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  מ"גלוב בע- תגזי

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

 2201 סרמב 31ביום  השנסתיימ תקופהל

  
 השנסתיימ תקופהלמתכבד להגיש בזה את הדוחות הכספיים של החברה ") החברה: "להלן(מ "גלוב בע- דירקטוריון גזית

  :")תאריך הדיווח: "להלן( 2012 סרמב 31ביום 

 
  כללי  .1

 מבוא  .א
  

 ן מניב"נדלשל  מפתחתההמנהלת ו ,בעליםה ההינ ")הקבוצה: "להלן יחדיו( 1מאוחדות שלה עות חברותבאמצ ,החברה
כמו . מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני הסופרמרקטיםהקבוצה . ישראל וברזיל, אירופה, בצפון אמריקה

ניהול , פיתוח, ב וכן ביזום"בארהר המוגן בענף הדיו ,לקבוצה פעילות בענף מבני משרדים רפואיים בצפון אמריקה, כן
פועלת הקבוצה לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות , בנוסף. ן בישראל ובמזרח אירופה"וביצוע של פרויקטים בתחום הנדל

  .באזורי פעילותה ובאזורים אחרים ,או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה או בתחומים משיקים/בדרך של רכישת נכסים ו
  

מחודש והחל ") הבורסה: "להלן(מ "אביב בע-ערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתלניירות ה
  ). "NYSE: "להלן() NYSE(גם בבורסה של ניו יורק  ,2011דצמבר 

  

 - הינה להתמקד בהגדלת תזרים המזומנים שלה על ידי ניהול פרו, כפי שבאה לידי ביטוי לאורך השנים, מדיניות החברה

ערך נוסף  תשיא ,קיום מדיניות זוכדי תוך , החזקת נכסיה לאורך זמןכי  ,הנהלת החברה מאמינה. של נכסיה אקטיבי

      .לבעלי מניותיה

  

  םנכסי  .ב
  

 : כדלקמן, נכסים 635היא הבעלים והמנהלת של  הקבוצה 2012 סרבמ 31 ליום

 567  בגדלים שוניםמרכזים מסחריים  

 14 מרכזים מסחריים בפיתוח  

 15 יחידות דיור 1,665 -הכוללים כ(ור מוגן בתי די( 

 28 שרדים רפואיים מבני מ  

 11 נכסים אחרים 
  

החברה בשווים הנכסים רשומים בספרי ; ר"מיליון מ 6.7 -ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף של כ"הנכסים הנ
ומניבים דמי שכירות ) ח"מיליארד ש 71.9 -בסך של כ ,2מלא איחוד בהנחת(ח "מיליארד ש 60.2 -של כ ההוגן בסך

ברוטו  דמי שכירות שנתיים() ח"מיליארד ש 6.7 -בסך של כ ,3בהנחת איחוד מלא( ח"מיליארד ש 5.6 - שנתיים בסך של כ
  .)2012 סרמב 31חליפין ליום השערי ולפי לפי מצבת הנכסים  יםמחושב

    
 EQY -ל. NYSE -חברה ציבורית הנסחרת ב, )"EQY: "להלן.Equity One Inc (בעיקר באמצעות  החברהב פועלת "בארה

חברת באמצעות לרבות (מחזיקה החברה במישרין ובעקיפין  2012 סרמב 31ליום . אמריקאי לצורכי מס REITמעמד של 
פועלת  EQY ).מזכויות ההצבעה 42.0% -כ(EQY מהון המניות של  43.3% -בכ) כמפורט להלן .Gazit America Inc,הבת 

יורק -בעיקר באזור ניו ,ב"בצפון מזרח ארה ,האטלנטה ולואיזיאנבעיקר בפלורידה , ב"ם מזרח ארהבאזורי צמיחה בדרו
מרכזים מסחריים  157(נכסים מניבים  163 ובבעלותה ,בקליפורניה בעיקר, ב"בארה בחוף המערבי ,וכןוקונטיקט  בוסטון

                                                
חברות בשליטה משותפת אשר ו חברות אשר מאוחדות על ידי החברה באופן מלא, אלא אם מצוין אחרת, סות לחברות מאוחדות כוללתהתייחה1

  .מאוחדות על ידי החברה באיחוד יחסי
  .והכללת מלוא שווים של נכסים המנוהלים על ידי הקבוצה מאוחדות באיחוד יחסיבשליטה משותפת הבהנחת איחוד מלא של חברות  2
 .והכללת מלוא דמי השכירות מנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה מאוחדות באיחוד יחסיבשליטה משותפת הבהנחת איחוד מלא של חברות  3
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 .י בפיתוחמרכז מסחרו ר"ממיליון  1.8 -בשטח בנוי כולל של כ) נכסים אחרים 6 - ו
  

ב בשטח "מרכזים מסחריים בארה 13 ,ומנהלת) 10%/20%(באמצעות שותפויות , מחזיקה בבעלות חלקית  EQY,בנוסף
 .ר"אלפי מ 177 -של כ בנוי

  

העוסקת בתחום מבני  ,)PROMED) ("100%" :להלן(.Promed Properties Inc ת ב באמצעו"ארהב החברהבנוסף פועלת 
פועלת , כמו כן. ר"אלפי מ 128 - בשטח בנוי של כ ב"בארהמבני משרדים רפואיים  15 ,תהרפואיים ובבעלוהמשרדים ה

דרום מזרח העוסקת בתחום הדיור המוגן ב ,)RSC) ("60%: "להלן( Royal Senior Care, LLCבאמצעות ב "החברה בארה
על ידי  20%וחזקים בשיעור של נכסים מ 2מתוכם ( בתי דיור מוגן 15מחזיקה ומנהלת  RSC ,2012 מרסב 31ליום  .ב"ארה
RSC יחידות דיור 1,665 - כ הכוללים, )ובהם היא זכאית לדמי ניהול ומנגנון תמרוץ.  

  

 Toronto-חברה ציבורית הנסחרת ב, ")FCR: "להלן( .First Capital Realty Incבאמצעות בעיקר  החברהבקנדה פועלת 
Stock Exchange )להלן" :TSX" .( מהון המניות של  50.0% -מחזיקה החברה בכ 2012 סרמב 31ליוםFCR .FCR  פועלת

 - מרכזים מסחריים בשטח בנוי כולל של כ 159 אלברטה ובריטיש קולומביה ובבעלותה, קוויבק, בעיקר במחוזות אונטריו
  .מרכזים מסחריים בפיתוח 7ר וכן "מיליון מ 2.1

  

 31ליום . TSX -חברה ציבורית הנסחרת ב, )"GAA": להלן( .Gazit America Incפועלת החברה בקנדה באמצעות  ,כמו כן
 12.7%- כ( EQY מליון מניות 14.3 -כבנוסף להחזקתה ב. GAAמהון המניות של  73.1% - מחזיקה החברה בכ 2012 סרמב

איים רפוהמשרדים הבתחום מבני  GAAפועלת  ,)2012 סרבמ 31נכון ליום  ,מזכויות ההצבעה 11.4% - כומהון המניות 
   .ר"אלפי מ 101 -של ככולל ם רפואיים בשטח בנוי מבני משרדי 13 הה ובבעלותבקנד

  

, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, )"Gazit Brazil": להלן( .Gazit Brazil Ltdaבברזיל פועלת החברה באמצעות 
מרכזים  Gazit Brazil4 של בבעלותה  2012 סרבמ 31ליום  .פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים, העוסקת ברכישה

   .ר"אלפי מ 40 -של ככולל מסחריים מניבים בשטח בנוי 
  

הנסחרת בבורסה של הלסינקי  ציבורית חברה ,")CTY: "להלן( .Citycon Oyjבאמצעות  החברהפועלת  אירופהצפון ב
)OMX.(  מהון המניות של  48.0% - מחזיקה החברה בכ 2012 סרמב 31ליוםCTY .CTY אסטוניה  ,שבדיה, פועלת בפינלנד

 2וכן  ר"מ מיליוןכ כולל שלבנוי בשטח , ונכסים קמעונאיים אחרים בגדלים שונים מרכזים מסחריים 75וליטא ובבעלותה 
  .מרכזים מסחריים בפיתוח

  
המאוגדת  חברה ,)ATR"": להלן( Atrium European Real Estate Limitedבאמצעות פועלת החברה אירופה במרכז ובמזרח 

 סרבמ 31ליום  .ומאוחדת באיחוד יחסי הולנד, ובבורסה של אמסטרדם אוסטריה, חרת בבורסה של וינהנס ,רזי'באי ג
ידי תאגיד על המנוהלת קרן  CPIלחברה הסכם בעלי מניות עם ( ATRמהון המניות של  33.4% - מחזיקה החברה בכ 2012

מהון  19.4% - בכ ,מיטב ידיעת החברהל ,זיקהמחה") CPI: "להלן( .Apollo Global Real Estate Management L.P תקבוצמ
רומניה ולטביה , הונגריהוכן במידה פחותה ברוסיה סלובקיה ו, כיה'צ, פועלת בעיקר בפולין ATR(. ATRשל  המניות

מיליון  1.2 -בשטח בנוי כולל של כ ,יים אחרים בגדלים שוניםאונכסים קמעונסחריים מניבים מרכזים מ 155ובבעלותה 
   .קרקעות לפיתוח עתידי 34וכן בפיתוח  יםנכס 3 ,ר"מ
  

גזית " :להלן(בתחום המרכזים המסחריים באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה  גרמניהפועלת החברה ב ,בנוסף
 101 - בשטח בנוי של כונכס מניב אחר מרכזים מסחריים  6 גרמניהשל גזית  בבעלותה 2012 סרבמ 31ליום . ")גרמניה
  .תוח עתידילפי קרקעור "אלפי מ

  
מ "בע) פיתוח(גלוב ישראל -גזיתאמצעות ב ,פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים, ברכישה החברה פועלת ,בישראל

מרכזים  10 ,בישראל ,בבעלותה של גזית פיתוח. 75%המוחזקת על ידי החברה בשיעור של , ")גזית פיתוח: "להלן(
, כמו כן .לפיתוח עתידי ותמרכז מסחרי בפיתוח וקרקע ,ר וכן"אלפי מ 124 -מסחריים מניבים בשטח בנוי כולל של כ

") )בולגריה( גזית פיתוח: "להלן(בבולגריה ובמקדוניה באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה  גזית פיתוחפועלת 
   .לפיתוח עתידי קרקע עתודותו ר"אלפי מ 7 - בשטח בנוי כולל של כ, מרכז מסחרי אשר בבעלותן

  
הינה החזקה  אשר עיקר פעילותה, ")אכד: "להלן(מ "באמצעות אכד בנין והשקעות בע ת פיתוחגזיפועלת , בנוסף

חברה , ")קבוצת דורי: "להלן(מ "דורי בע. מהון המניות וזכויות ההצבעה של קבוצת א 73.9% -במישרין ובעקיפין בכ
הינו  )חברה ציבורית אף היא ,מ"דורי בניה בע. לרבות באמצעות א( ציבורית הנסחרת בבורסה ואשר עיקר עיסוקה

בניהול וביצוע של פרויקטים קבלניים בתחום , ן"מכירה של פרויקטים בתחום הנדלההקמה וה, פיתוחה, ייזוםבתחום ה
, מ"ממניות חברת דוראד אנרגיה בע 11.25% -בבעקיפין  קבוצת דורימחזיקה , כמו כן .ן בישראל ובמזרח אירופה"הנדל

   .חזקה בחלק מזכויות בנכס מניב בישראלהלאכד , בנוסף. רטית באזור אשקלוןהפועלת להקמת תחנת כוח פ
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   ):     - מסומן ב(את אזורי הפעילות של החברה  ציגההמלהלן מפה                     

  
  
  

  
הכוללות מידע ) Supplemental Package(ת חבילות דיווח נוספו, לרבות מצגות עדכניות ,נוסף באשר לקבוצהפומבי מידע 

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

  
www.equityone.net  

www.firstcapitalrealty.ca 
www.citycon.fi 
www.aere.com 

www.gazitamerica.ca  
www.dori.co.il 
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 והתנודתיות בשווקי ההון הבינלאומיים הכלכליהשפעות המשבר   .ג
  

, מסוימתלפגיעה בין השאר , בהם פועלת הקבוצה הובילועל השווקים , 2007הכלכלי שהחל בשנת השלכות המשבר 
 הביאו אלהגורמים  .ולעלייה בשיעורי היוון תזרימי המזומנים הקבוצהשל נכסי  המזומניםבתזרימי  ,ינה מהותיתאאשר 

ניכר היה  2011ובתחילת שנת  2010 שנתבמהלך  .2009 - ו  2008בשנים  לירידה בשוויים ההוגן של נכסי הקבוצה
אנו עדים בתקופה האחרונה לתנודתיות הולכת , יחד עם זאת .נותתהולכות ומתמ 2007שהחל בשנת  רשהשפעות המשב

 .כל הנראה באי שקט הכלכלי השורר באירופהכ, שמקורם, וגוברת ולחוסר וודאות בשווקים הפיננסיים הגלובליים
בעיקר במחיר המניות של חברות , נכון למועד אישור הדוחות, ל באה לידי ביטוי"השפעת התנודתיות ואי הוודאות הנ

אי הוודאות ומחנק האשראי באירופה , מנגד). לשווי ההון העצמי שלהןמתחת תקופה ארוכה  ות במשךשנסחר(באירופה 
החברות הציבוריות האירופאית של הקבוצה  על ידיפר הזדמנויות לרכישת נכסים אטרקטיביים שנוצלו יצרו לקבוצה מס

  . 2011בשנת 
 

שהחל בשנת  של המשברנקודתיות השפעות עדיין קיימות , הדוחות הכספיים אישורולמועד  2012 סרמב 31נכון ליום 
המזומנים בתזרימי  ,אשר איננה מהותית ,יעה מסוימתופג התפעוליות של חברות מסוימות בקבוצהתוצאותיהן על  2007

בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה ובדמי  מדווחת על עלייההחברה , 2012 סרמב 31נכון ליום . חברותאותן של  םנכסיהמ
לא חלו פיגורים משמעותיים בתשלומי דמי השכירות באופן שיש בהם כדי להשפיע באופן  כי ,השכירות הממוצעים וכן

כי המשך מימון פעילותה השוטפת ופעילות ההשקעה  ,מעריכההחברה . על הכנסותיה של הקבוצה מדמי שכירות מהותי
גיוסי , המזומנים שלהתזרימי , יתרות הנזילות של הקבוצהה - קרי , יתאפשרו ממקורות המימון הקיימים של הקבוצה ,שלה

  . הלא מנוצלים שברשותהוי המאושרים וקווי האשרא הון וחוב בשווקי ההון השונים בהם הקבוצה פועלת
 

 העלול, האחרונים חודשיםכפי שאנו עדים לו במשבר פיננסי בעולם מחודשת של התגברות , לעיל על אף האמור
כתוצאה מירידה אפשרית בתוצאותיה התפעוליות לרבות תוצאותיה ומצבה הכספי , להשפיע על פעילות הקבוצה

ההוגן של  יםבשווי ירידהללגרום  העלול ,וכן של מניות חברות הקבוצה הציבוריות ירידה בשווי, ובתזרים המזומנים שלה
  . של הקבוצהוהרכוש הקבוע ן להשקעה בפיתוח "הנדל ,ן להשקעה"הנדל

 
 חובו הון יכולתה לגייס, רווחיה, הכנסותיה, על פעילותה האמורים לעיל השפעת האירועים החברה בדבר שלהערכותיה 

הערכות אלו מבוססות על . הינן בגדר מידע צופה פני עתיד ,ודאיות ואינן בשליטת החברה ועל כןומצבה הכספי אינן 
בקשר למצבם הנוכחי של תחומי פעילותה והשווקים בהם , עובדות ונתונים בקשר למצבם הנוכחי של החברה ועסקיה

, כמו כן. מועד אישור הדוחותכפי שידוע לחברה נכון ל לווהכ, כלכליים-היא פועלת ועל עובדות ונתונים מאקרו
הערכותיה האמורות של החברה מבוססות במידה מהותית על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות 

התממשותן של הערכות החברה כאמור אינה . ועל השתלבותם אלה באלה, עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים
  .חיצוניות שלא ניתן להעריכן מראש ואשר כאמור אינן מצויות בשליטתהוזאת הואיל והן נתונות להשפעות , וודאית
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 )"ח"תקופת הדו: "להלן( 2120של שנת  אשוןרהלרבעון דגשים   .ד
  

  )ח למעט נתונים למניה"מיליוני ש(
  החודשים שהסתיימו  3 -ל

 סרבמ 31 ביום
  

  שינוי  2011  2012  
 11% 1,268 1,411  מבנים הכנסות מהשכרת

1N.O.I 935 828 13% 
N.O.I 19% 446 531 2באיחוד יחסי 
F.F.O3  126 89 42% 
F.F.O3  33% 0.57 0.76 )ח"בש(למניה מדולל 

      

ן להשקעה בפיתוח וברכוש "בנדל, ן להשקעה"השקעות בנדל
  קבוע

  
1,150 3,474 -  

  - 69 321 ן להשקעה בפיתוח"השקעה ונדלן ל"נדל עליית ערך

  - *) )14( 260  מיוחס לבעלי המניות של החברה) הפסד( קירווח נ

  - *) )0.09( 1.52)ח"בש(למניהמדולל) הפסד( רווח נקי

  - 342 146   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  - *) 6,123 7,396 הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה

  - *) 39.7 44.9  )ח"בש( הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה

  - 41.1 51.6 )ח"בש(4EPRA NAVהשווי הנכסי של החברה למניה 
4EPRA NNNAV 36.9 41.6 )ח"בש( למניה (* -  

 

  ח בהמרת "מיליון ש 73 - כולל כ( ח נטו בהון מניות"מיליון ש 131 -הקבוצה מהציבור כגייסה ח "בתקופת הדו

 .ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 304 -לעומת כ, )FCRאגרות חוב להמרה של 

   מיליארד  8.2 -לקבוצה יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים למשיכה מיידית בסכום של כ 2012 סרבמ 31ליום

 .ח"ש

   2011בדצמבר  31ליום  בדומה 58.0% - בכ 2012 סרבמ 31הסתכם ליום  לסך המאזןנטו יחס החוב. 

  

  

  

  

בשל ההתאמה למפרע של הדוחות . לדוחות הכספיים' ב2באור ראה , IAS 12 - הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)

הנתונים לתקופות אלו , 2011ולשנת  2011במרס  31הכספיים לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימו ביום 

 .הכלולים בדוח הדירקטוריון תואמו אף הם למפרע

  

                                                
1  N.O.I  - למעט הוצאות פחת, הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים.  
 .להלן '3זראה סעיף , הון של כל אחת מחברות הקבוצהלפי שיעור החזקתה ב, של חברות הקבוצה N.O.I -חלקה היחסי של החברה ב   2
  .להלן '2ז ראה סעיף ,F.F.O - לנתוני ה EPRA - כללי הל מוצג על פי גישת ההנהלה ובהתאם F.F.O - ה   3
   .להלן '4ז ראה סעיף   4
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  ):2120 סרבמ 31שיעור ההחזקה הינו ליום (להלן מבנה ההחזקות העיקריות של החברה   .ה
 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________  
  .ATRמהון המניות של  19.4% - בכ, למיטב ידיעת החברה, המחזיקה CPI  חברה בשליטה משותפת יחד עם 1

  

50.0% 

73.1% 

12.7% 

34.1% 

60.0% 

100% 

48.0% 

133.4%   

100% 

100% 

73.9% 

100% 

75% 
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   :ברהבאזורי הפעילות של הח N.O.I"(1"(נטו  הכנסות מהשכרהלהלן התפלגות   .ו

  

  

  1120 ראשוןרבעון   2120 ראשוןרבעון 

ברזיל, 1%ארה"ב, 27%
קנדה, 33%

ישראל, 6%

אירופה, 33%
אירופה, 

34%

ישראל, 6%

קנדה, 33%
ברזיל, 1% ארה"ב, 

26%

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .להלן' 3זראה סעיף ") יחסיבאיחוד ("חלקה של החברה   1
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  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה  .ז
  : 2012 סרבמ 31ליום , חזקות החברההתמצית   .1

  שם החברה
 המוחזקת

סוג נייר 
 נכסים/הערך

  כמות
 )יליוניםבמ(

  שיעור החזקה
(%) 

  ערך בספרים
  )ח"מיליון ש(

  שווי שוק ליום
 31/3/12  

 )ח"מיליון ש(

EQY 1   מניה(NYSE) 38.434.1 1,881 2,885 

FCR  מניה(TSX) 90.250.0 4,863 5,994 
CTY  מניה(OMX)  133.548.0 2,077 1,659 
CTY  להמרה ח"אג )OMX(  42- 228 - 

ATR  מניה)Euronext,VSX( 124.633.4 3,746 2,273 

GAA  מניה(TSX)  17.073.1 301 297 

 TASE(  75.155.4 158 98(מניה  2דורי. א

RSC 3  560 -  -  נכסים מניבים     - 

  -                   1,010  -  -  נכסים מניבים  נכסים מניבים באירופה

  4קרקעות באירופה
נכסים בפיתוח 

  -     291  -  -  וקרקעות

ProMed 1,835  -  -  נכסים מניבים     -  

  -     516  -  -  נכסים מניבים ברזיל

 -     1,728 -  -  נכסים מניבים  4נכסים מניבים בישראל

נכסים בפיתוח וקרקעות 
  4בישראל

נכסים בפיתוח 
  -     146  -  - וקרקעות 

 -     19,340 -  -   כ"סה

 סרמב 31ליום ") סולו מורחב: "להלן() ת בנות אשר אינן חברות ציבוריותלרבות יתרות של חברו(להלן יתרות כספיות של החברה 
  ):ח"במיליוני ש( 2012

  8,8975   אגרות חוב

5,013   התחייבויות למוסדות פיננסיים

13,910   (*)למוסדות פיננסיים תכ אגרות חוב והתחייבויו"סה

460   אחרותהתחייבויות כספיות 

235   התחייבויות אחרות

14,605   התחייבויות כ "סה

2,661   בניכוי נכסים כספיים   

11,944   נטו, התחייבויות
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).EQY נוספות של מיליון מניות 14.3 - מחזיקה בכ GAAבנוסף ( EQY -מייצג רק את ההחזקה הישירה של החברה ב   1
 .דורי. מייצג החזקה משורשרת בא   2
 .IAS 16 - שווי הוגן של הנכסים בהתאם לב )60%(מוצג על פי איחוד יחסי    3
  .)75%(מוצג על פי איחוד יחסי    4
 .כחלק מהנכסים הכספיים המוצג SWAPשל מכשירים פיננסיים נגזרים מסוג  ח המייצג את השווי ההוגן"מיליון ש 964 -לא כולל נכס בסך של כ   5

  .החברה פועלת להארכת קו האשראי בתקופה נוספת    6
  ).שנים נוספות 4 - כ לתקופה של 2010שחודשה בחודש דצמבר ( ATRכולל הלוואה למימון עסקת     7

  %  כ"סה משכנתאות בנקים אגרות חוב  שנה
2012  47949 411939 7
2013  7455536  1461,444 10
2014  274528  6501,452 10
2015  9751,0547 3532,382 17
2016  956549531,558 11
2017  752-75827 6
2018  1,119-3551,474 11
2019  1,325-1031,428 10
2020  816-11827 6
2021   955-12967 7
5 501-111612  ולאחריה 2022

  100 2,28013,910  2,733  8,897  כ"סה
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2.  F.F.O  )Earnings EPRA(  
  

החברה נוהגת לפרסם מידע אודות תוצאות הפעילות השוטפת שלה בנוסף ומבלי לגרוע , ב ובמדינות אירופה"כמקובל בארה
 םבמדינות אירופה בהן הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיי. מנתוני הרווח והפסד החשבונאיים

)IFRS"(" ,ן המניב לפרסם את תוצאות ה"נוהגות חברות הנדל-EPRA Earnings  , שהינו מדד להצגת התוצאות התפעוליות של
 ")European Public Real Estate Association ")EPRAזאת בהתאם לנייר העמדה של , החברה המיוחסות לבעלי מניות החברה

זה אינו מבוסס על  מדד .ן"ידי חברות נדל של מידע פיננסי המדווח על האחידות וההשוואתיות, אשר מטרתו הגברת השקיפות
  .כללי חשבונאות מקובלים

  
לרבות רווחים או (בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות  המיוחס לבעלי מניות החברה מחושב כרווח הנקי EPRA Earnings -ה

   .נוספים הפסדו פחת והפחתות וסוגי רווח, מכירות נכסים, )הפסדים משערוכי נכסים
  

נוהגות ן המניב "חברות הנדל ,לפיכך. )U.S. GAAP(הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות האמריקאית  ,ב"בארה
בעלות אופי בנטרול הכנסות והוצאות  המדווח המיוחס לבעלי מניות החברה שהינו הרווח הנקי( F.F.O -לפרסם את תוצאות ה

ארגון חברות  – NAREIT - לנייר עמדה שפורסם על ידי ה בהתאם, )אחרות והפחתות ן"מנדלפחת ובתוספת חלק החברה ב הוני
  .ב"בארה REIT -ה
  
  .IFRSתוך התאמה לתוצאות המדווחות לפי תקני  F.F.O -דומה אפוא במהותו ל EPRA Earnings -ה
  

התפעוליות של  יהתוצאות את ון יותרמשקף באופן נכ EPRA - על פי הנחיות ה המחושב F.F.O -החברה סבורה כי פרסום ה
כאמור  F.F.O -פרסום ה, כמו כן. IFRSהיות והדוחות הכספיים של החברה ערוכים על פי כללי חשבונאות בינלאומיים , החברה

ויגביר את האחידות  ת של החברה בתקופה מסוימת לתקופות קודמותיולופעתה יהתוצאות תלהשוואטוב יותר אפשר בסיס י
  .ן אחרות באירופה"ידי חברות נדללזה המפורסם על  ,ת של מדד פיננסי זההשוואתיווה
  

ח "בדו F.F.O - יש להציג את ה, 2011ן להשקעה שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך בחודש ינואר "על פי הנחיית נדל ,כמו כן
  .EPRA -ן להשקעה על בסיס כללי ה"של חברות נדלהשנתי בדבר תיאור עסקי התאגיד 

  
תזרימי מזומנים  יםמייצג םאינ F.F.O -הו EPRA Earnings -י המדד ,NAREIT -הו EPRA -ה על ידי מועמדה שפורס ותניירב רמובהכ

 ואינם מחליפיםיכולתה לחלקם ואת מזומנים שבידי החברה  פיםמשק םאינ, מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים
  .על ידי רואי החשבון של החברה יםמבוקר םאינ האל כי מדדים ,מובהר כן. המדווחהנקי את הרווח 
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  :לתקופות האמורות EPRA -על פי הנחיות ה יםהמחושב למניה של החברה F.F.O -וה F.F.O  -הלהלן חישוב 
  

 
החודשים שהסתיימו 3 -ל

 במרס 31ביום 

לשנה  
שנסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

 2012  2011 
 

2011  

  )למעט נתונים למניה(ח "מיליוני ש 
המיוחס לבעלי המניות של החברה ) הפסד(רווח נקי 
 *) )14(   260 לתקופה 

 
713 (*  

    
      :התאמות

  )1,803(  )69(   )321(      נטו, ן להשקעה בפיתוח"ונדל ן להשקעה"ערך נדלעליית 
ן להשקעה "להשקעה ונדלן "הון ממכירת נדל) רווח(הפסד 
 )1(   2       בפיתוח

 
14  

  38  -    -        ירידת ערך מוניטין
שינויים בשווי הוגן של מכשירים   פיננסיים הנמדדים בשווי 

 88    21       הוגן דרך  רווח והפסד
 

193  
  2   *)*  -   )1(       התאמות בגין חברות כלולות

  1  *)*  -   -         קה בחברות מוחזקותמירידה בשיעור החז) רווח(הפסד 
  *) 444  *) 48    132       מסים שוטפים בגין מימוש נכסים    , מסים נדחים

  )102(  -   )82(      רווח ממוניטין שלילי
  21  8    3       עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד

  581  17    112       לעילחלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאמות
    

F.F.O  102  77    126       נומינאלי  
    

      :התאמות נוספות
    

  167   34    )23(      הפרשי הצמדה למדד ולשערי חליפין
  )4(  )17(   2       מפדיון מוקדם של התחייבויות נושאות ריבית) רווח(הפסד 
  26    8    7       פחתותפחת וה

  114  )13(   14       1התאמות אחרות
    

F.F.O 405  89    126       לפי גישת ההנהלה  

F.F.O  ח"בש(בסיסי לפי גישת ההנהלה למניה(  
  

 0.77    0.57 
 

2.62  

F.F.O  2.62   0.57     0.76  )ח"בש(לפי גישת ההנהלה למניה מדולל   
  
  .  לדוחות הכספיים' ב2ראה באור , IAS 12  -בשל תיקון ל למפרעותאם ה   *)
  .ח"מיליוני ש 1 - מייצג סכום הנמוך מ     *)*

              

                                                
הכוללות תיאום הכנסות מויתור הבונוס והתגמול בגין סיום הסכם העסקה של  F.F.O -הכנסות והוצאות שתואמו מהרווח הנקי לצורך חישוב ה   1

הוצאות הנובעות מסיום התקשרות עם , הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים שאינם קשורים לתקופות הדיווח, ר הדירקטוריון"יו
 .ן מניב"עובדים בכירים בקבוצה וכן הכנסות והוצאות מפעילות אשר אינה נדל
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להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על מתודולוגית היוון   .3
המבוסס על מתודולוגיה , הצגה זו נועדה להעניק מידע נוסף. 2012 סרבמ 31ליום ") N.O.I" :להלן(נטו  הכנסות מהשכרה

אשר עשוי לשמש ככלי עזר לניתוח שווי נכסי הקבוצה בהתבסס על התוצאות , מקובלת באזורי פעילותה של הקבוצה
חי או העתידי או את משום הערכה של החברה את שוויה הנוכ במידע זהמודגש כי אין  .ח"הכספיות של החברה בתקופת הדו

  .שווי מניותיה

    
                 

 
  

חודשים שהסתיימו 3 -ל
  במרס 31ביום 

לשנה  
שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2012   2011   2011  
  ח"מיליוני ש  
     

  5,239   1,268   1,411     הכנסות מהשכרה
הוצאות הפעלת נכסים להשכרה 

  פחתלמעט 
   

)476(  

  
   )440(   

  
)1,730(  

        

N.O.I  3,509 828     935   לתקופה  

  )N.O.I  )404(     )382(  )1,594 –ב  הפחת חלק המיעוט

N.O.I  חלקה היחסי של  –לתקופה
  הקבוצה

 
531 

  
446 

   
1,915  

        
N.O.I 1,915  1 1,784       1 2,124  לשנה  

  
  

בהתאמה לטווח שיעורי  ,לוגיה האמורהדובמתושל הקבוצה  הנכסים המניבים להלן טבלת רגישות המתארת את שווי
הצגה זו כי יצוין . המקובלים באזורי הפעילות של הקבוצה במועד הדוחות הכספיים) "Cap Rate": להלן(היוון שונים 

  .המניבים של הקבוצהאינה מביאה לידי ביטוי הכנסות משטחים שאינם מושכרים וזכויות בנייה נוספות הקיימות בנכסים 
      
  :2120של שנת  ראשוןלרבעון ה N.O.I - ה על פי שווי נכסים מניבים באיחוד יחסי    

  
:Cap Rate 6.50%   %7.00  

  
%7.50  

  
%8.00  

       
 26,518  28,286  32,63830,306 2)ח"ש נימיליוב(שווי נכסים מניבים 

  
  

דרך של ב(ו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן בספרי הקבוצה אשר טרם החל, נכסים חדשים ונכסים בפיתוח
  .ח"מיליון ש 2,258 - הסתכמו בכ, 2012 סרבמ 31ליום ) איחוד יחסי

  
מיליון  24,067 - הסתכמו בכ, 2012 סרמב 31ליום ) בדרך של איחוד יחסי(התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים כספיים 

     .ח"ש
  

 
  
 

                                                
  .לרבעון הראשון בארבע N.O.I - מחושב כמכפלת ה 1
  .Cap Rate - ב N.O.I - מחושב כמנה המתקבלת מחלוקת ה 2
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  )EPRA NNNAV -ו EPRA NAV( קישווי נכסי נ  .4

  
מטרתו הגברת אשר , EPRA-הובדומה לנייר עמדה שפורסם על ידי , בהן פועלת הקבוצה, כמקובל במדינות אירופה

מפרסמת החברה את נתוני השווי  ,ן"ידי חברות נדל- האחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על, השקיפות
השווי  נטרולכגון  מסוימותד המשקף את השווי הנכסי הנקי של החברה בהתאמות שהינו מד ,)EPRA NAV(הנכסי הנקי 

 EPRA NNNAV - ואת נתוני ה; מסים נדחים בגין שיערוך נכסים לשווי הוגןוהתאמת של מכשירים פיננסיים נגזרים  ההוגן
 מהסוג פיננסיים בהתאמה לשווי ההוגן של מכשירים )EPRA NAV(שהינו מדד נוסף המשקף את השווי הנכסי הנקי 

  .לעתודה למסים נדחים מסוימותוהתאמות  פיננסיות בהתאמה לשווי ההוגן של התחייבויות ,אמור לעילה
  

ן אחרות "החברה לחברות נדל תוצאות מאפשרת השוואת EPRA NNNAV -הו EPRA NAV -ההחברה סבורה כי הצגת נתוני 
 ,אינם מחליפים את הנתונים בדוחות הכספייםו שווי של החברהאינם מהווים הערכת  הנתונים אל, יחד עם זאת. באירופה

כי נתונים אלו , הרמוב .EPRA -החברה בהתאם להמלצות של השל   (NAV)השווי הנכסי הנקי  של אלא נותנים פן נוסף
  .מבוקרים על ידי רואי החשבון של החברהאינם 

  
  :EPRA NNNAV -וה EPRA NAV -להלן חישוב ה

  
   

 במרס 31ליום 
 31ליום  

  בדצמבר
   2012   2011   2011  
  ח"מיליוני ש        
           EPRA NAV  .א
        
בדוחותהחברהמיוחס לבעלי מניות הון עצמי  

 הכספיים
 

     7,396   6,123 (* 
    

   7,309 (*  
השווי הוגן של מכשיריםנטרולהתאמה בגין   

  נגזרים  פיננסיים
 
      )790(  )1,009(  

  
  )815(  

ן"עתודה למס בגין שיערוך נדל –הוסף   
  )בניכוי חלק המיעוט(להשקעה לשווי הוגן 

 
       1,903   1,230 (* 

  
   1,645 (*  

           
  EPRA NAV  8,509    6,344       8,139–שווי נכסי נקי  
         
 EPRA NAV 49.4      41.1    51.6       )ח"בש(למניה  
         
       EPRA NNNAV  .ב
           
 EPRA NAV  8,509    6,344       8,139  
         
התאמה בגין הוספת השווי הוגן של מכשירים  

                                           נגזרים פיננסיים
 
  

  
790  

  
  1,009  

    
   815  

             
  )907(     )815(   )1,211( לשווי הוגןפיננסיותהתאמת ערך התחייבויות  
           
  *) )1,156(      *))841(   )1,227( 1התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים  
         
  EPRA NNNAV 6,861    5,697       6,891–"מתואם"שווי נכסי נקי  
            
 EPRA NNNAV41.9      36.9    41.6 )ח"בש(יהלמנ  
                     

  .לדוחות הכספיים' ב2ראה באור , IAS 12 -הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)    

  
לא (כל אחת . נ.ח ע"ש 1רגילות בנות מניות  מיליון 164.8 - מניות המונפק של החברה הינו כההון  2012 סרמב 31 ליום          .5

  ).ת שבידי החברהכולל מניות רדומו

  

  

  

                                                
ן להשקעה במדינות בהן בעת מימוש הנכסים נוהגת הקבוצה לדחות את תשלום מס "התאמה זו אינה כוללת עתודה למס בגין שיערוך נדל   1

 .רווח ההון
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  הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו, תוצאות פעולותיו, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .2
  

  כללי .2.1
ח וכן "ש וןימיל 1,150 - בסך של כ ,קיימיםהרחבה ובניה של נכסים מניבים , וכן בשיפוץ, נכסים חדשים של הסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה ופיתוח ח"בתקופת הדו

בשנת ו במהלך השנה בעיקרתתבטא של הקבוצה השפעת השקעות אלו על תוצאות הפעילות  .על ידי החברה ח בהשקעות בחברות מוחזקות"מיליון ש 119 -כסך של 
  .ואילך 2013

  פעילות במקרקעין  .א
  

, כמו כן .ח"ש מיליון 721 -כ בהשקעה כוללת של, לפיתוח עתידי וקרקעותר "אלפי מ 32 - של כבשטח  נכסים מניבים 5ה הקבוצה רכש ח"תקופת הדוב  )1

  .ח"שמיליון  429 - כבהשקעה כוללת של , נכסים קיימים הנכסים חדשים ושיפצה הקבוצה פיתח
  

  עיקריים נתונים תפעוליים  )2    

  
 נכסים
 מניבים

 שטח בנוי
  להשכרה

 )ר"אלפי מ(

ממוצע דמי שכירות בסיסיים
   ר"חודשיים למ

שינוי בתזרים 
סים נטו מנכ
  *)זהים

בנכסי שיעור תפוסה
   הבהלי

 לסךיחס חוב 
 11.2003.13 21.2003.13  11.2003.13  2.20103.13  מאזן

EQY  1631,80312.69$  11.53$ 4.5%  91.2% 90.3% 39.7% 

FCR  1592,072  15.23CAD   14.63 CAD 0.1% 95.9% 96.4% 45.2% 

CTY 7597220.5 €  € 19.1   5.0%  95.5% 94.9% 56.7% 

ATR 1551,205 11.49 €   10.46 €  6.9%  97.1% 95.6%      18.9% 1  

  2- 97.1% 98.1% 9.6%  ח"ש 94.0   ח"ש 1113197.2 גזית פיתוח

  55.1% 94.3% 93.6%  9.8%  € 11.99   € 710112.9 גזית גרמניה

Gazit Brazil  44044.0 4- 87.1%  3 60.1%  - ריאל 28.6 ריאל  

ProMed 15128  27.2 $         24.5 $  2.5%  96.5% 95.7% 59.7% 

GAA 1310114.4 CAD     13.2 CAD  13.9%  87.0% 87.5% 53.3% 

                  
  .הרבעון המקביל אשתקדנכסים זהים לעומת משינוי בתזרים נטו *)   

 
  

                               

                                                
  .11.9% -בכ 2012במרס  31הסתכם ליום  ATR -יחס חוב נטו לשווי נכסי ב    1
  .החברהשניתנו על ידי גזית פיתוח ממומנת בעיקר על ידי הלוואות בעלים     2
וניצול זכויות הבניה  נכון למועד הדיווח גזית ברזיל בוחנת חלופות שונות להשבחת הנכס. בהסכמה הדדית את חוזה השכירות לפני מועד סיומו המקורי, סיים שוכר עוגן 2011בחודש דצמבר    3

  . הקיימות
4   Gazit Brazil  ממומנת על ידי הלוואות בעלים שניתנו על ידי החברה. 
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  :RSCתפעוליים של נתונים 
      

 הדירהר שכ). 89.2% - כ על 2011 סרבמ 31ליום ( 86.1% - על כ RSCעמד שיעור התפוסה בנכסי  2012 סרבמ 31ליום   -

  .46.3% - הינו כ ח"תקופת הדול N.O.I -דולר לחודש ושיעור ה 3,530 - הממוצע ליחידה הינו כהחודשי 

 .הרבעון המקביל אשתקדומת לע 6.7% -גדל בממוצע בשיעור של כ ח"בתקופת הדוהתזרים נטו מנכסים זהים    -

 - בכ 2012 סרמב 31הסתכם ליום ) הנגזר בעיקר מהצגת הרכוש הקבוע על פי שווי הוגן(יחס החוב ברוטו לשווי הנכסי   -

52.3%.  

  
   בפיתוח מחדש והרחבה, נתוני נכסים בפיתוח  )3

  

  בפיתוחנכסים     

 נכסים' מס  שם החברה

סך השקעה עד ליום 
  2012 סרבמ 31
  )ח"ש מיליון(

  
  
 

עלות 
  להשלמה

 )ח"ש מיליון(
  שטח

 )ר"אלפי מ(
           

FCR   7978193 106 

EQY    1342196 31 

CTY   213138 19 

ATR   3251446 87 

 5 18 136    גזית פיתוח

   141,738 891 248 
  

  מחדש והרחבה נכסים בפיתוח   

 נכסים' מס  שם החברה

סך השקעה עד ליום
  2012 סרמב 31
  )ח"ש מיליון(

  
  
 

  עלות
  להשלמה

  )ח"מיליון ש(
  שטח

)ר"אלפי מ(
           

FCR   161,111343 110 

EQY   914193 36 

CTY  299161 5 

  271,351 597 151 
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 .לדוחות הכספיים' א3ראה באור , FCRעל ידי ) B -ו A סדרות(ת החוב להמרה יתרת אגרולפרטים בדבר פידיון   .ב
 .לדוחות הכספיים' ב3ראה באור , דורי והשתתפות גזית פיתוח בהנפקה קבוצתפרטים בדבר הנפקת זכויות על ידי ל  .ג
 .לדוחות הכספיים' ג3ראה באור , ח"מיליון ש 450 -בהיקף של כ, לפרטים בדבר גיוס חוב על ידי החברה  .ד
 .לדוחות הכספיים' ד3ראה באור  ,ח"מיליון ש 71 - לפרטים בדבר גיוס חוב על ידי קבוצת דורי בהיקף של כ  .ה
 .לדוחות הכספיים' ה3ראה באור , ב"מיליון דולר ארה 200בהיקף של  EQYלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ו
 .לדוחות הכספיים' ו3ראה באור , מיליון דולר קנדי 75בהיקף של  FCRלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ז
 .לדוחות הכספיים' ז3ה באור רא, LIHעל ידי  EQYלפרטים בדבר מכירת מניות   .ח
והכרה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי  ,על ידי החברה ,ATRמיליון מניות נוספות של  6.7 -לפרטים בדבר רכישת כ  .ט

 .לדוחות הכספיים' ח3ראה באור , ח"מיליון ש 82 - בסך של כ
  חלוקת דיבידנד מדיניות    .י

 2011 נובמבר בחודש . העוקבתהדיבידנד הצפוי לשנה מודיעה החברה בסוף כל שנה על , בהתאם למדיניות החברה
למניה בחישוב  ח"ש 01.6(אגורות למניה לרבעון  40 - לא יפחת מ 2012כי הדיבידנד שיוכרז בשנת , הודיעה החברה

  . )שנתי
    וקת רלוונטיות לחלההאמור לעיל כפוף לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה במועדים הרלוונטיים וכפוף להוראות כל דין 

  .לרבות לעניין יעוד אחר לרווחיה ושינוי מדיניות זו, דיבידנד ולהחלטות אשר החברה רשאית לקבלה
  
   :2012ועד  1999להלן גרף התפתחות הדיבידנד של החברה לשנים        

  

  
  
  . עילכאמור ל, 2012הנחת יישום החלטת דירקטוריון החברה בדבר שיעור חלוקת הדיבידנד לשנת בצפי   *
  
  

  
  

160 
CAGR  11.5%
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  מצב כספי  .2.2
  

  נכסים שוטפים
  

. 2011בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 5.9 - ח לעומת כ"ש מיליארד 5.4 - הינה כ 2012 מרסב 31ליום  הנכסים השוטפיםיתרת 
הלך אגרות חוב וריבית בגין אגרות חוב במ לפרעוןאשר שימשו  ,במזומנים ובפיקדונות לזמן קצר מקיטוןנובע בעיקר  קיטוןה

    .FCR - גידול בנכסים המוחזקים למכירה בעיקר במאשר קוזז  ,ח"תקופת הדו

  
 מכשירים פיננסיים נגזרים 

  

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

 31ח ליום "ון שמילי 937 -ח לעומת כ"מיליון ש 890 - כבהסתכמה היתרה  2012 סרבמ 31ליום . הוגן ומוצגת בשווי ,)איחוד יחסי
  .הקיטון נבע בעיקר משינוי בשווי ההוגן .2011בדצמבר 

  

  נטו, בוען להשקעה בפיתוח ורכוש ק"נדל, ן להשקעה"נדל
  

, )המוצגים ברכוש השוטף, מוחזקים למכירהכולל נכסים (נטו  ן להשקעה בפיתוח והרכוש הקבוע"נדל, ן להשקעה"יתרת הנדל
  .2011בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 59.3 - לעומת כ ,ח"מיליארד ש 60.2 -כב הסתכמה ,2012 סרמב 31ליום 

 
נכסים קיימים בעלות כוללת  שיפוץונכסים חדשים  פיתוח, נכסים מניבים 5 רכישתנובע מ ח"תקופת הדובהגידול ביתרות אלו 

ח "ש מיליארד 0.3 - של כבסך ן להשקעה בפיתוח "ן להשקעה והנדל"שווי ההוגן של הנדלה תהתאמו ח"מיליארד ש 1.2 -של כ
בתקופת  ,ח"מיליארד ש 0.5 -ל כש בסך )ח"ב ודולר קנדי למול הש"דולר ארה, אירו(בשערי החליפין  אשר קוזז מהשינוי נוספים

  . ח"ש מיליארד 0.4 -כבתמורה לסך של  על ידי הקבוצה ן להשקעה"נדל ומכירת ח"הדו
  

  התחייבויות שוטפות
 

 31ליום ח "מיליארד ש 6.9 - לעומת כ ,ח"מיליארד ש 6.2 -כ עלעמדה  2012 סרבמ 31יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
 -ח לעומת כ"מיליארד ש 3.5 - בסכום של כ, ךרואקר חלויות שוטפות בגין התחייבויות לזמן כוללת בעי היתרה .2011 בדצמבר

אשר  בחלויות השוטפות של התחייבויות לא שוטפות קיטוןמנובע בעיקר  קיטוןה. 2011 בדצמבר 31ליום ח "מיליארד ש 4.1
 - בסך של כהאשראי המאושרים הלא מנוצלים יתרת קווי  ,ח"מיליארד ש 5.4 - הרכוש השוטף בסך של כ. ח"בתקופת הדונפרעו 

גבוהים משמעותית מסך ההתחייבויות השוטפות של הקבוצה , וכן תזרים המזומנים הנובע מפעילות שוטפת ח"מיליארד ש 6.1
  .2012במרס  31הנהלת החברה מעריכה כי ניתן לפרוע באמצעותם את יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום , ולפיכך

  

   שוטפותלא התחייבויות 
  

 31ח ליום "מיליארד ש 40.1 -לעומת כ ח"מיליארד ש 40.7 -בכהסתכמה  2012 סרבמ 31ליום  הלא שוטפותיתרת ההתחייבויות 
שהקבוצה  )אגרות חוב להמרהו אגרות חוב(מגיוסי חוב  נובע בעיקר ביתרת ההתחייבויות הלא שוטפות הגידול .2011בדצמבר 
 רכישת מניות בכדי לממן ו ,ן להשקעה בפיתוח"שקעה ונדלן לה"ההשקעות בנדללממן את בכדי  ,בעיקר ח"בתקופת הדו ביצעה

   .חברות הקבוצה
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  שאינן מקנות שליטהזכויות 

  

בדצמבר  31ח ליום "שמיליארד  12.4 - כ(ח "ש מיליארד 12.5 -כ עמדה על 2012 סרבמ 31ליום  שאינן מקנות שליטהיתרת זכויות 
את חלקם , EQYמהונה של  56.7% - כבשיעור של  EQYאת חלקם של בעלי מניותיה האחרים של  כוללת בעיקר היתרה .)2011

 CTYאת חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , FCRמהונה של  50.0% - כבשיעור של  FCRשל בעלי מניותיה האחרים של 
מהונה של  26.9% -כבשיעור של  GAAוכן את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , CTYמהונה של  52.0% - כבשיעור של 

GAA.  
מחלק ו ליטה בחברות מאוחדותלבעלי זכויות שאינן מקנות ש בעיקר מהנפקת מניות נובע הגידול בזכויות שאינן מקנות שליטה

הגידול כאמור קוזז בעיקר מחלקם של . ח"בתקופת הדו המאוחדותחברות השל הכולל  רווחב ן מקנות שליטהנהזכויות שאי
  .החברות המאוחדות חילקוש ינן מקנות שליטה בדיבידנדיםהזכויות שא

  

 מיוחס לבעלי מניות החברההון ה
  
 31ליום  ח"מיליון ש 7,309 - לעומת כ ,ח"שמיליון  7,396 -הסתכם בכ 2012 סרבמ 31ליום  המיוחס לבעלי מניות החברההון ה
מהקיטון בסעיף קוזז אשר , ח"שמיליון  260 - ך של כמרווח המיוחס לבעלי מניות החברה בסהגידול נובע בעיקר  .2011 דצמברב

כתוצאה , בעיקר בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ(ח "מיליון ש 107 - קרנות הון בסך של כ
 66 -בסך של כ הוכרזשדיבידנד מוכן  )ח"הדולר האמריקאי והדולר הקנדי לעומת הש, משינויים בשערי החליפין של האירו

  .ח"מיליון ש
  

למניה ליום ח "ש 44.3 - לעומת כלמניה ח "ש 44.9 -הסתכם בכ 2012 סרבמ 31ליום  ,למניה, המיוחס לבעלי מניות החברהההון 
  .ח"תקופת הדובח למניה "ש 0.40לאחר חלוקת דיבידנד של  ,אתזו 2011בדצמבר  31

  

  יחסי חוב לסך נכסים
 

 31ליום  61.2% - כלעומת  58.0% - בכ 2012 סרבמ 31הסתכם ליום  ,לסך המאזן ,של הקבוצה נטויחס החוב נושא הריבית 
  . 2011בדצמבר  31ליום  58.0% - ולעומת כ 2011במרס 

  

במרס  31ליום  62.3% - כ לעומת 59.3% -בכ 2012 סרבמ 31הסתכם ליום  ,לסך המאזן ,יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה
  .2011בר בדצמ 31ליום  59.9% -ולעומת כ 2011

 

 סרמב 31 הסתכם ליום ,)הקבוצה חברות הנגזר משווי השוק של מניות(לשווי הנכסי  ,של הקבוצהנטו יחס החוב נושא הריבית 
  . 2011בדצמבר  31ליום  58.5% - ולעומת כ 2011במרס  31ליום  58.1% -כלעומת  57.5% -לכ  2012

  

  2012 סרבמ 31הסתכם ליום  ,)ר משווי השוק של מניות חברות הקבוצההנגז(לשווי הנכסי  ,יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה
  . 2011בדצמבר  31ליום  60.4% -ולעומת כ 2011במרס  31ליום  59.2% - כ לעומת 58.8% - לכ
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  תוצאות הפעולות  .2.3
  

  לותלהלן תוצאות הפעו  .א

 
החודשים שנסתיימו ביום  3 -ל

   במרס 31

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
  צמברבד

 2012   2011  2011  

  
) הפסד(למעט נתוני רווח נקי (ח "מיליוני ש

  )למניה
         

  5,239     1,268   1,411    הכנסות מהשכרת מבנים

  1,257     177   488    קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים

          
  6,496     1,445   1,899    הכנסות להכסך 

          
  1,740     442   479    אות הפעלת נכסים להשכרההוצ

  1,199     165   467    קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים

  2,939     607   946    עלות ההכנסות להכסך 
          

  3,557     838   953    רווח גולמי
        

ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"ערך נדלעליית 
  1,803      69   321    ונט, בפיתוח

  )830(    )174(   )179(   הוצאות הנהלה וכלליות
  160     70   87    הכנסות אחרות 
  )62(    )3(   )3(   הוצאות אחרות
  40     )6(   2    נטו, חברות כלולות )בהפסדי(ברווחי חלק החברה 

          
  4,668      794    1,181    תפעולירווח 

          
  )2,302(     )591(   )526(   מימון הוצאות

  79      53   52    הכנסות מימון
  )16(     )5(   )1(   פיננסיותערך השקעות  ירידת

           
 2,429  251    706  לפני מסים על הכנסה רווח

  *) 373      *) 55    137    מסים על הכנסה 
           

  *) 2,056      *) 196   569    רווח נקי 
        

          :מיוחס ל
        

  *) 713    *) )14(   260    בעלי מניות החברה
  *) 1,343    *) 210   309    שאינן מקנות שליטהזכויות 

          
     569   196 (*    2,056 (*  

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

           

  *) 4.59   *) )0.09(    1.58   בסיסי) סדהפ(רווח נקי 

           

  *) 4.24   *) )0.09(    1.52   מדולל) הפסד(רווח נקי 
  

    .לדוחות הכספיים' ב2ראה באור , IAS 12 - הותאם למפרע בשל תיקון ל*) 
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   כוללהרווח להלן ה

  

  
החודשים שהסתיימו ביום  3 -ל

   במרס 31

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

  2012   2011  2011  
  ח"מיליוני ש  
          

  *) 2,056    *) 196     569    רווח נקי 
          

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

וחות כספיים של התאמות הנובעות מתרגום ד
  *) 1,145     *) 226      )225(   פעילויות חוץ

וחות כספיים של מימוש התאמות הנובעות מתרגום ד
  12      -      3    פעילות חוץ

 (139)     71     26  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים 
בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסדים( רווחים
  (39)    )14(     1    למכירה

  28      )1(     )3(   בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע) הפסד(רווח 

  *) 1,007      *) 282      )198(   כולל אחר) הפסד(כ רווח "הס
          
  *) 3,063     *) 478      371    רווח כולל כ"סה
          

          :מיוחס ל

  *) 1,225    *) 182      179    לי מניות החברהעב
  *) 1,838    *) 296      192    שאינן מקנות שליטהזכויות 

    371      478 (*    3,063 (*  
  

  
  .לדוחות הכספיים' ב2ראה ביאור , IAS 12 - הותאם למפרע בשל תיקון ל*) 
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 2012לרבעון הראשון של שנת  ניתוח תוצאות הפעולות  .ב

  
  ת מבניםהכנסות מהשכר

  
, ח"מיליון ש 1,411 - לכ, הרבעון המקביל אשתקדלעומת , 11% -כב גדלו ח"בתקופת הדוסך ההכנסות מהשכרת מבנים 

מהפעלה לראשונה של נכסים שפיתוחם בעיקר  נובעהגידול  .ברבעון המקביל אשתקדח "מיליון ש 1,268 -לעומת כ
   .קיימיםהנכסים הומגידול בהכנסות מ 2011 שנתשנרכשו במהלך נוספים מהפעלת נכסים , הושלם

  
  קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

  
 -מתוכן סך של כ ,ח"מיליון ש 488 -הסתכמו לכ ,ח"בתקופת הדו ,קרקעות וביצוע עבודות, בנייניםסך ההכנסות ממכירת 

מתוכן  ,ח"מיליון ש 177 -לעומת סך של כ, ח מביצוע עבודות"מיליון ש 379 - ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 109
 .ברבעון המקביל אשתקד ,ח מביצוע עבודות"ש מיליון 166 -ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 11 -סך של כ

   .2011בתחילת הרבעון השני של שנת  של אכדמאיחוד מלא לראשונה הגידול נובע בעיקר 
  

מיליון  12 -סך של כרווח גולמי בח לעומת "מיליון ש 21 - הסתכם לסך של כ ח"תקופת הדובמפעילות זו הרווח הגולמי 
    .ברבעון המקביל אשתקד ,ח"ש
  

  ות הפעלת נכסים להשכרההוצא
  

מסך ההכנסות  33.9% - כ םח המהווי"מיליון ש 479 - בכהסתכמו  ח"בתקופת הדוהוצאות הפעלת נכסים להשכרה 
השיפור . ברבעון המקביל אשתקדמסך ההכנסות מהשכרה  34.9% -כ םח המהווי"מיליון ש 442 - לעומת כ ,מהשכרה

  .רה בא לידי ביטוי במרבית חברות הקבוצהבשיעור הוצאות הפעלת הנכסים מסך ההכנסות מהשכ
  

  רווח גולמי מפעילות השכרת מבנים
  

 932 -כל ,הרבעון המקביל אשתקדלעומת , 13% -גדל בכ ח"בתקופת הדו מפעילות השכרת מבנים סך הרווח הגולמי
) מהשכרהת ההכנסוסך מ 65.1% - כ( ח"שמיליון  826 - לעומת כ ,)מסך ההכנסות מהשכרה 66.1% - כ( ח"מיליון ש

  .בא לידי ביטוי במרבית חברות הקבוצההגידול ברווח הגולמי מפעילות השכרת מבנים . ברבעון המקביל אשתקד

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

  
 כירה הקבוצהה ,כתוצאה מיישום התקן. ן להשקעה"נדל -) מתוקן( IAS 40 -החברה מיישמת את מודל השווי ההוגן ב

ערך  עלייתלעומת  ח "מיליון ש 321 - של כבסך שווי ההוגן של נכסיה בסכום ברוטו ב ברווח מעלייה, ח"תקופת הדוב
 ,ח"בתקופת הדו ,להשקעה הגבוהה ביותרן "עליית ערך נדל. ברבעון המקביל אשתקדח "מיליון ש 69 -בסך של כ

   .FCR - ב נרשמה

  
  הוצאות הנהלה וכלליות

  
מיליון  174 - לעומת כ ,)מסך ההכנסות 9.4% - כ(ח "מיליון ש 179 - הסתכמו לכ ח"בתקופת הדוהוצאות הנהלה וכלליות 

  . ברבעון המקביל אשתקד) מסך ההכנסות 12.0% -כ(ח "ש
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  הכנסות אחרות
  

 82 - בסך של כ מרכישה במחיר הזדמנותי בעיקר רווח כוללות ח"בתקופת הדוח "מיליון ש 87 -הכנסות אחרות בסך של כ
   .לדוחות הכספיים' ח3ראה באור , במהלך המסחר בבורסה ATRמניות כתוצאה מרכישת  ,ח"יליון שמ

  
  הוצאות מימון

  
 .ברבעון המקביל אשתקדח "מיליון ש 591 -ח לעומת כ"מיליון ש 526 -הסתכמו לכ ח"בתקופת הדוהוצאות המימון 

ות שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים בעיקר בגין הוצאמקיטון ב בעיקר נובע ח"בתקופת הדובהוצאות המימון  קיטוןה
ח ברבעון "מיליון ש 104 -ח לעומת סך של כ"מיליון ש 40 - אשר הסתכמו לסך של כ) SWAP מסוגבעיקר (עסקאות גידור 

על מצבת ההתחייבויות של  4.9% -הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ .המקביל אשתקד
הקיטון בריבית הנומינלית נובע בעיקר מהתחייבויות הצמודות למדד  . ברבעון המקביל אשתקד 5.8% - כ לעומת הקבוצה

ברבעון המקביל  0.9% -בשיעור של כח לעומת עלייה "לא השתנה בתקופת הדוהמחירים לצרכן הידוע בישראל אשר 
   .וירידה בעלות החוב צהבמטבעות בהן פועלת הקבובחלק ירידה בשיעור הריבית  נרשמה, כן כמו. אשתקד

  
  מימון כנסותה
  

הכנסות . ברבעון המקביל אשתקדח "מיליון ש 53 -ח לעומת כ"מיליון ש 52 - הסתכמו לכ ח"בתקופת הדוהכנסות המימון 
הכנסות  ברבעון המקביל אשתקד(ח "מיליון ש 16 -בסך של כ ריביתהכנסות בעיקר כוללות  ח"בתקופת הדוהמימון 

ברבעון המקביל (ח "מיליון ש 7 - ניירות ערך ומדיבידנד בסך של כ ממימוש הכנסות מרווח, )ח"ון שמילי 10 -בסך של כ
ברבעון (ח "מיליון ש 28 - והכנסות משערוך יתרות כספיות בסך של כ )ח"מיליון ש 6 -הכנסות בסך של כ אשתקד

כללו הכנסות מהפחתת הפרש  כמו כן הכנסות מימון ברבעון המקביל אשתקד, )ח"מיליון ש 20 -המקביל אשתקד כ
  .ח"מיליון ש 17 - בסך של כ, ATRמקורי כתוצאה מפדיון מוקדם של אגרות חוב להמרה על ידי 

  
 

  מסים על ההכנסה
  

הנובעות בעיקר  ,ח"שמיליון  129 - הוצאות מסים נדחים בסך של כבעיקר כוללים  ח"בתקופת הדומסים על ההכנסה 
ח "מיליון ש 46 -לעומת הוצאות מסים נדחים בסך של כ ,ן להשקעה"עליית ערך נדל מגידול בעתודות למסים נדחים בגין

השינוי ן להשקעה ומ"עליית ערך נדלהנובעות בעיקר מגידול בעתודות למסים נדחים בגין , ברבעון המקביל אשתקד
בחברות הקבוצה בסך  הוצאות מסים שוטפיםנרשמו  ,ח"בתקופת הדו, בנוסף .בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים

והשפעתו  IAS 12 -לפרטים בדבר תיקון ל .ברבעון המקביל אשתקדח "מיליון ש 9 -ח לעומת סך של כ"שמיליון  8 -של כ
  .לדוחות הכספיים' ב2ראה ביאור , על הדוחות הכספיים
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 ומקורות מימון נזילות   .2.4

  

וכן גמישות בנגישות  ניצול הזדמנויות עסקיות בתחומי עיסוקהלקבוצה מדיניות של שמירה על רמת נזילות נאותה המאפשרת 

  .למקורות המימון

גיוסי , ךארומשכנתאות והלוואות לזמן , קווי אשראי, מקורות הנזילות של הקבוצה הינם מזומנים הנובעים מנכסיה המניבים

פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים , לשם רכישה ,משתמשת במקורות אלההקבוצה  .אגרות חוב להמרה וגיוסי הון ,אגרות חוב

  . השקעות אחרות ותשלום דיבידנדים, השקעות בחברות מוחזקות, התחייבויות רעוןיפ, מניבים
  

 - לעומת כח "ש מיליארד 2.1 -בכ, לרבות השקעות לזמן קצר, מסתכמות היתרות הנזילות שברשות הקבוצה 2012 סרמב 31 ליום

לא מנוצלים למשיכה  מאושרים לקבוצה קווי אשראי 2012 סרמב 31ליום , בנוסף .2011בדצמבר  31ליום  ח"ש מיליארד 2.9

  .2011בדצמבר  31ח ליום "שמיליארד  5.4 - לעומת כ, ח"ש מיליארד 6.1 - מיידית בסך של כ
  

ויתרות נזילות לא מנוצלים למשיכה מיידית מאושרים קווי אשראי  לרשות הקבוצה עומדים 2012 סרבמ 31נכון ליום 
  .ח"מיליארד ש 8.2 - ם של כבסכו

  

  .ח"מיליארד ש 35.4 - ן להשקעה שאינו משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כ"לקבוצה נדל 2012 סרמב 31ליום , כמו כן
  

מנגד עומדים . בהתאמה, ח"מיליון ש 207 - וכ ח"מליון ש 808 - הון חוזר שלילי בסך של כולחברה לקבוצה  2012 סרבמ 31 ליום
מיליארד  1.4 - וכ, ח"מיליארד ש 6.1 -קווי אשראי מאושרים אשר ניתנים לניצול באופן מיידי בסך של כולחברה  הלרשות הקבוצ

הקבוצה נוהגת לממן את פעילותה באמצעות קווי אשראי מתחדשים ומגייסת הון , בהתאם למדיניות הקבוצה. בהתאמה, ח"ש
מיליון  175 -של כבסך  בתמורה מיידיתר גיוס חוב על ידי החברה לפרטים בדב .ך טווח מעת לעת בהתאם לתנאי השוקארווחוב 
לאחר  ,מיליון דולר קנדי 228 - כ בהיקף של FCRגיוס חוב על ידי , לדוחות הכספיים' ג4ראה באור  ,הדיווחלאחר תאריך , ח"ש

לאחר תאריך , מיליון אירו 150 -בהיקף של כ CTYוגיוס חוב על ידי  לדוחות הכספיים' ב4 - ו' א4 יםראה באור ,דיווחתאריך ה
   .לדוחות הכספיים 'ד4ראה באור , דיווחה

על פי , 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ) 14)(ב( 10בשל קיומו של סימן אזהרה כהגדרתו בתקנה 
וגירעון בהון ) ח"מיליון ש 139 - כ בסך של(שהינו גירעון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת  ,הדוח הכספי הנפרד של החברה

) 2014עד לסוף שנת  -קרי(לתקופת תזרים המזומנים בחן דירקטוריון החברה את התחייבויות החברה , )כמפורט לעיל(החוזר 
, ל העומדים לרשות החברה"כי לאור המקורות הנ, וקבע) כמפורט לעיל(ואת מקורות המימון העומדים לפירעון התחייבויות אלו 

ור זאת שהדוח הכספי הנפרד של החברה אינו כולל נתוני החברות הבנות בבעלותה המלאה של החברה אשר באמצעותן וכן לא
הקיימות והצפויות  האין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי החברה לא תעמוד בהתחייבויותי, היא פועלת

ות הקבוצה אין בקיומו של הון חוזר שלילי בכדי להצביע על בעיית ל העומדים לרש"וכי לאור המקורות הנ, בהגיע מועד קיומן
  .הנזילות בקבוצה
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  מזומנים םתזרי
 

המקביל  ח ברבעון"מיליון ש 342 - לעומת כ ח"מיליון ש 146 - כב ח"בתקופת הדו הסתכםהמזומנים מפעילות שוטפת  םתזרי
הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ) ראה להלן(צדדים שלישיים בנטרול הפרשי עיתוי בגין תשלומים ל. אשתקד

  .ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש  314 -ח לעומת כ"מיליון ש 302 -ח בכ"בתקופת הדו
  
   

 30חודשים שנסתיימו ביום  3 - ל    
  במרס

  2012   2011  

  ח"מיליון ש    

  342    146  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

  )28(    156    1הפרשי עיתוי בגין תשלומים לצדדים שלישייםבנטרול 

    

    302     314  

  
  
  
 

הנפקת אגרות חוב באמצעות  ,ח"שמיליון  58 -מימנה את פעילותה באמצעות גיוסי הון בסכום של כהקבוצה  ח"בתקופת הדו

רות ערך זמינים למכירה ופיקדונות מימוש השקעות בנייח ובאמצעות "שמיליון  389 - בסכום נטו של כואגרות חוב להמרה 

רכישת ו פיתוח נכסים חדשים ,ן להשקעה"נדל לרכישתשימשו בעיקר  התזרימי מזומנים אל .ח"מיליון ש 244 -בסכום נטו של כ

וכן מתן  ח"מיליון ש 308 -בסכום נטו של כ לפירעון הלוואות וקווי אשראי ,ח"שמיליון  767 - רכוש קבוע בסכום נטו של כ

   .ח"מיליון ש 115 - ת לשותפים בסכום נטו של כהלוואו
  

                                                
 ראה דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 1
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 תוכנית רכישה  .2.5

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

דירקטוריון על ידי   'והורחבה גם לסדרה דהתוכנית עודכנה ( ח"מיליון ש 50בהיקף של עד ) 'או ו/ו' גאו /ו' סדרה א(

הוארכה עד  2012ובחודש ינואר  2011בדצמבר  31בתוקף עד ליום  יתההתוכנית הי. )2012חודש ינואר החברה ב

. בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת החברה, כאשר הרכישות מכוחה יבוצעו מעת לעת, 2012בדצמבר  31ליום 

אגרות חוב מכוח . נ.ע ח"ש מיליון 2 - כ ח זה רכשה החברה"וסמוך למועד פרסום דו 2012 סרבמ 31נכון ליום 
בספטמבר  13של החברה מיום  יםמיידי יםשה ראו דיווחילפרטים נוספים אודות תוכנית הרכ. כנית האמורהוהת

  .)2012-01-006039 :מספר אסמכתא( 2012בינואר  4יום מו )2011-01-273129: אסמכתא' מס( 2011

  יהולםדיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי נ  .3

של  ל ומנהל הכספים הראשי"המשנה למנכל ו"מנכההאחראים בחברה לנושא דיווח וניהול סיכוני שוק הינם   .א

לא חלו שינויים מהותיים בסוג , 2011ח השנתי של החברה לשנת "מועד אישור הדו 2012במרס  27מיום  .חברהה

 .סיכוני השוק ודרכי ניהולם

, ככלל. השווקים תנאיצורכי הקבוצה ול בהתאםהון שונים ובמכשירים שונים התחייבויות הקבוצה מגויסות בשווקי   .ב

אשר בדרך כלל הינו חוב יקר יותר לעומת חוב בעל , ך ובריבית קבועהרואמ "החברה מאמינה בגיוס חוב במח

להקטין את החשיפה לשינויים חדים בריבית וכן  מרביתוזאת על מנת לשמור על גמישות פיננסית , מ קצר"מח

לרבות באמצעות עסקאות החלף ריבית  ,הקבוצה משמרת תמהיל חלוקה בין ריבית משתנה לקבועה. משתנהה

ם יהוא השאיפה לשמור על תמהיל שיתאוכאשר במכלול שיקולי החברה שיקול מרכזי , וההיפך קבועה למשתנה

מהטעמים , וחשל נכסים בפית הבניה סולסטאטוניהולית הקשורה בעיקרה בתמהיל השוכרים האסטרטגיה ל

להבדיל משוכרי עוגן (קצר יחסית ) תקופת שכירות(מ "שוכרים בעלי מח, להערכת החברה. המפורטים להלן

, בהסתמך על ניסיון העבר. פגיעים יותר בתקופות של שפל או אי וודאות כלכלית לרוב) ךרואמ "בעלי מח

פות משבר כלכלי ממשלות נוהגות בתקו(לרדת  ך כללכי בתקופות אלה הריבית צפויה בדר, החברה מעריכה

החברה , ככלל, לכן). של הורדת ריבית על מנת לעודד צמיחה מחודשת במדינות אלו מוניטאריתלאמץ מדיניות 

בין היקף הכנסותיה משוכרים בעלי מאפיינים ) הגם שאינה התאמה מוחלטת(שואפת לבצע התאמה מסוימת 

כאשר ככל שהסיכונים הכרוכים בשוכרים מסוג זה , כאמור לבין היקף החוב של הקבוצה בריבית משתנה

עקרון דומה מיושם . יתממשו תיהנה החברה מגמישות בתנאי הריבית ומשיעור הריבית הנמוך בתקופות מעין אלו

הנהלת החברה מעדיפה ליטול , עד למועד חתימת הסכמים מחייבים עם שוכרים: לגבי נכסים בהקמה

כאשר עם ההתקשרות בהסכמי שכירות היוצרים (ניקה לחברה גמישות יתר אשר מע, התחייבויות בריבית משתנה

  ).לרוב תעדיף החברה מימון בריבית בשיעור קבוע, לקבוצה תזרים ודאי יחסית

  

הדולר הקנדי  ח כנגד"הש תוסף 2012 סרבמ 31ועד ליום  2012בינואר  1החל מיום  - שינויים בשערי מטבע חוץ    .ג

. 0.3% -ח כנגד האירו בשיעור של כ"ופוחת הש ,בהתאמה, 2.8% -וכ 0.4% -כוהדולר האמריקאי בשיעור של 

 סרמב 31ח בסיסי הצמדה ליום "ראה דו ,לגבי השפעת שינויים בשערי מטבע חוץ על ההון העצמי של החברה

, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2012 סרמב 31החל מיום , בנוסף. דירקטוריוןהלדוח ' נספח אכהמצורף  ,2012

ח כנגד "ותוסף הש ,בהתאמה, 0.8% -וכ 2.7% -בשיעור של כהדולר הקנדי והדולר האמריקאי ח כנגד "הש פוחת

   .1.7% -בשיעור של כ האירו

). בגין פעילותה בישראל(צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל  חלק מהתחייבויות החברה, מו כןכ           

לגבי השפעת  .)מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן ה שינוי בלא הי 2012 סרבמ 31 ועד ליום 2012בינואר  1ם מיו

 ,2012 סרמב 31בסיסי הצמדה ליום  ח"דושינויים במדד המחירים לצרכן על ההון העצמי של החברה ראה 

 עלה, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2012 סרמב 31החל מיום , בנוסף .דירקטוריוןהלדוח ' אנספח כהמצורף 

  .1.25% - בשיעור של כ )מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן 



 25

האחראים על נושא דיווח וניהול סיכוני שוק , הדוחות הכספיים אישורועד למועד  2012בינואר  1בתקופה שמיום    .ד

על קיימו ומקיימים דיונים שוטפים ) חברהשל ה ל ומנהל הכספים הראשי"והמשנה למנכל החברה "מנכ(בחברה 

, בתקופה האמורה .ושא החשיפה לסיכוני שוק ובהם שינויים בשערי מטבע חוץ ובשערי הריביתבנבסיס שבועי 

בישיבות בהן אושרו הדוחות הכספיים ליום  ,דירקטוריון החברה דן בסיכונים האמורים ובמדיניות החברה לגביהם

  .2012במרס  31ליום ו 2011בדצמבר  31

שר בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו נלקחו על מתאם גבוה ככל האפ, כבעבר, שומרתהחברה   .ה

הנהלת החברה בוחנת את מאזן ההצמדה באופן שוטף ומגיבה בהתאם . ההתחייבויות בגין רכישת אותם נכסים

להחזיק את הונה העצמי במטבעות של השווקים השונים בהן החברה משתדלת  ,ככלל. בשערי החליפין תנודותל

מים לשיעור הנכסים במטבע האמור מתוך סך הנכסים ותוך עריכה מעת לעת של היא פועלת ובשיעורים דו

הקבוצה מנהלת ומגדרת בעיקר את הסכנות . עסקאות הגנה לצמצום החשיפה כאמור לשינויים בשערי מטבע חוץ

, אירו(לפרטים בדבר היקף החשיפה של החברה לכל מטבע אליו היא חשופה . הכלכליות אליהן היא חשופה

ובדבר היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע , אשר בגינו בוצעו עסקאות החלף מטבע) ב ודולר קנדי"רהדולר א

 .ח דירקטוריון"לדו' ראה טבלה המצורפת כנספח ב, 2012במרס  31נכון ליום , עסקאות ההחלף

  

  :1לקמןהשונים מתפלגת כד החשיפה הכלכלית של ההון העצמי של החברה למטבעות 2012 סרמב 31ליום        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .ח הדירקטוריון"לדו' ראה נספח ב 1

אירו, 35%
דולר קנדי, 

32%

 ש "ח, 6%
דולר ארה"ב, 

27%
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  ממשל תאגידי היבטי  .4
  

  תרומות   .4.1
  

במסגרת פעילותה זו . היא פועלת מדינות השונות בהןב, בקהילה וחינוך רווחה ,נוהגת לתרום לפעילות צדקה הקבוצה
  : כדלקמן, התחייבה החברה להענקת מסגרת תרומות רב שנתית למספר גופים

  
גדוד סדיר של לוחמים במסגרתו התחייבה החברה לתרומה שנתית " אמץ לוחם" החברה אימצה במסגרת פרויקט  .א

  ).2010החל בשנת (שנים  3ח למשך "אלפי ש 100של 
סק בהוראה ומחקר בתחומים של ייזום וניהול ומכון שע אשר הקים, הבהרצליהחברה תורמת למרכז הבינתחומי   .ב

 .2018לשנת  ב עד"אלפי דולר ארה 2,900של כולל בסך ל "החברה התחייבה לתרומה הנ). מכון גזית גלוב(ן "נדל
, וםזור הדרבאלצעירים לתמיכה בתחום החינוך  פרוייקטאישר דירקטוריון החברה הקמת  2011בשנת  -"גזית לחינוך"  .ג

וכן אישר מסגרת תקציבית לפרוייקט בסך , ותמיכה בבתי ספר צעיריםתמיכה במרכזי , מלגותאשר עיקרו חלוקת 
 .בשנה ח"ש מיליון 7של 

  
  . בנוסף תורמת הקבוצה לגופים רבים נוספים

  .ח"ש אלפי 821 - כהסתכמו ל ח"בתקופת הדוסך תרומות הקבוצה 
  

  

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים  .4.2
  

במסגרת . על בקרת העל בחברה ת הביקורת והמאזן של החברה מופקדתועד, דירקטוריון החברה חלטתבהתאם לה
לרבות בנושאי ביקורת הקשורים , בדוחות הכספיים של החברה, בין היתר, ועדת הביקורת והמאזן דנה, תפקידה זה
כהגדרתה בתקנות החברות (הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים . ומביאה את המלצותיה בפני הדירקטוריון, בבקרת על

  .וא ועדת הביקורת של החברההיא אפ) 2010 –ע "תש, )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(
  

דירקטורית (נגה קנז  ,)ר הוועדה"יו, דירקטור חיצוני(יאיר אורגלר  :ה"הוהם  חברים ארבעהמונה ועדת הביקורת והמאזן 
כל חברי הוועדה סווגו על ידי הדירקטוריון כבעלי מומחיות  .חיים בן דורו )בלתי תלוידירקטור ( שי פלפל ,)חיצונית

   .יתחשבונאית ופיננס
  

מי כאשר בהסתמך עליהם החברה רואה אותם , ל"השכלתם ניסיונם והידע של הדירקטורים הנ, אודות כישוריהםלפרטים 
ח "לדו' בחלק ד 26ראה תקנה , וכבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שיש להם היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים

הוראות (לתקנות החברות  1כמשמעותה בתקנה , סרו הצהרהל מ"כל הדירקטורים הנ. 2011של החברה לשנת  התקופתי
  . 2010 -ע "התש, )ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים

  
 ישיבהב .2012 במאי 20ביום התקיימה עדה לדירקטוריון והמאזן במסגרתה נדונו וגובשו המלצות הוהביקורת ו ועדתישיבת 

 ראשיהכספים הל ומנהל "משנה למנכה ,מר אהרון סופר ,ל החברה"נכמוכן  ,המאזןו הביקורת השתתפו כל חברי ועדת
חשב ל ו"סמנכ ,מר ערן בלן ,של החברהומזכיר חברה משפטי היועץ ה ,ל"משנה למנכה, מר גדי קוניא, של החברה

 יגיםנצ ,מר שלומי כהן ,אחראי דיווח חשבונאות, ורדה צונץ' גב ,מנהלת אחריות תאגידית ,מר רמי וייסנברגר, החברה
   .מטעם משרד עורכי הדין המלווה את החברה ונציגיםהמטפלים בחברה מטעם משרד רואי החשבון המבקר 

  
מועברת , ידי הדירקטוריון והדיון של ועדת הביקורת והמאזן בהם במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה על

, ח"לתקופת הדווכן טיוטת מצגת סקירת הפעילות  רבעוניהח "כמו גם טיוטת יתר חלקי הדו, טיוטת הדוחות הכספיים
  . מספר ימים לפני מועד ישיבת ועדת הביקורת והמאזן, הועדהחברי כל לעיונם של 

  
המצב , גדי קוניאמר , ראשיה כספיםהל ומנהל "משנה למנכהידי על  ונסקרבמהלך ישיבת ועדת הביקורת והמאזן 

. השוואה לתקופות קודמותתוך נתונים על פעילות החברה  והוצגוהחברה תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של , הכספי
וחשב  של החברה ל ומנהל הכספים הראשי"משנה למנכה ,ל החברה"לרבות מנכ, הנהלת החברה הקרדיון סבמהלך ה
ן לרבות סקירת עסקאות שאינ, את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי שעלו במהלך עריכת הדוחות הכספיים, החברה

ערכת השווי הבהעקרונות ששימשו , דוחות הכספייםשיושמו בקשר עם הההערכות והאומדנים , במהלך העסקים הרגיל
, ן להשקעה של החברה ושל נכסים והתחייבויות אחרים שלה עליהם נסמכים נתונים בדוחות הכספיים"נדל ההוגן של

היבטים במדיניות , נאותות הגילוי בדוחות הכספייםנושאים הקשורים בשלמות ו, בקרות פנימיות הקשורות בדיווח הכספי
והשפעה אפשרית על הדוחות , הטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים, החשבונאית שאומצה ושינויים במדיניות זו
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נציג רואי החשבון המבקרים הציג לוועדה סוגיות עקרוניות שהתעוררו . הכספיים של סיכונים וחשיפות משמעותיים
ורואי החשבון המבקרים של החברה השיבו לשאלות הדירקטורים ההנהלה . עבודת ביקורת הדוחות הכספייםבמהלך 

  .בקשר לדוחות הכספיים ולכל הנושאים שנידונו בישיבתה
ליתר חברי ) בכתב(והעבירה אותן , את המלצותיה בקשר עם אישור הדוחות הכספיים גיבשהועדת הביקורת והמאזן 

  . לאחר ישיבת הוועדההדירקטוריון בסמוך 
  

 ריון שדנה באישור הדוחות הכספייםהמאזן במסגרת ישיבת הדירקטוהביקורת ודירקטוריון החברה דן בהמלצות ועדת 
בהתחשב בהיקף , עדה הועברו זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריוןוהמלצות הו, הדירקטוריון הערכתל. 2012 במאי 22ביום 

פרק . בכך שטיוטת הדוחות הכספיים הועברה לכל חברי הדירקטוריון מבעוד מועדוכן בהתחשב , ומורכבות ההמלצות
בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של , ימי עסקים הינו בין שניים לארבעהזמן סביר לעניין זה הזמן אותו קבע הדירקטוריון כ

  .לרבות מורכבותם והסוגיות  הייחודיות שיובאו בהם, הדוחות שיובאו לאישור
  

ח "דוהאישור יון המכהנים בחברה נכון למועד השתתפו כל חברי הדירקטור, ירקטוריון בה אושרו דוחות אלהבישיבת הד
כל הגורמים וכן  ,)2011לשנת  ח התקופתי"לדו' בחלק ד 26תקנה לשמות חברי הדירקטוריון ופרטיהם ראה ( הכספי

  .שהשתתפו בישיבות ועדת הביקורת והמאזן כמפורט לעיל
תוצאות , הנהלת החברה סקרה את המצב הכספי, ירקטוריון בה נדונו ואושרו הדוחות הכספייםהדבמהלך ישיבת 

  .תוך התייחסות לעניינים ולסוגיות מהותיים שונים, הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה
  

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד    .5
  

 הדיווחמידע נוסף ואירועים לאחר תאריך    5.1
 

לדוחות ' ב4 - ו' א4 יםאורראה ב, מיליון דולר קנדי 228 -כ בהיקף של, FCRר גיוסי חוב על ידי לפרטים בדב  .א
  .הכספיים

 .לדוחות הכספיים 'ג4אור ראה ב, ח"מיליון ש 175 - דית של כלפרטים בדבר גיוסי חוב על ידי החברה בתמורה מיי  .ב
 .לדוחות הכספיים 'ד4אור ראה ב ,מיליון אירו 150 - קף של כבהי CTYחוב על ידי  לפרטים בדבר גיוס  .ג
ורכישת מבני  ,אשר אינן מוחזקות על ידי הקבוצה, GAAלרכישת מלוא מניות  FCR - לפרטים בדבר הצעת החברה ו  .ד

 .לדוחות הכספיים 'ה4ראה באור , GAA -מ FCRהמשרדים הרפואיים על ידי 
  

   אומדנים חשבונאיים קריטיים    5.2  
  

לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של  הקבוצההנהלת  רשתנדהדוחות הכספיים  בעת עריכת
  .הכנסות והוצאות וכן על גילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים, התחייבויות, נכסים

לרבות כאלה אשר הוכנו על ידי גורמים מקצועיים חיצוניים בלתי תלויים , ההנהלה מבססת את האומדנים וההערכות
. על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים שלדעתה הינם רלוונטיים בהתחשב בנסיבות העניין ,)ומעריכי שווי מאיםש: כגון(

  . התוצאות בפועל יכול שתהיינה שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים
, ות הכספייםשל השפעה מהותית על הדוח פוטנציאלם אשר להם ח לא חלו שינויים באומדנים הקריטיי"בתקופת הדו

   .ATRבגין רכישת מניות ) PPA(והקצאת מחיר רכישה  למעט הערכת שווי מכשירים פיננסיים נגזרים
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 פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור .6
  

  )'סדרה י(בטוחות לאגרות החוב   .א

בוד קבוע מדרגה ראשונה על זכויות בקשר לנכסי מובטחות בשע) 'סדרה י(התחייבויות החברה על פי אגרות החוב            

 ח"הדו) ("2009-01-016440: אסמכתא' מס( 2009בינואר  18ח המיידי של החברה מיום "כמפורט בדו, מקרקעין

; "הצעת המדף ח"דו) ("2009-01-040392: אסמכתא' מס( 2009בפברואר  19ח הצעת המדף מיום "ובדו") המקדים

בשווים של הנכסים המשועבדים ליום ). ח הצעת המדף מובא בזאת על דרך ההפניה"ם ובדוח המקדי"המידע הכלול בדו

  .2011ח התקופתי לשנת "כפי שהוצג בדולשווים לא חל שינוי מהותי בהשוואה  2012במרס  31

 .לדוחות הכספיים' ג3אור ראה ב, רחבת סדרהבדרך של ה, )'וסדרה יא 'סדרה ד(לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב   .ב

ראה , הדיווחלאחר תאריך , )'אסדרה י(ופציה למימוש לאגרות חוב וכתבי א) 'סדרה י(לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב         .ג

 .לדוחות הכספיים 'ג4באור 

והורדת  +A של דירוג, ות אגרות החוב של החברהלכל סדר, על אישור מחדש S&P Maalotהודיעה  2012במאי  15ביום         .ד

  .יובי ליציבאופק הדירוג מח

  

  

  

  

        2012במאי  22

   ל"מנכ - אהרון סופר    ר הדירקטוריון"יו–חיים כצמן  ח הדירקטוריון"אישור דותאריך 
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  ח הדירקטוריון"לדו' נספח א
  ח בסיסי הצמדה"דו

  2012 סרמב 31ליום  
צמודות  

למדד 
המחירים 
  לצרכן

ב "בדולר ארה
או בהצמדה 

  אליו
בדולר קנדי או 
 ובהצמדה אלי

באירו או 
 בהצמדה אליו

ח לא"בש
צמוד 
  למדד

במטבע 
  אחר

ללא בסיס 
  כ"סה     הצמדה

 ח"שמיליוני 
          נכסים כספיים

  1,349 -  184 214 656 67  163 65 מזומנים שווי מזומנים
  513 -  7 - 41 221  134 110 לזמן קצרוהלוואותתפיקדונו

  202 202  - - - -  - - ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  1,049 179  75 562 60 92  63 18 וחייבים ויתרות חובההכנסות לקבל,לקוחות
  477 30  56 3 17 37  277 57 ךרואלזמןויתרות חובההלוואות,אחרותהשקעות

  341 341  - - - -  - - ניירות ערך זמינים למכירה
  980 980  - - - -  - - נגזריםםיפיננסימכשירים
  194 194  - - - -  - - דחיםמסים נ

  250 637 417 774 779 322  1,926 5,105  
             

  61,693 5,859  5,444 2,555 9,116 23,338 15,381 - )1(נכסים לא כספיים
             
  66,798 7,785  5,766 3,334 9,890 23,755 16,018 250 כ נכסים"סה

             
            התחייבויות כספיות

  366 -  - 96 171 35  15 49 אחריםוממתאגידים בנקאייםאשראי
  2,264 205  125 731 256 451  203 293 זכאים ויתרות זכות,רותיםיספקים ונותני ש

  289 289  - - - -  - - מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
  167 167  - - - -  - - התחייבויות בגין נכסים מוחזקים למכירה

  17,168 -  49 )3(1,770 738 4,622 2,770 )2(7,219 אגרות חוב
  1,381 -  - - 137 1,244  - - אגרות חוב  להמרה 

התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים
  21,758  -  3,218  4  6,510  6,266  5,402  358  ולאחרים

  337 337  - - - -  - - מכשירים פיננסיים נגזרים
  411 107  71 - 71 110  50 2 התחייבויות פיננסיות אחרות

  7 -  - 7 - -  - - נטו,ת בשל הטבות לעובדיםיוהתחייבו
  2,729 2,729  - - - -  - - מסים נדחים 

  46,877  3,834  3,463  2,608  7,883  12,728  8,440  7,921  כ התחייבויות"סה
             

  19,921 3,951  2,303 726 2,007 11,027 7,578 )7,671( נכסים בניכוי התחייבויות
             

   .רכוש קבועון להשקעה בפיתוח "נדל, ן להשקעה"בעיקר נדל  )1(
  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 2,623 - על סך של כ, ח"מיליוני ש 7,219 מתוך  )2(
  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 1,592 - על סך של כ, ח"מיליוני ש 1,770מתוך   )3(
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  דירקטוריוןהח "לדו 'בנספח 

  2201 סרמב 31בדבר חשיפה מטבעית ליום נוסף מידע 

אשר בגינו ) ב ודולר קנדי"דולר ארה, אירו(להלן פרטים בדבר היקף החשיפה של החברה לכל מטבע אליו היא חשופה 

 .2012 סרבמ 31נכון ליום , ובדבר היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ההחלף, בוצעו עסקאות החלף מטבע

) 1במטבע המקור ובשקלים חדשים(הטבלה האמורה מציגה את מצבת הנכסים ואת מצבת ההתחייבויות שבמאזן החברה 

ואת סך ההתאמות הפיננסיות , 2על בסיס איחוד יחסי, בהתאמה, ואת שיעורם מסך נכסי החברה ומסך התחייבויותיה

להרכב מצבת , ככל האפשר, ההון העצמי יתאיםבמטרה שהרכב , שמבצעת החברה באמצעות עסקאות החלף מטבע

, ההתאמה בין מטבע הנכסים למטבע ההתחייבויות אינה מלאה, כפי שעולה מהטבלה). בהיבט המטבעי(הנכסים 

  . כמופיע בטבלה, והחשיפה בכל מטבע מתבטאת בפערים

 

 ח"שכ ב"סה דולר קנדי אירו ב"דולר ארה ח"שניםוהנתונים מוצגים במילי

  3,181 3,1422,1012,484 ם במטבע מקורמצבת נכסי

ח"בשמצבת נכסים   3,1427,80512,303 11,848 35,098 

מסך הנכסים %  92235 34 100 

יבויות במטבעימצבת התח

  1,804 1,434 1,208 8,880 מקור

החלף מטבעות אעסק

)6,213( במטבע מקור  266 451 633  

מצבת התחייבויות במטבע

  2,437 1,885 1,474 2,667 מקור

ח"בשיבויותימצבת התח  

 26,556 9,077 9,336 5,476 2,667 בהתאמה לעסקאות החלף

ההתחייבויות %  102135 34 100 

כ הון עצמי במטבע"סה

 744 599 628 475 מקור

 

ח"בשכ הון עצמי "סה  4752,3292,967 2,771 8,542 

מסך ההון העצמי %  62735 32 100 

 

  

  

                                                
  .2012במרס  31על פי שערי חליפין ליום  1

  .כללי חשבונאות אלא בהתאם לשיעורי ההחזקה של החברה בכל אחת מהחברות המאוחדות באותו המועד הצגת מאזן החברה באיחוד יחסי אינה מבוצעת על פי 2



 

 ")החברה: "להלן( 2011מ לדוח התקופתי לשנת "גלוב בע-עדכון תיאור עסקי החברה של גזית

יובאו להלן פרטים בדבר , 1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' א39בהתאם לתקנה 

 2011חברה לשנת שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה מאז פרסום הדוח התקופתי של ה

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

  

 

  חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות – 3עדכון לסעיף 

  ).ח למניה"ש 0.40(ח "שמיליון  65.9חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום של , 2012באפריל  23ביום  . א

  .לדוחות הכספיים' ז4ראה באור  ,הדיווחרז על ידי החברה לאחר תאריך לפרטים בדבר דיבידנד שהוכ   . ב

  

  

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

 בחוזה הוהתקשרות, EQYמיליון דולר על ידי  200לפרטים בדבר קבלת הלוואה בלתי מובטחת בסך של   .א

  .לדוחות הכספיים' ה3ר ראה באו, ריבית הליבור שנושאת ההלוואה לקיבוע

  EQYמיליון מניות 4.1 -כלמכירת , LIHלציבור עבור  EQY לפרטים בדבר השלמת הצעה משנית של  .ב

 .לדוחות הכספיים' ז3ראה באור , LIHשהוחזקו על ידי 
  

  

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

 להמרה אגרות חוב. נ.מיליון דולר קנדי ע 75ות תשקיף מדף של לפרטים בדבר הנפקה לציבור בקנדה באמצע  .א

  'ו3ראה באור  4.95%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , FCRעל ידי  ,שאינן מובטחות בשעבוד ,)Hסדרה (

  .הכספייםלדוחות 

סדרה (חוב אגרות . נ.מיליון דולר קנדי ע 175של  ,הדיווחלאחר תאריך , בקנדה ציבורלפרטים בדבר הנפקה ל  .ב

N(, על ידי  ,אינן מובטחות בשעבודשFCR , לדוחות ' א4ראה באור , 4.50%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של

  .הכספיים

אגרות חוב . נ.מיליון דולר קנדי ע 52.5 -כשל , לאחר תאריך המאזן, לפרטים בדבר הנפקה לציבור בקנדה  .ג

' ב4ראה באור , 4.75%ות ריבית שנתית בשיעור של הנושא, FCRעל ידי , שאינן מובטחות בשעבוד, להמרה

  .לדוחות הכספיים

  

  פיתוח וניהול מרכזים מסחריים בצפון אירופה, רכישה –8 עדכון לסעיף

שאינן מובטחות , אגרות חוב. נ.מיליון אירו ע 150של  ,הדיווחלאחר תאריך , ציבור בפינלנדלפרטים בדבר הנפקה ל

  .לדוחות הכספיים' ד4אור ראה ב, 4.25%ית שנתית בשיעור של יבהנושאות ר ,CTYעל ידי  ,בשעבוד

  

  פיתוח וניהול מרכזים מסחריים במרכז ובמזרח אירופה, רכישה –9 עדכון לסעיף

  .לדוחות הכספיים' ח3ור אראה ב, על ידי החברה במהלך המסחר בבורסה ATRלפרטים בדבר רכישת מניות 
  

  

  

  



  

  ן"ול וביצוע של פרויקטים ותחום הנדלניה, פיתוח, ייזום –10 עדכון לסעיף

, על ידי קבוצת דורי, )'סדרה ו(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 62 - הנפקה באמצעות תשקיף מדף של כלפרטים בדבר 

  .לדוחות הכספיים' ד3ראה באור 

  GAA –11.5 עדכון לסעיף

על פיה הצעה ראשונית לא מחייבת , הדיווחלאחר תאריך , FCRיחד עם , GAA -לפרטים בדבר הגשת החברה ל

דולר קנדי לכל מניית  7.07 -בתמורה לכ, ידי החברהאשר אינן מוחזקות על   GAAכלל מניות תרכוש החברה את 

GAA  במזומן ובמניות בדרך של תשלוםFCR  וכןFCR  תרכוש את כלל מניותProMed CA  באמצעות הקצאת

  .לדוחות הכספיים' ה4ראה באור , FCRמניות 

  

  מימון –20 עדכון לסעיף

 130 - של כבהיקף , הדיווחלאחר תאריך , לפרטים בדבר הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים על ידי החברה  .א

 260 -הניתנים למימוש לעד כ) שאינם סחירים(מיליון כתבי אופציה  2.6 -יחד עם כ, )'סדרה י. (נ.ח ע"מיליון ש

 .לדוחות הכספיים' ג4אור בראה ) 'סדרה יא(אגרות חוב . נ.עח "מיליון ש

של דירוג , לכל סדרות אגרות החוב של החברה, על אישור מחדש Maalot S&Pהודיעה  2012במאי  15ביום   .ב

A+ ועדכנה את אופק הדירוג מחיובי ליציב . 



 להנחיית גילוי בנוגע לפעילות' גילוי בדבר נכסים מהותיים מאוד בהתאם לפרק ו
 להשקעה ן"נדל

  
G ONE 

ראשון לשנת רבעון  
2012 

 2011בדצמבר  31ליום 
ולשנה שנסתיימה באותו 

 תאריך
 282,000 282,000 )ח"אלפי ש(שווי הנכס 

 16,000 16,000 )ח"אלפי ש(זכויות בניה והתאמות נוספות 
NOI  20,125 5,017 )ח"אלפי ש(בתקופה 

 17,047 )86()ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 
 100% 98% וצע בתקופהשיעור תפוסה ממ

 7.1% 7.1% (%)שיעור תשואה 
 797 819)ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ
לשנה (ר בחוזים שנחתמו התקופה "דמי שכירות ממוצעים למ

 - - )ח"בש

  
G TWO  

רבעון ראשון לשנת  
2012 

 2011בדצמבר  31ליום 
ולשנה שנסתיימה באותו 

 תאריך
 258,900 258,900 )ח"אלפי ש(שווי הנכס 

 45,000 45,000 )ח"אלפי ש(עתודה קרקע וזכויות בנייה 
NOI  18,953  4,677 )ח"אלפי ש(בתקופה 

 24,649 )571()ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 
 100% 99% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 7.3% 7.2% (%)שיעור תשואה 
 841 859)ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ
לשנה (ר בחוזים שנחתמו התקופה "דמי שכירות ממוצעים למ

 - - )ח"בש

  
Gסינמה סיטי 

רבעון ראשון לשנת  
2012 

ולשנה  2011בדצמבר  31ליום 
 שנסתיימה באותו תאריך

 437,000 437,000 )ח"אלפי ש(שווי הנכס 
 - - )ח"אלפי ש(זכויות בניה והתאמות נוספות 

NOI  30,758 8,300 )ח"אלפי ש(בתקופה 
 49,317 )219()ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 

 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה
 7.0% 7.1% (%)שיעור תשואה 

 1,358 1,378)ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ
לשנה (ר בחוזים שנחתמו התקופה "דמי שכירות ממוצעים למ

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

  מבוא
  

על הכולל את הדוח , )הקבוצה - להלן (מ וחברות בנות שלה "סקרנו את המידע הכספי המצורף של גזית גלוב בע
הרווח , פסדואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח וה 2012במרס  31התמציתי המאוחד ליום המצב הכספי 

הדירקטוריון . יימה באותו תאריךותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתהשינויים בהון , הכולל
 -  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זווההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים 

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

  .בהתבסס על סקירתנוזו ביניים 
  

 - של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ המידע הכספי התמציתי לתקופת בינייםאת  סקרנולא 
מכלל ההכנסות  33%- והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2012במרס  31ליום ים המאוחדים מכלל הנכס 42%

של  לתקופת הביניים התמציתי המידע הכספי. לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך המאוחדות
ככל שהיא מתייחסת , אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו

  .מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים, למידע הכספי בגין אותן חברות

 
  

  היקף הסקירה
  

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

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

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
  .ל ביקורתאין אנו מחווים חוות דעת ש, בהתאם לכך. מזוהים בביקורת

  
  

  מסקנה
  

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

  
לא בא , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, בנוסף לאמור בפסקה הקודמת

אחר הוראות , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ
  .1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(של תקנות ניירות ערך ' הגילוי לפי פרק ד

  
  
  

 קסירראת גבאי קוסט פורר    ,אביב-תל
  רואי חשבון   2012,במאי22
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3  

  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

  
  

 במרס 31ליום  
  ליום

בדצמבר 31
 2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

     
       נכסים

       
        נכסים שוטפים

       
  1,961 1,356  1,349  מזומנים ושווי מזומנים

  807  205   513 לזמן קצרוהלוואות השקעות
  97  40   202 ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  67  56   36 ניירות ערך זמינים למכירה
  84  105   90 מכשירים פיננסיים נגזרים

  714  392   713  והכנסות לקבללקוחות
  331  345   316  חייבים ויתרות חובה

  1,128  473   1,120 ודירות למכירה מלאי בניינים
  18  37   20  מסים שוטפים לקבל

        
 4,359   3,009  5,207  
        

  714  830   1,040  נכסים מוחזקים למכירה
        
 5,399   3,839  5,921  
        

         נכסים לא שוטפים
        

  166  *)     79   177 השקעות בחברות כלולות
  408  *)    290   421 ויתרות חובההלוואות , השקעות אחרות

  314  202   305 ניירות ערך זמינים למכירה
  937  1,012   890 מכשירים פיננסיים נגזרים

  54,627  47,220   54,616  ן להשקעה"נדל
  3,219  3,148   3,854  ן להשקעה בפיתוח"נדל

  52  18   54  מלאי בלתי שוטף
  751  626   733  נטו, רכוש קבוע

  101  143   100 מוניטין
  69  13   55 נטו,נכסים בלתי מוחשיים אחרים

  167  83   194  מסים נדחים
        
 61,399   52,834  60,811  
        
 66,798   56,673  66,732  

 
  .סווג מחדש  *)
  
  
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

 במרס 31ליום  
  ליום

בדצמבר 31
 2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

      התחייבויות והון
      

        שוטפות התחייבויות
        

  497  189   366 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
  3,629  2,921   3,116 חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

  25  20   5 מכשירים פיננסיים נגזרים
  851  517   767  רותיםיספקים ונותני ש

  1,340  984   1,377  זכאים ויתרות זכות
  380  98   289 עבודות ומרוכשי דירותמקדמות ממזמיני 

  54  51   54  מסים שוטפים לשלם
  -  60   66  דיבידנד שהוכרז

        
 6,040   4,840  6,776  
        

  103  298   167 כסים מוחזקים למכירהנמיוחסות לההתחייבויות 
        
 6,207   5,138  6,879  

         לא שוטפותהתחייבויות 
        

  15,782  15,174   16,194  אגרות חוב
  1,121  753   1,381  אגרות חוב להמרה 

  19,899  16,737   19,616 למוסדות פיננסיים ולאחריםנושאות ריביתהתחייבויות 
  353  89   332 מכשירים פיננסיים נגזרים

  382  240   411 התחייבויות פיננסיות אחרות
  8  4   7 נטו,לעובדיםבשל הטבות התחייבויות 
  *)    2,584  *)    2,041   2,729   מסים נדחים

        
 40,670   35,038  40,129  

        המיוחס לבעלי מניות החברההון
        

  218  208   218  הון מניות
  3,787  3,481   3,787  פרמיה על מניות

  *)    3,903  *)    3,353   4,097  יתרת רווח
  )     *)728(  )   *)1,141(   )820( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  *)      150  *)      247   135  קרנות אחרות
 **)         -  )4(   **)        -  הלוואות לרכישת מניות

  )21(  )21(   )21(  מניות אוצר
        
 7,396   6,123    (*  7,309    (*  

 *)   12,415 *)   10,374   12,525 שאינן מקנות שליטהזכויות
        

 *)   19,724 *)   16,497   19,921  כ הון"סה
        
 66,798   56,673  66,732  
  
  .'ב2 באורראה , IAS 12-הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)*
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
  

        2012, במאי 22
  אגדי קוני  אהרון סופר חיים כצמן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
  ל "משנה למנכ  ל "מנכ  ר הדירקטוריון"יו

  ומנהל כספים ראשי
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  רווח והפסדמאוחדים על דוחות 

  

  שהסתיימוהחודשים  3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 
  ח"מליוני ש

 )למניה )הפסד( למעט נתוני רווח נקי(
   

  5,239   1,268   1,411  הכנסות מהשכרת מבנים
  1,257   177   488 קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים

        
  6,496   1,445   1,899  סך הכל הכנסות

        
  1,740   442   479 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

  1,199   165   467 קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים
        

  2,939   607   946  סך הכל עלות ההכנסות
        

  3,557   838   953  רווח גולמי
        

  1,803   69   321 נטו,ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"ערך נדלעליית
  )830(   )174(   )179(  הוצאות הנהלה וכלליות

  160   70   87  הכנסות אחרות
  )62(   )3(   )3(  הוצאות אחרות

  40   )6(   2 נטו,חברות כלולות)בהפסדי(חלק החברה ברווחי 
        

  4,668   794   1,181  רווח תפעולי
        

  )2,302(   )591(   )526(  הוצאות מימון
  79   53   52  הכנסות מימון

  )16(   )5(   )1( ירידת ערך השקעות פיננסיות
        

  2,429   251   706 מסים על ההכנסהרווח לפני
  *)    373   *)     55   137  מסים על ההכנסה

        
  *)  2,056   *)    196   569  רווח נקי

        
         :מיוחס ל

        
  *)    713   )    *)14(   260  בעלי מניות החברה

  *)  1,343   *)    210   309 זכויות שאינן מקנות שליטה
        
 569   196    (*   2,056  (*  
        

        )ח"בש(למניה המיוחס לבעלי מניות החברה) הפסד(נקירווח
        

  *)    4.59   )   *)0.09(   1.58  בסיסי ) הפסד(רווח נקי
        

  *)    4.24   )   *)0.09(   1.52  מדולל ) הפסד(רווח נקי

 
  .'ב2ראה באור , IAS 12-הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים



  מ"גלוב בע- גזית

6  

  הכוללמאוחדים על הרווח דוחות 

  
  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

   
  *)   2,056  *)    196  569  רווח נקי

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

       
  *)    1,145  *)    226  )225( מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץהתאמות הנובעות 

  12  -  3 מימוש התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  )139(  71  26 בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים
  )39(  )14(  1 בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים
  28  )1(  )3( בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע) הפסד(רווח

       
  *)   1,007  *)    282  )198( כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

       
  *)   3,063  *)    478  371  כ רווח כולל"סה

       
        :מיוחס ל

       
  *)    1,225  *)    182  179  *)*בעלי מניות החברה  

  *)    1,838  *)    296  192 זכויות שאינן מקנות שליטה
       
 371  478    (*  3,063    (*  

 
  :הכולל המיוחס לבעלי מניות החברה) הפסד(הרכב הרווח   *)*
  
       

  *)    713  )    *)14(  260  )הפסד(רווח נקי
  *)    573  *)    172  )94( פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של

  12  -  2 מימוש התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  )66(  35  12 בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים) הפסדים(רווחים
  )35(  )10(  2 בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים
  28  )1(  )3( הערכה מחדש של רכוש קבועבשל ) הפסד(רווח

       
 179  182    (*  1,225   (*  
  

 
  .'ב2ראה באור , IAS 12-הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)
  
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
  
  



  מ "גלוב בע- גזית

7  

  מאוחדים על השינויים בהון דוחות 

  
  
     הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

  
  הון
 מניות

  פרמיה
על מניות

  יתרת
  רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות
כספיים של 
 פעילויות חוץ

  קרנות
 אחרות

 הלוואות
  לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
 שאינן

מקנות 
  שליטה

  כ"סה
  הון

 בלתי מבוקר   
 ח"מליוני ש   
                

 *) 19,724 *) 12,415 *) 7,309  )21( *)*  - *)  150 *)) 728( *)3,903  3,787 218  )מבוקר(2012,בינואר1יתרה ליום 
                

  569  309 260  - - - - 260 - -   רווח נקי
  )198(  )117( )81(  - - 11 )92( - - -  כולל אחר)הפסד(רווח 

                
  371  192 179  - - 11 )92( 260 - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

  - -  -  - - *)*    - - *)*    - - -  מימוש קרן שערוך רכוש קבוע
  14 13  1  - - 1 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות

  )66( - )66(  - - - - )66( - -  דיבידנד שהוכרז
  131  123  8  - - 8 - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )15( 20 )35(  - - )35( - - - -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
  )1( )1(  -  - - - - - - -  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות שאוחדו לראשונה

  )4( )4(  -  - - - - - - -  מאוחדתהמרת אגרות חוב להמרה בחברה
  )233(  )233(  -  - - - - - - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

                
  19,921  12,525 7,396  )21( *)*  - 135 )820( 4,097  3,787 218  2012,במרס31יתרה ליום 

  

  .'ב2ראה באור , IAS 12-הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)*
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  מ "גלוב בע- גזית

8  

  מאוחדים על השינויים בהון דוחות 

  
  
     מיוחס לבעלי מניות החברההון ה  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
על מניות

  יתרת
 רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות
של כספיים 

 פעילויות חוץ
  קרנות
 אחרות

הלוואות
לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  כ "סה
  הון

 בלתי מבוקר   
 ח"מליוני ש   
                

 *) 15,324  *) 9,333 *)5,991  )21( )4( *)  220 *) )1,313(*) 3,427  3,474 208  )מבוקר(2011,בינואר1יתרה ליום 
                

 *)    196  *)   210 )    *)14(  - - - - *))   14( - -  )הפסד(רווח נקי 
 *)    282  *)    86 *)  196  - - 24 *)   172 - - -  כולל אחר רווח

                
 *)    478  *)  296 *) 182  - - 24    172 )14( - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

  2 -  2  - - )5( - -  7 *)*  -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה
  - -   -  - *)*  - - - *)*   - - -  שערוך הלוואות לרכישת מניות

מימוש קרן שערוך רכוש קבוע וקרן שערוך השקעה 
  - -   -  -   - *)*   - - )**   - - -  שאוחדה לראשונה

  13 11  2  - - 2 -   - - -  עלות תשלום מבוסס מניות
  )60( - )60(  - - - - )60( - -  דיבידנד שהוכרז

  266  250 16  - - 16 - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  742  742  -  - - - - - - -  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שאוחדה לראשונה

  )131(  )121( )10(  - - )   *)10( - - - -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
אגרות חוב להמרה בחברות  המרה ורכישה חוזרת של

  )1( )1(  -  - - - - - - -  מוחזקות
  )136(  )136(  -  - - - - - - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

                
*)  16,497 *)  10,374 *) 6123  )21( )4( *)  247 *)) 1,141(*) 3,353  3,481 208  2011,מרסב31יתרה ליום 

  

  .'ב2ראה באור , IAS 12-הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)*
  

  .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  



  מ "גלוב בע- גזית

9  

  מאוחדים על השינויים בהון דוחות 

  
  
     הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

  
  הון
 מניות

  פרמיה
על מניות

  יתרת
  רווח

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות
כספיים של 
 פעילויות חוץ

  קרנות
 אחרות

 הלוואות
  לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  כ"סה
  הון

 מבוקר   
 ח"מליוני ש   
                

*)  15,324  *)  9,333 *) 5,991  )21( )4( *)  220 *) )1,313(*) 3,427  3,474 208  2011,בינואר1יתרה ליום 
                

 *)   2,056  *)  1,343 *)   713  - - - - *)   713 - -   רווח נקי
 *)   1,007  *)    495 *)   512  - - )73( *)   585 - - -  כולל אחר)הפסד(רווח 

                
 *)   3,063  *)  1,838 *) 1,225  - - )73( 585 713 - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

  313 - 313  - - - - -  303 10  הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
  2 -  2  - - )8( - -  10 *)* -  מימוש ופקיעת כתבי אופציה למניות החברה

  - -  -  - )**  - - - )**  - -  -  שערוך הלוואות לרכישת מניות
  4 -  4  - 4 - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות
  64 - 64  - - 64 - - - -  נטו,ויתור שכר על ידי בעל שליטה

מימוש קרן שערוך רכוש קבוע וקרן שערוך השקעה
  - -  -  - - )4( - 4 - -  שאוחדה לראשונה

  59 52  7  - - 7 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות
  )241( - )241(  - - - - )241( - -  דיבידנד שהוכרז

  1,185  1,197 )12(  - - )12( - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )407(  )363( )44(  - - *))  44( - - - -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

  901  901  -  - - - - - - -  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות שאוחדו לראשונה
המרה ורכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה בחברות

  2 2  -  - - - - - - -  מוחזקות
  )545(  )545(  -  - - - - - - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

                
*)  19,724 *)  12,415 *) 7,309  )21( )** - *)   150 *))  728(*) 3,903  3,787 218  2011,בדצמבר31יתרה ליום 

  
  .'ב2ראה באור , IAS 12-הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)*
  

  .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  



  מ"גלוב בע- גזית

10  

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

       פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
       

  *)   2,056   *)   196   569  רווח נקי
         

         :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
         
         :תאמות לסעיפי רווח והפסדה
         

  2,223   538   474  נטו, הוצאות מימון
  )40(   6   )2( נטו,חברות כלולות)ברווחי(חלק החברה בהפסדי 

, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עלייה בשווי ההוגן של נדל
  )1,803(   )69(   )321( נטו

כולל ירידת (פחת והפחתות רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים 
  80   11   10  )ערך מוניטין

  *)     373   *)    55   137  מסים על הכנסה
  16   5   1 ירידת ערך נכסים פיננסיים
  5   -   -  ירידת ערך נכסים אחרים

  19   )1(   3  נטו, הון) רווח(הפסד
  4   -   )2( נטו,הטבות לעובדיםבהתחייבות בשל שינוי

  )29(   )30(   )4( נטו,חברות מוחזקותומימושרווח מירידה בשיעור החזקה
  )102(   -   )82( במחיר הזדמנותימרכישה רווח

  59   13   14 עלות תשלום מבוסס מניות
  105   -   - הוצאות שכר שנזקפו כנגד קרן הון

         
 228   528   910  
         

         :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
         

  )239(   )71(   )61( חייבים ויתרות חובהבלקוחות והכנסות לקבל ובעלייה
עלייה במלאי בניינים וקרקעות בניכוי מקדמות מרוכשי דירות 

  )54(   )17(   )14(  נטו, וממזמיני עבודות
  42   112   )85( בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה
  15   4   4 נטו,בפקדונות משוכריםעלייה

         
 )156(   28   )236(  
         

דיבידנדים , לפני ריבית נטו שנבעו מפעילות שוטפת מזומנים
  2,730   752   641  ומסים

         
         :עבורהתקופההתקבלו במשךששולמו ומזומנים

         
  )1,594(   )435(   )501(  ריבית ששולמה

  31   10   14  ריבית שהתקבלה
  1   1   2  דיבידנד שהתקבל
  )15(   )13(   )10(  מסים ששולמו

  37   27   -  מסים שהתקבלו
         
 )495(   )410(   )1,540(  
         

  1,190   342   146 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 
  .'ב2ראה באור , IAS 12-הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים



  מ"גלוב בע- גזית

11  

  תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים על 

  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום

לשנה 
שהסתיימה

  ביום 
בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש 

       פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
       

  92  92   - )א(השקעה בחברות שאוחדו לראשונה
  )8(  -   - )ב(שאוחדה באיחוד יחסיאיחוד מלא לראשונה של חברה

  )87(  -   )99( )ג(עלייה בשיעור החזקה בחברה מאוחדת באיחוד יחסי
  ומאוחדותת ומאוחד ותתמורה ממימוש השקעה בחבר

  11  11   )12(  )ד(באיחוד יחסי  
  )54(  -   )19( בחברות מוחזקותהשקעה
  )7,308(  )1,214(   )1,150( ן להשקעה"הקמה ופיתוח של נדל,רכישה

  )36(  )4(   -  השקעות ברכוש קבוע
  3,186  26   383 ן בפיתוח"ן להשקעה ונדל"תמורה ממימוש נדל

  13  13   - רכוש קבועתמורה ממימוש 
  )234(  )21(   )115(  מתן הלוואות לזמן ארוך

  20  18   - פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך
  80  51   281  נטו, השקעות לזמן קצר

  )1,029(  )21(   )211( השקעה בנכסים פיננסיים 
  506  -   174 נכסים פיננסייםתמורה ממכירת 

        
  )4,848(  )1,049(   )768( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

        
        תזרימי מזומנים מפעילות מימון

        
  313  -   - בניכוי הוצאות הנפקה הנפקת מניות

  4  -   - פרעון הלוואות שניתנו לרכישת מניות החברה
  2  2   - החברהמימוש כתבי אופציה למניות

  714  37   58 נטו,ת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההנפק
  )410(  )132(   )15( רכישת מניות של חברות מאוחדות

  )298(  )57(   - לבעלי מניות החברה דיבידנד ששולם
  )567(  )117(   )125( לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה דיבידנד ששולם

  6,949  719   1,715 קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )5,544(  )990(   )1,151( פרעון הלוואות לזמן ארוך

  1,805  807   )741( נטו,קווי אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך) פרעון(משיכת
  )1,058(  )457(   )347( של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה פדיון מוקדםפרעון ו

  186  )35(   )131( נטו,אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
  2,247  955   736 נטו,ואגרות חוב להמרה הנפקת אגרות חוב

        
  4,343  732   )1( מימון)ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות

        
  )45(  10   11 ושווי מזומניםת מזומניםותרגום בגין יתרהפרשי

        
  640  35   )612( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה

        
  1,321  1,321   1,961 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

        
  1,961  1,356   1,349 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף

  
  
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"מליוני ש  
        
       לראשונהשאוחדו ותבחברהשקעה  )א(
        
       ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
        
  )14(  )14(  -  נכסים שוטפים 
  )465(  )465(  - נכסים מוחזקים למכירה 
  311  311  - התחייבויות שוטפות 
        
  -  )168(  )168(  
        
  )1,791(  )1,791(  - בלתי שוטפים אחריםן להשקעה ונכסים"נדל 
  1,066  1,066  - לא שוטפותהתחייבויות  
  742  742  - זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות שאוחדו לראשונה 
  EQY -  265  265-הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ב 
  )22(  )22(  - מוניטין שנוצר ברכישה 
        
  92  92  - גידול ביתרת המזומנים ושווי מזומנים 
        
       איחוד מלא לראשונה של חברה שאוחדה באיחוד יחסי )ב(
        
       ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  )747(  -  -  נכסים שוטפים 
  576  -  - התחייבויות שוטפות 
        
  -  -  )171(  
        
  )188(  -  -  נכסים לא שוטפים 
  186  -  - התחייבויות לא שוטפות 
  158  -  - זכויות שאינן מקנות שליטה 
  12  -  - מימוש קרן הפרשי תרגום 
  )31(  -  - הפסד משערוך השקעה הקודמת 
  26  -  - רכישה במחיר הזדמנותימרווח  
        
  )8(  -  - ושווי מזומניםקיטון ביתרת המזומנים 
  
  
  
  
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  
  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"מליוני ש  
        
       עלייה בשיעור החזקה בחברה מאוחדת באיחוד יחסי )ג(
        
       ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  )15(  -  )4(  נכסים שוטפים 
  11  -  8 התחייבויות שוטפות 
        
  4  -  )4(  
        
  )206(  -  )246(  נכסים לא שוטפים 
  46  -  62 התחייבויות לא שוטפות 
  1  -  )1( זכויות שאינן מקנות שליטה 
  76  -  82 רכישה במחיר הזדמנותירווח מ 
        
  )87(  -  )99( קיטון ביתרת המזומנים ושווי מזומנים 
        
        
ומאוחדות באיחודת ומאוחד ותתמורה ממימוש השקעה בחבר  )ד(

        יחסי
         
  )3(  )3(  )16( )למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  )9(  )9(  - השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 
  -  -  8  רכוש קבוע 
  *)   -  *)   -  - כתבי אופציה למניות בחברה מאוחדת באיחוד יחסי 
  )7(  )7(  - תקבולים על חשבון מניות בחברה מאוחדת 
  30  30  4 ממימוש השקעהרווח  
        
  )4(  11  11  
  -  -  )8( חייבים בגין מימוש השקעה 
         
  11  11  )12( ביתרת המזומנים ושווי מזומנים) קיטון(גידול  
        
       פעולות מהותיות שלא במזומן )ה(
        
  206  *)   -  73 מאוחדתהמרת אגרות חוב במניות חברה 
        

רכישת מניות חברות מאוחדות כנגד הנפקת מניות בחברות   
  265  265  -  מאוחדות

        
  -  60  66 דיבידנד לשלם בחברה 
        

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

 .מאוחדיםביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
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  כללי  -: 1באור 

  
 שלושה שלה ולתקופ 2012 ,במרס 31 ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות  .א

 בדוחות לעיין יש ).מאוחדים ביניים כספיים דוחות - להלן( תאריך באותוה שהסתיימ חודשים
 ולשנה 2011 ,בדצמבר 31 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות בהקשר אלה

  ).השנתיים הכספיים הדוחות - להלן( אליהם נלוו אשר ולבאורים תאריך באותו שהסתיימה
  
גרעון בהון החוזר ) הקבוצה - להלן (לחברה במאוחד ) תאריך הדיווח - להלן ( 2012, במרס 31ליום   .ב

 6.1- אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך כולל של כ לקבוצה קווי. ח"מליון ש 808- בסך של כ
לאחר תאריך הדיווח גייסו חברות הקבוצה , בנוסף. ח הניתנים לניצול בשנה הקרובה"מיליארד ש

ן להשקעה "ונדלן להשקעה "לתאריך הדיווח לקבוצה נדל, כמו כן. 4ראה באור , חוב ארוך טווח
 35.4- בשווי הוגן של כ המאוחדים ביניים םבדוחות הכספיי יםהמוצג יםמשועבד םשאינבפיתוח 

 חיובי מפעילות מזומנים תזרים ל בתוספת"עה כי המקורות הניהנהלת החברה בד. ח"מיליארד ש
  .יאפשרו לכל אחת מחברות הקבוצה לעמוד בפרעון התחייבויותיהן לזמן קצר, שוטפת

  
  

  החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  
  מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת  .א

  
 לעריכת מקובלים חשבונאיים לכללים בהתאם ערוכים מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות
 כספי דיווח" ,34 בינלאומי חשבונאות בתקן שנקבעו כפי ביניים לתקופות כספיים דוחות

 דוחות( ערך ניירות תקנות של 'ד פרק לפי הגילוי להוראות בהתאם וכן ,"ביניים לתקופות
  .1970-ל"התש ,)ומידיים תקופתיים

  
 ביניים הכספיים הדוחות בעריכת יושמו אשר החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי

  :להלן האמור למעט ,השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת יושמו אשר לאלה עקביים מאוחדים
  
  חדשים IFRS תקני של לראשונה יישום  .ב
  

IAS 12  - מסים על ההכנסה  
  

ועל  ההוגן השווישנמדד לפי מודל  להשקעהן "נדל על חל) התיקון -להלן ( IAS 12-ל התיקון
למדוד את  שיש קובעהתיקון  .IAS 16פי -נכסים הנמדדים לפי מודל הערכה מחדש על

 נכס של בספרים שהערך ההנחה על בהתבסס כאמור נכסים בגיןהתחייבות המס הנדחה /נכס
ן "הנדל אם, עם זאת). שימוש באמצעותולא ( מימוש באמצעות במלואו ייושב הבסיס

 את להשיב במטרה, בהתאם למודל העסקי של החברה, ומוחזק הפחתה בר הוא להשקעה
ולא בדרך של  שימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות ההטבות) substantially all( מרבית
לגבי האופן בו צפוי הישוב  IAS 12של " הרגילות" ההוראות את ליישםנדרשת החברה , מכירה

  .של הנכס
  

, הוגן בשווי שנמדד להשקעהן "נדל של במקרה, הדורשות SIC 21מבטל את הוראות  התיקון
  .את המס הנדחה למדודבין רכיב הקרקע לבין רכיב המבנה על מנת  לפצל

  
, בינואר 1 ביום המתחילות שנתיותיושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות מ התיקון

2012 .  
  



  מ"גלוב בע- גזית
  ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

  15

  
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  :להלן השפעת התיקון על הדוחות הכספיים המאוחדים
  

  - בדוחות על המצב הכספי
  
  2011בדצמבר  31ליום   

   
כפי שדווח 
   בעבר

התאמה 
   למפרע

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  ח"מליוני ש   
           

  2,584  )340(  2,924  נדחיםלמסיםעתודה 
         

  3,903  166  3,737  יתרת רווח
         

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
  )728(  6  )734(  של פעילויות חוץ  
         

  150  1  149  קרנות אחרות
         
  7,309  173  7,136  כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה"סה
         

  12,415  167  12,248  זכויות שאינן מקנות שליטה
         
  19,724  340  19,384  כ הון"סה

 
  
  2011 במרס 31ליום   

   
כפי שדווח 
   בעבר

התאמה 
   למפרע

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  ח"מליוני ש   
           

  2,041  )164(  2,205  נדחיםעתודה למסים
         

  3,353  82  3,271  יתרת רווח
         

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
  )1,141(  )1(  )1,140(  של פעילויות חוץ  
         

  247  )1(  248  קרנות אחרות
         
  6,123  80  6,043  כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה"סה
         

  10,374  84  10,290  זכויות שאינן מקנות שליטה
         
  16,497  164  16,333  הוןכ "סה
  



  מ"גלוב בע- גזית
  ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

  16

  
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  2011 בינואר 1ליום   

   
כפי שדווח 
   בעבר

התאמה 
   למפרע

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  ח"מליוני ש   
           

  3,427  79  3,348  יתרת רווח
         

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
  )1,313(  )1(  )1,312(  פעילויות חוץשל   
         

  220  )2(  222  קרנות אחרות
         
  5,991  76  5,915  כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה"סה
         

  9,333  79  9,254  זכויות שאינן מקנות שליטה
         
  15,324  155  15,169  כ הון"סה
  

  - בדוחות על הרווח הכולל
  

   
  יוםשנה שהסתיימה בל

  2011בדצמבר 31

   
כפי שדווח 
   בעבר

התאמה 
   למפרע

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  )למעט נתונים למניה(ח"שמליוני    
           

  373  )172(  545  מסים על הכנסה
         

  2,056  172  1,884  רווח נקי
         

  713  87  626  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
         

  רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן 
  1,343  85  1,258  מקנות שליטה  
         

  רווח נקי בסיסי למניה המיוחס לבעלי 
  4.59  0.54  4.05  )ח"ש(מניות החברה  
         

  רווח נקי מדולל למניה המיוחס לבעלי 
  4.24  0.49  3.75  )ח"ש(מניות החברה  
         

  3,063  182  2,881  כוללרווח 
         

  1,225  94  1,131  רווח כולל המיוחס לבעלי מניות החברה
         

  רווח כולל המיוחס לבעלי זכויות שאינן 
  1,838  88  1,750  מקנות שליטה  
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

   
  חודשים שהסתיימו ביום 3-ל

  2011 במרס31

   
כפי שדווח 
   בעבר

התאמה 
   למפרע

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  )למעט נתונים למניה(ח"שמליוני    
           

  55  )7(  62  מסים על הכנסה
         

  196  7  189  רווח נקי
         

  )14(  3  )17(  הפסד המיוחס לבעלי מניות החברה
         

  רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן 
  210  4  206  מקנות שליטה  
         

 הפסד בסיסי ומדולל למניה המיוחס לבעלי 
  )0.09(  0.02  )0.11(  )ח"ש(מניות החברה  
         

  478  8  470  רווח כולל
         

  182  3  179  רווח כולל המיוחס לבעלי מניות החברה
         

  רווח כולל המיוחס לבעלי זכויות שאינן 
  296  5  291  מקנות שליטה  
  

  יישומם שלפני בתקופה חדשים IFRS לתקני גילוי  .ג
  

IFRS 10 - מאוחדים כספיים דוחות  
  

10 IFRS ) 27את  חליףמ) 10תקן  -להלן IAS  בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים
) structured entities( מובנותאת הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות  כוללוכן , מאוחדים

  .ישויות למטרות מיוחדות  - איחוד SIC 12 -שטופלו בעבר ב
  

של שליטה לצורך  קיומהמשנה את ההגדרה של  אך, נהלי האיחודב שינויים כוללאינו  10תקן 
על מנת שתתקיים שליטה נדרש קיומם  10על פי תקן . איחוד וכולל מודל יחיד לצורכי איחוד

. מהחברה המושקעת) variable returns(שתנות מ לתשואות זכות או וחשיפה) power( כוחשל 
 שלהרלוונטיות לכוון את הפעילויות  מתקיים כאשר למשקיע יש את הזכות והיכולת כוח

  .על התשואה של המשקיע משמעותי באופן משפיעותאשר , המושקעת החברה
  

בחינת קיומה של שליטה יש להביא בחשבון זכויות הצבעה  בעתקובע כי  10 תקן
למשקיע חייבת להיות היכולת המעשית לממש את , כלומר. פוטנציאליות רק אם הן ממשיות

  .זכויות ההצבעה
  

 ההצבעה מזכויות 50% - מ פחות מחזיק אם גם שישלוט יכול משקיע כי קובע 10 תקן, בנוסף
הינתן שזכויות ההצבעה מקנות למשקיע יכולת חד ב ,)אפקטיביתשליטה ( המוחזקת בחברה

  .צדדית לכוון את הפעילויות הרלוונטיות
  

 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 10 תקן
 .2012באימוץ מוקדם במהלך שנת  10החברה שוקלת ליישם את תקן . לאחריו או 2013

צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של  לא 10לתקן , להערכה החברה
   .החברה



  מ"גלוב בע- גזית
  ביניים מאוחדים לדוחות הכספייםבאורים 

  18

  
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

IFRS 11 - משותפים הסדרים  
  

11 IFRS ) את  מחליף) 11תקן  -להלןIAS 31 בעסקאות בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר 
על ידי ישויות  ותבדבר פרשנות לטיפול החשבונאי בהשקעות לא כספי SIC 13 ואת משותפות

  . בשליטה משותפת
  

 קיימתהסדרים משותפים כהסדרים חוזיים שלפיהם לשני צדדים או יותר  מגדיר 11 תקן
  . משותפת שליטה

  
  :סוגים לשני המשותפים ההסדרים את מחלק 11תקן 

 
שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על , )joint ventures( משותפות עסקאות -

 משותפות עסקאות כי דורש 11 תקן. הזכויות בנכסים נטו של העסקה המשותפת
 . המאזני השווי שיטתרק לפי  יטופלו

 
שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על , )joint operations( משותפות פעילויות -

ות משותפת בגין ההתחייבויות של הזכויות בנכסים של הפעילות המשותפת ומחויב
, בהתחייבויות, בנכסים תכיר המחזיקה החברה כי דורש 11 תקן. הפעילות המשותפת

 כפי זו בפעילות היחסי חלקה פי על המשותפת הפעילות של ובהוצאות בהכנסות
 .היום הקיים החשבונאי לטיפול בדומה, המשותף בהסדר שנקבע

  
 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 11 תקן

  .לאחריו או ,2013
  

בשל , להערכת החברה. 2012באימוץ מוקדם במהלך שנת  11החברה שוקלת ליישם את תקן 
 Atrium European  Real Estate Limited, Royalמספר עסקאות משותפות ובראשן , 11אימוץ תקן 

Senior Care LLC ו- Ronson  בשיטת השווי המאזני חלף בדוחות הכספיים ייכללו מקבוצת דורי
  .איחודם באיחוד יחסי

  
  

  הדיווח בתקופת מהותיים רועיםיא  - :3 באור
  
 .נ.ע )ח"מליון ש 72- כ( מליון דולר קנדי 19.3את יתרת  FCRפדתה  2012, בפברואר 15ביום   .א

באמצעות , בתמורה לערכן הנקוב בתוספת ריבית שנצברה) B-ו Aסדרות (אגרות חוב להמרה 
לפדות את אגרות החוב  FCRזאת בהתאם לזכותה של , FCRמליון מניות  1.1-הנפקת כ

 FCRמהממוצע המשוקלל של מחיר מניות  97%לפי מחיר המרה של , האמורות במניות
  .2012, בפברואר 8ימי המסחר שהסתיימה ביום  20בתקופה של 

  
בדרך של הנפקת , מליון מניות רגילות 20.2-הנפיקה קבוצת דורי כ 2012, בינואר 12 ביום  .ב

 27.3- כשל בתמורה מיידית ברוטו בסך  2011, בדצמבר 25פי דוח הצעת מדף מיום -זכויות על
. מליון מניות של קבוצת דורי 15.0-רכשה גזית פיתוח כ, במסגרת ההנפקה. ח"מליון ש

  .73.9%- ור ההחזקה של גזית פיתוח בקבוצת דורי לכעלה שיע, כתוצאה מההנפקה
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  )המשך( הדיווח בתקופת מהותיים רועיםיא  - :3 באור
  

מליון  185-של כ, השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2012, בינואר 22ביום   .ג
תבי מליון כ 1.85- יחד עם כ, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, )'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"ש

, )א"סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 222-הניתנים למימוש לעד כ) שאינם סחירים(אופציה 
  .ח"מליון ש 226 -בתמורה מיידית כוללת של כ

  
") יום הפקיעה(" 2012בפברואר  29עד ליום , כל אחד מכתבי האופציה היה ניתן למימוש

אגרות . נ.ח ע"ש 120לכל ) המחירים לצרכןצמוד לעלייה במדד (ח "ש 121.8במחיר מימוש של 
. נ.ח ע"מליון ש 221- כמליון כתבי אופציה מומשו ל 1.84 - כ עד ליום הפקיעה). א"סדרה י(חוב 

  .ח"מליון ש 224- בתמורה לכ) א"סדרה י(אגרות חוב 
  
אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 62-השלימה קבוצת דורי הנפקה של כ 2012, בינואר 30ביום   .ד

  .ח"מליון ש 71-בתמורה לכ, בדרך של הרחבת סדרה באמצעות תשקיף מדף, )'ו סדרה(
  
 מליון דולר 200קבלת הלוואה בלתי מובטחת בסך של  EQYהשלימה  2012, בפברואר 13ביום   .ה

. מליון דולר 250-וניתנת להגדלה ל 2019העומדת לפרעון בחודש פברואר , )ח"מליון ש 743- כ(
בכפוף , 1.9%תית בשיעור של הליבור האמריקאי בתוספת ההלוואה נושאת ריבית שנ

בחוזה להחלפת  EQYבנוסף התקשרה . EQYלהתאמות בגין שינויים בדירוגי האשראי של 
 3.46%לשיעור ריבית אפקטיבי של , ריבית הליבור שנושאת ההלוואה לקיבוע) IRS(ריבית 
  .EQYבהתאם לדירוג האשראי הנוכחי של , לשנה

  
 279- כ( קנדי דולר מליון 75ה לציבור בקנדה של הנפק FCR השלימה 2012, ברוארבפ 16ביום   .ו

באמצעות תשקיף  ,בשעבוד מובטחות אינן אשר )H סדרה( להמרה חוב אגרות .נ.ע) ח"מליון ש
 בשני המשולמת 4.95% של בשיעור שנתית ריבית נושאותאגרות החוב להמרה . מדף

 במחיר FCR במניות להמרה ניתנות ,2012 ,בספטמבר 30 מיום החל שנתיים חצי תשלומים
 31 ביום לפרעון ועומדות למסחר רישומן ממועד החל יום בכל למניה קנדי דולר 23.75 של

 בגין והריבית הקרן את לפרוע זכות קיימת FCR-ל ,החוב אגרות לתנאי בהתאם .2017, במרס
 המניה ממחיר 97% המשקף במחיר FCR של רגילות מניות הנפקת באמצעות החוב אגרות

  .הפרעון למועד שקדמו המסחר ימי 20 במהלך המשוקלל הממוצע
  

מליון  4.1-כ למכירת LIHעבור הצעה משנית לציבור  EQYהשלימה  2012, במרס 9ביום   .ז
, )ח"מליון ש 292- כ(מליון דולר  76.4-בתמורה ברוטו של כ, LIHידי -שהוחזקו על EQYמניות 

  .LIH-לאשר הועברה במלואה 
  

 ATRמליון מניות  6.7-כהדיווח רכשה חברה בת בבעלות מלאה של החברה  במהלך תקופת  .ח
כתוצאה מהרכישות עלה ). ח"מליון ש 119- כ(מליון יורו  24.0 - לכבמסחר בבורסה בתמורה 
 מרכישה במחיר הזדמנותיברווח  הכירהוהחברה  33.4%- לכ ATR-שיעור החזקת החברה ב

לאחר תאריך הדיווח  .המוצג בהכנסות אחרות, )ח"מליון ש 82- כ(מליון אירו  16.7-בסך של כ
  .ATRמליון מניות נוספות של  1.2השלימה החברה הבת רכישת 
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  הדיווח תאריך לאחר אירועים  - :4 באור
  
 652- כ( מליון דולר קנדי 175הנפקה לציבור בקנדה של  FCRהשלימה  2012, באפריל 4ביום   .א

אגרות . באמצעות תשקיף מדף, אשר אינן משועבדות) Nסדרה (אגרות חוב . נ.ע )ח"מליון ש
ועומדות לפרעון בתשלום אחד בחודש מרס  4.5%החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 

2021 .  
  
 196-כ(מליון דולר קנדי  52.5הנפקה לציבור בקנדה של  FCR שלימהה 2012 ,מאיב 22יום ב  .ב

באמצעות תשקיף , אשר אינן מובטחות בשעבוד )Iסדרה ( חוב להמרה אגרות. נ.ע) ח"מליון ש
המשולמת בשני  4.75%אגרות החוב להמרה נושאות ריבית שנתית בשיעור של . מדף

במחיר  FCRניתנות להמרה במניות , 2012, בספטמבר 30תשלומים חצי שנתיים החל מיום 
בכל יום החל ממועד רישומן ) בהתאם למועד ההמרה(דולר קנדי למניה  26.75-27.75של 

 . 2019, ביולי 31למסחר ועומדות לפרעון ביום 
  
ח "מליון ש 130של , השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2012, במאי 7ביום   .ג

מליון כתבי אופציה  2.6יחד עם , בדרך של הרחבת סדרה סחירה, )'סדרה י(אגרות חוב . נ.ע
בתמורה , )א"סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 260ימוש לעד הניתנים למ) שאינם סחירים(

  .ח"מליון ש 175-מיידית כוללת של כ
  

 2012ביוני  14עד ליום , )א"סדרה י(אגרות חוב  100-כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש ל
למועד ). א"סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 1לכל ) שאינו צמוד(ח "ש 1.042במחיר מימוש של 

  .כתבי אופציהלא מומשו  ישור הדוחות הכספייםא
  
אגרות חוב אשר אינן . נ.ע) ח"מליון ש 743-כ(מליון אירו  CTY 150הנפיקה  2012בחודש מאי   .ד

ועומדות  4.25%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של . מובטחות בשעבוד
  .2017לפרעון בחודש מאי 

  
הצעת ("הצעה ראשונית לא מחייבת , FCRיחד עם , GAA-החברה להגישה  2012, במאי 4ביום   .ה

מהון   26.9%-המהוות כ, ידה-אשר אינן מוחזקות על GAAלרכוש את כלל מניות ") הרכש
בדרך של תשלום במזומן  GAAדולר קנדי לכל מניית  7.07-בתמורה לכ, GAAהמניות של 

 .ProMed Properties (CA) Inc של את מלוא הון המניות GAA-תרכוש מ FCR .FCRובמניות 

")ProMed CA(" , חברה פרטית בבעלותה המלאה שלGAA  אשר בבעלותה מבני משרדים
בקשר עם נכסיה  GAAוכן תיקח על עצמה את התחייבויותיה של , רפואיים ונכסים מסחריים

. FCRיבוצע באמצעות הקצאת מניות  ProMed CA רכישת התשלום בגין. ProMed CAשל 
כמו גם , GAAהצעת הרכש כפופה לאישור בית המשפט בקנדה ואסיפת בעלי המניות של 

העסקה כפופה  .השלמת ההסכמים ולתנאים מתלים מקובלים אחרים, לבדיקת נאותות
השלמת העסקה צפויה להתקיים בחודש יולי . לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

2012.  
  
את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של  S&P Maalotאשררה  2012, במאי 15ביום   .ו

  .ועדכנה את אופק הדירוג ליציב ilA +החברה שבמחזור ברמת 
  
 66- סך כולל של כ(ח למניה "ש 0.40הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2012, במאי 22 ביום  .ז

  .2012, ביוני 18 לבעלי המניות של החברה ביום 2012, ביולי 3ביום לתשלום ) ח"מליון ש
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  פעילות מגזרי  - :5 באור

  

מרכזים 
מסחריים
ב"בארה

מרכזים 
מסחריים
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים
בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים
במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות
 כ"סהלמאוחד

  בלתי מבוקר  
  ח"מליוני ש  

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה

   2012,במרס 31ביום 

  

        
               

  1,899  6  177  488  111 286 524 307הכנסות המגזר
             

  1,181  409  100  *)  -  62 160 305 145 רווח מגזרי
             

  )475(           נטו,הוצאות מימון
              

רווח לפני מסים על
  706            ההכנסה

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

  

  

מרכזים 
מסחריים
ב"בארה

מרכזים 
מסחריים
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים
בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים
במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות
 כ"סהלמאוחד

  בלתי מבוקר  
  ח"מליוני ש  

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה

   2011,במרס 31ביום 

  

        
               

  1,445  3  138  177  89 256 473 309הכנסות המגזר
             

  794  29  74  44  37 133 279 198 רווח מגזרי
             

  )543(           נטו,הוצאות מימון
              

רווח לפני מסים על
  251            ההכנסה

  
  

  

מרכזים 
מסחריים
ב"בארה

מרכזים 
מסחריים
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים
בצפון 
אירופה

מרכזים 
מסחריים
במרכז 
ומזרח 
 אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
קבלניות

מגזרים 
אחרים

התאמות
 כ"סהלמאוחד

  מבוקר  
  ח"מליוני ש  

לשנה שהסתיימה
, בדצמבר 31ביום 
2011    

  

        
               

  6,496  222  620 1,258  364 1,081 1,906 1,045הכנסות המגזר
             

  4,668  1,992  334  66  216 584 1,141 335 רווח מגזרי
             

  )2,239(           נטו,הוצאות מימון
              

רווח לפני מסים על
  2,429            ההכנסה
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  )המשך( פעילות מגזרי  - :5 באור
  

  המגזר נכסי
  

  

 מרכזים
מסחריים
 ב"בארה

 מרכזים
מסחריים
 בקנדה

 מרכזים
מסחריים
 בצפון
 אירופה

 מרכזים
מסחריים
 במרכז
 ומזרח
 אירופה

 יזום
 וביצוע
 עבודות
קבלניות

 מגזרים
 אחרים

התאמות
  כ"סהלמאוחד

  מבוקר בלתי  
  ח"ש מליוני  
              
  66,798  5,446  7,704  1,934  4,651 12,736 22,948 11,379  2012, במרס 31
              
  56,673  5,066  6,486  766  3,573 11,943 18,153 10,686  2011, במרס 31
              
 2011 ,בדצמבר 31
  66,732  6,191  7,795  1,883  4,353 12,698 22,650 11,162 )מבוקר(

  
  
  
  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  
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  המיוחסים לחברה

  
  2012 ,במרס 31ליום 

  
  
  

  בלתי מבוקרים
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  לכבוד
  מ"גזית גלוב בע חברת של המניות בעלי

  אביב- תל, 1דרך השלום 
  
  ,.נ.ג.א
  

  לתקנות ניירות ערך' ד38וח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה ד: הנדון
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  
  מבוא

  
, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

הסתיימה ולתקופה של שלושה חודשים ש 2012במרס  31 יוםל, )החברה -להלן (מ "בע גזית גלובשל  1970-ל"התש
אחריותנו היא . המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. באותו תאריך

  .להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו
  
  

אשר הנכסים בניכוי  ותאוחדמהמידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות את  סקרנולא 
חלקה של ואשר  2012במרס  31 יוםח ל"ש מליוני 8,590-נטו הסתכמו לסך של כ, ההתחייבויות המיוחסים להן
באותו הסתיימה לתקופה של שלושה חודשים שח "ש מליוני 263-ל הסתכם לסך של כ"החברה ברווחי החברות הנ

, ואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנוהדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי ר. תאריך
  .ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים  בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחרים

  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

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

  
  

  מסקנה
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים
לתקנות ' ד38בהתאם להוראות תקנה , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ

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

קוסט פורר גבאי את קסירר ,אביב-תל
 רואי חשבון 2012,במאי22
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  המאוחדים ביניים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
  

  המיוחסים לחברה 
  

  
  

, מרסב 31ליום המאוחדים של הקבוצה  ביניים מתוך הדוחות הכספייםלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
המוצגים בהתאם , המיוחסים לחברה, )דוחות מאוחדים -  להלן(המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים  2012

  .1970-ל"התש ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38לתקנה 
  

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

  
  .בדוחות המאוחדים השנתיים 1חברות מאוחדות כהגדרתן בבאור 
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  המיוחסים לחברה ים על המצב הכספיהמאוחד הדוחותנתונים כספיים מתוך 

  
  

   במרס 31ליום   
  ליום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"ש מליוני  
        

   נכסים
    

    נכסים שוטפים
    

 692 99  256 מזומנים ושווי מזומנים
הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

  158   152   149  מאוחדותלחברות 
  82  105  90 מכשירים פיננסיים נגזרים

 4  103  108 חייבים ויתרות חובה
    

 936  459  603  כ נכסים שוטפים"סה
     
     

     נכסים לא שוטפים
    

 *)*    - 4  *)*    -ופקדונות לזמן ארוךהלוואות
 908  923  867 מכשירים פיננסיים נגזרים

 7,226  6,795  7,370 מאוחדותהלוואות לחברות 
 226  224  228 מאוחדתאגרות חוב של חברה 

 *) 9,787  *) 7,996  9,980מאוחדותהשקעות בחברות 
 6 5 6 נטו, רכוש קבוע

 )**    -  )**   -  *)*    - הוצאות נדחות
       

  18,153   15,947  18,451  כ נכסים לא שוטפים"סה
     

 19,089  16,406   19,054  כ נכסים "סה
  
  .'ראה סעיף ג, IAS 12-למפרע בשל תיקון ל הותאם  *)
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  )**
  
  
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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  המיוחסים לחברה המצב הכספיים על המאוחד הדוחותנתונים כספיים מתוך 

  
  

   במרס 31ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
 2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר 
  ח"ש מליוני 
       

   התחייבויות והון
   

   התחייבויות שוטפות
  

 776  486  479 חלויות שוטפות של אגרות חוב
 - 9 - מכשירים פיננסיים נגזרים
 2 5 7 ספקים ונותני שירותים

 319 96  257 זכאים ויתרות זכות
 3 1 1 מסים שוטפים לשלם

 - 60  66 דיבידנד שהוכרז
   

 1,100  657  810כ התחייבויות שוטפות"סה
   

    
    התחייבויות לא שוטפות

   
 2,442  1,496  2,193הלוואות מתאגידים בנקאיים

 8,103  8,021  8,530 אגרות חוב
 135  109  125 מסים נדחים

    
 10,680  9,626  10,848 כ התחייבויות לא שוטפות"סה

    
    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

    
 218  208  218  הון מניות

 3,787  3,481  3,787  פרמיה על מניות
 *)    )599(  *)   )919(  )706(  קרנות הון
 *)   3,903  *)  3,353  4,097  יתרת רווח

    
 *)   7,309  *)  6,123  7,396  כ הון"סה

    
  19,089   16,406  19,054  כ התחייבויות והון"סה

     
 
  .'ראה סעיף ג, IAS 12-הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)
  

  .הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע 
  
  

            2012, במאי 22
  חיים כצמן   תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ר הדירקטוריון"יו
  אהרון סופר 

  ל"מנכ
  גדי קוניא 

ל     "משנה למנכ
 ומנהל כספים ראשי
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  המיוחסים לחברה והפסד רווחעל  יםמאוחדה ותדוחהנתונים כספיים מתוך 

  
  

  
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"ש מליוני  
          

 8  6 *)*    -מאוחדותהכנסות דמי ניהול מחברות
 330  76 88 מאוחדותהכנסות מימון מחברות 

 61  21 1 מימון אחרותהכנסות
    

 399  103 89 כ הכנסות"סה
    

 66  17 14 הוצאות הנהלה וכלליות
 793  283 159 מימוןהוצאות

 6  - *)*    - הוצאות אחרות
    

 865  300 173 כ הוצאות"סה
     

 )466(  )197( )84(נטו,מאוחדותלפני רווח מחברות הפסד
    

 *) 1,189  *)  163 335נטו, מאוחדותרווח מחברות 
    

 723  )34( 251לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח
 10    )20(  )9()הטבת מס( מסים על ההכנסה

     
 *)   713  *)  )14(  260לחברההמיוחס ) הפסד(רווח נקי

  
  .'ראה סעיף ג, IAS 12-להותאם למפרע בשל תיקון   *)
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)*

 
  
  
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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  הכולל המיוחסים לחברהרווח על ה יםמאוחדה ותדוחהנתונים כספיים מתוך 

  
  

 
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
 2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר 
  ח"ש מליוני 
         

 *)   713  *)  )14( 260לחברההמיוחס ) הפסד(רווח נקי
    

    ):לאחר השפעת המס(המיוחס לחברהכולל אחר ) הפסד(רווח
    

  159  )41( )69(מהפרשי תרגום מטבע חוץ) הפסד(רווח
 9  3     -רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים

     
 168  )38( )69( כולל אחר המיוחס לחברה) הפסד(רווח

        
לאחר השפעת ( מאוחדותכולל אחר המיוחס לחברות ) הפסד(רווח 
 *)  344  234 )12()המס

    
 512  196 )81(לחברהכולל אחר המיוחס) הפסד(כ רווח "סה

    
 *)  1,225  *)   182 179לחברהכ רווח כולל המיוחס "סה

 
  
  .'ראה סעיף ג, IAS 12-הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)
  

 
  
  

  .הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 
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  על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה יםמאוחדה ותדוחהנתונים כספיים מתוך 

  
  

  
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
  2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"ש מליוני  
          

     החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
     

 *)   713  )   *)14( 260המיוחס לחברה) הפסד(רווח נקי
    

   התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
     :של החברה

    
    :החברההתאמות לסעיפי רווח והפסד של

    
 1  *)*    - )**    -פחת

 402  186 70 נטו, הוצאות מימון
 ) *)1,189(  *) )163( )335(נטו,מאוחדותרווח בגין חברות 

 7  2 1עלות תשלום מבוסס מניות
 10  )20( )9()הטבת מס( מסים על ההכנסה

    
)273( 5  )769( 

    :החברהשינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של
    

 28  )16( 12בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה
 )55(  )7( *)* -ובזכאים ויתרות זכותספקים ונותני שירותיםירידה ב

    
12 )23(  )27( 
    

    :עבורהבחברהתקופהךשמזומנים ששולמו והתקבלו במ
     

 )261(  )117( )179( ריבית ששולמה
 2  *)*   - 1 ריבית שהתקבלה

 280  44 41 מאוחדותריבית שהתקבלה מחברות 
 )4(  )1( )1( מסים ששולמו

 80  - -מאוחדותדיבידנד שהתקבל מחברות 
    
)138(  )74(  97 

     
שוטפת של  )ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות מזומנים נטו 

 14  )106(  )139( החברה
  
  .'ראה סעיף ג, IAS 12-הותאם למפרע בשל תיקון ל  *)
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)*

 
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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  על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה יםמאוחדה ותדוחהנתונים כספיים מתוך 

  
  

  
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"ש מליוני  

       החברהתזרימי מזומנים מפעילות השקעה של
       

 )2(  )1(  - רכישת רכוש קבוע
 )303(  -  -מאוחדותהשקעות בחברות 

  )227(  313  )172(נטו,מאוחדותהלוואות לחברות) מתן(פרעון
  5  4  -  הלוואהפרעון

 4   -  - פרעון פקדון
      

  השקעה של ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 )523(  316  )172( החברה 

      
     החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של

      
 313  -  -ניכוי הוצאות הנפקהבהנפקת הון מניות 

  2   2  - למניות מימוש כתבי אופציה
 4  -  -פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה
 )241(  )60(  -דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 446  -  434 ניכוי הוצאות הנפקהב הנפקת אגרות חוב
 )233(  )12(  )297(אגרות חובופדיון מוקדם של פרעון
 897  )64(  )259(נטו,מתאגידים בנקאייםקווי אשראי לזמן ארוך) פרעון(משיכת

     
מימון של ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 1,188  )134(   )122( החברה
     

 )22(   )12(  )3(הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנים
     

 657  64  )436(במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה
     

 35  35  692התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
     

 692  99  256התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
      
      

      החברהת שלא במזומן שלת מהותיפעילו
      

 -  60   66 דיבידנד לשלם
      

 347  -   -בנות כנגד הנפקת מניותהמרת הלוואות לחברות 
        

 50  -   -כנגד החזר הלוואהמאוחדתפדיון מניות בכורה של חברה
  
  
  

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

דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ד38מתומצתת בהתאם להוראות תקנה מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת 
יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות  .1970- ל"התש, )תקופתיים ומיידיים

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם  2011, בדצמבר 31הכספיים השנתיים ליום 
הדוחות הכספיים ביניים  -להלן ( 2012, במרס 31ביניים מאוחדים ליום  וגם בהקשר לדוחות כספיים

  ).מאוחדים
  

לחברה . ח"מליון ש 207- לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ) תאריך הדיווח - להלן ( 2012, במרס 31ליום   .ב
ניתנים הח "ש ליארדמ 1.4- קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך של כהמלאה  ולחברות בנות בבעלותה
ראה , ח"מליון ש 175בסך  החברה חוב ארוך טווח הגייסלאחר תאריך הדיווח , בנוסף .לניצול בשנה הקרובה

  .לעמוד בפרעון התחייבויותיה לזמן קצר לחברהל יאפשרו "עה כי המקורות הניהנהלת החברה בד. סעיף ו להלן
  
  חדשים IFRSיישום לראשונה של תקני   .ג
  

IAS 12  - מסים על ההכנסה  
  

ועל נכסים  ההוגן השווישנמדד לפי מודל  להשקעהן "נדל על חל) התיקון -להלן ( IAS 12-ל התיקון
התחייבות המס הנדחה /למדוד את נכס שיש קובעהתיקון  .IAS 16 פי-הנמדדים לפי מודל הערכה מחדש על

 מימוש באמצעות במלואו ייושב הבסיס נכס של בספרים שהערך ההנחה על בהתבסס כאמור נכסים בגין
בהתאם למודל העסקי של , ומוחזק הפחתה בר הוא להשקעהן "הנדל אם, עם זאת). שימוש באמצעותולא (

ולא  שימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות ההטבות) substantially all( מרבית את להשיב במטרה, החברה
לגבי האופן בו צפוי הישוב של  IAS 12של " הרגילות" ההוראות את ליישםנדרשת החברה , בדרך של מכירה

  .הנכס
  

בין רכיב  לפצל, הוגן בשווי שנמדד להשקעהן "נדל של במקרה, הדורשות SIC 21מבטל את הוראות  התיקון
  .את המס הנדחה למדודהקרקע לבין רכיב המבנה על מנת 

  
  . 2012, בינואר 1 ביום ילותהמתח שנתיותיושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות מ התיקון

  
  :של החברה דיםנפרלהלן השפעת התיקון על הדוחות הכספיים ה

  
  - בדוחות על המצב הכספי

  
  2011בדצמבר  31ליום     

    
כפי שדווח 
   בעבר

התאמה 
   למפרע

כמוצג 
בדוחות 
 כספיים אלו

  ח"מליוני ש    
              

  9,787   173   9,614    מאוחדותהשקעות בחברות 

            
  3,903   166   3,737    יתרת רווח

            
  )599(   7   )606(    הוןקרנות 

            
  7,309   173   7,136    המיוחס לבעלי מניות החברה כ הון"סה



  מ"גלוב בע- גזית
  

  מידע נוסף
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  )המשך( חדשים IFRSיישום לראשונה של תקני   .ג
  

  2011במרס  31ליום    

   
כפי שדווח 
   בעבר

התאמה 
   למפרע

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  ח"מליוני ש   
           

  7,996   80   7,916   מאוחדותהשקעות בחברות 

           
  3,353   82   3,271   יתרת רווח

           
  )919(   )2(   )917(   הוןקרנות 

           
  6,123   80   6,043   המיוחס לבעלי מניות החברהכ הון "סה

  
  - בדוחות על הרווח הכולל

  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  2011בדצמבר  31

   
כפי שדווח 
   בעבר

התאמה 
   למפרע

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  ח"מליוני ש   
           

  1,189   87   1,102   נטו, מאוחדותרווח מחברות 

           
  713   87   626   המיוחס לחברה רווח נקי

           
  1,225   94   1,131   רווח כולל המיוחס לחברהכ "סה

  
  

   
  חודשים שהסתיימו ביום 3-ל

  2011במרס  31

   
כפי שדווח 
   בעבר

התאמה 
   למפרע

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 
  אלו

  ח "מליוני ש   
           

  163   3  160   נטו, מאוחדותרווח מחברות 

          
  )14(   3  )17(   המיוחס לחברה הפסד

          
  182   3  179   המיוחס לחברה רווח כוללכ "סה

  



  מ"גלוב בע- גזית
  

  מידע נוסף
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  גיוס חוב  .ד
  

אגרות . נ.ח ע"מליון ש 185- של כ, השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2012, בינואר 22ביום 
הניתנים ) שאינם סחירים(מליון כתבי אופציה  1.85- יחד עם כ, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, )'סדרה ד(חוב 

  .ח"מליון ש 226 - של כבתמורה מיידית כוללת , )א"סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 222- למימוש לעד כ
  

במחיר מימוש של ) "יום הפקיעה"( 2012 ,בפברואר 29עד ליום , כל אחד מכתבי האופציה היה ניתן למימוש
 עד ליום הפקיעה ). א"סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 120לכל ) צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן(ח "ש 121.8

  .ח"מליון ש 224- בתמורה לכ) א"סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"ש מליון 221- כמליון כתבי אופציה מומשו ל 1.84- כ
  

חלק החברה . מליון אירו 41.7- על דיבידנד בסך של כ CTYהכריזה  2012במהלך הרבעון הראשון לשנת   .ה
  .ח"מליון ש 99.2- הסתכם לכ, 2012אשר שולם בחודש אפריל  ,בדיבידנד

  
  אירועים לאחר תאריך הדיווח  .ו
  

. נ.ח ע"מליון ש 130של , השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2012 ,במאי 7ביום   .1
שאינם (מליון כתבי אופציה  2.6יחד עם , בדרך של הרחבת סדרה סחירה, )'סדרה י(אגרות חוב 

בתמורה מיידית כוללת , )א"סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 260הניתנים למימוש לעד ) סחירים
  .ח"ש מליון 175-של כ

  
במחיר  2012ביוני  14עד ליום , )א"סדרה י(אגרות חוב  100-כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש ל  

למועד אישור הדוחות ). א"סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 1לכל ) שאינו צמוד(ח "ש 1.042מימוש של 
   .כתבי אופציה לא מומשו הכספיים

  
הצעה ראשונית לא מחייבת לרכוש את כלל , FCRיחד עם , GAA-ללפרטים בדבר הגשת החברה   .2

  .ה לדוחות כספיים ביניים מאוחדים4ראה באור , ידה- על תוחזקומאשר אינן  GAAמניות 
  
את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של החברה  S&P Maalotאשררה  2012, במאי 15ביום   .3

  .יבועדכנה את אופק הדירוג ליצ +ilAשבמחזור ברמת 
  
  שהוכרז דיבידנד  .ז
  

) ח"מליון ש  66-של כסך כולל (ח למניה "ש 0.40כריזה החברה על דיבידנד בסך של ה 2012, במאי 22ביום 
  .2012, ביוני 18 לבעלי המניות של החברה ביום 2012 ,ביולי 3יום בלתשלום 

  
 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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  )א(ג38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

  

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

  :חברי ההנהלה הם, לעניין זה

  ;מנהל כללי, אהרון סופר  .1

  ;ראשי כספים ל ומנהל"משנה למנכ, גדי קוניא  .2

  ;ומזכיר חברה ראשי יועץ משפטי ,ל"משנה למנכ, ערן בלן  . 3

  ;מנהלת אחריות תאגידית, ורדה צונץ  . 4

  .ל וחשב"סמנכ, רמי ווייסנברגר  .5

אשר תוכננו בידי , יימים בתאגידבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הק
או בידי מי שמבצע בפועל , המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון , בפיקוח דירקטוריון התאגיד, את התפקידים האמורים
ולהבטיח כי מידע שהתאגיד , ת הדיןבהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראו

מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת , מעובד, נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף
  .הקבועים בדין

לותו גבקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש ל, בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת
רבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום ל, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, כאמור

וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד , הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים
  .בהתייחס לדרישת הגילוי, המתאים

  
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון , בשל המגבלות המבניות שלה

  .צגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלהמוחלט שה
  

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 
, )"הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון" :להלן( 2011בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

הדירקטוריון , בהתבסס על הערכה זו. ה הפנימית בתאגידהעריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקר
  .היא אפקטיבית 2011בדצמבר  31ליום , והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור

  
לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את , עד למועד הדוח

כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית , יתהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימ
  .האחרון

  
בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית , למועד הדוח

הבקרה הפנימית היא  ,ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, האחרון
  .אפקטיבית
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  :רות מנהליםהצה

  :)1)(ד(ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה ) א

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  :מצהיר כי, אהרון סופר, אני

  2012לרבעון הראשון של שנת ") התאגיד: "להלן(מ "של גזית גלוב בע הרבעוניבחנתי את הדוח   )1(
  ;")הדוחות: "להלן(

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

  ;מטעים 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 , את המצב הכספי, תהמהותיו

  ;ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

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

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   )א(
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

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

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

  ;הכספי ועל הגילוי

  :ים בתאגידלבד או יחד עם אחר, אני  )5(

, של בקרות ונהליםתחת פיקוחי או וידאתי קביעתם וקיומם , קבעתי בקרות ונהלים  )א(
לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן , המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

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

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

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, דיןלהוראות ה

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

  .אגידלאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של הת

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

  

  

  ________________________                2012 איבמ 22

  ל"מנכ, אהרון סופר                            
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  :)2)(ד(ג38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(

  הצהרת מנהלים

  משרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת נושא ה

  :מצהיר כי, גדי קוניא, אני

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של   )1(
הדוחות "או  "הדוחות": להלן( 2012של שנת  ראשוןלרבעון ה) "התאגיד": להלן( מ"גלוב בע- גזית

  ;)"לתקופת הביניים

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

לא יהיו מטעים בהתייחס , לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, שהמצגים שנכללו בהם
 ;לתקופת דוחות

  

הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים , עתילפי ידי )3(
תוצאות הפעולות ותזרימי , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, המשקפים באופן נאות

 ;המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות
  

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

את כל הליקויים המשמעותייים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   )א(
וחות הכספיים ביניים ולמידע ככל שהיא מתייחסת לד, הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו , הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות , לעבד, של התאגיד לאסוף

  –וכן ; הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

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

  .הכספי ועל הגילוי

  

  :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני )5(

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

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

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

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הדין

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

  .לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

  

  .על פי כל דין, ן באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחראי

  
  _____________________                                    2012 איבמ 22

  ל "משנה למנכ, גדי קוניא                                                                    

  ומנהל כספים ראשי

  


