument in a hedge of the variability in cash flows attributable 
to a particular risk associated with a recognised asset or liability or a highly probable forecast transaction that 
could affect profit or loss, the effective portion of changes in the fair value of the derivative is recognised in other 
comprehensive income and presented in the hedging reserve in equity. Any ineffective portion of changes in the 
fair value of the derivative is recognised immediately in the consolidated income statement. If the hedging 
instrument no longer meets the criteria for hedge accounting, expires or is sold, terminated or exercised, or the 
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designation is revoked, then hedge accounting is discontinued prospectively. If the forecast transaction is no 
longer expected to occur, then the balance in equity is reclassified to the consolidated income statement. 

Impairment 

At each reporting date, Group executive management reviews the carrying amount of the Group’s assets, other 
than investment properties measured at fair value, goodwill and deferred tax assets, to determine whether there 
is any objective evidence that it is impaired. An asset is impaired if there is objective evidence of impairment as 
a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset, and that loss event(s) had 
an impact on the estimated future cash flows of that asset that can be estimated reliably. 

 Objective evidence that assets are impaired includes default or delinquency by a debtor, indications that a debtor 
will enter bankruptcy, adverse changes in the payment status of borrowers or economic conditions that correlate 
with defaults. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating 
unit exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognised in the consolidated income statement 
immediately. 

In respect of other assets, an impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to 
determine the recoverable amount.  

An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying 
amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been 
recognised.  

Stated capital 

The stated capital account consists of the proceeds received and receivable by Atrium from the issue of its 
ordinary shares, net of direct issue costs.  

Dividends 
Dividends on ordinary shares are recognised as a liability in the period in which they are declared. Dividends 
declared during the period have been presented as a reduction in the stated capital of Atrium.  
 
Share based payments 
Atrium operates Employee Share Option Plans (“ESOP”) under which the Group receives services from key 
employees selected by the Board in consideration for equity instruments settled in shares. The cost of the ESOP is 
measured at the fair value of the options granted at the grant date. 

The cost of the ESOP is recognised in the consolidated income statement, together with a corresponding increase 
in equity, over the period in which the service conditions are satisfied, ending on the date on which the relevant 
employees become fully entitled to the award (the “vesting period”). The cumulative expense, recognised for the 
ESOP at each reporting date until the vesting date, reflects the extent to which the vesting period has expired and 
the Group's best estimate of the number of equity instruments that will ultimately be vested.  
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Borrowings  

Borrowings are recorded as the proceeds received, net of direct issuance costs, and are amortised to the 
settlement amount using the effective interest method. Finance charges, including premiums payable on 
settlement or redemption and direct issue costs, are accounted for on an accrual basis in the consolidated 
income statement using the effective interest method. 

Short term borrowings represent borrowings that are due within 12 months. Long term borrowings represent 
borrowings due after more than 12 months. 

When an element of bonds issued by the Group is repurchased before maturity, the carrying amount of the bond is 
allocated between the element that continues to be recognised and the element that is derecognised based on the 
relative fair values of such element on the date of repurchase. The difference between (a) the carrying amount 
allocated to the element derecognised and (b) the consideration paid is recognised as profit or loss on repurchase 
of bonds in the consolidated income statement. 

Provisions  

A provision is recognised when the Group has a legal or constructive obligation as a result of a past event and it 
is probable (i.e. more likely than not) that an outflow of resources embodying economic benefits will be 
required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.  

Liabilities from leases  

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to 
ownership. All other leases are classified as operating leases. 

At the commencement of the lease term, the leased assets held are measured at their fair value or, if lower, at 
the present value of the minimum lease payments. Subsequently such assets are measured in analogy to other 
assets held under the relevant caption (e.g. standing investments and developments and land – at fair value; 
property, plant and equipment – costs less accumulated depreciation and accumulated impairment losses). The 
corresponding liability is included in the statement of financial position as a finance lease obligation. The lease 
payments are apportioned between finance charges and the reduction of the outstanding lease liability. The 
finance charge is allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of 
interest on the remaining balance of the liability.  

Revenue recognition 

Revenues are recognised in the consolidated income statement when the revenues can be measured reliably, it 
is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group and the costs 
incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably. 

Rental income 

Rental income from operating leases is recognised on a straight line basis over the lease term.  
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Net result on disposals of properties 

The net result on disposal of properties is determined as the difference between the sale proceeds and the 
carrying value of the property and is recognised in the income statement when the significant risks and rewards 
of ownership have been transferred to the buyer. 

Interest income, interest expense and other financial income and expenses 

Interest income and expenses are accounted for using the effective interest method.  

Other financial income and expenses comprise mainly foreign currency gains and losses, net profit or loss from 
bond buybacks and the impairment of financial instruments. 

 
Taxation 

General 

Expenses in respect of taxes on income include all current taxes, as well as the total change in deferred tax 
balances, except for deferred taxes arising from transactions or events which are applied directly to equity or to 
comprehensive income. The tax results deriving from a transaction or event recognised directly in equity or in 
other comprehensive income are also charged directly to equity or to other comprehensive income. 

Current tax 
Current tax expenses (benefits) are the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the 
year using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in 
respect of previous years. Current tax is recognised in the consolidated income statement.  

The taxable profit differs from the net loss or profit as reported in the consolidated income statement due to the 
inclusion or exclusion of income or expense items that are taxable or deductible in different reporting periods or 
which are not taxable or deductible.  

Deferred tax  

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets or 
liabilities in the financial statements and their tax base. Deferred tax assets and liabilities are measured at the 
tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, using tax rates enacted or 
substantively enacted on the reporting date. Deferred tax is computed on the total amount of the revaluation 
adjustment for investment properties.  

Deferred tax is recognised in the consolidated income statement except to the extent that it relates to items 
recognised directly in equity or in other comprehensive income, in which case it is recognised in equity or in 
other comprehensive income.  

A deferred tax asset is recognised on unused tax losses carried forward and unused tax credits to the extent that 
it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax 
credits can be utilised. 
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Deferred tax assets are offset against deferred tax liabilities within one entity only if the entity has a legally 
enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred tax assets and 
deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entity.  

Earnings per share  

The basic earnings per share is calculated by dividing the earnings attributed to regular company shareholders 
by a weighted average of the number of regular shares in circulation throughout the reported period. 

In order to calculate diluted earnings per share, the earnings attributed to the regular Company shareholders, 
and the weighted average of the number of shares in circulation, are adjusted on the basis of the influence of all 
potential regular shares originating from employees options, so long as they lead to dilution relative to the basic 
profit per share. 

Segment reporting 

An operating segment is a component of the Group that is engaged in business activities from which it may 
earn revenues and incur expenses, and whose operating results are regularly reviewed in order to allocate 
resources to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. 

The Group has two reportable segments: 
• The standing investment segment includes all commercial real estate held to generate rental income of the 

Group;  
• The development segment includes all development activities and activities related with land plots. 

 
The reconciling items mainly include holding activities and other items that relate to activities other than the 
standing investment segment and the development segment.  

The Group’s reportable segments are strategic business sectors which carry out different business activities and 
are managed separately.  

The accounting policies of the operating segments are the same as those described in the summary of 
significant accounting policies. Segment results, assets and liabilities include items directly attributable to a 
segment as well as those that can be allocated on a reliable basis. The Group evaluates performance of the 
standing investment segment on the basis of profit or loss from operations before tax excluding foreign 
exchange gains and losses. The performance of the development segment is evaluated on the basis of expected 
yield on cost.  

Geographical information is based on the geographical locations of the investment properties. The Group 
operates in the following countries: Poland, the Czech Republic, Slovakia, Russia, Hungary, Romania, Latvia, 
Turkey, Georgia and Bulgaria. In addition, the Group has its holding, management or other companies in 
Cyprus, Denmark, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden, Ukraine and the parent company in 
Jersey.  
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1.4 Standing investments  

The current portfolio of standing investments consists of 153 properties (2012: 156); which comprise 22 
properties in Poland (2012: 21), 95 properties in the Czech Republic (2012: 98), 3 properties in Slovakia (2012: 
3), 7 properties in Russia (2012: 7), 24 properties in Hungary (2012: 25), 1 property in Romania (2012: 1) and 1 
property in Latvia (2012: 1). 

A roll forward of the total standing investments portfolio is provided in the table below: 

Standing investments  2013 2012 

 
€’000 €’000 

Balance as at 1 January                   2,185,336                   2,077,246 
Additions - new properties                      146,012 - 
Additions - technical improvements, extensions                      30,811                        33,629 
Movements - financial leases                          4,755 3,861 
Transfers from developments and land                             877                          6,750 
Currency translation difference                      (18,660)                           5,317 
Revaluation of standing investments                        14,712                        58,533 
Disposals                        (7,679) - 
Balance as at 31 December 2,356,164 2,185,336 

 
In August 2013, the Group completed the acquisition of Galeria Dominikańska shopping centre in Wroclaw, 
Poland for an agreed asset value of €151.7 million which was revised for accounting purposes to €146.0 million 
due to IFRS requirements in respect of deferred taxes at initial recognition and transaction costs. The 
transaction was accounted for as an asset acquisition rather than a business combination as the shopping centre 
is located in one of our core markets and therefore Atrium has the ability to manage it, even though an external 
party will continue the day to day management of the centre, working closely alongside Atrium’s in-house team 
of retail experts. Furthermore, Atrium has the right to make all strategic decisions and all the incumbent 
directors are now Atrium’s nominees. 
 
In October 2013, the Group completed the acquisition of an additional 1,966 sqm of gross lettable area in Park 
House Togliatti, in Russia for a consideration of €3.6 million. Pursuant to the acquisition, Atrium increased its 
ownership of the building by 4.8% to 78%. 
 
During the year, in the Czech Republic the Group completed the sale of two assets and returned one asset (by 
electing not to exercise a purchase right at expiry of a finance lease) to its lessor. In addition, during 2013, the 
group sold a warehouse in Hungary. The net gain resulting from these transactions amounted to €0.4 million. 
 
In 2012, the Group completed the acquisition from cinema operator RCH of its holdings in three of our 
shopping centres in the Russian towns of Volgograd, Togliatti and Yekaterinburg for a total consideration of 
€9.3 million. RCH also signed new lease agreements whereby it remained a tenant of the Group at these 
locations.  

During the second half of 2012 Atrium finalised two development projects and transferred them from 
developments and land to standing investments at fair value of €6.8 million. The two projects include a stand-
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alone retail box in Gdynia, Poland, handed over to the tenant Media Markt and Phase II of Atrium Galeria 
Mosty in Plock, Poland.  

The total value of land leases was €35.8 million as at 31 December 2013 (2012: €31.8 million). 
 

The yield diversification across the Group’s income producing portfolio is stated in the table below: 

Standing investments 
EPRA Net initial yield (NIY) 

 

 
2013 2012 

   Poland  6.7% 7.0% 

Czech Republic  7.6% 7.8% 

Slovakia 7.4% 7.5% 

Russia  12.3% 12.6% 
Hungary  9.1% 8.8% 

Romania  8.9% 8.8% 

Latvia  5.5% 2.4% 
Average 8.1% 8.3% 

For information about the fair value of standing investments, see note 1.36. 

Fair value of collateral  

As at 31 December 2013, the Group had pledged a total of 19 standing investments (2012: 77) with a fair value 
of €1,208.3 million (2012: €1,365.9 million) and one development and land plot with a fair value of €1.5 
million in favour of bondholders and various commercial banks. 

Certain assets have been provided as collateral against bonds 2003, bonds 2005 and bank loans held by the 
Group. The analysis of assets charged as collateral is as follows: 

Standing investments 
2013 

Country 
No. of  

collateral 

Fair value of  
collateral 

€’000 

Collateralised  
bonds and loans 

€’000 
Poland 15               872,466                306,954  
Czech Republic 2               198,077                113,563  
Others* 2               137,730                  41,744  
Total 19 1,208,273  462,261   

 
 

  2012 

Country 
No. of 

 collateral 

Fair value of  
collateral 

€’000 

Collateralised  
bonds and loans 

€’000 
Poland 15         852,576       341,572 
Czech Republic 38        301,021       155,974 **  
Hungary 20          46,310  -  
Others* 4        165,990                 46,074 
Total            77  1,365,897 543,620 

* In 2013 this represents properties in Slovakia, in 2012 this represents properties in Slovakia and  Romania 

** Although the collateral for the 2003 Bond is identified as relating only to the Czech Republic in fact some of the assets pledged are in 
the Hungary and "Others" fair value collateral balances. We have presented the total value of the bond against the Czech balance as it 
represents the majority of the collateral value. 
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1.5 Developments and land  

The current portfolio of developments and land of the Group consists of 36 projects (31 December 2012: 36). 

Developments and land 2013 2012 
  €’000 €’000 

Balance as at 1 January              538,395              587,351 
Additions - cost of land and construction                54,737                26,161 
Additions - new properties                28,862 - 
Movements - financial leases 2,910                (1,139) 
Transfer to inventory -                (1,744) 
Transfer to standing investments                    (877)                (6,750) 
Disposals                (4,817)                (3,310) 
Interest capitalised                     799                  1,320 
Currency translation difference                   (374) - 
Revaluation of developments and land              (35,998)              (63,494) 
Balance as at 31 December 583,637 538,395 

In July 2012, the Group signed definitive contracts with a general contractor for the construction of Atrium 
Felicity Shopping Centre; our development project in Lublin, Poland. The centre is on target to open on 20 
March 2014. The total net incremental costs to complete the project are approximately €24.6 million. In 
October 2013, the hypermarket component of the project, which was held as an inventory, was sold to a major 
international food retailer in line with a forward sale agreement concluded in June 2012.  

In July 2013, the Group signed agreements with the general contractor for the second phase of the 
redevelopment of our Atrium Copernicus centre in Torun, Poland. Together with the first phase multi-level car 
park expansion, the total extension will add an additional 17,300 sqm of GLA and a further 640 parking spaces 
to the centre upon completion. The total net incremental costs to complete the project are approximately €26.5 
million. 

In June 2013, the Group acquired the remaining 76% of the shares it did not already hold in three companies, 
which jointly own a land site in Gdansk, Poland. The initial land acquisition had been previously financed by 
Atrium and was presented as a long term loan to an associate. Post the share acquisitions and the assumption of 
control, the land including its associated finance lease is now presented at its fair value. Please also refer to note 
1.35.  

In November 2013, the Group completed a sale of a 5 hectares land plot which was part of its 40 hectares land 
plot adjacent to Severniy shopping mall in St Petersburg, Russia, for €5.2 million. The land plot was sold to a 
major international DIY operator. The transaction resulted in a net gain of €0.5 million. 

During the second half of 2012, Atrium finalised two developments projects (Gdynia and Phase II of Atrium 
Galeria Mosty) and transferred them from developments and land to standing investments at fair value of €6.8 
million (Please also refer to note 1.4).  

For information about the fair value of developments and land, see note 1.36. 

The average capitalisation rate used for capitalisation of borrowing costs was 4.0% for the year 2013 (2012: 
4.4%). 

The total value of land leases was €17.1 million (2012: €15.5 million) as at 31 December 2013. 



ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED    
 

 
 

30 

1.6 Property, plant and equipment 

Property, plant and equipment 2013 2012 
  €’000 €’000 

Cars and motor vehicles               88              114  
Office equipment          1,118           899  

Other property, plant and equipment          2,196              2,098  
Total 3,402  3,111 

1.7 Intangible assets and goodwill 

 Intangible assets and goodwill 2013 2012 

 
€’000 €’000 

Intangible assets 7,120 5,458 

Goodwill 7,617 11,025 

Total 14,737  16,483 
 
Intangible assets relate mainly to software. 

 Intangible assets Goodwill 

 €’000 €’000 

Cost     

Balance at 1 January 2012 4,574  42,561  

Additions 2,699                       -  

Disposals (300)                      -  

   

Balance at 31 December 2012 6,973  42,561  

Additions 2,758                       -  

Disposals (87)                      -  

Foreign exchange differences (21)                      -  

   
Balance at 31 December 2013 9,623  42,561  

   
Accumulated depreciation and impairment  
Balance at 1 January 2012 (1,238) (31,086) 

Amortisation (546)                      -  

Impairment loss                                  -  (450) 

Disposals 268                       -  

   
Balance at 31 December 2012 (1,516) (31,536) 

Amortisation (1,058)                      -  

Impairment loss                                  -  (3,408) 

Disposals 48                       -  

Foreign exchange differences 23                       -  

   
Balance at 31 December 2013 (2,503) (34,944) 

Carrying amount 7,120  7,617  
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Goodwill arose in respect of the following cash generating units:  
Cash generating units 2013 2012 

 
€’000 €’000 

Hungary - 3,408  
Poland 3,263  3,263  
Russia 2,323  2,323  
Slovakia 2,031  2,031  
Total 7,617 11,025  
 
The Goodwill in Hungary was impaired to reflect its recoverable amount. 
 

1.8 Equity-accounted investee 

As at 31 December 2013 the Company owns 63% interest in Mall Gallery 1 Limited (“Mall Gallery”) and 
measures its investment in Mall Gallery according to the equity method as the Company has no controlling 
influence. In 2013 the investment was fully impaired to reflect management’s best estimate of its recoverable 
amount. 

1.9 Deferred tax assets 

Deferred tax assets 2013 
Opening 
balance  

Deferred tax 
credit/(charge) to 

the income 
statement 

Deferred tax 
recognised in 

other 
comprehensive 

income 
Closing 
balance 

  €’000 €’000 €’000 €’000 
Deferred tax assets arise from the following 
temporary differences:     

Investment properties 2,863  (5,564)  - 
     

(2,701) 
Other assets (88) (96) -      (184) 

Liabilities and provisions 4,055  1,432 1,147     6,634 
Tax losses carried forward 2,149  2,174  -     4,323 
Other (237) 1,232 - 995 
Total deferred tax assets 8,742  (822)  1,147  9,067 
 
The amount of €1.1 million recognised in other comprehensive income relates to the deferred tax on foreign 
exchange gains of €1.8 million offset by a deferred tax loss on the hedging instrument of €0.6 million. 
 
 

Deferred tax assets 2012 
Opening 
balance  

Deferred tax 
credit/(charge) to 

the income 
statement Closing balance 

 
€’000 €’000 €’000 

Deferred tax assets arise from the following 
temporary differences: 

  
 

Investment properties (4,269) 7,132  2,863  
Other assets 257  (345) (88) 
Liabilities and provisions 5,339  (1,284) 4,055  
Tax losses carried forward 387  1,762  2,149  
Other  616  (853) (237) 
Total deferred tax assets 2,330  6,412  8,742  
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1.10 Loans 

Loans 2013 2012 
 €’000 €’000 

Loans to associates                     -  42,519  
Impairment of loans to associates                     -  (14,016) 
   
Loans to third parties            16,751  16,403  
Impairment of loans to third parties            (8,594) (8,255) 
Total   8,157 36,651  
   
Amount due within 12 months (included under current 
assets) 43                   59   

Amount due after more than 12 months 8,114            36,592 

As at 31 December 2012, the loans to associates with a book value of €42.5 million had a fixed interest rate of 
6.7% and were impaired to reflect the fair value of the underlying securities. In June 2013, the Group acquired 
the remaining 76% of the shares it did not already hold in these associates; please also refer to note 1.35.  

An unsecured loan to a third party which has a book value of €8.0 million (2012: €8.0 million) as at 31 
December 2013, and a variable interest of 3 month EURIBOR plus 150 basis points per annum was impaired to 
reflect the recoverable amount. 

The carrying amount of the loans is approximately equal to their fair value.  

1.11 Other assets 

Other assets 2013 2012 
   €’000  €’000 

VAT receivables   19,907 26,965 

Other  79 38 

Total            19,986          27,003  

Long term VAT receivables arise primarily from the development of investment properties in Russia and 
Turkey. VAT receivables will either be netted off against any VAT payables once payables arise or will be 
repaid by the relevant tax authority. 

1.12 Receivables from tenants 

    

Receivables from tenants 2013 Gross 
Allowances for impaired 

balances Net 

Receivables aging: €’000 €’000 €’000 

Due within term 7,783 (43) 7,740 

Overdue 0-30 days 5,212 (1,144) 4,068 

Overdue 31-90 days 2,915 (1,432) 1,483 

Overdue 91-180 days 2,342 (2,095) 247 

Overdue 181-360 days 1,022 (931) 91 

Overdue 361 days and more 7,001 (6,857) 144 

Total 26,275  (12,502) 13,773  
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Receivables from tenants 2012 Gross 
Allowances for impaired 

balances Net 
Receivables aging: €’000 €’000 €’000 
Due within term* 7,496 (183) 7,313 
Overdue 0-30 days 5,738 (685) 5,053 
Overdue 31-90 days 2,709 (1,114) 1,595 
Overdue 91-180 days 1,472 (1,138) 334 
Overdue 181-360 days 1,702 (1,409) 293 
Overdue 361 days and more 6,460 (6,030) 430 
Total 25,577  (10,559) 15,018  

*€3.0 million of receivables from tenants as at 31 December 2012 have been reclassified to trade and other 
payables as this resulted in a more relevant presentation of the nature of these balances.  

The description of collateral held as security in relation to tenants is provided in note 1.39 under credit risk.  

Allowances for bad debts are calculated on the basis of management’s knowledge of the tenants, business and 
the market.  

The table below provides a reconciliation of changes in allowances during the year: 
 
Allowances for bad debts 2013 2012 

 €’000 €’000 

At 1 January (10,559) (12,870) 

Release 1,528  5,394 

Addition (3,471) (3,083) 
At 31 December (12,502) (10,559) 

1.13 Prepayments 

Prepayments 2013 2012 
 €’000 €’000 

Prepaid utilities 1,150 1,328 
Prepayments for land 14,317 14,317 
Other 2,682  2,911  

Gross total 18,149 18,556 
   
Impairment of prepayments for land (6,052) (6,052) 
Total  12,097 12,504 
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1.14 Other receivables 

Other receivables 2013 2012 

 €’000 €’000 
   

Receivables for sale of standing investment and inventory 3,181 - 

Other financial receivables 5,115 2,643 

Total financial receivables 8,296 2,643 

   

Other taxes and fees receivable 130 132 

VAT receivable 6,158 5,883 

Total other non-financial receivables 6,288 6,015 
   
Total 14,584 8,658 
   

1.15 Cash and cash equivalents 

At the year end, the Group held cash and cash equivalents to a total amount of €305.6 million (2012: €207.8 
million). The Group held cash of €6.3 million (2012: €18.7 million) as backing for guarantees and/or other 
restricted cash held by various banks on the Group’s behalf.  
 
Additional information to the Consolidated cash flow statement: 

Acquisition of subsidiaries during 2013 
Acquisition of subsidiaries 2013 
 €’000 
Development and land 28,863 
Prepayments 6 
Other receivables 10 
Long term lease liabilities (335) 
Accrued expenditure (19) 
Other payables (32) 

Cash of subsidiary 51 
For further information about these subsidiaries see note 1.35. 
Acquisition of subsidiaries net of cash acquired includes also €0.3 million of cash paid for the acquisition of the 
working capital of Galeria Dominikańska.  
 
Deconsolidated subsidiary as at 31 December 2012: 
Deconsolidating of subsidiary 2012 

 €’000 

Property, plant and equipment 231 

Other assets 668 

Other receivables 1,274 

Trade and other payables (590) 

Cash of subsidiary 417 
For further information about the subsidiary see note 1.8. 
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1.16 Stated capital 

As at 31 December 2013, Atrium’s authorised and issued ordinary shares were unlimited with no par value.  

As at 31 December 2013, the total number of ordinary shares issued was 374,899,934 (2012: 373,388,756 
shares), of which 374,888,858 ordinary shares were registered in the name of Nederlands Centraal Instituut 
voor Giraal Effectenverkeer B.V. (trading as “Euroclear”), 11,075 ordinary shares were registered in the name 
of an individual shareholder and one ordinary share in the name of Aztec Financial Services (Jersey) Limited. 
 
Changes in the stated capital account during the year 2013 were as follows: 
• Issue of shares to satisfy the exercise of options of €2.1 million (2012: €0.7 million); 
• Issue of shares in lieu of a director’s and a CEO’s remuneration €0.2 million (2012: €0.3 million); 
• Dividend payments of €78.6 million (2012: €63.4 million).  

For the year 2013, the Board of Directors approved a dividend of at least €0.20 per share, payable in 
quarterly instalments of at least €0.05 per share at the end of each calendar quarter. 
In November 2013, the Board of Directors approved a dividend distribution for the fourth quarter of 2013 
amounting to €0.06 per share. Additionally, for 2014, the dividend will increase to at least €0.24 per share 
and will be paid in quarterly instalments of €0.06 per share at the end of each calendar quarter, 
commencing at the end of the first quarter of 2014 (subject to any legal and regulatory requirements and 
restrictions of commercial viability). 

 
Following the approval of the shareholders on 18 May 2010 to authorise the directors to issue ordinary shares in 
lieu of directors’ remuneration by agreement with the relevant directors, the Board adopted a Restricted Share 
Plan on 16 May 2011 (the “Plan”), which confers on eligible directors of Atrium the right to opt (on a semi-
annual basis) to receive ordinary shares in Atrium in lieu of their annual directors' fees. The Plan further gives 
directors the ability to opt (on a semi-annual basis) to subscribe for ordinary shares, up to the value of their 
annual directors' fees. Directors will be given the opportunity to opt as referred to above in semi-annual option 
periods, being the four week free-dealing periods following the announcement of each of the Company's half 
year and full year results. The strike price for the ordinary shares to be issued pursuant to any option notice 
(being the average market price over the 30 preceding dealing days) will be notified to directors at the start of 
each option period. Atrium retains the discretion (subject to the approval of the Board) to refuse to satisfy an 
option notice in certain circumstances. 
 

1.17  Other reserves 

Other reserves of €5.2 million (2012: €9.6 million) comprise equity settled share based payment transactions 
and hedging reserves. 

Share based payments  
Details of the employee share option plans of the company 

• In 2009, Atrium established and its shareholders approved an Employee Share Option Plan (“ESOP 2009”), 
under which the Board of Directors can grant share options to key employees. The total number of options 
which the Board can grant under the ESOP 2009 is 8,500,000. Each option shall be exercised by the issue of 
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a new ordinary share in Atrium to the option holder. The exercise price shall be determined by the Board, 
and shall be not less than Atrium’s share price on the dealing day immediately preceding the date of grant, 
or averaged over the 30 dealing days immediately preceding the date of grant. Options will be generally 
exercisable in three equal and annual tranches from the date of grant and lapse on the fifth anniversary of 
the date of grant. In the event that the Company distributes a cash dividend, the exercise price of the options 
shall be decreased by the amount of the dividend per share. Unexercised options carry no voting rights. No 
more grants have been approved under the ESOP 2009 as from 23 May 2013. 

• On 23 May 2013, Atrium established and its shareholders approved a new Employee Share Option Plan 
(“ESOP 2013”), under which the Board of Directors or Compensation and Nominating Committee can grant 
share options to key employees, executive directors or consultants. The initial number of securities that can 
be issued on the exercise of options under the ESOP 2013 is limited to options representing 5,000,000 
shares. Options must be granted within 10 years of ESOP 2013’s adoption. The exercise price on grant of 
options shall be the average market value over the 30 dealing days immediately preceding the date of grant 
unless otherwise determined by the Board of Directors. Options will generally be exercisable in four equal 
and annual tranches from the date of grant and lapse on the tenth anniversary of the date of grant. 
Unexercised options carry neither rights to dividends nor voting rights. 

The following table shows the movement in ESOP 2009 during the year: 

2013 
Weighted average 

exercise price  

Number of share 
options 

 

 
€ 

 As at 1 January 2.98 5,130,959 
Granted  4.32 210,000 
Exercised (1) 1.58 (1,941,667) 
Forfeited 1.13 (259,998) 
As at 31 December 3.65 3,139,294 
 

(1) In respect of options exercised in 2013, the weighted average of the share price was €4.55 as at date of 
exercising the options.  

 
The following table shows the movement in ESOP 2013 during the year: 

2013 
Weighted average 

exercise price  

Number of share 
options 

 

 
€ 

 As at 1 January - - 
Granted  4.36 3,629,838 
As at 31 December 4.36 3,629,838 
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The following table shows the movement in ESOP 2009 during 2012: 

2012 

Weighted average 
exercise price of 

share options 
Number of share 

options 
  €   

As at 1 January 2.99 5,372,171 
Granted 3.63 227,119 

Exercised (1) 1.21 (408,333) 
Forfeited 0.97 (59,998) 
As at 31 December 2.98 5,130,959 

(1) In respect of options exercised in 2012, the weighted average of the share price was €4.05 as at date of 
exercising the options.  

The following table shows the vesting years and weighted average exercise prices of the outstanding 
options under ESOP 2009 as of 31 December 2013: 

 

Vesting year   

Weighted average 
exercise price of 

share options Number of share 
options € 

2011 3.55 376,841 
2012 3.77 926,833. 
2013 3.71 1,056,834 
2014 3.34 378,333 
2015 3.47 330,453 
2016 4.32 70,000 
Total 3.65 3,139,294 

The following table shows the vesting years and weighted average exercise prices of the outstanding 
options under ESOP 2009 as of 31 December 2013: 

 

Vesting year   

Weighted average 
exercise price of 

share options Number of share 
options € 

2014 4.36 907,463 
2015 4.36 907,460 
2016 4.36 907,459 
2017 4.36 907,456 
Total 4.36 3,629,838 

 

The fair value of options granted during the year: 

The fair value of options granted has been estimated using Black-Scholes options valuation model. The 
weighted average fair values of the options granted in 2013 under the ESOP 2009 and ESOP 2013 were €0.55 
and €0.42 per option respectively.  
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Significant inputs into the model: 

 ESOP 2009 
 

ESOP 2013 

Weighted average share price at grant (€) 4.26 4.35 
Weighted average exercise price (€) 4.46 4.36 
Expected weighted average volatility 24.2% 21.1% 
Expected life of the option (in years) 1.9 6.17 
Risk free interest rate 0.91% 1.25% 
Expected dividend rate - 4.78% 

The expected volatility is based on the historical share price volatility over the past year. The expected life used 
in the model is based on management’s best estimate regarding the duration of the holding period of the options 
and the Company’s past experience regarding employee turnover. 

 
Hedging reserves 
The hedging reserve comprises the effective portion of the cumulative net change in the fair value of cash flow 
hedging instruments related to hedged transactions that have not yet occurred. See also note 1.19. 

1.18 Borrowings 

Borrowings 2013 2012 

  €’000 €’000 
Bonds 499,066  193,958  

Bank loans 304,489  343,103  

Total 803,555 537,061 

The borrowings are repayable as follows:  

Borrowings total 2013 2012 
  €’000 €’000 
Due within one year  5,511 74,986 
In second year 75,544 6,557 
In third to fifth year inclusive 270,290 347,089 
After five years 452,210 108,429 
Total 803,555 537,061 

Bonds 

In April 2013, Atrium issued a €350 million unsecured seven year Eurobond (“2013 Bonds”), carrying a 4.0% 
coupon. The bond was rated BBB- by both S&P and Fitch, in line with Atrium’s own corporate rating. The 
Eurobond will mature on 20 April 2020 and the issue price was 99.57%.  

The 2013 bonds issued are subject to the following financial covenants: the solvency ratio will not exceed 60%, 
the secured solvency ratio will not exceed 40%, the consolidated coverage ratio shall not be less than 1.5 and 
the ratio of unsecured consolidated assets to unsecured consolidated debt shall not be less than 150%; all of 
which were met throughout the year. 

In July 2013, Atrium repaid on maturity €39.2 million bonds issued in 2003. 

In 2012, Atrium completed a €50.6 million 2003 bond buy back which resulted in a net loss of €1.5 million. 
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2013 Currency 
Interest 

rate 
Average 
maturity Maturity Book value Fair value 

Bond/Issue year     €’000 €’000 
Atrium European Real Estate Limited 2005 (2) EUR 4.4%** 1.6 2015                 40,329  42,194 
Atrium European Real Estate Limited 2005 (3) EUR 4.0%* 3.6 2017                 83,280  87,570 
Atrium European Real Estate Limited 2005 (4) CZK 1.8%* 1.6 2015                 29,264  29,125 
Atrium European Real Estate Limited 2013 (5) EUR 4.0% 6.4 2020               346,193  347,194 
Total/Average  3.9% 5.3  499,066 506,083 
       

2012 Currency 
Interest 

rate 
Average 
maturity Maturity Book value Fair value 

Bond/Issue year     €’000 €’000 
Atrium European Real Estate Limited 2003 (1) EUR 6.0% 0.6 2013 11,975 12,277 
Atrium European Real Estate Limited 2003 (1) EUR 5.5% 0.6 2013 27,181 27,883 
Atrium European Real Estate Limited 2005 (2) EUR 4.4% 2.6 2015 40,003 42,825 
Atrium European Real Estate Limited 2005 (3) EUR 4.0% 4.7 2017 82,990 87,855 
Atrium European Real Estate Limited 2005 (4) CZK 2.4% 2.6 2015 31,809 31,665 
Total/Average  4.1% 3.5  193,958 202,505 
 
 
(1) EUR bonds issued in 2003 and matured in 2013, interest rate of 6% for tranche A and SWAP 10Y EURO (30/360) for tranche B 

payable annually in July, minimum of 5.5% p.a. These bonds were fully repaid together with the final payment of interest in July 
2013. 

(2) EUR bonds issued in 2005 and due in 2015, interest rate of 4.35% payable annually in August. 

(3) EUR bonds issued in 2005 and due in 2017, interest rate of SWAP 10Y EURO (30/360), minimum 4.0% p.a. payable annually in 
August. 

(4) CZK bonds issued in 2005 and due in 2015, interest rate of 6M Pribor + 120 basis points payable semi-annually in February and in 
August. 

(5) EUR bonds issued in 2013 and due in 2020, interest rate of 4.0% payable annually in April. 

 

Collateral 
Fair value of pledged 

investment properties 
Fair value of pledged 

investment properties 

 
2013 2012 

 
€’000 €’000 

Bond 2003                                 -                       153,460  
Bond 2005                      440,993                       447,223  
Total 440,993  600,683 
 
Loans 
In September 2013, the Group has completed early repayments of two loans totalling €3.1 million and in 
November 2013 the Group repaid on maturity a €30 million loan.     
 
In December 2012, an Atrium subsidiary entered into a new loan agreement of €50 million with Berlin-
Hannoversche Hypothekenbank AG. During the year ended 31 December 2012, Atrium also completed early 
repayments of four loans totalling €16.4 million and settled a third party loan of €9.2 million with Bulwer 
International Inc. 
 
Most of the loans are subject to normal course of business Loan To Value (“LTV”) and Debt Service Coverage 
Ratio (“DSCR”) covenant tests, all of which were met throughout the year.  
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2013 
  

 
   

Lender Currency Interest rate 
Average 
maturity Maturity 

Book value 
 €’000 

Fair value  
€’000 

Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG EUR 4.7%* 2.4 2016 101,649 101,179 
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG EUR 3.1% 4.0 2017 48,579  49,687 
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG EUR 4.1%* 7.9 2021 112,517 112,166 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. EUR Euribor+2.5% 3.3 2017 28,543 28,869 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. EUR Euribor+2.5% 3.3 2017 13,201 13,352 
Total/Average 

 
4.0% 4.8 

 
304,489 305,253 

       
 
 

2012 
  

 
   

Lender 
Currency 

 
Interest rate 

 
Average 
maturity 

Maturity 
 

Book value  
€’000 

Fair value  
€’000 

Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG EUR 4.7%* 3.4 2016 102,831 102,421 
Rel Ibis Sp. z.o.o. EUR 4.0% 0.9 2013 29,938 30,404 
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG EUR 3.1% 5.0 2017 48,793 50,792 
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG 
and Erste Group Bank AG EUR 4.1%* 8.9 2021 113,105 112,700 

Erste bank AG EUR 
Euribor+2.75

% 2.8 2015 2,360 2,394 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. EUR Euribor+2.5% 4.3 2017 30,484 30,921 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. EUR Euribor+2.5% 4.3 2017 14,092 14,294 

Ceskoslovenska obchodna banka a.s. EUR 
Euribor+1.35

% 8.9 2021 1,500 1,452 
Total/Average 

 
3.9% 5.3 

 
343,103 345,378 

   
 

     
    * Hedged interest rates. 
 

Collateral 
Fair value of pledged 

investment properties 
Fair value of pledged 

investment properties 
 2013 2012 

 €’000 €’000 
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG               574,072                549,762  
Ceska sporitelna a.s.  (mortgaged under finance lease)                      277                       302  
Ceskoslovenska obchodna banka a.s. -                   9,110  
Erste Bank AG -                 15,069  
Rel Ibis Sp. z o.o.                 56,720                  55,610  
UniCredit Bank Slovakia, a.s.               137,730                136,880  
Total 768,799  766,733 

For information about the fair value of loans and bonds, see note 1.36. 
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1.19 Derivatives 

The Group entered into two interest rate swap contracts (“IRSs”) during 2011. These swaps exchange floating 
interest rates to fixed interest rates. The swaps are cash flow hedges designed to reduce the Group's cash flow 
exposure to variable interest rates on certain borrowings.  

The IRSs are in a liability position as at 31 December 2013, and have a fair value of approximately €11.8 
million (2012: €17.8 million).  

The interest rate swaps have quarterly coupons. The floating rate on the IRSs is the 3 month Euribor and the 
fixed rates are 2.17% and 2.89%.  

The payments and receipts for the IRSs occur simultaneously with the interest payments on the loans. The 
Group settles the difference between the fixed and floating interest amounts for the IRSs on a net basis with the 
respective counter party. The two swaps mature in 2016 and 2018.  
 
For information about the fair value of the derivatives, see note 1.36. 
 

1.20 Deferred tax liabilities 

Deferred tax liabilities 2013 
Opening 
balance  

Deferred tax 
credit/(charge) 

to the income 
statement 

Deferred tax 
recognised in 

other 
comprehensive 

income 
Closing 
balance 

 
€’000 €’000 €’000 €’000 

Deferred tax liabilities arise from the following 
temporary differences: 

    
Investment properties (134,721)            (20,332) (168) (155,221) 

Other assets (70) 813 - 743 

Liabilities and provisions 12,445  (4,376) (542) 7,527  

Tax losses carried forward 21,642  12,019 - 33,661  

Other 1,929  (201)  -  1,728  

Total deferred tax liabilities (98,775) (12,077) (710) (111,562) 

The amount of €0.7 million recognised in other comprehensive income relates to the deferred tax charge on the 
hedging instrument of €0.5 million and the deferred tax charge on foreign exchange differences which relate to 
the investment properties of €0.2 million. 
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Deferred tax liabilities 2012  
Opening 
balance  

Deferred tax 
credit/(charge) 

to the income 
statement 

Deferred tax 
recognised in 

other 
comprehensive 

income  
Closing 
balance 

 
€’000 €’000 €’000 €’000 

Deferred tax liabilities arise from the following 
temporary differences: 

    
Investment properties (109,064) (25,775) 118  (134,721) 

Other assets 391  (461) -  (70) 

Liabilities and provisions 11,749  (557) 1,253  12,445  

Tax losses carried forward 18,717  2,925  -  21,642  

Other 1,449  480  -  1,929  

Total deferred tax liabilities (76,758) (23,388) 1,371  (98,775) 

The amounts recognised in other comprehensive income relate to the deferred tax credit on the hedging 
instrument of €1.3 million and the deferred tax credit on foreign exchange differences which relate to the 
investment properties of €0.1 million. 

1.21 Liabilities from financial leases  

The liabilities from financial leases as at 31 December 2013 consist of liabilities related to long term land leases 
in Poland, the Czech Republic, Slovakia, Russia, and Latvia. Lease payments are due as follows: 

 
Liabilities from financial leases 2013 2013 2012 2012 

 

Net present 
value 

Undiscounted 
lease payments 

Net present 
value 

Undiscounted lease 
payments 

  €’000 €’000 €’000 €’000 

Due within one year 7,802 8,237 5,998 6,767  

Due within two to five years 17,256 24,494 18,830 26,203  

Due after five years 28,784 268,573 28,490 244,138  

Total                 53,842            301,304 53,318 277,108 

     
Amount due within 12 months  7,802 8,237 5,998  6,767  

Amount due after more than 12 months 46,040 293,067 47,320  270,341  

The lease obligations are mainly denominated in the local currencies of the respective countries. The Group has 
two material lease arrangements; Atrium Promenada, in Poland, with a net present value (“NPV”) of €14.5 
million (2012: €14.7 million) and Kazan Park House, in Russia, with a NPV of €11.5 million (2012: €10.7 
million). Three of the properties in the Czech Republic have been financed on the basis of finance lease 
contracts (2012: 4) with a fair value of €5.8 million (2012: €9.4 million). 

1.22 Other long term liabilities 

Other long term liabilities of €21.5 million (2012: €19.7 million) principally comprise long term deposits from 
tenants amounting to €21.4 million (2012: €18.9 million), and long term retentions from construction 
companies. 
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1.23 Trade and other payables 

   
Trade and other payables 2013 2012 
 €’000 €’000 
Payables for utilities 1,885  2,251  
Payables for consultancy and audit services 292  788  

Payables for repairs and maintenance 1,098  907  
Payables connected with development/construction 3,696  3,201  
Short term liabilities from leasing 7,802  5,998  
Short term deposits from tenants* 2,539  2,414 
Payables for other services 1,037  1,383  
Payable related to acquisitions  - 389 
Other 2,181  332 
Total other financial payables 20,530 17,663 

   
VAT payables 3,133  2,507  
Other taxes and fees payables 2,273  2,905  
Deferred revenue 5,922  5,678  
Other advance payments from tenants 5,281  6,606  
Total other non-financial payables 16,609 17,696 

   
Total 37,139  35,359  

*€3.0 million of receivables from tenants as at 31 December 2012 have been reclassified to trade and other 
payables as this resulted in a more relevant presentation of the nature of these balances.  

1.24 Accrued expenditure 

Accrued expenditure 2013 2012 
 €’000 €’000 

Accruals for utilities              1,870  1,272  
Accruals for consultancy and audit services              2,423               2,869  
Accruals for construction services              12,542               6,292  
Accruals for interest             12,166              3,673  
Accruals for employee compensation              3,780               3,434  
Accruals for taxes              4,200               2,981  
Other             5,310              5,610  
Total 42,291  26,131 
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1.25 Gross rental income 

Gross rental income (“GRI”) includes rental income from the lease of investment properties, rent from 
advertising areas, communication equipment and other sources. 

GRI by country is as follows: 
Country 2013 2013 2012 2012 
 €’000 % of total GRI €’000 % of total GRI 
Poland                  78,858  38.8%                  73,851  38.2%  
Czech Republic                  37,641  18.5%                  38,629  20.0%  
Slovakia                  11,258  5.5%                  11,248  5.8%  
Russia                  59,297  29.1%                  52,940  27.4%  
Hungary                    7,752  3.8%                    8,567  4.4%  
Romania                    7,248  3.6%                    7,172  3.7%  
Latvia                    1,401  0.7%                    1,068  0.5%  
Total 203,455 100%             193,475 100.0% 

1.26 Service charge income 

Service charge income of €77.0 million (2012: €73.8 million) represents income from services reinvoiced to 
tenants and results mainly from reinvoiced utilities, marketing, repairs and maintenance and is recorded on a 
gross basis. Expenses to be reinvoiced to tenants are presented under net property expenses together with other 
operating costs that are not reinvoiced to tenants.  

1.27 Net property expenses 

Net property expenses 2013 2012 
 €’000 €’000 

Utilities (30,313) (29,559) 
Security, cleaning & other facility related costs (11,350) (11,121) 
Real estate tax (12,775) (12,492) 
Repairs, maintenance and facility management fees (10,545) (10,857) 
Direct employment costs (12,072) (10,724) 
Marketing and other consulting (6,936) (6,940) 
Office related expenses (639) (734) 
Travel and transport cost (681) (646) 
Creation of allowance and written off receivables from tenants (3,427) (1,559) 
Other (915) (1,326) 
Total (89,653)       (85,958) 

1.28 Other depreciation, amortisation and impairments 

Other depreciation, amortisation and impairments 2013 2012 
  €’000 €’000 
Impairments                 (4,891)                    (450) 
Other depreciation and amortisation                 (2,075)                 (1,385) 
Total (6,966)                (1,835) 
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1.29 Administrative expenses 

Administrative expenses 2013 2012 
 €’000 €’000 

Legal fees (2,665)           (3,585) 
Legacy legal matters (3,274) (3,255) 

Employee costs (8,884)            (9,299) 
Consultancy and other advisory fees (3,863)     (4,450) 

Audit, audit related and review fees (1,241)           (1,683) 
Expenses related to directors (631)            (816) 
Share based payments (638)       (1,447) 

Other (4,090)      (4,590) 
Total  (25,286)   (29,125) 

The Group does not have significant defined benefit pension plans. 

1.30 Interest income and interest expenses 

Interest income of €2.5 million (2012: €3.9 million) derived mainly from bank deposits and interest on the 
loans provided to third parties, which was subsequently impaired. 

The Group’s interest expense of €31.6 million (2012: €23.1 million) consists of finance expense on bank loans 
€14.4 million (2012: €13.8 million) and on bonds €18.0 million (2012: €10.6 million). Finance expenses in the 
amount of €0.8 million (2012: €1.3 million) were capitalised to the development projects, see note 1.5.  

1.31 Other financial income and expenses 

Other financial income and expenses 2013 2012 
  €’000 €’000 

Foreign currency differences (5,810) 7,860  
Net loss from bond buy backs -  (1,519) 
Impairment of financial instruments (1,782) (11,184) 
Other financial income/(expenses) (6,262) 146  
Total (13,854) (4,697) 

1.32 Taxation charge for the year 

Taxation charge for the year 2013 2012 
 €’000 €’000 

   

Corporate income tax current year charge (1,554) (2,846) 

Deferred tax charge (12,899) (16,976) 

Adjustments to corporate income tax previous years                   (269)          (76) 

Income tax charged to the income statement (14,722) (19,898) 
   
Income tax on foreign exchange differences 
credited/(charged)  to comprehensive income 1,591 (301) 
Income tax on hedging instrument credited/(charged)  to 
comprehensive income (1,154) 1,672 
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The subsidiary companies are subject to taxes for their respective businesses in the countries of their 
registration at the rates prevailing in those jurisdictions.  

Effective tax rate 

A reconciliation between the current year income tax charge and the accounting profit before tax is shown 
below: 

 2013 2013 2012 2012 

 €’000 % €’000 % 

Profit before taxation 90,600   116,073   

     

Income tax credit/(charge) using the weighted average applicable 
tax rates 

(3,150)  3.5% 2,237  1.9% 

Tax effect of non-taxable income/(non-deductible expenses) (15,890)  5,008   

Tax effect of losses previously not recognised 11,996   7,015   

Deferred tax asset not recognised (8,924)  (33,957)  

Tax adjustment of previous years (269)   (76)   

Other 1,515  (125)  

Tax charge          (14,722)           (19,898)  

Effective tax rate (16.2%)   (17.1%)   

The Group has not recognised deferred tax assets of €143.3 million (2012: €147.5 million) as it is not probable 
that future taxable profit will be available against which the Group can utilise these benefits. These 
unrecognised deferred tax assets arose primarily from the negative revaluation of investment properties and, in 
accordance with local tax legislation, will expire over a number of years, commencing in 2014. 

 
Unrecognised deferred tax assets 2013 2012 

 Country €’000 €’000 
   Poland 25,416 14,626 

Czech Republic               1,516                1,080  

Russia 80,541 84,934 

Slovakia                                       - 33 

Hungary               2,241                2,043  

Romania 6,336 6,193 

Latvia 431 16 

Turkey 14,523 11,481 

Netherlands - 6,370 

Georgia             -              6,963  

Ukraine 6,639 6,686 

Cyprus 6,746 6,950 

Bulgaria 48 133 

Total 144,437 147,508 
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The Group is liable for taxation on taxable profits in the following jurisdictions at the rates below: 

Corporate income tax rates 2013 2012 

Poland 19.0% 19.0% 
Czech Republic 19.0% 19.0% 
Slovakia 23.0% 19.0% 
Russia 20.0% 20.0% 
Hungary 10.0%1 10.0%1 
Romania 16.0% 16.0% 
Latvia 15.0% 15.0% 
Turkey 20.0% 20.0% 
Bulgaria 10.0% 10.0% 
Cyprus 10.0% 10.0% 
Denmark 25.0% 25.0% 
Georgia 15.0% 15.0% 
Italy 27.5%2 27.5%2 
Jersey 0.0% 0.0% 
Netherlands 25.0%3 25.0%3 

Sweden 22.0% 26.3% 

Spain 30.0%4 30.0%4 

Ukraine 19.0% 21.0% 
 
1. Effective from 1 July 2010, a 10% tax rate applies to a tax base up to HUF 500 million, with a 19% rate applying to a tax base exceeding 

this amount. 
2. The corporate income tax rate is 27.5% plus local tax due (generally 3.9%). 
3. As at 1 January 2011, the rate applying to taxable profits exceeding €0.2 million is 25%. Below this amount a 20% tax rate is applicable 

to taxable profit. 
4. The regular corporate income tax rate is 30 %, however a 25% rate is imposed on profits up to €0.3million and if the annual turnover is 

less than €10 million.  

1.33 Earnings per share  

The following table sets forth the computation of earnings per share: 

 2013 2012 
    
Profit for the year attributable to the owners of the Company 
for basic and diluted earnings per share in (€’000) 75,936 

                   
98,712 

   
Weighted average number of ordinary shares used in the 
calculation  of basic earnings per share 374,288,340 373,075,076 
Adjustments   
Options 384,888 - 
Weighted average number of ordinary shares used in the 
calculation  of diluted earnings per share 374,673,228 373,075,076 
   
Basic earnings per share in €cents 20.3 26.4 
Diluted earnings per share in €cents 20.3 26.4 
 
The following securities were not included in the diluted earnings per share calculation as the effect would have 
been anti-dilutive: 

Number of shares if exercised 2013 2012 

Options 3,629,838 5,130,959 
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1.34 Segment reporting  

Reportable segments in 2013 

Standing 
investment 

segment 
Development 

segment Reconciling item Total 

 For the year ended 31 December 2013 €’000 €’000 €’000 €’000 

Gross rental income 203,455  -  -   203,455  

Service charge income 77,031  -   -   77,031  

Net property expenses (89,653) - -   (89,653) 

Net rental income 190,833  - -   190,833  

     Net result on disposals 432  944  -   1,376  

Cost connected with developments  -   (5,146) -   (5,146) 

Revaluation of investment properties 
                       

14,712 
                     

(35,998) -   (21,286) 

Other depreciation, amortisation and impairments (5,027) -   (1,939) (6,966) 

Administrative expenses (11,341) (1,226) (12,719) (25,286) 

Net operating profit/(loss) 
                     

189,609 
                     

(41,426) (14,658) 133,525 

     Interest income 210 120 2,175 2,505 

Interest expense (29,975) (1,599) (2) (31,576) 

Other financial income/(expenses) (15,134) 3,179 (1,899) (13,854) 

Profit/loss before taxation for the year 
                     

144,710 
                     

(39,726) (14,384) 90,600 

     Taxation credit/(charge) for the year (13,177) (1,424) (121) (14,722) 

Profit/(loss) after taxation for the year 
                     

131,533 
                     

(41,150) (14,505) 75,878 

     Investment properties 2,356,164  583,637  -   2,939,801  

Additions to investment properties 176,823  84,398  -  261,221  

Segment assets 2,427,303  623,985  292,918*  3,344,206  

Segment liabilities 783,019  82,202  211,696  1,076,917  

     

     

*The amount mainly relates to cash and cash equivalents. 
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Reportable segments in 2012 Standing 

investment 
segment 

Development 
segment 

Reconciling item Total 

 For the year ended 31 December 2012 €’000 €’000 €’000 €’000 

Gross rental income 193,475  -  -  193,475  
Service charge income 73,762  -  -  73,762  
Net properties expenses (85,958) -  -  (85,958) 
Net rental income 181,279  -  -  181,279  
  

    Net result on disposals 427  366  -  793  
Cost connected with developments  - (6,161) -  (6,161) 
Revaluation of investment properties 58,533  (63,494) -  (4,961) 
Other depreciation,  amortisation and impairments (1,430) -  (405) (1,835) 
Administrative expenses (11,278) (1,081) (16,766) (29,125) 
Net operating profit/(loss) 227,531  (70,370) (17,171) 139,990  

     Interest income 219  19  3,645  3,883  
Interest expense (22,363) (735) (5) (23,103) 
Other financial income/(expenses)  (6,899) 8,732                  (6,530) (4,697) 
Profit/ (loss) before taxation of the year 198,488  (62,354)               (20,061)               116,073  
  

    Taxation credit/(charge) for the year  (19,272) 562  (1,188) (19,898) 

     Profit/(loss) after taxation for the year 179,216  (61,792)               (21,249)                 96,175  
  

    Investment properties 2,185,336  538,395  -  2,723,731  
Additions to investment properties 40,379  27,481  -  67,860  
Segment assets 2,259,685  586,947                218,890*             3,065,522  
Segment liabilities 692,445  83,150  8,555    784,150  

     

*The amount mainly relates to cash and cash equivalents. 
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Geographical segments by business sector in 2013 

 
 Poland Czech Republic 

For the year ended  
31 December 2013 
 

Standing 
investment 

segment 

Develop 
ment 

segment 

Reconciling 
item 

Total Standing 
investment 

segment 

Develop
ment 

segment 

Reconciling 
item 

Total 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
Gross rental income 78,858  -   -   78,858  37,641 -   -   37,641 
Service charge income 31,152  -   -   31,152  10,976 -   -   10,976 
Net property expenses (30,857) - - (30,857) (14,481) - - (14,481) 

Net rental income 
79,153 - - 79,153 34,136 - - 34,136 

Net result on disposals 
88 349 - 437 401 65 - 466 

Cost connected with 
developments  - (158) - (158) - - - - 
Revaluation of investment 
properties 16,253 (6,331) -   9,922 (14,394) (163) - (14,557) 
Other depreciation,  
amortisation and impairments (814) -   -   (814) (357) - - (357) 
Administrative expenses (5,225) (1,112)   938   (5,399) (2,562) (6) (225) (2,793) 

Net operating profit/(loss) 
89,455 (7,252) 938 83,141 17,224 (104) (225) 16,895 

Interest income 134  76  3  213  20 0 - 20 
Interest expense (15,124) (230) (2) (15,356) (6,322) (7) - (6,329) 
Other financial 
income/(expenses) (2,209) (57) (9) (2,275) (12,677) - (118) (12,795) 

Profit/(loss) before taxation 
72,256 (7,463) 930 65,723 (1,755) (111) (343) (2,209) 

Taxation credit/(charge) for the 
year (7,427) (447) (15) (7,889) 1,267 - (109) 1,158 
Profit/(loss) after 
taxation for the year 

                     
64,829   

                    
(7,910) 

                            
915 

                      
57,834 (488) (111) (452) (1,051) 

         
Investment properties 1,206,716  218,127  -   1,424,843  411,484 4,005 - 415,489 
Additions to investment 
properties 159,500  80,770  -  240,270  4,601  816  -  5,417  
Segment assets 1,236,335  226,465  4,462  1,467,262  430,459 4,007 827 435,293 
Segment liabilities 464,640  26,848  17  491,505  153,482 193 - 153,675 
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 Slovakia Russia 

For the year ended  
31 December 2013 
 

Standing 
investment 

segment 

Develop
ment 

segment 

Reconciling 
item 

Total Standing 
investment 

segment 

Develop 
ment 

segment 

Reconcilin
g item 

Total 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
Gross rental income 11,258 -   -   11,258 59,297 -   -   59,297 
Service charge income 5,718 -   -   5,718 22,789 -   -   22,789 
Net property expenses (5,889) - - (5,889) (29,108) -   -   (29,108) 

Net rental income 11,087 - - 11,087 52,978 - - 52,978 

Net result disposals - - - - - 530 - 530 
Cost connected with 
developments  - - - - - 

                     
(2,574) - 

                     
(2,574) 

Revaluation of investment 
properties (1,071) - - (1,071) 

                     
37,190  

                    
(17,157) 

                               
-    

                     
20,033  

Other depreciation,amortisation 
and impairments (189) - - (189) 

                           
(98) 

                               
-    

                               
-    

                           
(98) 

Administrative expenses (862) - 50 (812) 
                      

(1,643) 
                             

52  
                           

455  
                       

(1,136) 

Net operating profit/(loss) 8,965 - 50 9,015 
                     

88,427  
                    

(19,149) 
                           

455  
                     

69,733  

Interest income     
                             

24  
                                

3  
                               

-    
                             

27  

Interest expense (2,280) - - (2,280) 
                      

(4,661) 
                          

(401) 
                               

-    
                     

(5,062) 
Other financial income 
/(expenses) 

                           
(37) - 

                              
(2) 

                           
(39) 

                          
(618) 

                       
8,384  

                              
61  

                       
7,827  

Profit/(loss) before taxation 
                       

6,648 
                               

- 
                                                            

48 
                       

6,696 
                     

83,172  
                     

(11,163) 
                            

516  
                     

72,525  
Taxation credit/(charge) for the 
year 

                         
(577) 

                                
-  

                           
(20) 

                         
(597) 

                     
(8,463) 

                              
(3) 

                            
150  

                     
(8,316) 

Profit/(loss) after 
taxation for the year 

                       
6,071  -                                

                             
28  

                       
6,099  

                     
74,709  

                     
(11,166) 

                           
666  

                      
64,209  

         

Investment properties 147,260 55 -   147,315 
                  

443,424  
                   

128,373  
                               

-    
                   

571,797  
Additions to investment 
properties 2,341  -  -  2,341  8,368  2,594  -  10,962  
Segment assets 151,604 57 756 152,417 455,862 132,509 3,250 591,621 
Segment liabilities 64,994 86 -   65,080 83,923 27,416 302 111,641 
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 Hungary Romania  

For the year ended  
31 December 2013 
 

Standing 
investment 

segment 

Develop 
ment 

segment 

Reconciling 
item 

Total Standing 
investment 

segment 

Develop
ment 

segment 

Reconciling 
item 

Total 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
Gross rental income 7,752 -   -   7,752 7,248 -   -   7,248 
Service charge income 3,200 -   -   3,200 2,204 -   -   2,204 
Net property expenses (4,546) - - (4,546) (3,021) - - (3,021) 

Net rental income 6,406 - - 6,406 6,431 - - 6,431 

Net result on disposals 
                           

(57) - - 
                           

(57) - - - - 
Cost connected with 
developments  - - - - - (86) - (86) 
Revaluation of investment 
properties 

                    
(13,239) 

                               
-    

                               
-    

                    
(13,239) 

                      
(6,167) 

                      
(1,773) 

                               
-    

                     
(7,940) 

Other depreciation, amortisation 
and impairments 

                     
(3,520) 

                               
-    

                               
-    

                     
(3,520) 

                           
(49) 

                               
-    

                               
-    

                           
(49) 

Administrative expenses 
                         

(442) 
                               

-    
                            

(81) 
                         

(523) 
                         

(545) 
                              

(3) 
                                

3  
                         

(545) 

Net operating profit/(loss) 
                    

(10,852) 
                               

-    
                            

(81) 
                    

(10,933) 
                         

(330) 
                      

(1,862) 
                                

3  
                      

(2,189) 

Interest income 
                             

23  
                               

-    
                              

(8) 
                              

15  
                                

9  
                               

-    
                               

-    
                                

9  

Interest expense 
                         

(405) 
                               

-    
                               

-    
                         

(405) 
                         

(823) 
                          

(120) 
                               

-    
                         

(943) 
Other financial income 
/(expenses) 

                           
308  

                               
-    

                              
(5) 

                           
303  

                             
78  

                             
36  

                            
(14) 

                            
100  

Profit/(loss) before taxation 
                    

(10,926) 
                               

-    
                           

(94) 
                     

(11,020) 
                      

(1,066) 
                      

(1,946) 
                             

(11) 
                     

(3,023) 
Taxation credit/(charge) for the 
year 

                           
745  

                               
-    

                              
(3) 

                           
742  

                               
671    

                               
-    

                              
(8) 

                              
663 

Profit/(loss) after 
taxation for the year 

                     
(10,181) 

                               
-    

                           
(97) 

                    
(10,278) 

                      
(395) 

                      
(1,946) 

                            
(19) 

                     
(2,360) 

         

Investment properties 
                     

70,670  
                              

-  
                               

-    
                     

70,670  
                     

65,220  
                      

10,400  
                               

-    
                     

75,620  
Additions to investment 
properties 1,225  - -  1,225  687  -  -  687  
Segment assets 73,893 - 636 74,529 67,265 10,690 243 78,198 
Segment liabilities 7,224 - - 7,224 5,758 3,013 95 8,866 
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 Latvia  Turkey, Bulgaria, Ukraine, Georgia  

For the year ended  
31 December 2013 
 

Standing 
investment 

segment 

Develop
ment 

segment 

Reconciling 
item 

Total Standing 
investment 

segment 

Develop 
ment 

segment 

Reconciling 
item 

Total 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
Gross rental income 1,401 -   -   1,401 - - - - 
Service charge income 992 -   -   992 - - - - 
Net property expenses (1,751) - - (1,751) - - - - 

Net rental income 642 - - 642 - - - - 

Net result on disposals - - - - - - - - 
Cost connected with 
developments  - - - - 

                               
-    

                       
(1,271) 

                               
-    

                       
(1,271) 

Revaluation of investment 
properties 

                      
(3,860) 

                               
-    

                               
-    

                      
(3,860) 

                               
-    

                    
(10,574) 

                               
-    

                    
(10,574) 

Other depreciation, amortisation 
and impairments 

                               
-    

                               
-    

                               
-    

                               
-    

                               
-    

                               
-    

                           
(43) 

                           
(43) 

Administrative expenses 
                           

(62) 
                               

-    
                                

7  
                           

(55) 
                               

-    
                          

(157) 
                           

(70) 
                         

(227) 

Net operating profit/(loss) 
                      

(3,280) 
                               

-    
                                

7  
                     

(3,273) 
                               

-    
                    

(12,002) 
                           

(113) 
                      

(12,115) 

Interest income 
                               

-    
                               

-    
                               

-    
                               

-    
                               

-    
                              

41  
                               

-    
                              

41  

Interest expense 
                         

(360) 
                               

-    
                               

-    
                         

(360) 
                               

-    
                          

(841) 
                               

-    
                          

(841) 
Other financial income 
/(expenses) 

                              
21  

                               
-    

                               
-    

                              
21  

                               
-    

                      
(5,184) 

                             
23  

                      
(5,161) 

Profit/(loss) before taxation 
                     

(3,619) 
                               

-    
                                

7  
                      

(3,612) 
                               

-    
                    

(17,986) 
                           

(90) 
                    

(18,076) 
Taxation credit/(charge) for the 
year 

                           
607  

                               
-    

                               
-    

                           
607  

                               
-    

                           
(974)  

                               
-    

                           
(974)  

Profit/(loss) after 
taxation for the year 

                      
(3,012) 

                               
-    

                                
7  

                     
(3,005) 

                               
-    

                    
(18,960) 

                           
(90) 

                    
(19,050) 

Investment properties 
                       

11,390  
                               

-    
                               

-    
                       

11,390  
                               

-    
                  

222,677  
                               

-    
                  

222,677  
Additions to investment 
properties 101  -  -  101  -  218  -  218  
Segment assets 11,885 - 11 11,896 - 250,257 70 250,328 
Segment liabilities 2,998 - 34 3,032 - 24,646 - 24,646 
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 Reconciling  

For the year ended  
31 December 2013 
 

Standing 
investment 

segment 

Developm
ent 

segment 

Reconciling 
item 

Total 

 €’000 €’000 €’000 €’000 
Gross rental income - - - - 
Service charge income - - - - 
Net property expenses - - - - 

Net rental income - - - - 

Net result on disposals - - - - 
Cost connected with 
developments  

                               
-    

                      
(1,057) 

                               
-    

                      
(1,057) 

Revaluation of investment 
properties     
Other depreciation, amortisation 
and impairments 

                               
-    

                               
-    

                      
(1,896) 

                      
(1,896) 

Administrative expenses 
                               

-    
                               

-    
                    

(13,796) 
                    

(13,796) 

Net operating profit/(loss) 
                               

-    
                      

(1,057) 
                    

(15,692) 
                    

(16,749) 

Interest income 
                               

-    
                               

-    
                        

2,180  
                        

2,180  

Interest expense 
                               

-    
                               

-    
                               

-    
                               

-    
Other financial 
income/(expenses) 

                               
-    

                               
-    

                      
(1,835) 

                      
(1,835) 

Profit/(loss) before taxation 
                               

-    
                      

(1,057) 
                    

(15,347) 
                    

(16,404) 
Taxation credit/(charge) for the 
year 

                               
-    

                               
-    

                           
(116) 

                           
(116) 

Profit/(loss) after 
taxation for the year 

                               
-    

                      
(1,057) 

                    
(15,463) 

                     
(16,520) 

Investment properties - - - - 
Additions to investment 
properties - - - - 
Segment assets - - 282,663 282,662 
Segment liabilities - - 211,248 211,248 
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Geographical segments by business sector in 2012 

 

 
Poland 

Czech Republic  

For the year ended 31 
December 2012 

Standing 
investmen
t segment 

Development 
segment 

Reconcil
ing item 

Total Standing 
investmen
t segment 

Developmen
t segment 

Reconcilin
g item 

Total 

  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
Gross rental income 73,851 - - 73,851 38,629 - - 38,629 
Service charge income 27,949 - - 27,949 11,424 - - 11,424 

Net property expenses (28,223) - - (28,223) (15,036) - - (15,036) 

Net rental income 73,577 - - 73,577 35,017 - - 35,017 

Net result on disposals 427 (24) - 403 - - - - 

Cost connected with 
developments  - 109 - 109 - - - - 

Revaluation of investment 
properties 25,681 (11,677) - 14,004 59 2,433 - 2,492 
Other depreciation, 
amortisation and 
impairments (222) - - (222) (263) - - (263) 

Administrative expenses (4,939) (226) 513 (4,652) (3,086) (11) 146 (2,951) 

Net operating profit/( loss) 94,524 (11,818) 513 83,219 31,727 2,422 146 34,295 

  
        Interest income 108 9 9 126 58 - - 58 

Interest expense (10,016) (186) - (10,202) (6,441) (5) - (6,446) 
Other financial income 
/(expenses) (4,489) (235) (100) (4,824) (1,097) (3) (5) (1,105) 
 
Profit/(loss) before 
taxation 80,127 (12,230) 422 68,319 24,247 2,414 141 26,802 

  
        Taxation credit/(charge) for 

the year (7,084) 174 (135) (7,045) (3,873) (12) (376) (4,261) 
Profit/(loss) after 
taxation for the year 73,043 (12,056) 287 61,274 20,374 2,402 (235) 22,541 
  

        Investment properties 1,030,350 143,125 - 1,173,475 445,901 4,776 - 450,677 
Additions to investment 
properties 14,785 23,018 - 37,803 5,164 425 - 5,589 

Segment assets 1,059,616 153,154 2,657 1,215,427 458,890 4,783 1,071 464,744 

Segment liabilities 343,680 23,249 27 366,956 173,808 251 - 174,059 

 

  



ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED    
 

 
 

56 

 

 

Slovakia  Russia 

For the year ended 
31 December 2012 

Standing 
investment 

segment 

Develop
ment 

segment 

Reconcil
ing item 

Total Standing 
investment 

segment 

Developme
nt segment 

Reconcili
ng item 

Total 

  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Gross rental income 11,248 - - 11,248 52,940 - - 52,940 

Service charge income 5,703 - - 5,703 22,157 - - 22,157 

Net property expenses (5,803) - - (5,803) (27,408) - - (27,408) 

Net rental income 11,148 - - 11,148 47,689 - - 47,689 

  
        

Net result on disposals - - - - - 377 - 377 

Cost connected with 
developments  - - - - - (3,307) - (3,307) 

Revaluation of 
investment properties 6,593 (13) - 6,580 37,523 (38,028) - (505) 
Other depreciation, 
amortisation and 
impairments (214) - - (214) (88) - - (88) 

Administrative 
expenses (754) (1) 50 (705) (1,450) (618) (101) (2,169) 
Net operating 
profit/(loss) 16,773 (14) 50 16,809 83,674 (41,576) (101) 41,997 

  
        Interest income 1 - - 1 27 3 - 30 

Interest expense (1,727) - - (1,727) (3,104) (151) - (3,255) 

Other financial 
income /(expenses) (34) - (3) (37) (889) 1,371 (63) 419 

  
        Profit/(loss) before 

taxation 15,013 (14) 47 15,046 79,708 (40,353) (164) 39,191 

  
        Taxation 

credit/(charge) for the 
year (3,274) (2) (70) (3,346) (5,155) 42 (301) (5,414) 
Profit/(loss) after 
taxation for the 
year 11,739 (16) (23) 11,700 74,553 (40,311) (465) 33,777 
  

        Investment properties 145,990 54 - 146,044 394,375 145,230 - 539,605 
Additions to investment 
properties 1,320 13 - 1,333 16,962 3,884 - 20,846 

Segment assets 151,421 56 653 152,130 412,614 149,953 3,085 565,652 

Segment liabilities 64,964 51 - 65,015 87,779 24,113 506 112,398 
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Hungary Romania 

For the year ended 31 
December 2012 

Standing 
investment 

segment 

Development 
segment 

Reconcil
ing item 

Total Standing 
investment 

segment 

Development 
segment 

Reconcili
ng item 

Total 

  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Gross rental income 8,567 - - 8,567 7,172 - - 7,172 

Service charge income 3,383 - - 3,383 2,151 - - 2,151 

Net property expenses (4,900) - - (4,900) (2,894) - - (2,894) 

Net rental income 7,050 - - 7,050 6,429 - - 6,429 

Net result on disposals - - - - - - - - 

Cost connected with 
developments  - - - - - (54) - (54) 

Revaluation of 
investment properties (9,644) - - (9,644) (1,068) (9,365) - (10,433) 
Other depreciation, 
amortisation and 
impairments (559) - - (559) (58) - - (58) 

Administrative expenses (517) - (54) (571) (486) (5) (73) (564) 

Net operating 
profit/(loss) (3,670) - (54) (3,724) 4,817 (9,424) (73) (4,680) 

  
        

Interest income 15 - 1 16 10 - - 10 

Interest expense (425) - - (425) (446) (47) - (493) 
Other financial income 
/(expenses) (363) - 1 (362) (5) (3) (2) (10) 

Profit/(loss) before 
taxation (4,443) - (52) (4,495) 4,376 (9,474) (75) (5,173) 

  
        Taxation credit for the 

year 724 - - 724 - - 8 8 
Profit/(loss) after 
taxation for the 
year (3,719) - (52) (3,771) 4,376 (9,474) (67) (5,165) 
  

        
Investment properties 82,870 - - 82,870 70,700 12,173 - 82,873 
Additions to investment 
properties 1,529 - - 1,529 468 - - 468 

Segment assets 90,006 - 478 90,484 71,435 12,464 294 84,193 

Segment liabilities 11,011 - - 11,011 7,154 4,801 55 12,010 
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Latvia  Turkey, Bulgaria, Ukraine, Georgia 

For the year ended 31 
December 2012 

Standing 
investment 

segment 

Developme
nt segment 

Reconcil
ing item 

Total Standing 
investment 

segment 

Development 
segment 

Reconcili
ng item 

Total 

  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Gross rental income 1,068 - - 1,068 - - - - 

Service charge income 995 - - 995 - - - - 

Net property expenses (1,694) - - (1,694) - - - - 

Net rental income 369 - - 369 - - - - 

 
Net result on disposals - - - - - 13 - 13 
 
Cost connected with 
developments  - - - - - (2,003) - (2,003) 

Revaluation of investment 
properties (611) - - (611) - (6,844) - (6,844) 

Other depreciation, 
amortisation and impairments (26) - - (26) - - (29) (29) 

Administrative expenses (46) - (3) (49) - (220) (386) (606) 
 
Net operating loss (314) - (3) (317) - (9,054) (415) (9,469) 

  
        

Interest income - - - - - 7 - 7 

Interest expense (204) - - (204) - (346) - (346) 
Other financial income 
/(expenses) (22) - (1) (23) - 7,602  2  7,604  
 
Loss before taxation (540) - (4) (544) - (1,791) (413) (2,204) 

  
        

Taxation credit/(charge) for 
the year (610) - - (610) - 360 - 360 
Loss after taxation for 
the year (1,150) - (4) (1,154) - (1,431) (413) (1,844) 
  

        
Investment properties 15,150 - - 15,150 - 233,037 - 233,037 
Additions to investment 
properties 151 - - 151 - 141 - 141 

Segment assets 15,689 - 54 15,743 - 266,551 102 266,653 

Segment liabilities 4,049 - - 4,049 - 30,685 - 30,685 
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Reconciling 

For the year ended 31 
December 2012 

Standing 
investment 

segment 

Development 
segment 

Reconciling 
item 

Total 

  €’000 €’000 €’000 €’000 

Gross rental income - - - - 

Service charge income - - - - 

Net property expenses - - - - 

Net rental income - - - - 

 
Net result on  disposals - - - - 
 
Cost connected with 
developments  - (906) - (906) 

Revaluation of investment 
properties - - - - 
Other depreciation, 
amortisation and 
impairments - - (376) (376) 

Administrative expenses - - (16,858) (16,858) 

Net operating loss - (906) (17,234) (18,140) 

  
    

Interest income - - 3,635 3,635 

Interest expense - - (5) (5) 

Other financial expenses - - (6,359) (6,359) 
 
Loss before taxation - (906) (19,963) (20,869) 

  
    Taxation charge for the 

year - - (314) (314) 
Loss after taxation 
for the year - (906) 

              
(20,277) 

              
(21,183) 

  
    

Investment properties - - - - 
Additions to investment 
properties - - - - 

Segment assets - - 
              

210,496  
              

210,496  

Segment liabilities - - 7,967 7, 967 
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1.35 Investment in Group undertakings 

During the year ended 31 December 2013:  

•  In January 2013, MD CE Holding Limited, a 100% owned subsidiary of Atrium, acquired the remaining 
49% of the shares in Nokiton Investment Limited which it did not already hold and now owns 100% of this 
entity and its subsidiaries. The transaction did not result in a change of control. The total consideration paid 
and transaction costs amounted to €3.4 million. 

• In June 2013, through a two stage agreement, MD CE Holding Limited acquired the remaining 76% of the 
shares it did not already hold in Euro Mall Polska XVI Sp. z o.o., Euro Mall Polska XIX Sp. z o.o. and 
Euro Mall Polska XX Sp. z o.o.; consequently it now owns 100% of these entities. The total consideration 
paid amounted to €2.5 million. 

1.36 Fair value  

Fair value measurements recognised in the consolidated statement of finance position are categorised using the 
fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in determining the fair values:  

• Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the 
entity can access at the measurement date; 

• Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset 
or liability, either directly or indirectly; and 

• Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability 

The following table shows the assets and liabilities of the group which are presented at fair value in the 
statement of financial position as at 31 December 2013, including their levels in the fair value hierarchy: 

 Note Level 2 Level 3 
Fair value as at 

31/12/13 
  €’000 €’000 €’000 

Standing investments 1.4    

Poland   1,206,716 1,206,716 
Czech Republic   411,484 411,484 
Slovakia   147,260 147,260 
Russia   443,424 443,424 
Hungary   70,670 70,670 
Romania   65,220 65,220 
Latvia   11,390 11,390 
Total standing investments   2,356,164 2,356,164 
     
Developments and land 1.5    
Poland                 218,127               218,127 
Russia   128,373 128,373 
Turkey   198,461 198,461 
Others   38,676 37,676 
Total developments and land   583,637 583,637 
     
Financial liabilities measured at fair value     
Interest rate swaps used for hedging 1.19 11,756  11,756 
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Investment properties measured at level 3 fair value:  

 
Standing 

investments 
Developments and 

land 
 €’000 €’000 

Balance as at 1 January 2013 2,185,336 538,395 
   
Gains (losses) included in the Income statement    
Revaluation of investment properties (Unrealised) 14,712 (35,998) 
   
Additions and Disposals   
New Properties 146,012 28,862 
Construction, technical improvements and extensions 30,811 54,737 
Disposals (7,679) (4,817) 
   
Other movements   
Movements in financial leases 4,755 2,910 
Interest Capitalised - 799 
Currency translation difference (18,660) (374) 
   
Transfers from Development and land to Standing 
Investments 877 (877) 
   
Balance as at 31 December 2013 2,356,164 583,637 

 
A description of the Investment Properties valuation processes:  
The policies and procedures for standing investments and developments and land valuations, and appointment 
of external independent valuation companies, are made with the annual approval of the audit committee. 
 
The criteria for selecting the valuation companies include recognised professional qualifications, reputation and 
recent experience in the respective locations and categories of the properties being valued. A rotation of the 
different locations among the valuation companies is performed on a periodic basis.  
 
External valuations of standing investment properties are performed on a quarterly basis at each interim 
reporting date using the desk top approach. A full update of the valuation is performed only if material changes 
in net annual rental income occurred during the period or when deemed necessary by management. The 
valuations of developments and land properties, for interim reporting purposes, are performed internally by the 
Company’s internal valuation department using the internal methods which are aligned with those used by the 
external valuation companies. When considered necessary, external valuations are obtained to validate and 
support the internal valuations of developments and land. At the year-end, all standing investments properties 
and the majority of developments and land are valued by external valuation companies.  
 
The majority of the significant unobservable inputs are provided by the company’s external, independent, 
international valuers and reflect the current market assessments, while taking into account each property’s 
unique characteristics.  
 



ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED    
 

 
 

62 

The values of the investment properties are determined based on the valuations received from the external 
valuation companies and the internal valuations. 
 
Valuation results of the investment properties are presented to the audit committee. This includes a discussion 
of the changes in the major assumptions used in the valuations, major changes, lack of changes if such are 
expected and the current economic situation of the market where the properties are located.  
 

The valuation techniques used in measuring the fair value of assets and liabilities of the group which are 
presented at fair values in the statement of financial position as at 31 December 2013: 

Standing investments:  

The fair value of standing investments is determined using a Discounted Cash Flow.  The Discounted Cash Flow 
model considers the present value of the net cash flow to be generated from the properties, taking into account the 
aggregate of the net annual rental income. The expected net cash flows are capitalised using a net yield which 
reflects the risks inherent in the net cash flows. The yield estimation is derived from the market and considers, 
among other factors, the country in which the property is located and the risk assessment of the asset. The Group 
categorise standing investments fair value as level 3 within the fair value hierarchy.   

The following table shows the significant unobservable inputs used in the fair value measurement of standing 
investments for the Discounted Cash Flow method: 

       
Significant unobservable inputs Range Weighted average 
Estimated rental value1 (“ERV”) €1-€233 per sqm per month €12 per sqm, per month 
Equivalent yield 6.0%-15.1% 8.2% 
   

Inter relationship between key unobservable inputs and fair value measurements: 

 

  Estimated change 
Estimated total fair value 

following the change 
 € in millions € in millions 
Increase of 5% in ERV (1) 116 2,472.2 
Decrease of 5% in ERV (1) (116) 2,240.2 
Increase of 25bp in equivalent yield (2) (72.3) 2,283.8 
Decrease of 25bp in equivalent yield (3) 77.3 2,433.4 
   
(1) The effect of the increase (decrease) in ERV on the estimated fair value of each country is approximately pro rata their fair value 
(2) The distribution of the estimated decrease (in € millions): Poland-42.4, Czech Republic-12.5, Slovakia-4.7, Russia-8.8, Hungary-1.8, 
Romania-1.8 and Latvia-0.3 
(3) The distribution of the estimated increase (in € millions): Poland-45.8, Czech Republic-13.3, Slovakia-5.0, Russia-9.2, Hungary-1.8, 
Romania-1.9 and Latvia-0.3 
 
  

                                                           
1 The amount at which a property could be leased on the valuation date by a willing lessor to a willing lessee on appropriate 
lease terms in an arm’s length transaction. 
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Development and land:  

The fair value of 21% of developments and land was determined using the Comparable method. The Comparable 
valuation method is based on the sales (offering and listing) prices of similar properties that have recently been 
transacted in the open market. Sales prices are analysed by applying appropriate units of comparison and are 
adjusted for differences with the valued property on the basis of elements of comparison, such as location, size of 
the plot and zoning etc.  

The following table shows the significant unobservable input used in the fair value measurement of developments 
and land for the Comparable method: 

       
Significant unobservable input Range Weighted average 
Price (1) €38-€107 per sqm €74 per sqm 
   
(1)  An outlier price of €586 per sqm of GLA is excluded from the range. 

Inter relationship between key unobservable inputs and fair value measurements: 

 

  Estimated change 
Estimated total fair value 

following the change 
 € in millions € in millions 
Increase of 5% in price (1) 5.2 129.3 
Decrease of 5% in price (1) (5.2) 118.9 
   
(1) The effect of the increase (decrease) in price on the estimated fair value of each country is approximately pro rata their fair value 
 

The fair value of the remaining 79% of developments and land was determined using the Residual value method. 
The residual value method uses the present value of the market value expected to be achieved in the future from 
the standing investment once it is developed less estimated cost to completion. The rental levels are set at the 
current market levels capitalised at the net yield which reflects the risks inherent in the net cash flows. 

The following table shows the significant unobservable inputs used in the fair value measurement of developments 
and land for the Residual valuation method: 

       
Significant unobservable inputs Range Weighted average 
ERV €4-€24 per sqm, per month €17 per sqm, per month 
Equivalent yield 6%-12% 9.7% 
Construction costs  €475-€3,083 per sqm GLA €1,581 per sqm GLA 
   

Inter relationship between key unobservable inputs and fair value measurements: 

 

  Estimated change 
Estimated total fair value 

following the change 
 € in millions € in millions 
Increase of 5% in ERV (1) 79.3 538.8 
Decrease of 5% in ERV (1) (79.3) 380.2 
Increase of 25bp in equivalent yield (2) (41.6) 417.9 
Decrease of 25bp in equivalent yield (3) 43.9 503.4 
Increase of 5% in expected construction costs (4) (57.7) 401.8 
Decrease of 5% in expected construction costs (4) 57.7 517.2 
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(1) The effect of the increase (decrease) in ERV on the estimated fair value of each country is approximately pro rata their fair value 
(2) The distribution of the estimated decrease (in € million): Poland-16.0, Russia-9.1, Turkey-14.3, Others-2.2 
(3) The distribution of the estimated increase (in € million): Poland-17.1, Russia-9.5, Turkey-15, Others-2.3 
(4) The distribution of the estimated increase (decrease) (in € million): Poland-16.0, Russia-17.6, Turkey-20.2, Others-3.9 

Interest rate swaps used for hedging 

The swaps are cash flow hedges designed to reduce the Group's cash flow exposure to variable interest rates on 
certain borrowings. The swaps are presented at fair value. The Group categorise fair value swaps as level 2 within 
the fair value hierarchy.  The inputs used to determine the future cash flows are the 3 month Euribor Forward 
curve and an appropriate discount rate. The inputs used are derived either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. 
from prices).  

The following table shows the assets and liabilities of the group which are not presented at fair value in 
the statement of financial position as at 31 December 2013, including their levels in the fair value 
hierarchy: 

 Level 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2012 
  Net book value Fair value Net book value Fair value 
  €’000 €’000 €’000 €’000 

Financial liabilities      
Bonds  2 499,066 506,083 193,958  202,505 

Bank loans 2 304,489 305,253 343,103  345,378 
Total  803,555 811,336 537,061  547,883 

The fair values of loans and bonds were determined by an external appraiser using discounted cash flow 
models, zero-cost derivative strategies for fixing the future values of market variables and option pricing 
models of the Black-Scholes type. 

Fair values have been determined with reference to market inputs, the most significant of which are: 

• Quoted EUR yield curve; 
• Quoted CZK yield curve; 
• Volatility of EUR swap rates; 
• Spot exchange rates CZK/EUR; and 
• Fair values of effected market transactions. 

 
Fair value measurements used for bonds and loans are categorised within Level 2 of the fair value hierarchy. 
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1.37 Categories of financial instruments  

The Group distinguishes the following categories of financial instruments: 

 

2013 Carrying 
amount 

Loans and 
receivables 

Financial liabilities 
at amortised cost 

Financial liabilities 
at fair value 

 €’000 €’000 €’000 €’000 
Financial assets     
Long term loans 8,114  8,114  - - 

Receivables from tenants 13,773  13,773  - - 

Other receivables  8,296  8,296 - - 

Cash and cash equivalents 305,577  305,577  - - 

Total financial assets 335,760 335,760 - - 

     

Financial liabilities     

Long term borrowings 798,044 - 798,044 - 

Derivatives 11,756 - - 11,756 

Long term liabilities from leases 46,040 - 46,040 - 

Other long term liabilities 21,537 - 21,537 - 

Trade and other payables 20,530 - 20,530 - 

Accrued expenditure 42,291 - 42,291 - 

Short term borrowings 5,511 - 5,511 - 

Total financial liabilities 945,709 - 933,953 11,756 
 

2012 Carrying 
amount 

Loans and 
receivables 

Financial liabilities at 
amortised cost 

Financial liabilities at 
fair value 

 €’000 €’000 €’000 €’000 
Financial assets     

Long term loans 36,592  36,592  -   -   

Receivables from tenants 15,018  15,018  -   -   

Other receivables  2,643 2,643 -   -   

Cash and cash equivalents 207,843  207,843  -   -   

Total financial assets 262,096 262,096 -   -   
     

Financial liabilities     

Long term borrowings 462,075  -   462,075                          -  

Derivatives 17,828  - -               17,828  

Long term liabilities from leases 47,320  -   47,320                          -  

Other long term liabilities 19,730  -   19,730  - 

Trade and other payables 17,663  -   17,663                          -  
Accrued expenditure 26,131  -   26,131                          -  
Short term borrowings 74,986  -   74,986                          -  
Total financial liabilities 665,733  -   647,905  17,828  
 

The fair values of bonds and loans presented under long term financial liabilities are disclosed in note 1.18 and 
1.36. The remaining financial liabilities are stated at amortised cost which is deemed not to be significantly 
different from fair value. The fair values of the financial assets are deemed to equal their book values. The 
Group has pledged some cash as collateral, for more information see note 1.15.   
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1.38 Capital management 

The Group manages its capital to provide stability and reduce risk while generating a solid return over the long 
term to shareholders through improving the capital structure and efficiency of the Group’s balance sheet. The 
Group's capital strategy remains unchanged from 2012. 

The capital structure of the Group consists of borrowings (as detailed in note 1.18), cash and cash equivalents 
and the equity. 

The capital structure of the Group is reviewed regularly. As part of this review, the cost of capital and the risks 
associated with each class of capital are considered. Based on the Board of Directors’ decision, the Group 
manages its capital structure mainly by dividend distributions, debt raising and loan repayments.  

Atrium corporate credit rating by S&P and Fitch is BBB-. 

For information about loans and bond covenants see note 1.18 and for information about the capital structure of 
the Group see note 1.16. 

1.39 Risk management 

The objective of the Group is to manage, invest and develop commercial real estate in Central and Eastern 
Europe, South Eastern Europe and Russia in order to increase their intrinsic value.  The Group has always 
applied a conservative funding strategy.  

The risk exposures of the Group are constantly assessed and reported to the Board of Directors and full Board 
meetings are held at least quarterly. 

Development risk 

Since 2004, the Group has been active in property development and is therefore exposed to certain development 
risks. 

Development risk relates to the construction of investment properties. The main risks are commercial, financial, 
technical and procedural risks. Examples of commercial and financial risks are letting risks and risks connected 
with foreign exchange rate fluctuations. To mitigate commercial and financial risks, before any project is 
started a detailed analysis of the market conditions is performed and the situation is monitored during the whole 
construction process. Technical risks include for example design risk, construction risk and environmental 
risks. Procedural and technical risks are also mitigated by a primary detailed analysis. Furthermore, the Group 
uses external professionals to deal with procedural actions, project design, project management, construction 
and other associated matters. Although controls have been implanted to mitigate the development risk, the 
turbulence on the global real estate markets has required redesign and reconsideration of many of the projects.  

Credit risk 

Credit risk is defined as unforeseen losses on financial assets if counterparties should default.  
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The credit worthiness of tenants is closely monitored by a regular review of accounts receivable. Rents from 
tenants are generally payable in advance.  

Atrium attempts to minimise concentration of credit risk by spreading the exposure over a large number of 
counterparties. 

The credit risk exposure is comprised of normal course of business transactions with third parties and 
associates.  

Furthermore, the Group holds collateral from tenants which would reduce the financial impact on the Group in 
the event of default. The collateral is represented by deposits from tenants and covers rents of one to three 
months. In 2013, the Group had secured long term deposits from tenants amounting to €21.4 million (2012: 
€18.9 million) and short term deposits amounting to €2.5 million (2012: €2.4 million) and secured bank 
guarantees. 

The table in note 1.12 provides an ageing analysis of receivables from tenants and an overview of the allowances 
made for doubtful balances.  

The credit exposure of the Group arising from the financial assets, as disclosed in note 1.37, represents the 
maximum credit exposure due to financial assets. 

To spread the risk connected to the potential insolvency of financial institutions, the Group deposits cash 
balances at various international banking institutions. Before a deposit is made, a review of the credit ratings of 
the banking institutions is undertaken and only banks with credit ratings of an investment grade or better are 
selected. 

Liquidity risk 

Liquidity within the Group is managed by appropriate liquidity planning and through an adequate financing 
structure.  

The Group's liquidity requirements arise primarily from the need to fund its development projects, property 
acquisitions and other capital expenditures, debt servicing costs, property management services and operating 
expenses. To date, these have been funded through a combination of equity funding, bonds and bank 
borrowings, and, to a lesser extent, from cash flow from operations (including rental income and service 
charges). 

Liquid funds, comprising cash and cash equivalents as disclosed in note 1.15, amounted to €305.6 million as at 
31 December 2013 (2012: €207.8 million). The total net liquid funds calculated as cash and cash equivalents 
less short term borrowings, amounted to €300.1 million (2012: €132.9 million).  
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The following tables analyse the Group’s financial liabilities, including interest payments, based on maturity: 
The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.  

2013 
Carrying 

amount 

Total 
contractual  

cash flows 
One year  

or less 
One to two 

years 
Two to five 

years 
More than five 

years 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Borrowings* 815,721 983,234 50,202 107,762 339,005 486,265 

Derivatives 11,756 11,817 5,933 4,030 1,854 -   

Other liabilities** 118,232 377,684 55,222 9,396 34,042 279,024 

Total 945,709 1,372,735 111,357 121,188 374,901 765,289 

 

2012 
Carrying 

amount 

Total 
contractual  

cash flows 
One year  

or less 
One to two 

years 
Two to five 

years 
More than five 

years 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Borrowings* 540,734 632,418 99,875 25,329 388,361 118,853 

Derivatives 17,828 17,904 5,126 4,837 7,526 415  

Other liabilities** 107,171 334,089 45,249 17,156 23,852 247,832 

Total 665,733 984,411 150,250 47,322 419,739 367,100 
*Borrowings include accrued interest. 

**Other liabilities comprise long term liabilities from leases, other long term liabilities, trade and other payables, payables related to 
acquisitions,liabilities held for sale and accrued expenditure. 

 
 

Market risk 

Market risk embodies the potential for both losses and gains and includes price risk, currency risk and interest 
rate risk. 

The Group's strategy for managing market risk is driven by the Group's investment objective which is 
managing and administrating the existing property portfolio and identifying potentially attractive new 
investments in the market, conducting due diligence for acquisitions and managing all the stages of the 
acquisition process. The Group's market risk is managed on a daily basis in accordance with the policies and 
procedures in place. 

The Group's overall market positions are monitored on a monthly basis.  

Information about the key unobservable inputs used in fair value measurement is disclosed in note 1.36. 

Price risk 

The Group’s investment properties are valued at fair value. These fair values are influenced by the recent 
turbulence in the global markets as well as the limited amount of publicly available and up to date data relating 
to the real estate markets in the countries in which the Group operates. The Group is therefore exposed to price 
risks resulting from movements in the Group’s asset values that could change significantly during subsequent 
periods, see also note 1.36. At present, it is not possible to assess with accuracy the extent of such changes.  
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Currency risk 
The Group is exposed to currency risk on cash balances that are denominated in foreign currencies. Investment 
properties and financial instruments denominated in the Group’s functional currency do not represent a 
currency risk.   

To eliminate the risk of transactions in foreign currencies, the Group attempts to match its income with its 
expense in the same currency, thus reducing the currency risk.  

The Group is mainly financed in EUR. The rents payable to the Group under the various lease agreements with 
tenants are mainly denominated in EUR. The Group currently has 78% of GRI denominated in EUR (2012: 
78%), 10 % in CZK (2012: 11%), 4% in USD (2012: 4%) and 8% in other local currencies (2012: 7%). GRI 
denominated in USD is mainly generated in Russia. However, the income of most tenants is denominated in the 
local currency of the relevant country in which they are based. The occupancy cost ratio, which reflects the 
tenants' rental cost as a proportion of turnover, can be affected by fluctuations in the euro, the currency in which 
rent is based or payable, against the relevant local currency in which the tenant generates turnover. 
Accordingly, a weakening of the local currency against the euro could result in the Group's properties becoming 
less attractive, or over-rented. Such fluctuations could also result in these rents becoming unsustainable for the 
tenants concerned, leading to the respective tenants demanding discounts or even defaulting.  

The following tables set out the exposure to foreign currency risk and net exposure to foreign currencies of the 
Group’s financial assets and liabilities:  

 
2013 Financial 

assets  
Financial 
liabilities 

Net exposure 

  €’000 €’000 €’000 
CZK 9,371 (36,654) (27,283) 
HUF 2,296 (1,782) 514 
PLN 16,672 (48,622) (31,950) 
RON 1,190 (641) 549 
RUB 7,292 (23,415) (16,123) 
TRY 5 (2,812) (2,807) 
LVL 250 (796) (546) 
BGN 12 (53) (41) 
UAH 2 (54) (52) 
GEL - (166) (166) 
USD 417 (1,200) (783) 

    2012 Financial 
assets  

Financial 
liabilities 

Net exposure 

  €’000 €’000 €’000 
CZK 6,290 (43,273) (36,983) 
HUF 3,081 (1,335) 1,746 
PLN 42,147 (48,650) (6,503) 
DKK 2 (27) (25) 
RON 722 (322) 400 
RUB 7,454 (19,431) (11,977) 
TRY 2 (2,190) (2,188) 
LVL 197 (653) (456) 
BGN 5 (78) (73) 
UAH - (31) (31) 
GEL 3 (15) (12) 
USD 886 (1,108) (222) 
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Sensitivity Analysis 
The table below indicates how a 10% point strengthening of the currencies stated below against the euro as at 
31 December 2013 and 31 December 2012 would have increased/(decreased) the profit in the income 
statement. This analysis assumes that all other variables remain constant. The recording and measurement of 
foreign currency results is undertaken in accordance with the principles outlined in standard IAS 21.  

The table below does not take into account potential gains and losses on investment properties measured at fair 
value which are sensitive to foreign exchange fluctuations (e.g. rents in Russia denominated in USD) nor does 
it take into account the impact on any other non-financial assets or liabilities.  

 2013 2012 

 Gain/(Loss) Gain/(Loss) 
  €’000 €’000 

CZK                 (2,728)                 (3,698) 
HUF                        51                       175  
PLN                 (3,195)                      (650) 
DKK                          -                         (3) 
RON                        55                         40  
RUB                 (1,612)                 (1,198) 
TRY                    (281)                    (219) 
LVL                      (55)                      (46) 
BGN                        (4)                        (7) 
UAH                        (5)                        (3) 
GEL                      (17) (1) 
USD                      (78)                      (22) 

Interest rate risk 
The majority of financial instruments bear interest on a fixed interest basis. The interest rate risks associated 
with the Group’s financial instruments bearing variable interest rates are mainly hedged by making use of 
financial derivatives (interest rate swaps), see also note 1.36. As all financial instruments, other than the 
derivatives, were measured at amortised cost in 2013, there were no value movements due to interest rate risk 
fluctuations in 2013. The interest rate risk was, therefore, reduced to the impact on the income statement of the 
interest paid on borrowings bearing variable interest rates. The carrying amount of the borrowings bearing 
variable interest rates was €154.3 million as at 31 December 2013 (2012: €190.4 million). 

Interest rate exposure arising from long term borrowings is analysed on a regular basis. As at 31 December 
2013, 81% (2012: 65%) of the Group’s borrowings were at a fixed interest rate. Various scenarios are simulated 
taking into consideration refinancing, renewal of existing positions and alternative financing through bonds.  

Numerous general economic factors cause interest rates to fluctuate; in addition, interest rates are highly 
sensitive to a government’s monetary policy, domestic and international economic and political conditions, the 
situation in the financial markets and inflation rates. Interest rates on real estate loans are also affected by other 
factors specific to real estate finance and equity markets, such as changes in real estate values and overall 
liquidity in the real estate debt and equity markets.  
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Increases in interest rates could adversely affect the Group's ability to finance or refinance additional 
borrowings, as the availability of financing and refinancing proceeds may be reduced to the extent that income 
from properties fails to increase sufficiently to maintain debt service coverage. 

Sensitivity Analysis 

The Group seeks to safeguard its results and cash flow against interest rate fluctuations by using financial 
derivatives (interest rate swaps) to hedge financial instruments bearing variable interest rates.  

As at 31 December 2013 and 31 December 2012, it was estimated that a general increase (decrease) of one 
percentage point (100 basis points) in interest rates would increase (decrease) the Group’s interest expenses 
arising from variable interest rate instruments and subsequently decrease (increase) the profit for the year by 
approximately €1.5 million (2012: €1.9 million).  

1.40 Transactions with related parties 

To the best of management’s knowledge, during the year ended 31 December 2013 and 31 December 2012, no 
single shareholder of Atrium held more than 5% of the listed ordinary shares, except for: 

• Gazit-Globe Ltd (“Gazit-Globe”) which held 149,325,178 shares (2012: 128,908,715 shares) in Atrium, 
representing approximately 39.8% (2012: 34.5%) of Atrium’s total shares as at 31 December 2013 and;  

• Apollo Global Real Estate (“Apollo”) which held 52,069,621 shares (2012: 72,486,084 shares) in Atrium, 
representing approximately 13.9% (2012: 19.4%) of Atrium’s total shares as at 31 December 2013. 

Gazit-Globe and Apollo jointly held approximately 53.7% (2012: 53.9%) of Atrium’s shares in issue as at 31 
December 2013.  

In August 2013, Gazit-Globe Ltd. (”Gazit-Globe”) purchased 20,416,463 shares from Apollo Global Real 
Estate (”Apollo”), representing approximately 5.5% of Atrium’s total shares.  

Transactions between Atrium and its subsidiaries, which are related parties, have been eliminated on 
consolidation and are not disclosed in this note. 

Except as described in the following paragraphs, the directors have not entered into any transactions with 
Atrium and its subsidiaries, do not own shares in Atrium and have not invested in any debt issued by the Group.  

a. Chaim Katzman, Director and Chairman of the Board of Directors together with family members held 
255,000 shares in Atrium as at 31 December 2013 and as at 31 December 2012. In total, Mr. Katzman and 
his family, through his holdings in Norstar Holdings Inc and Gazit-Globe indirectly held 28,689,624 of 
Atrium’s shares (2012: 31,429,124 shares), as at 31 December 2013. Together, these direct and indirect 
holdings represented approximately 7.7% of Atrium’s total shares as at 31 December 2013. In November 
2013, the Compensation and Nominating Committee approved the grant of 200,000 options of the ESOP 
2013 option plan to Mr. Katzman. Chaim Katzman is also the Chairman of the Board of Directors of 
Gazit-Globe. 



ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED    
 

 
 

72 

b. Aharon Soffer, Director, through his holding of Gazit-Globe shares, indirectly held 16,989 of Atrium’s 
shares (2012: 15,504 shares), as at 31 December 2013. This indirect holding represents approximately 
0.005% (2012: 0.004%) of Atrium’s total shares as at 31 December 2013.  

c. Dipak Rastogi retired from the board on 11 November 2013. Through his family trust, he held an indirect 
investment of 435,755 shares in Atrium as at 31 December 2012; the shares were sold in August 2013.   

d. Joseph Azrack, Director, held 13,831 shares in Atrium and an indirect beneficial ownership of 10,661 
shares in Atrium as at 31 December 2013 and as at 31 December 2012. In addition, Joseph Azrack is the 
Managing Partner of Apollo. Apollo and its affiliates advise and manage a syndicate of investors who in 
aggregate own 52,069,621 Atrium shares as detailed above. 

e. Thomas Wernink, Director, held 5,000 shares in Atrium as at 31 December 2013 and as at 31 December 
2012. 

f. In September 2013, Peter Linneman, Director, elected to receive 2,369 shares in Atrium in lieu of €10,000 
of his annual director's fee. Peter Linneman held 26,629 shares in Atrium as at 31 December 2013 and 
24,260 as at 31 December 2012. 

g. Simon Radford, Director, held 11,065 shares in Atrium as at 31 December 2013 and as at 31 December 
2012. 

h. In March 2013, the Compensation and Nominating Committee determined employee annual bonus 
payments for 2012. Rachel Lavine, Chief Executive Officer, was awarded a total bonus award of 
€625,000 which was settled partially by the guaranteed payment of €375,000 in cash and partially via the 
issuance of 34,958 new shares on 22 April 2013, at €4.539 per share, net of tax. These shares are not 
subject to any lock-up period.  

In April 2013, Rachel Lavine exercised 1,000,000 fully vested employee share options and accordingly 
received 532,184 new shares, net of tax, as a result of a cashless exercise pursuant to a separate agreement 
with Atrium in accordance with the terms of ESOP 2009. 

In 2013, the Compensation and Nominating Committee approved the following amendments to the 
employment agreement of Rachel Lavine: a €30,000 increase of her basic salary per annum to €655,000 
with effect from 1st April 2013, a grant of 1,600,000 options of the ESOP 2013 option plan and 400,000 
allotted shares to be issued over a four year period after 1 August 2013 with one quarter, i.e. one hundred 
thousand, allotted shares to be issued on the first, second, third and fourth anniversaries of 1 August 2013, 
provided that Rachel is still employed by the Company at each date of issue. 

Based on a consultancy agreement with the Group, Chaim Katzman, Chairman of the Board was entitled to 
consultancy fees of €550,000 in 2013 (2012: €550,000) and expenses as permitted under his agreement.  

Atrium has paid flight and travel expenses of €0.4 million (2012: €0.2 million) to MGN Icarus Inc, a subsidiary 
of Gazit-Globe. Such travel expenses were at arm’s length and were incurred by the Chairman of the Board and 
other members of staff for property tours and other business activities. 
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In addition, Gazit-Globe reimbursed Atrium for audit expenses of €0.3 million which were paid by Atrium on 
its behalf (2012: €0.5 million).   

The total remuneration of the non-executive directors arising from their directors’ contracts amounted to €0.5 
million for the year 2013 (2012: €0.6 million).  

The aggregate annual remuneration paid or payable to the Group Executive Management team for the year 
ended 31 December 2013, including base salary, annual guaranteed bonus, allowances and benefits was €3.5 
million (2012: €3.3 million) (which includes remuneration of three Group Executive Management personnel  - 
Soňa Hýbnerová, Liad Barzilai and Ljudmila Popova - prior to their respective promotions). In addition, the 
share based payment expenses for the Group Executive Management team amounted to €0.4 million (2012: 
€0.9 million). 

The Group contracted legal services from Atlas Legal Consultancy Services B.V., a consultancy company 
controlled by Marc Lavine, a related party to Rachel Lavine, amounting to €0.3 million in 2013 (2012: €0.5 
million). Amounts were billed on the basis of arm’s length rates for such services.  

Atrium has a contract with Aztec Financial Services (Jersey) Limited for the provision of administration and 
company secretarial services under which it paid fees amounting to €0.3 million in 2013 (2012: €0.2 million). 
Aztec Financial Services (Jersey) Limited is part of Aztec Group where Simon Radford is a director and 
shareholder. 

1.41 Contingencies  

The circumstances of the acquisition of 88,815,500 Austrian Depositary Certificate (“ADCs”) representing 
shares of Atrium announced in August 2007 (the “ADC Purchases”), security issuances and associated events 
have been subject to regulatory investigations and other proceedings that continue in Austria.   
 
In 2012, following an investigation, the Jersey Financial Services Commission reconfirmed its conclusions, that 
the ADC Purchases involved no breach of the Jersey Companies (Jersey) Law and that its investigation has 
concluded without any finding of wrong doing.   
 
Atrium is, however, involved in certain claims submitted by ADC holders alleging losses derived from price 
fluctuations in 2007 and associated potential claims. As at 10 March 2014, the latest practicable date prior to 
authorisation of this report, the aggregate amount claimed in  proceedings to which Atrium was then a party in 
this regard was approximately €14.6 million. The number of claims and amounts claimed are expected to 
fluctuate over time as proceedings develop, are dismissed, withdrawn or otherwise resolved.  The claims are at 
varying stages of development and are expected to be resolved over a number of years. While a provision has 
been recorded in respect of these proceedings, based on current knowledge and management assumptions and 
includes the estimated associated expenses, the actual outcome of the claims and the timing of their resolution 
cannot be estimated reliably by the Company at this time. The further information ordinarily required by IAS 
37, ‘Provisions, contingent liabilities and contingent assets’ has not been disclosed on the grounds that it can be 
expected to seriously prejudice the outcome of the claims.  Atrium rejects the claims and is defending them 
vigorously.    
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There are currently criminal investigations pending against Mr. Julius Meinl and others relating to events that 
occurred in 2007 and earlier. In connection with this, a law firm representing various Atrium investors, who 
had invested at the time of these events, has alleged that Atrium is liable for various instances of fraud, breach 
of trust and infringements of the Austrian Stock Corporation Act and Austrian Capital Market Act arising from 
the same events. The public prosecutor has directed Atrium to reply to the allegations and has started criminal 
investigation proceedings against Atrium based on the Austrian Corporate Criminal Liability Act. It is uncertain 
whether this legislation, which came into force in 2006, is applicable to Atrium.  In any event, Atrium believes 
a finding of liability on its part would be inappropriate and, accordingly, intends to actively defend itself.  

The continuing uncertainty in the various economies in which the Group has its operations and assets, 
especially the euro zone and the developing markets in which the Group invests, could lead to significant 
changes in the values of the Group’s assets during subsequent periods. Management is not presently able to 
assess with accuracy the extent of any such changes. 

1.42 Subsequent events 

In February 2014, Josip Kardun joined Atrium’s Group Executive Management Team as Chief Operating 
Officer following the departure of Nils-Christian Hakert who leaves the Group at the end of March. Mr Kardun 
also acts as Deputy Chief Executive Officer. 
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