
  
 
  

 
  

 

  :2012 יוניב 30ליום  ות כספייםחדו

  

  על מצב ענייני החברהח הדירקטוריון "דו

  

  תיאור עסקי החברהעדכון 

  

  2012 יוניב 30ליום מאוחדים חות כספיים "דו

  

 2012 יוניב 30ליום  ים נפרדיםכספי ותח"דו
  

  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ח"דו

  

  2012 יוניב 30ליום  המטופלת בשיטת השווי המאזניחות כספיים של חברה "דו
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  מ"גלוב בע- תגזי

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

 2201 יוניב 03ביום  ושנסתיימ תקופותל

  
 ושנסתיימ תקופותלשל החברה  דוח הדירקטוריוןמתכבד להגיש בזה את ") החברה: "להלן(מ "גלוב בע- דירקטוריון גזית

  :")תאריך הדיווח: "להלן( 2012 יוניב 30ביום 

 
  כללי  .1

 מבוא  .א
  

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

ניהול וביצוע של פרויקטים בתחום , פיתוח, םביזו ,לקבוצה פעילות בענף מבני משרדים רפואיים בצפון אמריקה, כן
פועלת הקבוצה לאיתור ומימוש הזדמנויות , בנוסף. 2ב"בארההדיור המוגן וכן בענף  ן בישראל ובמזרח אירופה"הנדל

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

  
מחודש והחל ") הבורסה: "להלן(מ "אביב בע-ירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתלני

  ). "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. אקטיבי של נכסיה

      .לבעלי מניותיה

  

  םנכסי  .ב
  

 : כדלקמן, נכסים 634היא הבעלים והמנהלת של  הקבוצה 2012 ביוני 30 ליום

 566  בגדלים שוניםמרכזים מסחריים  

 14 מרכזים מסחריים בפיתוח  

 15 יחידות דיור 1,665 - הכוללים כ( 2בתי דיור מוגן( 

 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"ליארד שמי 72.4 -בסך של כ ,3מלא איחוד בהנחת(ח "מיליארד ש 58.0 -של כ ההוגן בסך

 ח"מיליארד ש 5.7 -בסך של כ )2012 ביוני 30חליפין ליום השערי ולפי לפי מצבת הנכסים  יםמחושב(ברוטו שנתיים 
  .)ח"מיליארד ש 6.8 - בסך של כ ,4בהנחת איחוד מלא(

    

                                                
    חברות בשליטה משותפתו חברות אשר מאוחדות על ידי החברה באופן מלא, אלא אם מצוין אחרת, כוללת מוחזקותהתייחסות לחברות ה 1

  .מוצגות בשיטת השווי המאזניאשר 
  .לדוחות הכספיים' טו3ראה באור , לאחר תאריך הדיווח, גןבתי דיור מו 12לפרטים בדבר מכירת  2
 .בשליטה משותפת המוצגות בשיטת השווי המאזני והכללת מלוא שווים של נכסים המנוהלים על ידי הקבוצהבהנחת איחוד מלא של חברות  3
השכירות מנכסים המנוהלים על ידי בשליטה משותפת המוצגות בשיטת השווי המאזני והכללת מלוא דמי בהנחת איחוד מלא של חברות  4

 .הקבוצה
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 EQY -ל. NYSE -בורית הנסחרת בחברה צי, )"EQY: "להלן.Equity One Inc (בעיקר באמצעות  החברהב פועלת "בארה

חברת באמצעות לרבות (מחזיקה החברה במישרין ובעקיפין  2012 ביוני 30ליום . 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"ארה באזורי צמיחה בדרום מזרח
מרכזים מסחריים  156(נכסים מניבים  162 1ובבעלותה ,בקליפורניה בעיקר, ב"בארה בחוף המערבי ,וכןוקונטיקט  בוסטון

מחזיקה בבעלות   EQY,בנוסף .בפיתוח יםחרימס יםמרכז 2כן ו ר"ממיליון  1.8 - בשטח בנוי כולל של כ) נכסים אחרים 6 - ו
 .ר"אלפי מ 177 -ב בשטח בנוי של כ"מרכזים מסחריים בארה 13, ומנהלת) 10%/20%(באמצעות שותפויות , חלקית

  

העוסקת בתחום מבני  ,)ProMed) ("100%" :להלן(.ProMed Properties Inc ת ב באמצעו"ארהב החברהבנוסף פועלת 
 30ליום , כמו כן. ר"אלפי מ 128 -בשטח בנוי של כ ב"בארהמבני משרדים רפואיים  15עלותה רפואיים ובבהמשרדים ה

העוסקת בתחום הדיור  ,)RSC) ("60%: "להלן( Royal Senior Care, LLCבאמצעות ב "פועלת החברה בארה 2012ביוני 
נכסים מוחזקים בשיעור  2מתוכם ( מוגן בתי דיור 15מחזיקה ומנהלת  RSC ,2012 ביוני 30ליום  .ב"ארהדרום מזרח המוגן ב

לפרטים בדבר מכירת  .יחידות דיור 1,665 - כ הכוללים, )ובהם היא זכאית לדמי ניהול ומנגנון תמרוץ RSCעל ידי  20%של 
  .לדוחות הכספיים' טו3ראה באור , בתי דיור מוגן לאחר תאריך הדיווח 12

  

 Toronto-חברה ציבורית הנסחרת ב, ")FCR: "להלן( .First Capital Realty Incבאמצעות בעיקר  החברהבקנדה פועלת 
Stock Exchange )להלן" :TSX" .( מהון המניות של  49.9% -מחזיקה החברה בכ 2012 ביוני 30ליוםFCR .FCR  פועלת

 -לל של כמרכזים מסחריים בשטח בנוי כו 157 1אלברטה ובריטיש קולומביה ובבעלותה, קוויבק, בעיקר במחוזות אונטריו
  .מרכזים מסחריים בפיתוח 8ר וכן "מיליון מ 2.1

  

חברה ציבורית , )"GAA": להלן( .Gazit America Incפועלת החברה בקנדה באמצעות  2012ביוני  30נכון ליום  ,כמו כן
 14.3 - כבנוסף להחזקתה ב. GAAמהון המניות של  73.1% -מחזיקה החברה בכ 2012 יוניב 30ליום . TSX -הנסחרת ב
בתחום מבני  GAAפועלת  ,)2012 ביוני 30נכון ליום  ,מזכויות ההצבעה 11.4% - כומהון המניות  12.7%- כ( EQY מליון מניות

לפרטים בדבר  .ר"אלפי מ 101 -של ככולל ם רפואיים בשטח בנוי מבני משרדי 13 האיים בקנדה ובבעלותרפוהמשרדים ה
לאחר תאריך , FCRורכישת מבני המשרדים הרפואיים על ידי , י הקבוצההוחזקו על ידלא אשר , GAAרכישת מלוא מניות 

  .לדוחות הכספיים' יג3ראה באור  ,הדיווח
  

, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, )"Gazit Brazil": להלן( .Gazit Brazil Ltdaבברזיל פועלת החברה באמצעות 
מסחריים  נכסים Gazit Brazil4 של בבעלותה  2012 ביוני 30ליום  .פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים, העוסקת ברכישה

   .ר"אלפי מ 42 -של ככולל 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 ביוני 30ליום CTY .CTY אסטוניה  ,שבדיה, פועלת בפינלנד

  .ר"מ מיליוןכ כולל שלבנוי בשטח  ים קמעונאיים אחרים בגדלים שוניםונכס מרכזים מסחריים 77וליטא ובבעלותה 
  

בשליטה  חברה ,)ATR"": להלן( Atrium European Real Estate Limitedבאמצעות פועלת החברה אירופה במרכז ובמזרח 
, ובבורסה של אמסטרדם אוסטריה, נסחרת בבורסה של וינה ,רזי'מאוגדת באי ג, ת בשיטת השווי המאזנימשותפת המוצג

קרן  CPIלחברה הסכם בעלי מניות עם ( ATRמהון המניות של  34.2% - מחזיקה החברה בכ 2012 ביוני 30ליום  .הולנד
מיטב ידיעת ל ,מחזיקהה") CPI: "להלן( .Apollo Global Real Estate Management L.P תקבוצידי תאגיד מעל המנוהלת 
וכן במידה פחותה סלובקיה ו רוסיה, כיה'צ, פועלת בעיקר בפולין ATR(. ATRשל  מהון המניות 19.4% - בכ ,החברה

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

  

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 ביוני 30ליום . ")גרמניה
  .לפיתוח עתידי קרקעור "אלפי מ

  
חזקת על ידי החברה המו, ")גזית פיתוח: "להלן(מ "בע) פיתוח(גלוב ישראל -גזיתאמצעות ב החברה פועלת ,בישראל

מרכזים מסחריים  10 ,בישראל ,בבעלותה של גזית פיתוח .פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים, ברכישה ,75%בשיעור של 
 גזית פיתוחפועלת , כמו כן .לפיתוח עתידי ותבפיתוח וקרקע נכס ,ר וכן"אלפי מ 127 - י כולל של כמניבים בשטח בנו

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

                                                
  .כולל נכסים בשליטה משותפת 1
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הינה החזקה  אשר עיקר פעילותה, ")אכד: "להלן(מ "באמצעות אכד בנין והשקעות בע גזית פיתוחפועלת , בנוסף
חברה ציבורית הנסחרת , ")קבוצת דורי: "להלן(מ "דורי בע. מהון המניות של קבוצת א 73.9% -במישרין ובעקיפין בכ

הינו  )אף היאהנסחרת בבורסה חברה ציבורית , מ"דורי בניה בע. לרבות באמצעות א( 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. להקמת תחנת כוח פרטית באזור אשקלון הפועלת

  

  

   ):     - מסומן ב(את אזורי הפעילות של החברה  ציגההמלהלן מפה                     

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הכוללות מידע ) Supplemental Package(נוספות חבילות דיווח , 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.dori.co.il 
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 והתנודתיות בשווקי ההון הבינלאומיים הכלכליפעות המשבר הש  .ג
  

, מסוימתלפגיעה הובילו בין השאר  ,בהם פועלת הקבוצהעל 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  ירידה בשוויים ההוגן של נכסי הקבוצהל
אנו עדים בתקופה האחרונה לתנודתיות הולכת , יחד עם זאת .נותתהולכות ומתמ 2007שהחל בשנת  רשהשפעות המשב

 .הנראה באי שקט הכלכלי השורר באירופהככל , 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 ידיהזדמנויות לרכישת נכסים אטרקטיביים שנוצלו יצרו לקבוצה מספר 

  . 2011בשנת 
 

 כי ,בשיעורי התפוסה בנכסי הקבוצה ובדמי השכירות הממוצעים וכן מדווחת על עלייההחברה , 2012 ביוני 30נכון ליום 
יש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על הכנסותיה של לא חלו פיגורים משמעותיים בתשלומי דמי השכירות באופן ש

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

  . הלא מנוצלים שברשותהווקווי האשראי המאושרים  בהם הקבוצה פועלת ההון השונים
 

 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

והיכולת של חברות הקבוצה לגייס חוב והון  ירידה בשווי של מניות חברות הקבוצה הציבוריות, רים המזומנים שלהובתז
של ן להשקעה בפיתוח "הנדלון להשקעה "ההוגן של הנדל יםבשווי ירידהללגרום  העלול ,וכןמשווקי ההון והבנקים 

  . הקבוצה
 

 חובו הון יכולתה לגייס, רווחיה, הכנסותיה, על פעילותה לעיל האמורים השפעת האירועים החברה בדבר שלהערכותיה 
הערכות אלו מבוססות על . ומצבה הכספי אינן ודאיות ואינן בשליטת החברה ועל כן הינן בגדר מידע צופה פני עתיד

ם בקשר למצבם הנוכחי של תחומי פעילותה והשווקים בה, עובדות ונתונים בקשר למצבם הנוכחי של החברה ועסקיה
הערכותיה , כמו כן. כפי שידוע לחברה נכון למועד אישור הדוחות לווהככלכליים - היא פועלת ועל עובדות ונתונים מאקרו

האמורות של החברה מבוססות במידה מהותית על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות עתידיות בכל 
וזאת , תממשותן של הערכות החברה כאמור אינה וודאיתה. ועל השתלבותם אלה באלה, אחד מהפרמטרים האמורים

  .הואיל והן נתונות להשפעות חיצוניות שלא ניתן להעריכן מראש ואשר כאמור אינן מצויות בשליטתה
  

  IFRSאימוץ מוקדם של תקני   .ד
  

דוחות כספיים  IFRS 10את  2012ביוני  30כספיים ליום הדוחות ההקבוצה אימצה באימוץ מוקדם החל מ
גילוי בדבר זכויות  IFRS 11"( ,IFRS 12" :להלן(הסדרים משותפים  IFRS 11, )"IFRS 10" :להלן(דים מאוח

 IAS" :להלן(השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות  IAS 28R, )""IFRS 12 :להלן(ישויות אחרות ב
28R" (ו- IAS 27R  דוחות כספיים נפרדים)להלן: "IAS 27R") (על פי ). "ם החדשיםהתקני" :יקראו ביחד

הנתונים של תקופות קודמות בדוחות הכספיים ובדוח , על כן, יש ליישמם למפרע, האמוריםהתקנים 
 6-ו' ג2לפרטים בדבר השפעת אימוץ מוקדם של התקנים הללו ראה באורים . הדירקטוריון הותאמו למפרע

ובדוח הדירקטוריון הותאמו למפרע הנתונים לתקופות קודמות בדוחות הכספיים  ,כמו כן. לדוחות הכספיים
  .לדוחות הכספיים 6 - ו' ב2ראה ביאורים  IAS 12 -תיקון להבשל גם 
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  2120של שנת  שניהלרבעון דגשים   .ה
  

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

 ביוני 30 ביום
  

  שינוי  *)2011  2012  
 11% 1,146 1,268  מבנים הכנסות מהשכרת

1N.O.I 865 780 11% 
N.O.I 17% 459 539 2באיחוד יחסי 
F.F.O3  138 95 45%  
F.F.O3  38% 0.61 0.84 )ח"בש(למניה מדולל 

      

  - 1,364 1,836  4ן להשקעה בפיתוח"בנדל, ן להשקעה"השקעות בנדל
  - 543 718  ן להשקעה בפיתוח"השקעה ונדלן ל"נדל עליית ערך

  - 281 288  לבעלי המניות של החברהמיוחס  רווח נקי

  - 1.80 1.70 )ח"בש( למניה מדולל  רווח נקי
  - )20( 283 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  -  6,253 7,906  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה

  - 40.5 48.0  )ח"בש( הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה

  - 42.5 56.2  )ח"בש( 5EPRA NAVמניה  השווי הנכסי של החברה ל
5EPRA NNNAV 38.2 45.6 )ח"בש( למניה -  

 

   יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים למשיכה מיידית  לחברה ולחברות מאוחדות שלה 2012 ביוני 30ליום

 .ח"מיליארד ש 8.5 -בסכום של כ

   וכ 2011ביוני  30ליום  60.6% -לעומת כ 57.5% -בכ 2012 ביוני 30הסתכם ליום  לסך המאזןנטו יחס החוב - 

 .2011בדצמבר  31ליום  58.0%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .לדוחות הכספיים 6- ו' ג2', ב2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני *) 
                                                

1 N.O.I  - הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים.  
 .להלן '3טראה סעיף , לפי שיעור החזקתה בהון של כל אחת מחברות הקבוצה, של חברות הקבוצה N.O.I - חלקה היחסי של החברה ב 2
  .להלן '2ט ראה סעיף ,F.F.O -לנתוני ה. EPRA - כללי הל גישת ההנהלה ובהתאםמוצג על פי  F.F.O -ה 3
  .החברה וחברות מאוחדות שלה 4
   .להלן '4ט ראה סעיף 5
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 ) "ח"תקופת הדו: "להלן( 2012לששת החודשים הראשונים של שנת דגשים   .ו
  

  )ח למעט נתונים למניה"מיליוני ש(
  החודשים שהסתיימו  6 -ל

 ביוני 30 ביום
  

  שינוי  *)2011  2012  
 10% 2,289 2,527  מבנים הכנסות מהשכרת

1N.O.I 1,705 1,534 11% 
F.F.O2  272 184 48% 
F.F.O3  39% 1.19 1.65 )ח"בש(למניה מדולל 

      

  - 4,743 2,851 3ן להשקעה בפיתוח"בנדל,ן להשקעה"השקעות בנדל
  - 614 1,031  ן להשקעה בפיתוח"השקעה ונדלן ל"נדל עליית ערך

  - 267 546  מיוחס לבעלי המניות של החברה רווח נקי

  - 1.71 3.24 )ח"בש( למניה מדולל  רווח נקי

  - 290 395   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .לדוחות הכספיים 6- ו' ג2, 'ב2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני *) 

                                                
1  N.O.I - הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים.  
  .להלן '2ט ראה סעיף ,F.F.O -לנתוני ה EPRA. - כללי הל מוצג על פי גישת ההנהלה ובהתאם F.F.O -ה  2
  .החברה וחברות מאוחדות שלה  3
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 ביוני 30שיעור ההחזקה הינו ליום מבנה ההחזקות ו(להלן מבנה ההחזקות העיקריות של החברה   .ז
2120:(  

 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________  
  .לדוחות הכספיים' יג3ראה באור  ,ו על ידי הקבוצההוחזקלא אשר  GAAלפרטים בדבר רכישת מלוא מניות  1
  .ATRמהון המניות של  19.4% - בכ, למיטב ידיעת החברה, המחזיקה CPI  חברה בשליטה משותפת יחד עם 2

  

49.9% 

%73.11 

12.7% 

%34.11 

60.0% 

100% 

48.0% 

%34.22 

100% 

100% 

73.9% 

100% 

75% 



 8

   :באזורי הפעילות של החברה N.O.I"(1"(נטו  הכנסות מהשכרהלהלן התפלגות   .ח

  

  

  1120 שנירבעון   2120 שנירבעון 

ברזיל, 1%ארה"ב, 25%
קנדה, 33%

ישראל, 6%

אירופה, 35%
אירופה, 

34%

ישראל, 5%

קנדה, 34%
ברזיל, 1% ארה"ב, 

26%

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .להלן' 3טראה סעיף ") יחסיבאיחוד ("חלקה של החברה   1
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  מידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיה  .ט
  : 2012 ביוני 30ליום , חזקות החברההתמצית   .1

  שם החברה
 המוחזקת

סוג נייר 
 נכסים/הערך

  כמות
 )במיליונים(

  שיעור החזקה
(%) 

  ערך בספרים
  )ח"מיליון ש(

  ליום שווי שוק
 30/6/12  

 )ח"מיליון ש(

EQY 1   מניה(NYSE) 38.434.1 2,035 3,194 

FCR  מניה(TSX) 90.249.9 5,153 6,328 
CTY   מניה(OMX)  133.548.0 2,078 1,468 
CTY2  להמרה ח"אג )OMX(  42- 228 208 

ATR  מניה)Euronext,VSX( 127.734.2 3,861  2,330 

GAA  מניה(TSX)  17.073.1 337 469 

 TASE(  75.155.4 153 91(מניה  3דורי. א

  -                   1,005  -  -  נכסים מניבים  נכסים מניבים באירופה

  4קרקעות באירופה
נכסים בפיתוח 

  -     212  -  -  וקרקעות

ProMed 1,949  -  -  נכסים מניבים     -  

  -     514  -  -  נכסים מניבים ברזיל

 -     1,753 -  -  נכסים מניבים  4נכסים מניבים בישראל
נכסים בפיתוח וקרקעות 

  4בישראל
נכסים בפיתוח 

  -     146  -  - וקרקעות 

 -     19,424 -  -   כ"סה

 2012 ביוני 30ליום ") סולו מורחב: "להלן() לרבות יתרות של חברות בנות אשר אינן חברות ציבוריות(להלן יתרות כספיות של החברה 
  ):ח"במיליוני ש(
   גרות חובא

9,2295  
 4,845   התחייבויות למוסדות פיננסיים

 14,074   (*)למוסדות פיננסיים תכ אגרות חוב והתחייבויו"סה
 471   אחרותהתחייבויות כספיות 
 183   התחייבויות אחרות

 14,728   כ התחייבויות "סה
 2,489   בניכוי נכסים כספיים   
  721   6בניכוי השקעות אחרות

11,518   נטו, תהתחייבויו
  

  }    ):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
  . לדוחות הכספיים' ב4אה באור ר, לאחר תאריך הדיווח CTYלפרטים בדבר מכירת אגרות החוב להמרה של  2
 .דורי. מייצג החזקה משורשרת בא 3
  .)75%(מוצג על פי איחוד יחסי  4
 .המוצג כחלק מהנכסים הכספיים SWAPח המייצג את השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים מסוג "מיליון ש 957 -לא כולל נכס בסך של כ 5

  .דות השתתפות בקרנות השקעה פרטיותוביחי RSCכולל בעיקר את ההשקעה בחברת  6
  .ATRכולל הלוואה למימון עסקת  7

 %        כ"סה משכנתאות בנקים אגרות חוב  שנה
2012  483 45 83 611 4 

2013  753 31  45 829 6 
2014  280 472  642 1,394 10 

2015  988 1,0947 276 2,358 17 

2016  968 681 25 1,674 12 

2017  760 529 68 1,357 10 
2018  1,142 - 329 1,471 10 

2019  1,498 - 115 1,613 11 

2020  836 - 18 854 6 

2021   967 - 20 987 7 
 7 926 372 - 554  ולאחריה 2022

 100 14,074 1,993 2,852 9,229  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
בוסס על זה אינו מ מדד .ן"ידי חברות נדל האחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי המדווח על, 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(י החשבונאות האמריקאית הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכלל ,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 - י הלנייר עמדה שפורסם על יד בהתאם, )אחרות והפחתות ן"מנדלובתוספת חלק החברה בפחת  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 משקף באופן נכון יותר EPRA - על פי הנחיות ה המחושב F.F.O -החברה סבורה כי פרסום ה
כאמור  F.F.O -פרסום ה, כמו כן. IFRSפיים של החברה ערוכים על פי כללי חשבונאות בינלאומיים היות והדוחות הכס, החברה

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

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 מובהרכ

 ואינם מחליפיםיכולתה לחלקם ואת מזומנים שבידי החברה  פיםמשק םאינ, מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים
  .על ידי רואי החשבון של החברה יםמבוקר םאינ הכי מדדים אל ,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  6 -ל
 30שהסתיימו ביום 

 ביוני
החודשים שהסתיימו 3 -ל

  ביוני 30ביום 

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

  2012  2011(*  2012  2011(*  2011(*  

 )למעט נתונים למניה(ח "יליוני שמ 
המיוחס לבעלי המניות של החברה  רווח נקי
  719      281   288     267 546 לתקופה

      
        :התאמות

ן להשקעה "ונדל ן להשקעה"ערך נדלעליית
  )1,670(      )543(  )718(  )614(  )1,031(    נטו, בפיתוח

ן "ן להשקעה ונדל"ירת נדלהפסד הון ממכ
  63       12   10    11    13     להשקעה בפיתוח
  38       -   -      -    -       ירידת ערך מוניטין

שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים 
  179       )51(  13    32    35     הנמדדים בשווי הוגן דרך  רווח והפסד

המוצגות בשיטת השווי ות התאמות בגין חבר
  )131(      )88( )48(    )85(   )47(     המאזני

  1      1   *)* -    1    1     הפסד מירידה בשיעור החזקה בחברות מוחזקות
  324      155   206    195    333     ומסים שוטפים בגין מימוש נכסים מסים נדחים

  )102(      )26(  )37(  )26(  )119(   רווח ממוניטין שלילי
   21         15    3     21     6     עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד

חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאמות
  654       213   287    236    401     לעיל

      
F.F.O 96       )31(  4    38    138     נומינאלי  

      
        :התאמות נוספות

      
  133       72   81    120    83     הפרשי הצמדה למדד ולשערי חליפין

הפסד מפדיון מוקדם של התחייבויות נושאות
  6        1  -    1    2     ריבית

  15       3  5    8    8     פחת והפחתות
המוצגות בשיטת השווי חברות  התאמות בגין

  67       7  34    2    14     המאזני
  88       43  14    15    27     1התאמות אחרות

      
F.F.O 405       95   138    184    272  לפי גישת ההנהלה  
F.F.O  לפי גישת ההנהלה למניה בסיסי ומדולל

  2.62       0.61   0.84    1.19 1.65  )ח"בש(
  
  

  .לדוחות הכספיים 6-ו' ג2', ב2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני    *) 
  .ח"ש ןמיליו 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 , ינם קשורים לתקופות הדיווחהוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים שא, 2011ר הדירקטוריון בשנת "יו
 .ן מניב"התקשרות עם עובדים בכירים בקבוצה וכן הכנסות והוצאות מפעילות אשר אינה נדל
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ית היוון להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על מתודולוג  .3
המבוסס על מתודולוגיה , הצגה זו נועדה להעניק מידע נוסף. 2012 ביוני 30ליום ") N.O.I" :להלן(נטו  הכנסות מהשכרה

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

  .שווי מניותיה

    
                 

 
  

חודשים שהסתיימו 3 -ל
  ביוני 30ביום 

לשנה  
שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2012   2011(*  2011(*  
  ח"מיליוני ש  
     

  4,718  1,146   1,268   הכנסות מהשכרה

  עלת נכסים להשכרה הוצאות הפ

   
403  366  1,522  

        

N.O.I  3,196  780 865   לתקופה 
 )N.O.I  )416( )393(  )1,567 –ב  הפחת חלק המיעוט

של  N.O.I -בחלק החברה הוסף 
  286   72   90   חברות בשליטה משותפת

N.O.I  חלקה היחסי של  –לתקופה
  הקבוצה

 
539 

  
459 

   
1,915  

        
N.O.I 1,915  1,8361       12,156  לשנה  

  
  

בהתאמה לטווח שיעורי  ,לוגיה האמורהדובמתושל הקבוצה  להלן טבלת רגישות המתארת את שווי הנכסים המניבים
הצגה זו כי יצוין . המקובלים באזורי הפעילות של הקבוצה במועד הדוחות הכספיים) "Cap Rate": להלן(היוון שונים 
  .אה לידי ביטוי הכנסות משטחים שאינם מושכרים וזכויות בנייה נוספות הקיימות בנכסים המניבים של הקבוצהאינה מבי

      
  :2120של שנת  ישנלרבעון ה N.O.I - ה על פי שווי נכסים מניבים באיחוד יחסי    

  
:Cap Rate 6.50%   %7.00  

  
%7.50  

  
%8.00  

       
 26,948  28,744  33,16630,797 2)ח"ש נימיליוב(שווי נכסים מניבים 

  
  

דרך של ב(אשר טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן בספרי הקבוצה , נכסים חדשים ונכסים בפיתוח
  .ח"מיליון ש 2,093 -הסתכמו בכ, 2012 ביוני 30ליום ) איחוד יחסי

  
  .ח"מיליון ש 25,044 - הסתכמו בכ, 2012 ביוני 30ליום ) יבדרך של איחוד יחס(התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים כספיים 

   
  

 
  

  .לדוחות הכספיים 6- ו' ג2', ב2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני *) 

                                                
  .לרבעון השני 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( שווי נכסי נקי  .4

  
מטרתו הגברת אשר , EPRA-הידי ובדומה לנייר עמדה שפורסם על , 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  מסוימותשהינו מדד המשקף את השווי הנכסי הנקי של החברה בהתאמות  ,)EPRA NAV(הנכסי הנקי 

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

  .נדחים לעתודה למסים 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 אינם מהווים הערכת שווי של החברה 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

  
   

 ביוני 30ליום 
 31ליום  

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

 הכספיים
 

7,906 6,253  
    

7,310  
השווי הוגן של מכשיריםנטרולהתאמה בגין   

  נגזרים פיננסיים
 

    )755(    )1,024(  
    

       )829(  
ן"עתודה למס בגין שיערוך נדל –הוסף   

  )בניכוי חלק המיעוט(להשקעה לשווי הוגן 
 

1,827 1,160  
    

1,427  
  233           168      282       התאמות בגין חברות כלולות  
  

  EPRA NAV –שווי נכסי נקי 
 

9,260  6,557   8,141  
         
 EPRA NAV 49.4            42.5      56.2  )ח"בש(למניה  
         
       EPRA NNNAV  .ב
           
 EPRA NAV  9,260  6,557    8,141  
         
התאמה בגין הוספת השווי הוגן של מכשירים  

                                           נגזרים פיננסיים
 
  

  
     755  

 
1,024  

    
        829  

            
  )887(           )741(     )1,068( לשווי הוגןפיננסיותהתאמת ערך התחייבויות  
           
  )938(           )769(     )1,127( 1התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים  

  )252(           )175(     )306(        התאמות בגין חברות כלולות  
         
  EPRA NNNAV 7,514  5,896    6,893–"מתואם"שווי נכסי נקי  
            
 EPRA NNNAV41.8            38.2      45.6  )ח"בש(למניה  
                     

  .לדוחות הכספיים 6- ו' ג2', ב2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני *)     

לא כולל (כל אחת . נ.ח ע"ש 1רגילות בנות מניות  מיליון 164.8 -מניות המונפק של החברה הינו כההון  2012 ביוני 30 ליום          .5

  ).ומות שבידי החברהמניות רד
  

                                                
ן להשקעה במדינות בהן בעת מימוש הנכסים נוהגת הקבוצה לדחות את תשלום מס "ן שיערוך נדלהתאמה זו אינה כוללת עתודה למס בגי 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 2,851 - 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 194 -כסך של 
  .ואילך 2013

  פעילות במקרקעין  .א
  

כמו  .ח"ש מיליון 1,862 - כ בהשקעה כוללת של, ידילפיתוח עת וקרקעותר "אלפי מ 110 - של כבשטח  נכסים מניבים 11ה הקבוצה רכש ח"תקופת הדוב  )1

  .ח"שמיליון  989 -כבהשקעה כוללת של , נכסים קיימים הנכסים חדשים ושיפצה הקבוצה פיתח, כן
  

  עיקריים נתונים תפעוליים  )2    

  
 נכסים
 מניבים

 שטח בנוי
  להשכרה

 )ר"אלפי מ(

ממוצע דמי שכירות בסיסיים
   ר"חודשיים למ

שינוי בתזרים 
ו מנכסים נט

  *)זהים

בנכסי שיעור תפוסה
   הבהלי

 לסךיחס חוב 
 11.2060.13 21.2060.13  11.2060.03  2.20160.03  מאזן

EQY  1621,79612.74 $  11.78$ 2.7%  91.8% 90.2% 38.5% 

FCR  1572,075  15.46CAD   14.76 CAD 1.2% 95.7% 96.2% 44.3% 

CTY 7799320.4 €  € 19.4   4.9% 95.6% 95.1% 58.6% 

ATR 1551,224 11.8 €   12.0 €  7.0% 97.2% 96.6%    18.0% 1  

  2- 97.8% 98.6% 5.3%  ח"ש 94.4   ח"ש 1113498.1 גזית פיתוח

  53.9% 95.7% 93.1% 3.8%  € 12.05   € 710112.2 גזית גרמניה

Gazit Brazil  44245.4 4- 94.4%  362.3% - ריאל 26.9 ריאל  

ProMed 15128 26.8 $         26.2 $  2.2% 95.8% 94.9% 59.2% 

GAA 1310114.4CAD      13.2 CAD  0.9% 89.3% 87.6% 51.3% 
                  

  .אשתקד ההמקביל תקופההלעומת ח "בתקופת הדונכסים זהים משינוי בתזרים נטו *)   
 

  

                               

                                                
  .9.0% - בכ 2012ביוני  30הסתכם ליום  ATR -ב  מאזןסך יחס חוב נטו ל    1
  .גזית פיתוח ממומנת בעיקר על ידי הלוואות בעלים שניתנו על ידי החברה    2
 נכון למועד הדיווח גזית ברזיל בוחנת חלופות שונות להשבחת הנכס וניצול זכויות הבניה . בהסכמה הדדית את חוזה השכירות לפני מועד סיומו המקורי, יים שוכר עוגןס 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). 89.9% -כ על 2011ביוני  30ליום ( 86.9% - על כ RSCעמד שיעור התפוסה בנכסי  2012 ביוני 30ליום   -

  .45.5% - הינו כ ח"תקופת הדול N.O.I -דולר לחודש ושיעור ה 3,158 - הממוצע ליחידה הינו כהחודשי 

 .אשתקד ההמקביל תקופההלעומת  2.2% -ר של כגדל בממוצע בשיעו ח"בתקופת הדוהתזרים נטו מנכסים זהים    -

  

   בפיתוח מחדש והרחבה, נתוני נכסים בפיתוח  )3
  

  בפיתוחנכסים     

 נכסים' מס  שם החברה

סך השקעה עד ליום 
  2012 ביוני 30

  )ח"מיליון ש(

  
  
 

עלות 
  להשלמה

 )ח"ש מיליון(
  שטח

 )ר"אלפי מ(
           

FCR   81,278482 162 
EQY    2472295 43 

ATR   3254345 87 

 5 13619    גזית פיתוח

   142,040 1,141 297 
  

  מחדש והרחבה נכסים בפיתוח   

 נכסים' מס  שם החברה

סך השקעה עד ליום
  2012 ביוני 30

  )ח"ש מיליון(

  
  
 

  עלות
  להשלמה

  )ח"מיליון ש(
  שטח

)ר"אלפי מ(
           

FCR   171,300284 123 
EQY   95987 36 

CTY  316099 5 

  291,519470 164 
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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 קבוצתלפרטים בדבר הנפקת זכויות על ידי   .ג
 .לדוחות הכספיים' יא3 -ו' ג3 יםראה באור, ח"מיליון ש 690 -בהיקף של כ י חוב על ידי החברהגיוסלפרטים בדבר   .ד
 .לדוחות הכספיים' ד3ראה באור , ח"מיליון ש 71 - לפרטים בדבר גיוס חוב על ידי קבוצת דורי בהיקף של כ  .ה
 .לדוחות הכספיים' ה3ר ראה באו, ב"מיליון דולר ארה 250בהיקף של  EQYלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ו
לדוחות  'יז3- ו' י3', ט3, 'ו3 יםראה באור, מיליון דולר קנדי 400 - כבהיקף של  FCRחוב על ידי  ילפרטים בדבר גיוס  .ז

 .הכספיים
 .לדוחות הכספיים' ז3ראה באור , LIHעל ידי  EQYלפרטים בדבר מכירת מניות   .ח
והכרה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי  ,על ידי החברה ATRמיליון מניות נוספות של  9.8 - לפרטים בדבר רכישת כ  .ט

 .לדוחות הכספיים' ח3ראה באור , ח"מיליון ש 119 - בסך של כ
 .לדוחות הכספיים' יב3ראה באור , מיליון אירו 150בהיקף של  CTYלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .י
 FCRורכישת מבני המשרדים הרפואיים על ידי , הוחזקו על ידי הקבוצהלא אשר , GAAלפרטים בדבר רכישת מלוא מניות   .יא

 .לדוחות הכספיים' יג3ראה באור , GAA -מ
לדוחות ' טו3ראה באור , מיליון דולר 230בתמורה כוללת של  RSCבתי דיור מוגן על ידי  12לפרטים בדבר מכירת   .יב

 .הכספיים
ראה באור , גרות חוב שהונפקו על ידהא. נ.עמיליון אירו  100לרכישת , ATRעל ידי , לפרטים בדבר פרסום הצעת רכש  .יג

 .לדוחות הכספיים' טז3
מיליון  200התקשרה החברה בהסכם עם בנק ישראלי להארכת תקופת מסגרת אשראי בהיקף של  2012בחודש יוני   .יד

 .מסגרת האשראי ם העיקריים שלתנאיהביתר לא חלו שינויים מהותיים  .שנים 5 -ב ל"דולר ארה
  חלוקת דיבידנד מדיניות    .טו

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

  . )שנתי
    רלוונטיות לחלוקת הדים הרלוונטיים וכפוף להוראות כל דין האמור לעיל כפוף לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה במוע

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

  

  
  
  . כאמור לעיל, 2012החברה בדבר שיעור חלוקת הדיבידנד לשנת הנחת יישום החלטת דירקטוריון בצפי   *
  
  

  

160 CAGR  11.5%
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  מצב כספי  .2.2
  

  נכסים שוטפים
  

. 2011בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 4.9 -ח לעומת כ"ש מיליארד 4.3 - הינה כ 2012 ביוני 30ליום  הנכסים השוטפיםיתרת 
אגרות חוב וריבית בגין אגרות חוב במהלך  לפרעוןשימשו אשר  ,במזומנים ובפיקדונות לזמן קצר מקיטוןנובע בעיקר  קיטוןה

  .ח"תקופת הדו
  

  וישויות בשליטה משותפת השקעות בחברות כלולות
  

מיליון  127.7 -ח כוללת בעיקר השקעה בכ"מיליון ש 4,808 -בסך של כ 2012ביוני  30יתרת ההשקעות בחברות כלולות ליום 
מיליון  117.9 -לעומת השקעה בכ, ח"מיליון ש 238 -בסך של כ  RSCבחברת  60% - ח ו"מיליון ש 3,861 - בסך של כ ATRמניות 
  .2011בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 208 -בסך של כ RSCבחברה  60% - ח ו"מיליון ש 3,535 - בסך של כ ATRמניות 

  
 מכשירים פיננסיים נגזרים 

  

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

 31ליום ח "ון שמילי 937 -ח לעומת כ"מיליון ש 883 - כבהסתכמה היתרה  2012 ביוני 30ליום . הוגן ומוצגת בשווי ,)איחוד יחסי
  .הקיטון נבע בעיקר משינוי בשווי ההוגן .2011בדצמבר 

  

 ן להשקעה בפיתוח "נדלו ן להשקעה"נדל
  

 ביוני 30ליום , )המוצגים ברכוש השוטף, מוחזקים למכירהכולל נכסים (ן להשקעה בפיתוח "נדלהו ן להשקעה"יתרת הנדל
  .2011בדצמבר  31ח ליום "ש מיליארד 53.9 - לעומת כ ,ח"מיליארד ש 57.8 -כב הסתכמה ,2012

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

 נוספיםח "ש מיליארדשל כבסך ן להשקעה בפיתוח "ן להשקעה והנדל"שווי ההוגן של הנדלה תהתאמ ,ח"מיליארד ש 2.9 - כ
 .ח"בתקופת הדו ,נוספים ח"מיליארד ש 0.9 -של כ בסך )ח"ב ודולר קנדי למול הש"דולר ארה, אירו(רי החליפין בשע מהשינוי וכן

  . ח"ש מיליארד 0.9 - כבתמורה לסך של  ן להשקעה"נדלממימוש הגידול האמור קוזז 
  

  התחייבויות שוטפות
 

 בדצמבר 31ליום ח "מיליארד ש 6.5 -לעומת כ ,ח"רד שמיליא 5.6 - כ עלעמדה  2012 ביוני 30יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
 4.0 - ח לעומת כ"מיליארד ש 3.2 -בסכום של כ, ךרואכוללת בעיקר חלויות שוטפות בגין התחייבויות לזמן  היתרה .2011

נפרעו אשר  בחלויות השוטפות של התחייבויות לא שוטפות קיטוןמנובע בעיקר  קיטוןה. 2011 בדצמבר 31ליום ח "מיליארד ש
 6.6 - בסך של כיתרת קווי האשראי המאושרים הלא מנוצלים  ,ח"מיליארד ש 4.3 -הרכוש השוטף בסך של כ. ח"בתקופת הדו
גבוהים משמעותית מסך ההתחייבויות השוטפות ולפיכך הנהלת , וכן תזרים המזומנים הנובע מפעילות שוטפת ח"מיליארד ש

  .2012 ביוני 30תרת ההתחייבויות השוטפות ליום החברה מעריכה כי ניתן לפרוע באמצעותם את י
  

   לא שוטפותהתחייבויות 
  

 31ח ליום "מיליארד ש 38.5 - לעומת כ ח"מיליארד ש 41.9 -בכהסתכמה  2012 ביוני 30ליום  הלא שוטפותיתרת ההתחייבויות 
שהחברה  )אגרות חוב להמרהו ובאגרות ח(מגיוסי חוב  נובע בעיקר ביתרת ההתחייבויות הלא שוטפות הגידול .2011בדצמבר 

 ן להשקעה בפיתוח"שקעה ונדלן לה"ההשקעות בנדללממן את בעיקר בכדי  ,ח"בתקופת הדו והחברות המאוחדות שלה ביצעו
   .חברות הקבוצהרכישת מניות בכדי לממן ו
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  שאינן מקנות שליטהזכויות 

  

בדצמבר  31ח ליום "שמיליארד  12.3 - כ(ח "ש מיליארד 13.1 -כ עמדה על 2012 ביוני 30ליום  שאינן מקנות שליטהיתרת זכויות 
את חלקם , EQYמהונה של  56.7% - כבשיעור של  EQYכוללת בעיקר את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של  היתרה .)2011

 CTYאת חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , FCRמהונה של  50.1% - 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.  
 המאוחדותחברות השל הכולל ברווח  הזכויות שאינן מקנות שליטהמחלק  בעיקר נובע הגידול בזכויות שאינן מקנות שליטה

הגידול כאמור קוזז בעיקר מחלקם של  ,ליטה בחברות מאוחדותת שאינן מקנות שלבעלי זכויו מהנפקת מניותו ח"בתקופת הדו
  .החברות המאוחדות חילקוש הזכויות שאינן מקנות שליטה בדיבידנדים

  

 מיוחס לבעלי מניות החברההון ה
  
 31ליום  ח"יון שמיל 7,310 -לעומת כ ,ח"שמיליון  7,906 - הסתכם בכ 2012 ביוני 30ליום  המיוחס לבעלי מניות החברההון ה
בסעיף קרנות הון  מגידול, ח"שמיליון  546 -מרווח המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של כהגידול נובע בעיקר  .2011 דצמברב

כתוצאה משינויים בשערי , בעיקר בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ(ח "מיליון ש 182 - בסך של כ
מיליון  132 - בסך של כושולם  הוכרזשדיבידנד מ אשר קוזזו )ח"הדולר האמריקאי והדולר הקנדי לעומת הש, החליפין של האירו

  .ח"ש
  

למניה ליום ח "ש 44.4 -לעומת כלמניה ח "ש 48.0 -הסתכם בכ 2012 ביוני 30ליום  ,למניה, המיוחס לבעלי מניות החברהההון 
  .ח"תקופת הדובח למניה "ש 0.80לאחר חלוקת דיבידנד של  ,אתזו 2011בדצמבר  31

  

  יחסי חוב לסך נכסים
 

 ביוני 30ליום  60.6% -כלעומת  57.5% -בכ 2012 ביוני 30הסתכם ליום  ,של הקבוצה לסך המאזן נטויחס החוב נושא הריבית 
  . 2011בדצמבר  31ליום  58.0% -ולעומת כ 2011

  

 2011 ביוני 30ליום  61.6% - כ לעומת 58.7% - בכ 2012ביוני  30הסתכם ליום  ,יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה לסך המאזן
  .2011בדצמבר  31ליום  59.6% -ולעומת כ

 

 ביוני 30 הסתכם ליום ,)הקבוצה חברות הנגזר משווי השוק של מניות(של הקבוצה לשווי הנכסי נטו יחס החוב נושא הריבית 
  . 2011בדצמבר  31ליום  58.6% - ומת כולע 2011 ביוני 30ליום  58.8% -כלעומת  57.5% -לכ  2012

  

  2012 ביוני 30הסתכם ליום  ,)הנגזר משווי השוק של מניות חברות הקבוצה(יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה לשווי הנכסי 
  . 2011בדצמבר  31ליום  60.2% - ולעומת כ 2011 ביוני 30ליום  59.7% - כ לעומת 58.7% - לכ
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  תתוצאות הפעולו  .2.3
  

  לותלהלן תוצאות הפעו  .א

  
 חודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 

  
חודשים שהסתיימו  3-ל

   ביוני 30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2012  2011(*  2012  2011(* 2011(*   

  
  ח"מליוני ש

  )למניה למעט נתוני רווח נקי(
            

  4,718  1,146  1,268  2,289  2,527  הכנסות מהשכרת מבנים
  1,001  279  456  279  932 קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים

            
  5,719  1,425  1,724  2,568  3,459  סך הכל הכנסות

            
  1,522  366  403  755  822  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

  967  264  430  264  885  ות שבוצעוקרקעות והעבוד, עלות מכירת בניינים
            

  2,489  630  833  1,019  1,707  סך הכל עלות ההכנסות
            

  3,230  795  891  1,549  1,752  רווח גולמי
            

ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל
  1,670  543  718  614  1,031  נטו, בפיתוח

  )733(  )178(  )165(  )318(  )327(  הוצאות הנהלה וכלליות
  119  29  35  45  125  הכנסות אחרות
  )114(  )11(  )12(  )11(  )17(  הוצאות אחרות

חלק החברה ברווחי חברות כלולות וישויות 
  334  128  74  197  154  נטו, בשליטה משותפת

            
  4,506  1,306  1,541  2,076  2,718  רווח תפעולי

            
  )2,197(  )490(  )591(  )1,060(  )1,097(  הוצאות מימון
  72  13  19  29  45  הכנסות מימון

            
  2,381  829  969  1,045  1,666  רווח לפני מסים על ההכנסה

  328  157  211  201  343  מסים על ההכנסה
            

  2,053  672  758  844  1,323  רווח נקי 

            
            :מיוחס ל

            
  719  281  288  267  546  בעלי מניות החברה

  1,334  391  470  577  777  זכויות שאינן מקנות שליטה
            
  1,323  844  758  672  2,053  

למניה המיוחס לבעלי מניות החברה נקי רווח 
             )ח"שב(
            

  4.65  1.82  1.74  1.73  3.31  בסיסי  רווח נקי

            
  4.30  1.80  1.70  1.71  3.24  מדולל  רווח נקי

           

  .לדוחות הכספיים 6- ו' ג2', ב2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני *) 
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   כוללהרווח הדוח על להלן 

  

  
 חודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 

  
חודשים שהסתיימו  3-ל

  ביוני 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
  2012  2011(*  2012  2011(* 2011(*  
  ח"מליוני ש  
            

           
  2,053  672   758    844   1,323  רווח נקי 

            
            ):לאחר השפעת המס(חר כולל א) הפסד(רווח 

            
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  1,139  )183(  657  47  428  פעילויות חוץ
מתרגום דוחות כספיים של קרנות הון מימוש 

של חברות שטופלו בשיטת השווי  פעילויות חוץ
  12  12   -  12  3  המאזני

סקאות גידור תזרימי בגין ע) הפסדים(רווחים 
  )139(  )31(  )63(  40  )37(  מזומנים

בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסדים(רווחים 
  )39(  )6(  33   )20(  34   למכירה

רווח בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע בחברה 
  28  10  19  9  16  בשליטה משותפת

            
  1,001  )198(  646  88  444  כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה
            
  3,054  474     1,404     932     1,767  כ רווח כולל"סה

            
            :מיוחס ל

            
   1,231      186  575  368  752  בעלי מניות החברה  

  1,823  288   829    564   1,015  זכויות שאינן מקנות שליטה
            
  1,767  932  1,404  474  3,054  

           
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .לדוחות הכספיים 6- ו' ג2', ב2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני *) 
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 ח"לתקופת הדו ניתוח תוצאות הפעולות  .ב

  
  ת מבניםהכנסות מהשכר

  
מיליון  2,527 -לכ, אשתקד ההמקביל התקופהלעומת  10% -כב גדלו ח"בתקופת הדוסך ההכנסות מהשכרת מבנים 

מהפעלה לראשונה של נכסים בעיקר  נובעהגידול  .אשתקד ההמקביל תקופהבח "מיליון ש 2,289 -לעומת כ, ח"ש
   .קיימיםהנכסים הומגידול בהכנסות מ 2012 - ו 2011 השניםשנרכשו במהלך נוספים מהפעלת נכסים , שפיתוחם הושלם

  
  צוע עבודותקרקעות ובי, מכירת בניינים

  
 -מתוכן סך של כ ,ח"מיליון ש 932 -הסתכמו לכ ,ח"בתקופת הדו ,קרקעות וביצוע עבודות, סך ההכנסות ממכירת בניינים

ח מביצוע "מיליון ש 279 - לעומת סך של כ, ח מביצוע עבודות"מיליון ש 786 -ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 146
בתחילת הרבעון השני של שנת  של אכדלראשונה  מאיחודהגידול נובע בעיקר  .אשתקד ההמקביל בתקופה ,עבודות

2011.   
  

מיליון  15 -סך של כרווח גולמי בח לעומת "מיליון ש 47 - הסתכם לסך של כ ח"תקופת הדובמפעילות זו הרווח הגולמי 
    .אשתקד ההמקביל תקופהב ,ח"ש
  

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
  

מסך ההכנסות  32.5% - כ םח המהווי"מיליון ש 822 - בכהסתכמו  ח"בתקופת הדושכרה הוצאות הפעלת נכסים לה
השיפור . אשתקד ההמקביל תקופהבמסך ההכנסות מהשכרה  33.0% -כ םח המהווי"מיליון ש 755 - לעומת כ ,מהשכרה

  .בשיעור הוצאות הפעלת הנכסים מסך ההכנסות מהשכרה בא לידי ביטוי במרבית חברות הקבוצה
  

  גולמי מפעילות השכרת מבנים רווח
  

 -כל ,אשתקד ההמקביל התקופהלעומת , 11% - גדל בכ ח"בתקופת הדו מפעילות השכרת מבנים סך הרווח הגולמי
ת ההכנסוסך מ 67.0% - כ( ח"שמיליון  1,534 -לעומת כ ,)מסך ההכנסות מהשכרה 67.5% -כ( ח"מיליון ש 1,705

בא לידי ביטוי במרבית חברות רווח הגולמי מפעילות השכרת מבנים הגידול ב. אשתקד ההמקביל תקופהב) מהשכרה
  .הקבוצה

  
  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 1,031 - של כבסך של נכסיה בסכום ברוטו  שווי ההוגןב ברווח מעלייה, ח"בתקופת הדו
 ,ח"בתקופת הדו ,להשקעה הגבוהה ביותרן "עליית ערך נדל. אשתקד ההמקביל תקופהבח "מיליון ש 614 - בסך של כ

   .EQY -וב FCR - ב נרשמה

  
  הוצאות הנהלה וכלליות

  
מיליון  318 - לעומת כ ,)מסך ההכנסות 9.5% - כ(ח "מיליון ש 327 - הסתכמו לכ ח"בתקופת הדוהוצאות הנהלה וכלליות 

  . אשתקד ההמקביל בתקופה) מסך ההכנסות 12.4% -כ(ח "ש
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  הכנסות אחרות
  

 -בסך של כ מרכישה במחיר הזדמנותי בעיקר רווח כוללות ח"בתקופת הדוח "מיליון ש 125 - הכנסות אחרות בסך של כ
   .לדוחות הכספיים' ח3ראה באור , במהלך המסחר בבורסה ATRמניות שת כתוצאה מרכי ,ח"מיליון ש 119

  

  נטו ,חלק החברה ברווחי חברות כלולות וישויות בשליטה משותפת
  

מיליון  144 - לעומת כ, ח"מיליון ש 123 -ח בסך של כ"בתקופת הדו ATRהסעיף כולל בעיקר את חלק החברה ברווחי 
ח "מיליון ש 7 - ח לעומת כ"מיליון ש 11 -בסך של כ RSCחברה ברווחי את חלק ה, בתקופה המקבילה אשתקדח "ש

במרס  31עד ליום (אכד  יאת חלק החברה ברווחהסעיף בתקופה המקבילה אשתקד כולל . בתקופה המקבילה אשתקד
  .ח"מיליון ש 30 - בסך של כ) 2011

  

  הוצאות מימון
  

 .אשתקד ההמקביל תקופהבח "מיליון ש 1,060 -ח לעומת כ"מיליון ש 1,097 - הסתכמו לכ ח"בתקופת הדוהוצאות המימון 
מגידול ביתרת החוב נושא ריבית של החברה והחברות המאוחדות מיתרה  נובע ח"בתקופת הדובהוצאות המימון  גידולה

ח "מיליארד ש 38.9 -ליתרה ממוצעת של כ 2011בששת החודשים הראשונים של שנת ח "שמיליארד  33.6ממוצעת של 
על מצבת ההתחייבויות של  5.4% - הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ. ח"דובתקופת ה

בעיקר הקיטון בריבית הנומינלית נובע . אשתקד ההמקביל בתקופה 6.1% -לעומת כ חברה והחברות המאוחדות שלהה
לעומת  1.3% -בשיעור של כח "ובתקופת הד עלההמחירים לצרכן הידוע בישראל אשר מהתחייבויות הצמודות למדד 

בהן טבעות ממהבחלק ירידה בשיעור הריבית  נרשמה, כן כמו. אשתקד ההמקביל תקופהב 2.2% -בשיעור של כעלייה 
   .וירידה בעלות החוב פועלת הקבוצה

  
  מימון כנסותה
  

. אשתקד ההמקביל תקופהבח "מיליון ש 29 - ח לעומת כ"מיליון ש 45 - הסתכמו לכ ח"בתקופת הדוהכנסות המימון 
 אשתקד ההמקביל תקופהב(ח "מיליון ש 31 - בסך של כ ריביתהכנסות בעיקר כוללות  ח"בתקופת הדוהכנסות המימון 

 תקופהב(ח "מיליון ש 14 -ניירות ערך ומדיבידנד בסך של כ ממימוש הכנסות מרווחו )ח"מיליון ש 18 -הכנסות בסך של כ
   .)ח"יון שמיל 7 -הכנסות בסך של כ אשתקד ההמקביל

  
 

  מסים על ההכנסה
  

הנובעות בעיקר  ,ח"שמיליון  326 - הוצאות מסים נדחים בסך של כבעיקר כוללים  ח"בתקופת הדומסים על ההכנסה 
מיליון  188 -לעומת הוצאות מסים נדחים בסך של כ ,ן להשקעה"עליית ערך נדל מגידול בעתודות למסים נדחים בגין

ן להשקעה "עליית ערך נדלנובעות בעיקר מגידול בעתודות למסים נדחים בגין ה, אשתקד ההמקביל תקופהבח "ש
הוצאות מסים שוטפים בחברות נרשמו  ,ח"בתקופת הדו, בנוסף .השינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזריםומ

ים בדבר תיקון לפרט .אשתקד ההמקביל תקופהבח "מיליון ש 13 - ח לעומת סך של כ"שמיליון  17 - הקבוצה בסך של כ
  .לדוחות הכספיים 6 -ו' ב2 יםראה ביאור, והשפעתו על הדוחות הכספיים IAS 12 - ל
  

 



 23

 2012ניתוח תוצאות הפעולות לרבעון השני של שנת   .ג
  

  ת מבניםהכנסות מהשכר
  

 1,268 - לכ, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, 11% -כב גדלו 2012סך ההכנסות מהשכרת מבנים ברבעון השני של שנת 
בעיקר מהפעלה לראשונה של נכסים  נובעהגידול  .ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 1,146 - לעומת כ, ח"מיליון ש

   .ומגידול בהכנסות מהנכסים הקיימים 2012 - ו 2011השנים מהפעלת נכסים נוספים שנרכשו במהלך , שפיתוחם הושלם

  
  קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

  
 ,ח"מיליון ש 456 -הסתכמו לכ ,2012ברבעון השני של שנת  ,קרקעות וביצוע עבודות, רת בנייניםסך ההכנסות ממכי
 279 - לעומת סך של כ, ח מביצוע עבודות"מיליון ש 415 - ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 41 - מתוכן סך של כ

  . ברבעון המקביל אשתקד ,ח מביצוע עבודות"מיליון ש
  

 -סך של כרווח גולמי בח לעומת "מיליון ש 26 -הסתכם לסך של כ 2012ילות זו ברבעון השני של שנת מפעהרווח הגולמי 
    .ברבעון המקביל אשתקד ,ח"מיליון ש 15
  

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
  

מסך  31.8% - כ םח המהווי"מיליון ש 403 - הסתכמו בכ 2012הוצאות הפעלת נכסים להשכרה ברבעון השני של שנת 
. מסך ההכנסות מהשכרה ברבעון המקביל אשתקד 31.9% - כ םח המהווי"מיליון ש 366 -לעומת כ, סות מהשכרהההכנ

  .השיפור בשיעור הוצאות הפעלת הנכסים מסך ההכנסות מהשכרה בא לידי ביטוי במרבית חברות הקבוצה
  

  רווח גולמי מפעילות השכרת מבנים
  

 ,לעומת הרבעון המקביל אשתקד, 11% -גדל בכ 2012השני של שנת  ברבעון מפעילות השכרת מבנים סך הרווח הגולמי
ת ההכנסוסך מ 68.1% - כ( ח"שמיליון  780 -לעומת כ ,)מסך ההכנסות מהשכרה 68.2% - כ( ח"מיליון ש 865 - כל

הגידול ברווח הגולמי מפעילות השכרת מבנים בא לידי ביטוי במרבית חברות . ברבעון המקביל אשתקד) מהשכרה
  .הקבוצה

  
  נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"ערך נדלעליית 

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

לעומת ח "מיליון ש 718 -של כבסך שווי ההוגן של נכסיה בסכום ברוטו ב ברווח מעלייה, 2012ברבעון השני של שנת 
ברבעון  ,להשקעה הגבוהה ביותרן "עליית ערך נדל. ברבעון המקביל אשתקדח "מיליון ש 543 - ליית ערך בסך של כע

  . EQY -וב FCR -נרשמה ב ,2012השני של שנת 

  
  הוצאות הנהלה וכלליות

  
 -לעומת כ ,)מסך ההכנסות 9.6% - כ(ח "מיליון ש 165 -הסתכמו לכ 2012ברבעון השני של שנת הוצאות הנהלה וכלליות 

  . ברבעון המקביל אשתקד) מסך ההכנסות 12.5% - כ(ח "מיליון ש 178
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  הכנסות אחרות
  

מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של  רווח כוללות 2012ברבעון השני של שנת ח "מיליון ש 35 -הכנסות אחרות בסך של כ
  . לדוחות הכספיים' ח3אה באור ר, במהלך המסחר בבורסה ATRכתוצאה מרכישת מניות , ח"מיליון ש 35 - כ

  
  נטו, חלק החברה ברווחי חברות כלולות וישויות בשליטה משותפת

  
 -לעומת כ, ח"מיליון ש 51 - בסך של כ 2012ברבעון השני של שנת  ATRהסעיף כולל בעיקר את חלק החברה ברווחי 

מיליון  5 -ח לעומת כ"מיליון ש 6 - בסך של כ RSCאת חלק החברה ברווחי , ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 105
  .ח ברבעון המקביל אשתקד"ש

  
  הוצאות מימון

  
ברבעון המקביל ח "מיליון ש 490 -ח לעומת כ"מיליון ש 591 -הסתכמו לכ 2012ברבעון השני של שנת הוצאות המימון 

מגידול  בעיקר ענובאשתקד לעומת הרבעון המקביל  2012ברבעון השני של שנת בהוצאות המימון  גידולה .אשתקד
וכן מגידול ביתרת החוב ) SWAPבעיקר מסוג (בהוצאות שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים בעיקר בגין עסקאות גידור 

 2011י של שנת ח ברבעון השנ"מיליארד ש 31.7 - נושא ריבית של החברה והחברות המאוחדות מיתרה ממוצעת של כ
הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית . 2012השני של שנת  ח ברבעון"מיליארד ש 39.1 -ליתרה ממוצעת של כ

ברבעון המקביל  6.4% -לעומת כ חברה והחברות המאוחדות שלהעל מצבת ההתחייבויות של ה 6.0% -ממוצעת של כ
דה בהן פועלת הקבוצה וירימהמטבעות ירידה בשיעור הריבית בחלק מההקיטון בריבית הנומינלית נובע בעיקר . אשתקד

   .בעלות החוב

  
  מימון כנסותה
  

ח ברבעון המקביל "מיליון ש 13 -ח לעומת כ"מיליון ש 19 - הסתכמו לכ 2012ברבעון השני של שנת הכנסות המימון 
ברבעון (ח "מיליון ש 16 - בעיקר הכנסות ריבית בסך של ככוללות  2012ברבעון השני של שנת הכנסות המימון . אשתקד

 7 - הכנסות מרווח ממימוש ניירות ערך ומדיבידנד בסך של כו )ח"מיליון ש 11 - ך של כהמקביל אשתקד הכנסות בס
   .)ח"ברבעון המקביל אשתקד הכנסות בסך של כמיליון ש(ח "מיליון ש

  

  מסים על ההכנסה
  

 ,ח"מיליון ש 202 - הוצאות מסים נדחים בסך של כבעיקר כוללים  2012ברבעון השני של שנת מסים על ההכנסה 
לעומת הוצאות מסים נדחים בסך של , ן להשקעה"עליית ערך נדל ות בעיקר מגידול בעתודות למסים נדחים בגיןהנובע

ן "הנובעות בעיקר מגידול בעתודות למסים נדחים בגין עליית ערך נדל, ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 148 - כ
הוצאות מסים נרשמו , 2012ברבעון השני של שנת , סףבנו .להשקעה ומהשינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים

לפרטים . ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 9 - ח לעומת סך של כ"שמיליון  9 -שוטפים בחברות הקבוצה בסך של כ
  .לדוחות הכספיים 6 -ו' ב2 יםראה ביאור, והשפעתו על הדוחות הכספיים IAS 12 -בדבר תיקון ל
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 ימוןומקורות מ נזילות    .2.4
  

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

  .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  .חוב להמרה וגיוסי הוןאגרות  ,אגרות חוב

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

 1.9 - בכ, עות לזמן קצרלרבות השק, החברה והחברות המאוחדות שלהמסתכמות היתרות הנזילות שברשות  2012 ביוני 30 ליום

 לחברה ולחברות המאוחדות שלה 2012 ביוני 30ליום , בנוסף. 2011בדצמבר  31ליום  ח"ש מיליארד 2.5 -לעומת כח "ש מיליארד

 31ח ליום "שמיליארד  5.4 - לעומת כ, ח"ש מיליארד 6.6 - לא מנוצלים למשיכה מיידית בסך של כ מאושרים קווי אשראי

  .2011בדצמבר 
  

לא מנוצלים מאושרים קווי אשראי  עומדיםשלה  החברה והחברות המאוחדותלרשות  2012 ביוני 30ליום נכון 
  .ח"מיליארד ש 8.5 - בסכום של כויתרות נזילות למשיכה מיידית 

  

שאינו משועבד המוצג ן להשקעה בפיתוח "ונדלן להשקעה "נדל לחברה ולחברות המאוחדות שלה 2012 ביוני 30ליום , כמו כן
  .ח"מיליארד ש 35.2 - פרים בשווי הוגן של כבס

  
מנגד . בהתאמה, ח"מיליון ש 520 - וכ ח"מליון ש 1,278 -הון חוזר שלילי בסך של כ לחברה במאוחד ובסולו 2012 ביוני 30 ליום

מיידי  קווי אשראי מאושרים אשר ניתנים לניצול באופן) לרבות בחברות בבעלות מלאה( החברה במאוחד ובסולועומדים לרשות 
הקבוצה נוהגת לממן את פעילותה , בהתאם למדיניות הקבוצה. בהתאמה, ח"מיליארד ש 1.4 -וכ, ח"מיליארד ש 6.6 - בסך של כ

גיוסי הון וחוב על לפרטים בדבר  .ך טווח מעת לעת בהתאם לתנאי השוקארובאמצעות קווי אשראי מתחדשים ומגייסת הון וחוב 
' ה4לאחר תאריך הדיווח ראה באור  EQYהון על ידי  גיוס ,לדוחות הכספיים' ג4 -ו' א4יאורים ראה ב לאחר תאריך הדיווח FCRידי 

לאחר תאריך , מיליון אירו 42שהוחזקו על ידי החברה בהיקף של  CTYוכן מכירת אגרות חוב להמרה של  לדוחות הכספיים
  .לדוחות הכספיים 'ב4ראה באור , הדיווח

על פי , 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ) 14)(ב( 10תו בתקנה בשל קיומו של סימן אזהרה כהגדר
וגירעון בהון ) ח"מיליון ש 241 - כ בסך של(שהינו גירעון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת  ,הדוח הכספי הנפרד של החברה

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

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

ל העומדים לרשות הקבוצה אין בקיומו של הון חוזר שלילי בכדי להצביע על "והצפויות בהגיע מועד קיומן וכי לאור המקורות הנ
  .בעיית הנזילות בקבוצה

  
  ניםמזומ םתזרי

 

מיליון  283 - וכ ח"מיליון ש 395 -כב 2012וברבעון השני של שנת  ח"בתקופת הדו הסתכםהמזומנים מפעילות שוטפת  םתזרי
  . אשתקד ותהמקביל תקופותב, בהתאמה, ח"מיליון ש )20( - וכח "מיליון ש 290 -לעומת כ, בהתאמה ,ח"ש

 

בסכום ואגרות חוב להמרה הנפקת אגרות חוב באמצעות  לותןאת פעי מימנו שלה מאוחדותחברות הההחברה ו ח"בתקופת הדו

מיליון  477 - מימוש השקעות בניירות ערך זמינים למכירה ופיקדונות בסכום נטו של כח ובאמצעות "שמיליון  2,172 - נטו של כ

 ,ח"שמיליון  1,914 - בסכום נטו של כ פיתוח נכסים חדשיםו ן להשקעה"נדל לרכישתשימשו בעיקר  התזרימי מזומנים אל .ח"ש

וכן  ח"מיליון ש 175 - מתן הלוואות לשותפים בסכום נטו של כ ,ח"מיליון ש 519 - בסכום נטו של כ לפירעון הלוואות וקווי אשראי

   .ח"מיליון ש 194 - השקעות בחברות מוחזקות בסכום של כ
  

הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב עות באמצ את פעילותן מימנו שלה המאוחדותחברות ההחברה ו 2012ברבעון השני של שנת 

ח ובאמצעות מימוש השקעות בניירות ערך זמינים למכירה ופיקדונות בסכום נטו של "שמיליון  1,782 -בסכום נטו של כלהמרה 

 1,282 -בסכום נטו של כ פיתוח נכסים חדשיםו ן להשקעה"נדל לרכישתשימשו בעיקר  התזרימי מזומנים אל .ח"מיליון ש 226 - כ

 35 - השקעות בחברות מוחזקות בסכום של כ, ח"מיליון ש 129 - לפירעון הלוואות וקווי אשראי בסכום נטו של כ, ח"שון מילי

   .ח"מיליון ש 35 - וכן מתן הלוואות לשותפים בסכום נטו של כ ח"מיליון ש
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 תוכנית רכישה  .2.5

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

ובחודש  2011בדצמבר  31בתוקף עד ליום  יתההתוכנית הי. ח"מיליון ש 50בהיקף של עד ) 'או ו/ו' גאו /ו' סדרה א(

כאשר הרכישות מכוחה יבוצעו מעת , )'בוהורחבה גם לסדרה ( 2012בדצמבר  31הוארכה עד ליום  2012ינואר 

ח זה רכשה "וסמוך למועד פרסום דו 2012 ביוני 30נכון ליום . הלת החברהבהתאם לשיקול דעתה של הנ, לעת

שה ראו ילפרטים נוספים אודות תוכנית הרכ. כנית האמורהואגרות חוב מכוח הת. נ.ע ח"ש מיליון 5.4 -כהחברה 

 2012בינואר  4יום מו )2011-01-273129: אסמכתא' מס( 2011בספטמבר  13של החברה מיום  יםמיידי יםדיווח

  .)2012-01-006039 :מספר אסמכתא(

  

  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .3

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

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

 .סיכוני השוק ודרכי ניהולם

, ככלל. השווקים תנאיצורכי הקבוצה ול בהתאםהתחייבויות הקבוצה מגויסות בשווקי הון שונים ובמכשירים שונים   .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  מרביתת לשמור על גמישות פיננסית וזאת על מנ, 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 , של נכסים בפיתוח הבניה סולסטאטוניהולית הקשורה בעיקרה בתמהיל השוכרים האסטרטגיה ל

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

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

ממשלות נוהגות בתקופות משבר כלכלי (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 

הכנסותיה משוכרים בעלי מאפיינים  בין היקף) 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 , מחייבים עם שוכריםעד למועד חתימת הסכמים : לגבי נכסים בהקמה

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

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

  

הדולר הקנדי  ח כנגד"הש פוחת 2012 ביוני 30ועד ליום  2012בינואר  1החל מיום  -שינויים בשערי מטבע חוץ    .ג

. 0.1% -ח כנגד האירו בשיעור של כ"הש תוסףו ,בהתאמה, 2.7% -וכ 2.3% - והדולר האמריקאי בשיעור של כ

 ביוני 30ח בסיסי הצמדה ליום "ראה דו ,לגבי השפעת שינויים בשערי מטבע חוץ על ההון העצמי של החברה

, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2012 ביוני 30החל מיום , בנוסף. דירקטוריוןהלדוח ' נספח אכהמצורף  ,2012

   .בהתאמה ,0.6% - וכ 6.6% -כ, 2.8% -בשיעור של כוהאירו הדולר הקנדי  ,הדולר האמריקאיח כנגד "הש פוחת

). בגין פעילותה בישראל(ל צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישרא חלק מהתחייבויות החברה, בנוסף           

לגבי  .1.3% -בשיעור של כ )מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן עלה  2012 ביוני 30ועד ליום  2012בינואר  1ם מיו

 ,2012 ביוני 30בסיסי הצמדה ליום  ח"דוהשפעת שינויים במדד המחירים לצרכן על ההון העצמי של החברה ראה 

 ירד, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה 2012 ביוני 30החל מיום , נוסףב .דירקטוריוןהלדוח ' אנספח כהמצורף 

  .0.2% - בשיעור של כ )מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן 
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האחראים על נושא דיווח וניהול סיכוני שוק , הדוחות הכספיים אישורועד למועד  2012בינואר  1בתקופה שמיום    .ד

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

בתקופה , בנוסף .בנושא החשיפה לסיכוני שוק ובהם שינויים בשערי מטבע חוץ ובשערי הריביתבסיס שבועי 

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

  .2012ביוני  30וליום  2012במרס  31ליום  ,2011בר בדצמ 31הכספיים ליום 

על מתאם גבוה ככל האפשר בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו נלקחו , 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  ,לככל. בשערי החליפין תנודותל

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

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 . ת אליהן היא חשופההכלכליו

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

 .ח דירקטוריון"לדו' ראה טבלה המצורפת כנספח ב, 2012 ביוני 30נכון ליום , עסקאות ההחלף

  

  :1השונים מתפלגת כדלקמן החשיפה הכלכלית של ההון העצמי של החברה למטבעות 2012ביוני  30ליום        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .ח הדירקטוריון"לדו' ראה נספח ב 1

אירו, 33%
דולר קנדי, 

33%

 ש "ח, 2%

דולר ארה"ב, 
32%
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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 ל בסך "החברה התחייבה לתרומה הנ). מכון גזית גלוב(ן "נדל
לצעירים לתמיכה בתחום החינוך  פרוייקטאישר דירקטוריון החברה הקמת  2011בשנת  -"גזית לחינוך"פרוייקט   .ג

וכן אישר מסגרת תקציבית , ותמיכה בבתי ספר צעיריםתמיכה במרכזי , מלגותו חלוקת אשר עיקר, וםזור הדרבא
 .בשנה ח"מיליון ש 7לפרוייקט בסך של 

  
  . בנוסף תורמת הקבוצה לגופים רבים נוספים

  .ח"ש אלפי 1,443 - 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 חלטתאם להבהת
לרבות בנושאי ביקורת הקשורים , בדוחות הכספיים של החברה, בין היתר, ועדת הביקורת והמאזן דנה, תפקידה זה
כהגדרתה בתקנות החברות (הכספיים  הוועדה לבחינת הדוחות. ומביאה את המלצותיה בפני הדירקטוריון, בבקרת על

  .אפוא ועדת הביקורת של החברה נההי) 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

   .חשבונאית ופיננסית
  

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

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

  
 .2012 באוגוסט 16ביום התקיימה עדה לדירקטוריון והמלצות הו המאזן במסגרתה נדונו וגובשוהביקורת ו ועדתישיבת 

כספים הל ומנהל "משנה למנכה ,מר אהרון סופר ,ל החברה"מנכוכן  ,המאזןו הביקורת השתתפו כל חברי ועדת ישיבהב
ל "סמנכ ,מר ערן בלן ,של החברהומזכיר חברה משפטי היועץ ה ,ל"משנה למנכה, מר גדי קוניא, של החברה ראשיה
המטפלים בחברה מטעם משרד רואי  נציגים ,מר שלומי כהן ,אחראי דיווח חשבונאות ,מר רמי וייסנברגר, חשב החברהו

   .ויועציה הכלכליים של החברה מטעם משרד עורכי הדין המלווה את החברה ונציגיםהחשבון המבקר 
  

מועברת , של ועדת הביקורת והמאזן בהם ידי הדירקטוריון והדיון 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  והוצגותוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה , 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, ההחבר

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

היבטים במדיניות , נושאים הקשורים בשלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, בקרות פנימיות הקשורות בדיווח הכספי
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והשפעה אפשרית על הדוחות , הטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים, החשבונאית שאומצה ושינויים במדיניות זו
נציג רואי החשבון המבקרים הציג לוועדה סוגיות עקרוניות שהתעוררו . יכונים וחשיפות משמעותייםהכספיים של ס
ורואי החשבון המבקרים של החברה השיבו לשאלות הדירקטורים ההנהלה . הדוחות הכספייםרת יסקבמהלך עבודת 

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

  . הדירקטוריון בסמוך לאחר ישיבת הוועדה
  

 ריון שדנה באישור הדוחות הכספייםהמאזן במסגרת ישיבת הדירקטוהביקורת ודירקטוריון החברה דן בהמלצות ועדת 
בהתחשב , עדה הועברו זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריוןוהמלצות הו, הדירקטוריון הערכתל. 2012 באוגוסט 20ביום 

. וכן בהתחשב בכך שטיוטת הדוחות הכספיים הועברה לכל חברי הדירקטוריון מבעוד מועד, בהיקף ומורכבות ההמלצות
ות הקונקרטיות בהתאם לנסיב, ימי עסקים הינו בין שניים לארבעהזמן סביר לעניין זה פרק הזמן אותו קבע הדירקטוריון כ

  .לרבות מורכבותם והסוגיות  הייחודיות שיובאו בהם, של הדוחות שיובאו לאישור
  

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

  .שהשתתפו בישיבות ועדת הביקורת והמאזן כמפורט לעיל
תוצאות , הנהלת החברה סקרה את המצב הכספי, הדירקטוריון בה נדונו ואושרו הדוחות הכספייםבמהלך 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 הכספיים 'א4ר אוראה ב, מיליון דולר קנדי 50 - כ בהיקף של, FCRעל ידי חוב  לפרטים בדבר גיוס  .א
אור ראה ב, CTY -ול לצדדים שלישיים CTYמכירת מלוא החזקות החברה באגרות החוב להמרה של לפרטים בדבר   .ב

 .לדוחות הכספיים 'ב4
 .לדוחות הכספיים 'ג4אור ראה ב, דולר קנדימיליון  47 - קף של כבהי FCRעל ידי  הון לפרטים בדבר גיוס  .ג
ראה , דולר קנדימיליון  99 - בהיקף של כ) Dסדרה (לפדיון מוקדם של יתרת אגרות חוב  FCR הודעתלפרטים בדבר   .ד

  .לדוחות הכספיים 'ד4באור 
 .לדוחות הכספיים 'ה4ראה באור , והשתתפות החברה בגיוס הון זה EQYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ה

  

   אומדנים חשבונאיים קריטיים    5.2  
  

לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של  הקבוצההנהלת  נדרשתהדוחות הכספיים  בעת עריכת
  .ות וכן על גילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותניםהכנסות והוצא, 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 ,)שמאים ומעריכי שווי: כגון(

  . וצאות בפועל יכול שתהיינה שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שוניםהת
, של השפעה מהותית על הדוחות הכספיים 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

מובטחות בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה על זכויות בקשר לנכסי ) '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"ח המקדים ובדו"המידע הכלול בדו

  .2011ח התקופתי לשנת "כפי שהוצג בדולשווים וי מהותי בהשוואה לא חל שינ 2012 ביוני 30

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

לדוחות  'יא3ראה באור , )'אסדרה י(ופציה למימוש לאגרות חוב וכתבי א) 'סדרה י(לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב         .ג

 .הכספיים

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

 .אופק הדירוג מחיובי ליציב

כנאמן מ "בע) 1975(את מינויה של הרמטיק נאמנות ) 'סדרה ד(אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב  2012באוגוסט  9ביום         .ה

  .בכפוף לקבלת אישור בית המשפט, מ"של אורורה פידלטי לנאמנות בעבמקומה ) 'סדרה ד(לאגרות החוב 

  

  

  

  

        2012באוגוסט  20

   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 ניביו 30ליום  
צמודות  

למדד 
המחירים 
  לצרכן

ב "בדולר ארה
או בהצמדה 

  אליו
בדולר קנדי או 
 בהצמדה אליו

באירו או 
 בהצמדה אליו

ח לא"בש
צמוד 
  למדד

במטבע 
  אחר

ללא בסיס 
  כ"סה     הצמדה

 ח"שמיליוני 
          נכסים כספיים

  1,442 -  21 330 412 297  306 76 מזומנים שווי מזומנים
  385 -  - - 4 231  45 105 לזמן קצרוהלוואותתנופיקדו

  62 62  - - - -  - - ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  1,035 151  45 601 65 84  68 21 וחייבים ויתרות חובההכנסות לקבל,לקוחות
  597 -  2 4 - 120  315 156 ךרואלזמןויתרות חובההלוואות,אחרותהשקעות

  375 375  - - - -  - - ם למכירהניירות ערך זמיני
  961 961  - - - -  - - נגזריםםיפיננסימכשירים

  199 199  - - - -  - - מסים נדחים
  358 734 732 481 935 68  1,748 5,056  
             

  63,409 1,044  5,436 2,581 13,137 25,123 16,088 - )1(נכסים לא כספיים
             
  68,465 2,792  5,504 3,516 13,618 25,855 16,822 358 כ נכסים"סה

             
            התחייבויות כספיות

  289 -  - 83 109 36  - 61 אחריםומאשראי מתאגידים בנקאיים
  2,051 95  71 817 171 534  234 129 זכאים ויתרות זכות,רותיםיספקים ונותני ש

  225 225  - - - -  - - מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות
  83 -  - - - -  83 - התחייבויות בגין נכסים מוחזקים למכירה

  18,677 -  - )3(1,772 1,082 5,409 2,924)2(7,490 אגרות חוב
  1,602 -  - 2 138 1,462  - - אגרות חוב  להמרה 

התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים
  20,974  -  2,889  -  5,882  6,833  5,023  347  ולאחרים

  410 410  - - - -  - - מכשירים פיננסיים נגזרים
  312 89  4 - 36 128  53 2 התחייבויות פיננסיות אחרות

  7 -  - 7 - -  - - נטו,ת בשל הטבות לעובדיםיוהתחייבו
  2,805 2,805  - - - -  - - מסים נדחים 

  47,435  3,624  2,964  2,681  7,418  14,402  8,317  8,029  כ התחייבויות"סה
             

  21,030 )832(  2,540 835 6,200 11,453 8,505 )7,671( נכסים בניכוי התחייבויות
             

   .רכוש קבועון להשקעה בפיתוח "נדל, ן להשקעה"בעיקר נדל  )1(
  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 2,882 - על סך של כ, ח"מיליוני ש 7,490 מתוך  )2(
  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה"מיליוני ש 1,606 - על סך של כ, ח"י שמיליונ 1,772מתוך   )3(
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  דירקטוריוןהח "לדו 'בנספח 

  2201 ביוני  30בדבר 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 

הטבלה  .2012 ביוני 30נכון ליום , ובדבר היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ההחלף, אות החלף מטבעבוצעו עסק

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

ואת סך ההתאמות הפיננסיות שמבצעת , 2יעל בסיס איחוד יחס, בהתאמה, שיעורם מסך נכסי החברה ומסך התחייבויותיה

להרכב מצבת הנכסים , ככל האפשר, במטרה שהרכב ההון העצמי יתאים, החברה באמצעות עסקאות החלף מטבע

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

  . הכמופיע בטבל, מטבע מתבטאת בפערים

 

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

  3,260 3,2342,1632,483 מצבת נכסים במטבע מקור

ח"בשמצבת נכסים   3,2348,48512,246 12,470 36,435 

מסך הנכסים %  92334 34 100 

יבויות במטבעימצבת התח

  1,910 1,397 1,183 9,177 מקור

החלף מטבעת ואעסק

  577 480 249 (6,112) במטבע מקור

מצבת התחייבויות במטבע

  2,487 1,877 1,432 3,065 מקור

ח"בשיבויותימצבת התח  

 27,454 9,514 9,257 5,618 3,065 בהתאמה לעסקאות החלף

ההתחייבויות %  112034 35 100 

כ הון עצמי במטבע"סה

  773 606 731 169 מקור

ח"בשמי כ הון עצ"סה  1692,8672,989 2,956 8,981 

מסך ההון העצמי %  23233 33 100 

 

  

  

                                                
  .2012ביוני  30על פי שערי חליפין ליום  1
הצגת מאזן החברה באיחוד יחסי אינה מבוצעת על פי כללי חשבונאות אלא בהתאם לשיעורי ההחזקה של החברה בכל אחת מהחברות  2

  .המאוחדות באותו המועד



 

 ")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  66 -כחילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום של , 2012באפריל  23ביום  . א

  .לדוחות הכספיים' ו4ראה באור  ,הדיווחשהוכרז על ידי החברה לאחר תאריך  לפרטים בדבר דיבידנד   . ב

  

  

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

 בחוזה הוהתקשרות, EQYמיליון דולר על ידי  250לפרטים בדבר קבלת הלוואה בלתי מובטחת בסך של   .א

  .לדוחות הכספיים' ה3ראה באור , הריבית הליבור שנושאת ההלווא לקיבוע

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

 .לדוחות הכספיים' ז3ראה באור , LIHשהוחזקו על ידי 

 החברל EQYמיליון מניות  0.5מיליון מניות והנפקה פרטית של  4.1לפרטים בדבר השלמת הצעה לציבור של   .ג

 .לדוחות הכספיים' ה4ראה באור , בת בבעלות מלאה של החברה
  

  

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

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

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

  .הכספייםלדוחות 

אינן מובטחות ש ,)Nסדרה (אגרות חוב . נ.מיליון דולר קנדי ע 175של , בקנדה ציבורלפרטים בדבר הנפקה ל  .ב

  .לדוחות הכספיים' ט3ראה באור , 4.50%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , FCRעל ידי  ,בשעבוד

שאינן , )Iסדרה ( אגרות חוב להמרה. נ.מיליון דולר קנדי ע 52.5של , לפרטים בדבר הנפקה לציבור בקנדה  .ג

  .לדוחות הכספיים' י3ראה באור , 4.75%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , FCRעל ידי , מובטחות בשעבוד

שאינן מובטחות ) Oסדרה (גרות חוב א. נ.מיליון דולר קנדי ע 150של , לפרטים בדבר הנפקה לציבור בקנדה  .ד

  .לדוחות הכספיים' א4 - ו' יז3ראה באור , 4.43%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של , FCRעל ידי , בשעבוד

מיליון יחידות אשר כל אחת מהן  2.5לפרטים בדבר השלמת עסקה עם חתמים להנפקה לציבור בקנדה של   .ה

דולר קנדי  18.75במחיר , FCRלרכישת מניה אחת של  מורכבת ממניה רגילה אחת ומכתב אופציה אחד

  .לדוחות הכספיים' ג4אור ראה ב, מיליון דולר קנדי 47 -כת של ליחידה ובתמורה כולל

ראה באור , )Dסדרה (אגרת חוב . נ.מיליון דולר קנדי ע 97של יתרת , FCRעל ידי , לפרטים בדבר פדיון מוקדם  .ו

  .לדוחות הכספיים' ד4



  

  

  פיתוח וניהול מרכזים מסחריים בצפון אירופה, רכישה –8 עיףעדכון לס

על ידי  ,שאינן מובטחות בשעבוד, אגרות חוב. נ.מיליון אירו ע 150של , ציבור בפינלנדלפרטים בדבר הנפקה ל  .א

CTY, לדוחות הכספיים' יב3אור ראה ב, 4.25%ית שנתית בשיעור של הנושאות ריב. 

 .לדוחות הכספיים' ב4ראה באור , של אגרות חוב להמרה, CTYלפרטים בדבר רכישה עצמית על ידי   .ב

 ,לאחר תאריך הדיווח, על ידי החברה CTYאגרות חוב להמרה של . נ.מיליון אירו ע 42לפרטים בדבר מכירת   .ג

  .לדוחות הכספיים' ב4ראה באור  ,CTY -לצדדים שלישיים ול

  

  ז ובמזרח אירופהפיתוח וניהול מרכזים מסחריים במרכ, רכישה –9 עדכון לסעיף

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

' טז3ראה באור , ATRעל ידי  ,נ אגרות חוב.מיליון אירו ע 100לפרטים בדבר פרסום הצעת רכש בסך כולל של   .ב

  .לדוחות הכספיים
  

  ן"ניהול וביצוע של פרויקטים ותחום הנדל, 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

 FCRבמזומן ובמניות בדרך של תשלום , די הקבוצהיעל לא הוחזקו אשר   GAAכלל מניות  רכישתלפרטים בדבר 

' יג3ראה באור , GAA -מ ,FCRבאמצעות הקצאת מניות  ,FCRעל ידי , ProMed CAכלל מניות  רכישתוכן 

  .לדוחות הכספיים

  )oyal Senior CareR )RSC –9.11 עדכון לסעיף

לדוחות ' טו3ראה באור , מיליון דולר 230בתמורה כוללת של  RSCבתי דיור מוגן על ידי  12לפרטים בדבר מכירת 

 .הכספיים

  

  מימון –20 עדכון לסעיף

יחד עם , )'סדרה י. (נ.ח ע"מיליון ש 130 של לפרטים בדבר הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים על ידי החברה  .א

סדרה (אגרות חוב . נ.עח "מיליון ש 260 -הניתנים למימוש לעד כ) שאינם סחירים(מיליון כתבי אופציה  2.6 -כ

 .לדוחות הכספיים' יא3אור ראה ב ,)'יא

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

A+ ועדכנה את אופק הדירוג מחיובי ליציב . 

מיליון  200יקף של התקשרה החברה בהסכם עם בנק ישראלי להארכת מסגרת אשראי בה 2012ביוני  28ביום   .ג

 .מסגרת האשראי ם העיקריים שלתנאיהיתר לא חלו שינויים מהותיים ב .שנים 5ב לתקופה של "ארהדולר 

  



 להנחיית גילוי בנוגע לפעילות' גילוי בדבר נכסים מהותיים מאוד בהתאם לפרק ו

 להשקעה ן"נדל
  

G ONE 
לשנת  שנירבעון  

2012  
רבעון ראשון 

 2012לשנת 

 2011מבר בדצ 31ליום 
ולשנה שנסתיימה באותו 

 תאריך
 282,000 282,000  285,000 )ח"אלפי ש(שווי הנכס 

 16,000 16,000  16,000 )ח"אלפי ש(זכויות בניה והתאמות נוספות 
NOI  20,125 5,017  5,075 )ח"אלפי ש(בתקופה 

 17,047 )86(  3,195)ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 
 100% 98%  98% וצע בתקופהשיעור תפוסה ממ

 7.1% 7.1%  7.1% (%)שיעור תשואה 
 797 819  821)ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים שנחתמו "דמי שכירות ממוצעים למ

 - -  - )ח"לשנה בש(התקופה 

  
G TWO  

לשנת  שנירבעון  
2012  

רבעון ראשון 
 2012לשנת 

 2011בדצמבר  31ליום 
אותו ולשנה שנסתיימה ב

 תאריך
 258,900 258,900  262,000 )ח"אלפי ש(שווי הנכס 

 45,000 45,000  45,000 )ח"אלפי ש(עתודה קרקע וזכויות בנייה 
NOI  18,953  4,677  4,499 )ח"אלפי ש(בתקופה 

 24,649 )571(  2,890)ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 
 100% 99%  98% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 7.3% 7.2%  7.0% (%)יעור תשואה ש
 841 859  854)ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים שנחתמו "דמי שכירות ממוצעים למ

 - -  - )ח"לשנה בש(התקופה 

  
Gסינמה סיטי 

לשנת  שנירבעון  
2012  

רבעון ראשון 
 2012לשנת 

 2011בדצמבר  31ליום 
ולשנה שנסתיימה באותו 

 תאריך
 437,000 437,000  441,900 )ח"אלפי ש(ס שווי הנכ

NOI  30,758 8,300  7,534 )ח"אלפי ש(בתקופה 
 49,317 )219(  5,029)ח"אלפי ש(שערוך בתקופה ) הפסדי(רווחי 

 100% 100%  100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה
 7.0% 7.1%  6.9% (%)שיעור תשואה 

 1,358 1,378  1,367)ח"לשנה בש(ר "דמי שכירות ממוצעים למ
ר בחוזים שנחתמו "דמי שכירות ממוצעים למ

 - -  - )ח"לשנה בש(התקופה 
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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 2012 ביוני 30התמציתי המאוחד ליום המצב הכספי 

. באותו תאריך ושים שהסתיימשלושה חודשישה ושל  ותותזרימי המזומנים לתקופהשינויים בהון , הכולל
בהתאם לתקן חשבונאות  זוהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים 

לפי זו לתקופת ביניים וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי , "דיווח כספי לתקופות ביניים" - IAS 34בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע . 1970-ל"התש, )ים ומיידייםדוחות תקופתי(של תקנות ניירות ערך ' פרק ד

  .בהתבסס על סקירתנו אלהת ביניים וכספי לתקופ
  

 - של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ המידע הכספי התמציתי לתקופת בינייםאת  סקרנולא 
מכלל  31%- וכ 30%- הכלולות באיחוד מהוות כוהכנסותיהן  2012 ביוני 30ליום מכלל הנכסים המאוחדים  37%

כמו כן לא סקרנו את המידע  .באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימו שישה של ותלתקופ ההכנסות המאוחדות
 לסך הסתכמה בהן ההשקעה אשר, המאזני השווי הכספי התמציתי לתקופות ביניים של חברות המוצגות על בסיס

 - של כ לסך הסתכם ל"הנ החברות ברווחי של הקבוצה חלקה ואשר ,2012ביוני  30 ליום ח"ש מליוני 3,901- של כ
 ,תאריך באותו שהסתיימו חודשים שישה ושלושה של לתקופות ח"ש מליוני 56-של כ וסך ח"ש מליוני 133

של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות  ת הבינייםולתקופ התמציתי המידע הכספי  .בהתאמה
מבוססת על דוחות , ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו

  .הסקירה של רואי החשבון 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

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 , הסקירה של רואי חשבון אחרים בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות, 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, באוגוסט20
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

  
  

 ביוני 30ליום  
  ליום

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

     
       נכסים

       
        נכסים שוטפים

       
  1,539 982  1,442  מזומנים ושווי מזומנים

  770  251   385 לזמן קצרוהלוואות תפקדונו
  97  85   62 ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  67  46   18 ניירות ערך זמינים למכירה
  84  114   78 מכשירים פיננסיים נגזרים
  656  579   730  לקוחות והכנסות לקבל
  291  362   284  חייבים ויתרות חובה

  697  514   645 ודירות למכירה מלאי בניינים
  14  26   21  מסים שוטפים לקבל

        
 3,665   2,959  4,215  
        

  714  260   636  נכסים מוחזקים למכירה
        
 4,301   3,219  4,929  
        

         נכסים לא שוטפים
        

  4,390  4,324   4,808 וישויות בשליטה משותפת השקעות בחברות כלולות
  308  151   442 ויתרות חובההלוואות , השקעות אחרות

  314  239   357 ניירות ערך זמינים למכירה
  937  1,036   883 מכשירים פיננסיים נגזרים

  51,014  46,148   54,080  ן להשקעה"נדל
  2,198  1,814   3,063  ן להשקעה בפיתוח"נדל

  23  23   23  מלאי בלתי שוטף
  157  153   163  נטו, רכוש קבוע

  101   132   103 מוניטין
  68  97   43 נטו,נכסים בלתי מוחשיים אחרים

  160  123   199  מסים נדחים
        
 64,164   54,240  59,670  
        
 68,465   57,459  64,599  
  
  .6-ו' ג2, 'ב2 באורים ראה , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  

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

  

 ביוני 30ליום  
  ליום

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

      התחייבויות והון
      

        התחייבויות שוטפות
        

  453  491   289 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
  3,525  2,137   2,906 חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

  25  16   25 מכשירים פיננסיים נגזרים
  819  625   785  רותיםיספקים ונותני ש

  1,218  1,051   1,236  זכאים ויתרות זכות
  277  175   225 ומרוכשי דירותמקדמות ממזמיני עבודות 

  53  27   30  מסים שוטפים לשלם
        
 5,496   4,522  6,370  

  103  187   83 התחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים למכירה
        
 5,579   4,709  6,473  

         לא שוטפותהתחייבויות 
        

  15,379  14,694   17,258  אגרות חוב
  1,121  886   1,602  אגרות חוב להמרה 

  18,973  17,706   19,487 למוסדות פיננסיים ולאחריםנושאות ריביתהתחייבויות 
  339  110   385 מכשירים פיננסיים נגזרים

  277  175   312 התחייבויות פיננסיות אחרות
  8  5   7 נטו,בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות 
  2,401   2,079   2,805   מסים נדחים

        
 41,856   35,655  38,498  

        המיוחס לבעלי מניות החברההון
        

  218  208   218  הון מניות
  3,787  3,482   3,791  פרמיה על מניות

  3,904  3,569   4,318  יתרת רווח
  )728(  )1,225(   )557( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  150  244   157  קרנות אחרות
  **)       -  )4(   **)     -  הלוואות לרכישת מניות

  )21(  )21(   )21(  מניות אוצר
        
 7,906   6,253  7,310  

  12,318   10,842   13,124 זכויות שאינן מקנות שליטה
        

  19,628   17,095   21,030  כ הון"סה
        
 68,465   57,459  64,599  
  .6-ו' ג2', ב2ראה באורים  , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)*
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
  

       2012, באוגוסט 20
  אגדי קוני  אהרון סופר כצמןחיים  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
  ל "משנה למנכ  ל "מנכ  ר הדירקטוריון"יו

  ומנהל כספים ראשי
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  רווח והפסדמאוחדים על דוחות 

  

 
שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
 2012 2011 (* 2012  2011 (* 2011 (* 
  מבוקר מבוקר בלתי 

 
  ח"מליוני ש

  )למניה למעט נתוני רווח נקי(
         

  4,718  1,146 1,268  2,289 2,527  הכנסות מהשכרת מבנים
קרקעות ומביצוע , הכנסות ממכירת בניינים

  1,001  279  456 279 932  עבודות
         

  5,719  1,425 1,724  2,568 3,459  סך הכל הכנסות
         

  1,522  366  403 755 822 הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
קרקעות והעבודות , עלות מכירת בניינים

  967  264  430 264 885  שבוצעו
         

  2,489  630  833  1,019 1,707  סך הכל עלות ההכנסות
         

  3,230  795  891  1,549 1,752  רווח גולמי
         

ן להשקעה "ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל
  1,670  543  718 614 1,031  נטו, בפיתוח

  )733(  )178(  )165(  )318( )327(  הוצאות הנהלה וכלליות
  119  29  35 45 125  הכנסות אחרות
  )114(  )11(  )12( )11( )17(  הוצאות אחרות

וישויות  ברווחי חברות כלולותחלק החברה 
  334  128  74 197 154  נטו ,בשליטה משותפת

         
  4,506  1,306 1,541  2,076 2,718  רווח תפעולי

         
  )2,197(  )490(  )591(  )1,060( )1,097(  הוצאות מימון
  72  13  19 29 45  הכנסות מימון

         
  2,381  829  969  1,045 1,666 מסים על ההכנסהרווח לפני

  328  157  211 201 343  מסים על ההכנסה
         

  2,053  672  758 844 1,323  רווח נקי
         

          :מיוחס ל
         

  719  281  288 267 546  בעלי מניות החברה
  1,334  391  470 577 777 זכויות שאינן מקנות שליטה

         
 1,323 844 758  672  2,053  

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

         
  4.65  1.82  1.74  1.73 3.31  רווח נקי בסיסי 

         
  4.30  1.80  1.70  1.71 3.24  רווח נקי מדולל 

        
  .6-ו' ג2', ב2ראה באורים  , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
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  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 

  

 
שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

  2,053  672  758   844 1,323  רווח נקי
         

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

התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 
  1,139  )183(  657 47 428  )1(חוץ

מתרגום דוחות כספיים של  קרנות הוןמימוש 
של חברות שטופלו בשיטת  פעילויות חוץ
  12  12  - 12 3  השווי המאזני

בגין עסקאות גידור תזרימי ) הפסדים(רווחים 
  )139(  )31(  )63( 40 )37(  )1( מזומנים

בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסדים(רווחים 
  )39(  )6(  33 )20( 34  למכירה

 רווח בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע
  28  10  19 9 16 בחברה בשליטה משותפת

         
  1,001  )198(  646 88 444 כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

         
  3,054  474 1,404     932 1,767  כ רווח כולל"סה

         
          :מיוחס ל

          
  1,231  186  575 368 752  )2(בעלי מניות החברה  

  1,823  288  829   564 1,015 זכויות שאינן מקנות שליטה
         
 1,767 932 1,404 474  3,054  
        
כולל ) הפסד(כולל חלק הקבוצה ברווח   )1(

של חברות המטופלות בשיטת השווי אחר 
  3 )7(  10  )16( 7  המאזני

  
  :הרכב הרווח הכולל המיוחס לבעלי מניות החברה)  2(
 

  719 281  288 267 546  רווח נקי
התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 

      573 )96(  263 76 169 חוץ
מתרגום דוחות כספיים של  קרנות הוןמימוש 

  12  12  - 12 2  פעילויות חוץ
בגין עסקאות גידור תזרימי ) הפסדים(רווחים 

  )66( )13(  )28( 22 )16(  מזומנים
בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסדים(רווחים 

  )35( )8(  33 )18( 35  למכירה
 רווח בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע

  28  10  19 9   16 בחברה בשליטה משותפת
         
 752 368 575  186  1,231  
  
  .6-ו' ג2', ב2ראה באורים  , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  

  .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
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  מאוחדים על השינויים בהון דוחות 

  
  
     מניות החברההון המיוחס לבעלי  

  
  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   
                

  19,628  12,318 7,310  )21( *)  - 150 )728( 3,904  3,787 218  **))מבוקר(2012,בינואר1יתרה ליום 
                

  1,323  777 546  - - - - 546 - -   רווח נקי
  444  238 206  - - 35 171 - - -  כולל אחררווח 

                
  1,767  1,015 752  - - 35 171 546 - -  כוללכ רווח "סה
                

  *)  - - *)  -  - - )4( - -  4 -  מימוש ופקיעת כתבי אופציה למניות החברה
  - -  -  - - *) - - *) - - -  מימוש קרן שערוך רכוש קבוע
  - -  -  - *) - - - *) - - -  שערוך הלוואות לרכישת מניות
  *)  - - *)  -  - *) - - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות
  25 23  2  - - 2 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות

  )132( - )132(  - - - - )132( - -  דיבידנד שהוכרז
  148  139  9  - - 9 - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )35( - )35(  - - )35( - - - -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
אגרות חוב להמרה בחברהה ורכישה חוזרת שלהמר

  )4( )4(  -  - - - - - - -  מאוחדת
  )367(  )367(  -  - - - - - - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

                
  21,030  13,124 7,906  )21( *) - 157 )557( 4,318  3,791 218  2012,ביוני30יתרה ליום 

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

  .6- ו' ג2', ב2ראה באורים  , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   **)
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  **) מאוחדים על השינויים בהון דוחות 

  
  
     החברהמניותלבעלימיוחס  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
מניות על

  יתרת
 רווח

 התאמות
 הנובעות

דוחות מתרגום
של  כספיים

פעילויות חוץ
  קרנות
 אחרות

הלוואות
לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

   כ"סה
  הון

 מבוקרבלתי   
 ח"שמליוני   
                

  15,191  9,205 5,986  )21( )4( 220 )1,313( 3,422  3,474 208  )מבוקר(2011,בינואר1 ליום יתרה
                

  844  577 267  - - - - 267 - -    נקי רווח
  88 )13( 101  - - 13 88 - - -  אחרכולל)הפסד(רווח 

                
  932  564 368  - - 13 88 267 - -  כולל רווח כ"סה
                

  2 -  2  - - )6( - -  8 *)  -  החברהלמניותאופציהכתביופקיעת מימוש
  - -  -  - *)   - - - *)  - - -  מניותלרכישתהלוואות שערוך

  2 -  2  - - 2 - - - -  נטו,ידי בעל שליטה-ויתור שכר על
 השקעה שערוך וקרן קבוע רכוש שערוך קרן מימוש

  - -  -  - - *)  - - *)  - - -  לראשונה שאוחדה
  27 23  4  - - 4 - - - -  מניותמבוססתשלום עלות

  )120( - )120(  - - - - )120( - -  שהוכרז דיבידנד
  677  629 48  - - 48 - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותלבעלי הון הנפקת
  )202(  )165( )37(  - - )37( - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותמבעלימניות רכישת

    903  903  -  - - - - - - -  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות שאוחדו לראשונה
בחברה  להמרה חוב אגרות של חוזרת ורכישה המרה

  9 9  -  - - - - - - -  מאוחדת
  )326(  )326(  -  - - - - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותלבעלי דיבידנד

                
   17,095   10,842 6,253  )21( )4( 244 )1,225( 3,569  3,482 208  2011,ביוני30 ליום יתרה

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

  .6- ו' ג2', ב2ראה באורים  , שיםחד IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   **)
  
  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  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   
                

  19,797  12,402 7,395  )21( **) - 135 )820( 4,096  3,787 218  **)2012,אפרילב1יתרה ליום 
                

  758  470 288  - - - - 288 - -   רווח נקי 
  646  359 287  - - 24 263 - - -  כולל אחר רווח

                
  1,404  829 575  - - 24 263 288 - -  כוללכ רווח "סה
                

  *)  - - *)  -  - - )4( - -  4 -  כתבי אופציה למניות החברהפקיעתומימוש 
  - -  -  - - *) - - *) - - -  מימוש קרן שערוך רכוש קבוע
  - -  -  - *) - - - *) - - -  שערוך הלוואות לרכישת מניות
  *)  - - *)  -  - *) - - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות
  12 11  1  - - 1 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות

  )66( - )66(  - - - - )66( - -  דיבידנד שהוכרז
  17 16  1  - - 1 - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 האגרות חוב להמרה בחבר ה ורכישה חוזרת שלהמר
  *)  -  *) -  -  - - - - - - -  אוחדתמ

  )134(  )134(  -  - - - - - - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
                

  21,030  13,124 7,906  )21( *) - 157 )557( 4,318  3,791 218  2012,ביוני30יתרה ליום 
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)

  .6-ו' ג2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   **)
  
  

  .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  **) בהון השינויים על מאוחדים דוחות

  
  
     החברהמניותלבעלימיוחס  

  
  הון
 מניות

 פרמיה
מניות על

  יתרת
 רווח

 התאמות
 הנובעות

דוחות מתרגום
של  כספיים
 חוץפעילויות

  קרנות
 אחרות

הלוואות
לרכישת
 מניות

  מניות
 כ"סה אוצר

  זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

   כ"סה
  הון

 מבוקרבלתי   
 ח"שמליוני   
                

   16,344   10,226 6,118  )21( )4( 247 )1,141( 3,348  3,481 208  2011,אפרילב1 ליום יתרה
                

  672  391 281  - - - - 281 - -   נקי רווח
  )198(  )103( )95(  - - )11( )84( - - -  אחר כולל הפסד

                
  474  288 186  - - )11( )84( 281 - -  כולל)הפסד( רווח כ"סה
                

  *)   - - *)   -  - - )1( - -  1 *)  -  החברהלמניותאופציהכתבי מימוש
  - -  -  - *)  - - - *)  - - -  מניותלרכישתהלוואות שערוך

  2 -  2  - - 2 - - - -  נטו,ידי בעל שליטה-ויתור שכר על
 השקעה שערוך וקרן קבוע רכוש שערוך קרן מימוש

  - -  -  -  - *)  - - *)  - - -  לראשונה שאוחדה
  15 13  2  - - 2 - - - -  מניותמבוססתשלום עלות

  )60( - )60(  - - - - )60( - -  שהוכרז דיבידנד
  411  379 32  - - 32 - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )71( )44( )27(  - - )27( - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותמבעלימניות רכישת
  161  161  -  - - - - - - -  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה שאוחדה לראשונה

  9 9  -  - - - - - - -  תמאוחדהבחברלהמרהחובאגרותהמרת 
  )190(  )190(  -  - - - - - - -  שליטהמקנותשאינןזכויותלבעלי דיבידנד

                
   17,095   10,842 6,253  )21( )4( 244 )1,225( 3,569  3,482 208  2011,ביוני30 ליום יתרה

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

  .6- ו' ג2', ב2ראה באורים  , דשיםח IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   **)
  
  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  **)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   
                

  15,191  9,205 5,986  )21( )4( 220 )1,313( 3,422  3,474 208  2011,בינואר1יתרה ליום 
                

  2,053  1,334 719  - - - - 719 - -   רווח נקי
  1,001  489 512  - - )73( 585 - - -  כולל אחר)הפסד(רווח 

                
  3,054  1,823 1,231  - - )73( 585 719 - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

  313 - 313  - - - - -  303 10  הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
  2 -  2  - - )8( - -  10 *) -  מימוש 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

  56 49  7  - - 7 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות
  )241( - )241(  - - - - )241( - -  דיבידנד שהוכרז

  1,185  1,197 )12(  - - )12( - - - -  הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )385(  )341( )44(  - - )44( - - - -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

  928  928  -  - - - - - - -  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות שאוחדו לראשונה
בחברההמרה ורכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה

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

                
  19,628  12,318 7,310  )21( )* - 150 )728( 3,904  3,787 218  2011,בדצמבר31יתרה ליום 

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

  .6- ו 'ג2, 'ב2ראה באורים  , שיםחד IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   **)
  
  

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

 
  שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

        פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
        

  2,053  672  758 844 1,323 רווח נקי
         

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
          :מפעילות שוטפת

         
         :תאמות לסעיפי רווח והפסדה
         

  2,125  477  572  1,031 1,052  נטו, הוצאות מימון
וישויות  חלק החברה ברווחי חברות כלולות

  )334(  )128(  )74(  )197( )154(  נטו, בשליטה משותפת
ן "ן להשקעה ונדל"עלייה בשווי ההוגן של נדל

  )1,670(  )543(  )718(  )614( )1,031(  נטו, להשקעה בפיתוח
רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים פחת והפחתות 

  67  16  14 22 20  )כולל ירידת ערך מוניטין(
  328  157  211 201 343  מסים על הכנסה

  5  -  - - -  ירידת ערך נכסים אחרים
  64  12  10 11 13  נטו,הפסד הון

  3  *)*    -      -  *)*   - )1( נטו,הטבות לעובדיםבהתחייבות בשל שינוי
מירידה בשיעור החזקה ומימוש  )רווח(הפסד 

  )5(  -  5 1 )3(  נטו, חברות מוחזקות
  )102(  )26(  )37( )26( )119( רווח מרכישה במחיר הזדמנותי

  56  15  12 27 25  עלות תשלום מבוסס מניות
  105  4  - 4 - הוצאות שכר שנזקפו כנגד קרן הון

         
 145 460 )5(  )16(  642  

         :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
         

חייבים ויתרות בלקוחות והכנסות לקבל וב עלייה
  )185(  )250(  )31(  )307( )59( חובה
במלאי בניינים וקרקעות בניכוי  )עלייה(ירידה 

  )78(  30  31 23 26 נטו,מקדמות מרוכשי דירות וממזמיני עבודות
בספקים ונותני שירותים ובזכאים ) ירידה(עלייה 

  61  )63(  )6( 15 )129(  ויתרות זכות
  14  7  1 10 5 נטו, בפקדונות משוכריםעלייה

         
 )157( )259(  )5(  )276(  )188(  

, לפני ריבית מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
  2,507  380  748  1,045 1,311  דיבידנדים ומסים

         
         :מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה עבור

         
  )1,536(  )431(  )479(  )827( )970(  ריבית ששולמה
  31  2  13 7 26  ריבית שהתקבלה
  96  24  33 44 65  דיבידנד שהתקבל
  )10(  )2(  )32( )13( )37(  מסים ששולמו

  38  7  - 34 -  מסים שהתקבלו
         
 )916( )755(  )465(  )400(  )1,381(  
         

) ששימשו לפעילות(מפעילות מזומנים נטו שנבעו 
  1,126  )20(  283 290 395 שוטפת

        
  .'ג2 -ו 'ב2ראה באורים  , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)

  .ח"מליון ש 1-צג סכום הנמוך ממיי  **)
  

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

  

 
  שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

        פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
        

  92  -  - 92 - )א(לראשונה בחברה שאוחדההשקעה
בעבר ה ווחדאיחוד מלא לראשונה של חברה ש

  20  20  - 20 -  )ב( מאזניהשווי בשיטת ה
  -  -  - - 12 ממכירת חברה מוחזקתתמורה
  )104(  )27(  )35(  )122( )194(  בחברות מוחזקותהשקעה
  )6,477(  )1,363( )1,836(  )2,485( )2,851( ן להשקעה"הקמה ופיתוח של נדל,רכישה

  )6(  )1( **)  - )2( **) -  השקעות ברכוש קבוע
  2,880  269  554 286 937 בפיתוחן"ן להשקעה ונדל"תמורה ממימוש נדל

  )280(  )14(  )36( )22( )176(  מתן הלוואות לזמן ארוך
  103  11  1 29 1 פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך

  50  7  77 72 370  נטו, השקעות לזמן קצר
  )1,001(  )333(  )131(  )333( )347(  השקעה בנכסים פיננסיים 

  506  188  280 194 454 נכסים פיננסייםתמורה ממכירת 
         

  )4,217(  )1,243( )1,126(  )2,271( )1,794( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
         

         תזרימי מזומנים מפעילות מימון
         

  313  -  - - - בניכוי הוצאות הנפקה הנפקת מניות
  4  **)       - **)   -  **)       - **)  - פרעון הלוואות שניתנו לרכישת מניות החברה

  2  *)*       - **)   - 2 **)  - החברה מימוש כתבי אופציה למניות
  714  375  17 416 75נטו,ת הון לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההנפק

  )384(  )83(  -  )215( - מאוחדותרכישת מניות של חברות 
  )298(  )60(  )66(  )117( )66( לבעלי מניות החברה דיבידנד ששולם
  )567(  )204(  )238(  )319( )363(לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה דיבידנד ששולם

  6,574  2,085  926  2,797 2,641  קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )5,518(  )1,482( )1,453(  )2,422( )2,684(  הלוואות לזמן ארוךפרעון

קווי אשראי מתאגידים בנקאיים ) פרעון(משיכת 
  1,805  219  422  1,026 )319(  נטו, לזמן ארוך

של אגרות חוב ואגרות חוב  פדיון מוקדםפרעון ו
  )1,024(  )214(  )473(  )630( )782( להמרה

אשראי לזמן קצר מתאגידים ) פרעון(קבלת 
  202  271  )24( 258 )157(  נטו, בנקאיים

  2,194  421 2,255  1,371 2,954 נטו,ואגרות חוב להמרה הנפקת אגרות חוב
         

  4,017  1,328 1,366  2,167 1,299 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
         

  )79( 135  )5( 104 3 ושווי מזומניםת מזומניםוהפרשי תרגום בגין יתר
         

  847  200  518 290 )97( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה
         

  692  782  924 692 1,539 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
         

  1,539  982 1,442 982 1,442 התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
         
  .'ג2 - ו 'ב2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  .ח"ן שומלי 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)*

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

  
  

  
שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
  2012 2011 (*  2012  2011 (*  2011 (*  
  מבוקר בלתי מבוקר  
  ח"מליוני ש  
          
        לראשונהבחברה שאוחדההשקעה  )א(
         
        ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
         
  )14(  -  - )14( -  נכסים שוטפים 
  )465(  -  -  )465( - נכסים מוחזקים למכירה 
  311  -  -  311 - התחייבויות שוטפות 
          
  - )168(  -  -  )168(  
          

ן להשקעה ונכסים בלתי שוטפים "נדל  
  )1,791(  -  -  ) 1,791( -  אחרים

  1,066  -  -   1,066 - לא שוטפותהתחייבויות  
זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות   

  742  -  -     742 -  שאוחדו לראשונה
לבעלי זכויות שאינן מקנות הנפקת מניות   

  EQY  - 265 -  -  265-שליטה ב
  )22(  -  -  )  22( - מוניטין שנוצר ברכישה 
          
  92  -  - 92 - גידול ביתרת המזומנים ושווי מזומנים 
         
חהוודאיחוד מלא לראשונה של חברה ש )ב(

        מאזניהשווי ה בשיטתעבר ב
         
        ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
  )1,051(  )1,051(  -  )1,051( -  נכסים שוטפים 
  980  980  - 980 - התחייבויות שוטפות 
          
  - )71( -  )71(  )71(  
          
  )518(  )518(  -  )518( -  נכסים לא שוטפים 
  330  330  - 330 - התחייבויות לא שוטפות 
  171  171  - 171 - זכויות שאינן מקנות שליטה 
  107  107  - 107 - השקעה לפי שווי מאזנימימוש  
  )25(  )25(  - )25( - הפסד משערוך השקעה קודמת 
  26  26  - 26 - רווח מרכישה במחיר הזדמנותי 
          
  20  20  - 20 - ביתרת המזומנים ושווי מזומנים גידול 
  
  .'ג2 -ו 'ב2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)         

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

  

  
שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
  2012 2011  2012  2011  2011  
  מבוקר בלתי מבוקר  
  ח"מליוני ש  
         
        פעולות מהותיות שלא במזומן )ג(
         

המרת אגרות חוב במניות חברה   
  206  45  *)  - 45 73  מאוחדת

          
רכישת מניות חברות מאוחדות כנגד   

  265  -  - 265 - הנפקת מניות בחברות מאוחדות
         
  -  60  66 60 66 לבעלי מניות החברהדיבידנד לשלם  
         

לזכויות שאינן מקנות דיבידנד לשלם   
  65  60  68 60 68  שליטה

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

 .ביניים מאוחדיםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
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  כללי  -: 1באור 

  
שישה  של ותולתקופ 2012 ,ביוני 30 ליום מתומצתת במתכונת נערכו אלה כספיים דוחות  .א

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

  ).השנתיים הכספיים הדוחות - להלן( אליהם נלוו אשר ולבאורים תאריך באותו שהסתיימה
  
גרעון בהון החוזר ) הקבוצה - להלן (לחברה במאוחד ) תאריך הדיווח - להלן ( 2012, ביוני 30ליום   .ב

 6.6- כלקבוצה קווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בסך כולל של . ח"מליון ש 1,278- כבסך של 
לאחר תאריך הדיווח גייסו חברות הקבוצה , בנוסף. ח הניתנים לניצול בשנה הקרובה"מיליארד ש

ן "ונדלן להשקעה "לתאריך הדיווח לקבוצה נדל, כמו כן .4ראה באור , טווחחוב ארוך הון ו
בשווי הוגן של  המאוחדים ביניים בדוחות הכספיים יםהמוצג יםמשועבד םשאינלהשקעה בפיתוח 

חיובי ה מזומניםה תזרים ל בתוספת"עה כי המקורות הניהנהלת החברה בד. ח"מיליארד ש 35.2- כ
  .יאפשרו לכל אחת מחברות הקבוצה לעמוד בפרעון התחייבויותיהן לזמן קצר, שוטפת מפעילות

  
  

  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
 הלגבי האופן בו צפוי IAS 12של " הרגילות" ההוראות את ליישםנדרשת החברה , מכירה
  .הנכס השבת

  
, 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

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

   .6ראה באור , להשפעת התיקון על הדוחות הכספיים
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  )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות   -: 2באור 
  

  IFRSאימוץ מוקדם של תקני   .ג
  

 כספיים דוחות IFRS 10הקבוצה אימצה באימוץ מוקדם החל מדוחות כספיים אלה את   
 גילוי IFRS 11( ,12 IFRS - להלן ( משותפים הסדרים IFRS 11 ,)IFRS 10 - להלן ( מאוחדים

 כלולות בחברות השקעות )מתוקןIFRS( ,IAS 28R ) 12 - להלן ( אחרות בישויות זכויות בדבר
 - להלן (דוחות כספיים נפרדים ) מתוקן( IAS 27R -ו) IAS 28R - להלן ( משותפות ותאובעסק

IAS 27R) ( התקנים החדשים -יקראו ביחד.(  
  

להלן יובאו עיקרי התקנים החדשים וכן השפעתם על הדוחות הכספיים המאוחדים של   
יצוין כי עיקר השפעת התקנים החדשים על הדוחות הכספיים היא עקב יישום . הקבוצה
ורונסון אשר הוצגו בעבר  ATR ,RSC -ובפרט העובדה כי השקעות הקבוצה ב IFRS 11הוראות 

תה לפי שיטת השווי המאזני וזאת מאחר ומקיימות את לפי שיטת האיחוד היחסי מוצגות ע
  .IFRS 11 לפי )Joint Ventures( משותפות עסקאותהגדרת 

  
  IFRS 10- מאוחדים כספיים דוחות  

  
   IFRS 1027הוראות את  חליףמ IAS וכן , בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים

תחת שטופלו בעבר ) Structured Entities( מובנותאת הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות  כולל
12 SIC - למטרות מיוחדות ישויות איחוד.  

  
   IFRS 10שליטה של קיומה של ההגדרה את משנה אך ,האיחוד נהליב שינויים כולל אינו 

 נדרש שליטה שתתקיים מנת על IFRS 10 פי על .איחוד לצורכי יחיד מודל וכולל איחוד לצורך
 מהחברה )Variable Returns( שתנותמ לתשואות זכות או וחשיפה )Power( כוח של קיומם

 אשר ,המושקעת החברה של הפעילויות את ולכוון להשפיע היכולת הינו כוח .המושקעת
  .המשקיע של התשואה על משמעותי באופן משפיעות

  
  IFRS 10 הצבעה זכויות בחשבון להביא יש שליטה של קיומה בחינת בעת כי קובע 

 הצבעה זכויות כי קבע אשר התיקון לפני IAS 27 לעומת ,ממשיות הן אם רק פוטנציאליות
 להתעלם יש כאשר מיידי באופן למימוש ניתנות הן אם רק בחשבון יובאו פוטנציאליות

  .אלו זכויות למימוש הפיננסית והיכולת ההנהלה מכוונות
  

 ההצבעה זכויותמרוב  פחות מחזיק אם גם שישלוט יכול משקיע כי קובע IFRS 10 ,בנוסף  
 לבחור פשריא אשרלפני התיקון  IAS 27-ל בניגוד וזאת ,)אפקטיבית שליטה( המוחזקת בחברה

   .המשפטית השליטה ומודל האפקטיבית השליטה מודל - לאיחוד מודלים שני
  

את מודל השליטה האפקטיבית לגבי השקעותיה  לפני התיקון IAS 27הקבוצה יישמה תחת   
 IFRSלאור בחינת הוראות ). בתקופות מסוימות ככל שרלוונטי( FCR -ו EQY ,CTYבחברות 

 בחברה ההצבעה זכויותמרוב  פחותחזיקה מקום בו ישות מלגבי קיומה של שליטה  10
גם  FCR - ו EQY ,CTYת וחברההגיעה הקבוצה למסקנה כי היא תמשיך לאחד את  המוחזקת

פיזור נרחב , וזאת בין היתר לאור החזקה בחלק משמעותי מזכויות ההצבעה  IFRS 10תחת 
אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף באסיפות הכלליות , של יתר המניות בידי הציבור

לפרטים בדבר . וכן היכולת למנות דירקטורים ואת ההנהלה הבכירה של החברות האמורות
יים אותם בוחנת הקבוצה לגבי כל חברה וחברה בכדי לקבוע האם מתקיימת התנאים הספציפ

  .לדוחות הכספיים השנתיים' ג2ראה ביאור  –שליטה אפקטיבית 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  IFRS 11- משותפים הסדרים  

  
  IFRS 11 את מחליף IAS 31 ואת משותפות בעסקאות בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר SIC 13 

   .משותפת בשליטה ישויות ידי על ותכספי לא בהשקעות החשבונאי לטיפול פרשנות בדבר
  

  IFRS 11 קיימת יותר או צדדים לשני שלפיהם חוזיים כהסדרים משותפים הסדרים מגדיר 
   .משותפת שליטה

  
IFRS 11 סוגים לשני המשותפים ההסדרים את מחלק:  

 

שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על , )joint ventures( משותפות עסקאות  -
 משותפות עסקאות כי דורש IFRS 11. הזכויות בנכסים נטו של העסקה המשותפת

אשר קבעו כי חברה  IAS 31וזאת בניגוד להוראות  המאזני השווי שיטתרק לפי  יטופלו
סי או שיטת יכולה לבחור כמדיניות חשבונאית האם ליישם את שיטת האיחוד היח

  . השווי המאזני לגבי ישויות בשליטה משותפת

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

הזכויות בנכסים של הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של 
, בהתחייבויות, בנכסים תכיר המחזיקה החברה כי דורש IFRS 11. הפעילות המשותפת

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

  
ורונסון אשר טופלו  ATR ,RSCהינה לגבי החברות  IFRS 11עיקר השפעת יישום , כאמור לעיל  

 עסקאותהן מהוות  IFRS 11ד היחסי בעוד שלפי הוראות לפי שיטת האיחו IAS 31בעבר תחת 
  .ולכן מטופלות לפי שיטת השווי המאזני )joint ventures( משותפות

  
וכן קיומם של סממנים לירידת ערך של השקעות  IAS 28Rוהוראת  IFRS 11לאור הוראת   

בחנה הקבוצה את הסכום בר השבה של השקעות אלו לפי הוראות , ורונסון ATR -הקבוצה ב
IAS 36  בדבר ירידת ערך נכסים לפי שיטת שווי השימוש ומצאה כי שווי השימוש של

 ATRשווי השימוש נקבע בהתבסס על ההון העצמי של  .השקעות אלה עולה על ערכן בספרים
  .תוך ביצוע התאמות

    

  IAS 28R  -  ועסקאות משותפות כלולותהשקעות בחברות  
  

  IAS 28R את  מחליףIAS 28 .השינויים העיקריים הנכללים בו לעומת IAS 28 מתייחסים 
 כתוצאה, משותפות בעסקאות בהשקעות המאזני השווי שיטת לפי החשבונאי לטיפול
והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת השווי המאזני  IFRS 11 מפרסום

קובע גם כי במקרה של מימוש השקעה בחברה כלולה או בעסקה  IAS 28R. בהשקעות אלה
על אותו חלק שעונה על התנאים  IFRS 5יש ליישם את הוראות , לרבות חלק ממנה, משותפת

יש להמשיך וליישם את שיטת השווי המאזני , ולגבי החלק שנשאר, לסיווג כמוחזק למכירה
השקעה בחברה כלולה שהופכת להשקעה במקרה של , בנוסף. עד למועד המימוש בפועל

יש להמשיך וליישם את שיטת השווי המאזני ואין , ולהיפך )joint ventures(בעסקה משותפת 
  .יתרת ההשקעה בחברה הכלולה/ הקודמתשל ההשקעה  שערוךלבצע 

  
  

  IFRS 12 - אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  
  

IFRS 12 הסדרים ,בנות חברות לרבות ,החברה של מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות קובע 
 דרישות את מרחיב structured entities.( IFRS 12( מובנות וישויות כלולות חברות ,משותפים

 שליטה ,שליטה של קיומה בקביעת ההנהלה את ששימשו ולהנחות לשיקולים בנוגע הגילוי
   IFRS 12 .המשותף ההסדר סוג בקביעת וכן ,מוחזקות בישויות מהותית השפעה או משותפת

   .מהותיות מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות גם כולל
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  IAS 27R  - נפרדים כספיים דוחות  
  

IAS 27R את מחליף המתוקן IAS 27 הקיימות ההנחיות .נפרדים כספיים בדוחות רק ומטפל 
  .IAS 27R במסגרת שינוי ללא נותרו נפרדים כספיים דוחות לגבי

  
  .6ראה באור , חדשים על הדוחות הכספיים IFRSבקשר להשפעת יישום תקני     

  
  

  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 8יום ימי המסחר שהסתיימה ב 20בתקופה של 

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

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

  .73.9%- עלה שיעור ההחזקה של גזית פיתוח בקבוצת דורי לכ, כתוצאה מההנפקה
  

מליון  185-של כ, השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2012, בינואר 22ביום   .ג
מליון כתבי  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) ריםשאינם סחי(אופציה 
  .ח"מליון ש 226 -בתמורה מיידית כוללת של כ

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

אגרות . נ.עח "ש 120לכל ) צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן(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, מצעות תשקיף מדףבדרך של הרחבת סדרה בא, )'סדרה ו(
  
 מליון דולר 200קבלת הלוואה בלתי מובטחת בסך של  EQYהשלימה  2012, בפברואר 13ביום   .ה

ההלוואה נושאת ריבית שנתית . 2019העומדת לפרעון בחודש פברואר , )ח"מליון ש 743- כ(
גין שינויים בדירוגי בכפוף להתאמות ב, 1.9%בשיעור של הליבור האמריקאי בתוספת 

ריבית הליבור  לקיבוע) IRS(בחוזה להחלפת ריבית  EQYבנוסף התקשרה . EQYהאשראי של 
בהתאם לדירוג האשראי , לשנה 3.46%לשיעור ריבית אפקטיבי של , שנושאת ההלוואה

   .EQYהנוכחי של 
 , )ח"מליון ש 981- כ( מליון דולר 250-לאחר תאריך הדיווח הוגדלה מסגרת ההלוואה ל  

  .כמתאפשר על פי תנאיה
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  )המשך( מהותיים בתקופת הדיווחרועים יא  - :3 באור
  
 279-כ( קנדי דולר מליון 75ה לציבור בקנדה של הנפק FCR השלימה 2012, בפברואר 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

 של במחיר FCR במניות להמרה ניתנות ,2012 ,בספטמבר 30 מיום החל שנתיים חצי תשלומים
, במרס 31 ביום לפרעון ועומדות למסחר רישומן ממועד החל יום בכל למניה קנדי דולר 23.75
 אגרות בגין והריבית הקרן את לפרוע זכות קיימת FCR-ל ,החוב אגרות לתנאי בהתאם .2017
 הממוצע המניה ממחיר 97% המשקף במחיר FCR של רגילות מניות הנפקת באמצעות החוב

  .הפרעון למועד שקדמו המסחר ימי 20 במהלך המשוקלל
  

מליון מניות  4.1- כ למכירת LIHעבור הצעה משנית לציבור  EQYהשלימה  2012, במרס 9ביום   .ז
EQY ידי -שהוחזקו עלLIH ,אשר , )ח"מליון ש 292-כ(מליון דולר  76.4-בתמורה ברוטו של כ

  .LIH-הועברה במלואה ל
  

 ATRמליון מניות  9.8- כהדיווח רכשה חברה בת בבעלות מלאה של החברה  במהלך תקופת  .ח
כתוצאה מהרכישות עלה ). ח"מליון ש 174-כ(מליון יורו  35.3- לכבמסחר בבורסה בתמורה 
בסך  מרכישה במחיר הזדמנותיברווח  הכירהוהחברה  34.2%-לכ ATR-שיעור החזקת החברה ב

   .הכנסות אחרותבסעיף המוצג , )ח"מליון ש 119- כ(מליון אירו  24.2-של כ
  

בתמורה  ATRמליון מניות נוספות של  1.2לאחר תאריך הדיווח השלימה החברה הבת רכישת   
  ).ח"מליון ש 21-כ(מליון אירו  4.3- לכ

  
 652-כ( מליון דולר קנדי 175הנפקה לציבור בקנדה של  FCRהשלימה  2012, באפריל 4ביום   .ט

. באמצעות תשקיף מדף, מובטחות בשעבודאשר אינן ) Nסדרה (אגרות חוב . נ.ע )ח"מליון ש
 1ביום דות לפרעון בתשלום אחד ועומ 4.5%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 

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

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

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

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

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"שמליון  260הניתנים למימוש לעד ) שאינם סחירים(

  .ח"מליון ש 175-מיידית כוללת של כ
  

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

אגרות חוב . נ.ע ח"ש מליון 60-אלפי כתבי אופציה ל 600ם הפקיעה מומשו עד ליו). א"סדרה י(
  .פקעו אופציהח ויתר כתבי ה"מליון ש 62.5-בתמורה לכ) א"סדרה י(

  
אגרות חוב אשר אינן . נ.ע) ח"מליון ש 743- כ(מליון אירו  CTY 150הנפיקה  2012 ,בחודש מאי  .יב

ועומדות  4.25%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של . מובטחות בשעבוד
  .2017 ,מאיב 17יום לפרעון ב
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  )המשך( מהותיים בתקופת הדיווחרועים יא  - :3 באור
  

 כלל מניות בהסכם לרכישת, FCRיחד עם , GAAעם  החברה התקשרה 2012, ביוני 18ביום   .יג
GAA  וניירות הערך ההמירים למניותGAA  מהון   26.9%-המהוות כ, ידה-על לא הוחזקואשר

במזומן ) ח"מליון ש 94- כ(מליון דולר קנדי  24.6-בסך של כבדרך של תשלום , GAAהמניות של 
את  GAA-מהעסקה במסגרת  רכשה FCR. )"העסקה(" FCR שהוקצו על ידי FCR ובמניות

חברה פרטית בבעלותה , ")ProMed Properties (CA) Inc. ")ProMed CA של מלוא הון המניות
על  נטלהוכן , אשר בבעלותה מבני משרדים רפואיים ונכסים מסחריים GAAהמלאה של 

 רכישת התשלום בגין. ProMed CAבקשר עם נכסיה של  GAAעצמה את התחייבויותיה של 
ProMed CA  ידי - עלבוצעFCR  מניות מליון  5.5-כבאמצעות הקצאתFCR מליון  4- כולל כ

הושלמה  2012, באוגוסט 8ביום . מניות שהוקצו לחברה בת בבעלות מלאה של החברה
  .העסקה

  
 EQY-וב 100%-ל GAA-ב, 49.9%-לכ 49.3%-מכ FCR-עלה שיעור ההחזקה בכתוצאה מהעסקה 

) ח"מליון ש 72-כ(מליון דולר קנדי  19-בקיטון בהון בסך של כלהכיר צפויה  קבוצההו 46.7%-ל
אשר ייזקף לקרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן , 2012במהלך הרבעון השלישי לשנת 

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

  .עדכנה את אופק הדירוג ליציבו ilA +החברה שבמחזור ברמת 
  

בתי דיור מוגן אשר בבעלותה המלאה  12בעסקה למכירת  RSCהתקשרה  2012, במאי 30ביום   .וט
כתוצאה  ).ב"מיליון דולר ארה 138חלק החברה ( ב"מיליון דולר ארה 230כוללת של  בתמורה

 .עלויות עסקה ולפני מסים אחרל, ח"מיליון ש 70-לרשום רווח של כהחברה מהמכירה צפויה 
  .הושלמה העסקה 2012, באוגוסט 15ביום 

  
מליון  495-כ(מליון אירו  100הצעת רכש בסך כולל של  ATRפרסמה  2012, במאי 31ביום   .זט

אירו  1,030- בתמורה ל, 2013אגרות חוב מהסדרות שמועד פרעונן המקורי חל בשנת . נ.ע) ח"ש
   .2012 ,ביוני 28 הסתיים ביוםתוקף הצעת הרכש  .אגרות חוב. נ.אירו ע 1,000לכל 

חוב המאגרות . נ.ע) ח"מליון ש 250- כ(מליון אירו  ATR 50.6רכשה , במסגרת הצעת הרכש  
  ).ח"מליון ש 257-כ(מליון אירו  52.1-בתמורה לכ, האמורות

  
מליון  373- כ(מליון דולר קנדי  100הנפקה לציבור בקנדה של  FCRהשלימה  2012, ביוני 1ביום   .זי

אגרות . באמצעות תשקיף מדף, מובטחות בשעבודאשר אינן ) Oסדרה (אגרות חוב . נ.ע) ח"ש
 ,ינוארב 31יום ועומדות לפרעון בתשלום אחד ב 4.43%החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 

2022.  
  
  

  יווחהד תאריך לאחר אירועים  - :4 באור
  
מליון  194-כ(מליון דולר קנדי  50הנפקה לציבור בקנדה של  FCRהשלימה  2012, ביולי 17ביום   .א

בדרך של הרחבת סדרה סחירה , מובטחות בשעבודאשר אינן ) Oסדרה (אגרות חוב . נ.ע) ח"ש
   .באמצעות תשקיף מדף

  
מובטחות אינן אשר , להמרהשל אגרות חוב  רכישה עצמית CTYביצעה  2012, ביולי 20ביום   .ב

. נ.ע) ח"מליון ש 44- כ(מליון אירו  9סך של תמורה לב ,2006שהונפקו באוגוסט  ,בשיעבוד
   .אגרות חוב

  
 CTY ,42את מלוא החזקותיה באגרות החוב להמרה של  החברהמכרה  2012 במהלך אוגוסט

מליון  208-כ(מליון אירו  42.2 של סךלתמורה ב, אגרות חוב. נ.ע) ח"מליון ש 207-כ(מליון אירו 
. נ.מליון אירו ע 20-ו' אגרות חוב להמרה לצד ג. נ.מליון אירו ע 22הכוללת מכירה של ) ח"ש

  .CTY-אגרות חוב להמרה ל
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  הדיווח תאריך לאחר אירועים  - :4 באור
    

מליון  2.5 ה לציבור בקנדה שלעסקה עם חתמים להנפק FCRהשלימה  2012, באוגוסט 3ביום   .ג
יחידות אשר כל אחת מהן מורכבת ממניה רגילה אחת ומכתב אופציה אחד לרכישת מניה 

- כ כוללת של דולר קנדי ליחידה ובתמורה 18.75במחיר של ) היחידות -להלן ( FCRאחת של 
חודשים  12כתבי האופציה ניתנים למימוש עד ). ח"מליון ש 179- כ(מליון דולר קנדי  46.9

  .דולר קנדי למניה 19.75בתוספת מימוש בסך של , קהממועד השלמת העס
  

והקבוצה צפויה להכיר  49.3%-לכ 49.9%- כמ FCR-כתוצאה מההנפקה ירד שיעור ההחזקה ב
אשר ייזקף לקרן הון מפעולות  )ח"מליון ש 18-כ(מליון דולר קנדי  4.6- בגידול בהון בסך של כ

  .עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  

מליון  371-כ(מליון דולר קנדי  97על פדיון מוקדם של יתרת  FCRהודיעה  2012, ביולי 30ביום   .ד
בתוספת ) ח"מליון ש 379- כ(מליון דולר קנדי  99.2-בתמורה ל) Dסדרה (אגרות חוב . נ.ע) ח"ש

חלף מועד הפרעון  2012, באוגוסט 29התאריך לפדיון המוקדם נקבע ליום . ריבית שנצברה
  .2013, באפריל 1חל ביום המקורי ש

  
 21.2מליון מניות עבור  4.1הצעה לציבור של  EQYהשלימה  2012, באוגוסט 14  ביום   .ה

מליון  3.1הכוללת ) ח"מליון ש 338- כ(מליון דולר  86.2בתמורה כוללת של , דולר למניה
ר עבו, מליון מניות שימכרו לציבורומניות שיונפקו לציבור באמצעות תשקיף מדף 

Investments US, LP  AH )AHI""( ,והתמורה בגין מכירה זו תועבר במלואה ל -AHI .  
  .אלף מניות נוספות 465ימים לרכוש עד  30העניקה לחתמי ההנפקה אופציה בת  EQY ,בנוסף

  
 EQYאלף מניות  500של לחברה בת בבעלות מלאה של החברה פרטית  ההנפק בוצעה, בנוסף  

  ).ח"מליון ש 42-כ(מליון דולר  10.6בתמורה כוללת של 
    
והקבוצה  45.7%- לכ 46.7%- מכ EQY-ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב, כתוצאה מההנפקה  

לקרן הון מפעולות עם בעלי  אשר ייזקףח "מליון ש 32-ידול בהון בסך של כצפויה להכיר בג
  .זכויות שאינן מקנות שליטה

  
- סך כולל של כ(ח למניה "ש 0.40הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2012 ,באוגוסט 20 ביום  .ו

 24 לבעלי המניות של החברה ביום 2012, באוקטובר 11ביום לתשלום ) ח"מליון ש 66
  .2012, בספטמבר

  
  

  פעילות מגזרי  - :5 באור
  

 ,IFRS 11לאור אימוץ  .IFRS 8- החברה מדווחת על חמישה מגזרים ברי דיווח בהתאם לגישת ההנהלה ב
ATR ,מוצגת בשיטת השווי המאזני חלף איחודה באיחוד יחסי, חברה בשליטה משותפת.  

  
אשר נכללו בעבר לפי חלקה היחסי של " מרכזים מסחריים במרכז ומזרח אירופה"נתוני מגזר , ךכלפי

ההתאמות  כנגד טור, בערכם המלא IFRS 11נכללים בדוחות הכספיים לאחר אימוץ , ATR-החברה ב
  .למאוחד
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  )המשך( 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  

שהילתקופה של ש
חודשים שהסתיימה 

   2012, ביוני 30ביום 

  

        
               

  3,459  )678(  296  932  657 572 1,050 630 הכנסות המגזר
             

  2,718  972  172  19  373 321 630 231 רווח מגזרי
             

  )1,052(           נטו, הוצאות מימון
              

רווח לפני מסים על
  1,666            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

  בלתי מבוקר  
  ח"מליוני ש  

 שהיש של לתקופה
 שהסתיימה חודשים
            *)2011 ,ביוני 30 ביום

              
  2,568  )952(  231  633  593 524 927 612 המגזר הכנסות

             
  2,076  475  75  109  272 286 561  298 מגזרי רווח

             
  )1,031(           נטו ,מימון הוצאות

              
 על מסים לפני רווח

  1,045            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

  בלתי מבוקר  
  ח"מליוני ש  

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה 

   2012, ביוני 30ביום 

  

        
               

  1,724  )347(  147  457  326 286 532 323 הכנסות המגזר
             

  1,541  673  91  20  187 161 323 86 רווח מגזרי
             

  )572(           נטו, הוצאות מימון
              

רווח לפני מסים על
  969            ההכנסה

  .'ג2-ו' ב2ראה באורים  , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
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  )המשך( 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

  ,ביוני 30ביום 
2011 (*             

              
  1,425  )299(  120  279  296 268 457 304הכנסות המגזר

             
  1,306  604  )4(  21  149 153 282 101מגזרי) הפסד(רווח 

             
  )477(           נטו,הוצאות מימון

              
רווח לפני מסים על

  829            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

  מבוקרבלתי   
  ח"מליוני ש  

לשנה שהסתיימה
, בדצמבר 31ביום 
2011 (*    

  

        
               

  5,719  )1,363(  509 1,356  1,198 1,081 1,893 1,045הכנסות המגזר
             

  4,506  1,446  142  137  711 584 1,151 335 רווח מגזרי
             

  )2,125(           נטו,הוצאות מימון
              

רווח לפני מסים על
  2,381            ההכנסה

  
  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  
              
  68,465  )3,348(  7,445  1,573  13,822 12,964 24,153 11,856  2012, ביוני 30
              
  57,459  )5,436(  6,156  1,407  13,562 12,481 18,719 10,570 *) 2011, ביוני 30
              
  64,599  )4,382(  7,322  1,680  13,773 12,698 22,346 11,162*)2011,בדצמבר 31
  
  .'ג2-ו' ב2ראה באורים  , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
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  חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 6באור 
  

  - 2011ביוני  30המצב הכספי ליום השפעות על הדוח המאוחד על 

 

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
   התיקון

 IAS 12-ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  לא מבוקר 
  ח"מליוני ש 

          נכסים
          

         שוטפים נכסים
          

  982  -  )378(  1,360  מזומניםושווי מזומנים
  251  -  )75( 326  קצרלזמןוהלוואות פקדונות

  85  -  )18( 103  ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  46  -  - 46  למכירהזמינים ערך ניירות

  114  -  - 114  נגזריםפיננסיים מכשירים
  579  -  )36( 615  לקבלוהכנסות לקוחות
  362  -  )132( 494  חובהויתרות חייבים
  514  -  )451( 965  למכירהודירותבניינים מלאי
  26  -  )3( 29  לקבלשוטפים מסים

          
   4,052  )1,093( -  2,959  
          

  260  -  )452( 712  למכירהמוחזקים נכסים
          
   4,764  )1,545( -  3,219  
          

         שוטפים לא נכסים
          

וישויות בשליטה  כלולות בחברות השקעות
  4,324  -  4,154 170   משותפת
  151  -  )120( 271  חובהויתרותהלוואות,אחרות השקעות
  239  -  - 239  למכירהזמינים ערך ניירות

  1,036  -  -  1,036  נגזריםפיננסיים מכשירים
  46,148  - )2,930(  49,078  להשקעה ן"נדל
  1,814  - )1,014(  2,828  בפיתוחלהשקעה ן"נדל

  23  -  - 23  שוטף בלתי מלאי
  153  -  )511( 664  נטו, קבוע רכוש

  132  -  - 132   מוניטין
  97  -  - 97  נטו,אחריםמוחשיים בלתי נכסים
  123  -  )7( 130  נדחים מסים

          
   54,668  )428(  -  54,240  
          
   59,432  )1,973( -  57,459  
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 6באור 
  
 

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
  התיקון 

  IAS 12-ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  לא מבוקר 
  ח"מליוני ש 
         

         והון התחייבויות
          

         שוטפות התחייבויות
  491  -  )58( 549  ואחריםבנקאייםמתאגידים אשראי
  2,137  -  )273(  2,410  שוטפותלאהתחייבויותשלשוטפות חלויות

  16  -  - 16  נגזריםפיננסיים מכשירים
  625  -  )48( 673  רותיםישונותני ספקים
  1,051  -  )123(  1,174  זכותויתרות זכאים

  175  -  )71( 246  דירותומרוכשיעבודותממזמיני מקדמות
  27  -  )1( 28  לשלםשוטפים מסים

          
   5,096  )574(  -  4,522  
          

 מוחזקים לנכסים מיוחסות התחייבויות
  187  -  )50( 237   למכירה

          
   5,333  )624(  -  4,709  
          

         שוטפותלא התחייבויות
          

  14,694  -  )384(  15,078   חוב אגרות
  886  -  - 886  להמרה חוב אגרות

 למוסדות ריבית נושאות התחייבויות
  17,706  -  )597(  18,303  ולאחרים פיננסיים
  110  -  - 110  נגזריםפיננסיים מכשירים

  175  -  )92( 267  אחרותפיננסיות התחייבויות
  5  -  - 5  נטו,לעובדיםהטבותבשל התחייבויות

  2,079  )205(  )144(  2,428   נדחים מסים
          
   37,077  )1,217( )205(  35,655  
         החברהמניותלבעלי המיוחס הון

          
  208  -  - 208   מניות הון

  3,482  -  -  3,482  מניות על פרמיה
  3,569  104  3  3,462   רווח יתרת

של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
  )1,225(  )2(  -  )1,223(  פעילויות חוץ

  244  )2(  - 246  אחרות קרנות
  )4(  -  - )4(  מניותלרכישת הלוואות
  )21(  -  - )21(   אוצר מניות

         
  6,150  3  100  6,253  
         

  10,842  105  )135(  10,872  שליטהמקנות שאינן זכויות
          
  17,095  205  )132(  17,022    הון כ"סה
          
   59,432  )1,973( -  57,459  
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 6באור 
  

  - 2011בדצמבר  31ליום  השפעות על הדוח המאוחד על המצב הכספי

 

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  לא מבוקר  מבוקר   
  ח"מליוני ש 
         

          נכסים
          

         נכסים שוטפים
          

  1,539  -  )422(  1,961  מזומנים ושווי מזומנים
  770  -  )37( 807  לזמן קצרוהלוואותת פקדונו

  97  -  - 97  ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  67  -  - 67  ניירות ערך זמינים למכירה
  84  -  - 84  מכשירים פיננסיים נגזרים
  656  -  )58( 714  לקוחות והכנסות לקבל
  291  -  )40( 331  חייבים ויתרות חובה

  697  -  )431(  1,128  ודירות למכירה מלאי בניינים
  14  -  )4( 18  מסים שוטפים לקבל

          
   5,207  )992(  -  4,215  
          

  714  -  - 714  נכסים מוחזקים למכירה
          
   5,921  )992(  -  4,929  
          

         נכסים לא שוטפים
          

וישויות בשליטה  השקעות בחברות כלולות
 166   משותפת

  
4,224  -  4,390  

  308  -  )100( 408  ויתרות חובההלוואות,השקעות אחרות
  314  -  - 314  ניירות ערך זמינים למכירה
  937  -  - 937  מכשירים פיננסיים נגזרים

  51,014  - )3,613(  54,627  ן להשקעה"נדל
  2,198  - )1,021(  3,219  להשקעה בפיתוחן "נדל

  23  -  )29( 52  מלאי בלתי שוטף
  157  -  )594( 751  נטו, רכוש קבוע

  101  -  - 101   מוניטין
  68  -  )1( 69  נטו,נכסים בלתי מוחשיים אחרים

  160  -  )7( 167  מסים נדחים
          
   60,811  )1,141( -  59,670  
          
   66,732  )2,133( -  64,599  
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 6באור 
  

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  לא מבוקר  מבוקר   
  ח"מליוני ש 
         

         התחייבויות והון
          

         התחייבויות שוטפות
          

  453  -  )44( 497  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
  3,525  -  )104(  3,629  חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

  25  -  - 25  מכשירים פיננסיים נגזרים
  819  -  )32( 851  רותיםיספקים ונותני ש

  1,218  -  )122(  1,340  ויתרות זכותזכאים 
  277  -  )103( 380  מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

  53  -  )1( 54  מסים שוטפים לשלם
          
   6,776  )406(  -  6,370  
          

כסים מוחזקים נמיוחסות לההתחייבויות 
  103  -  - 103   למכירה

          
   6,879  )406(  -  6,473  

         לא שוטפותהתחייבויות 
          

  15,379  -  )403(  15,782   אגרות חוב
  1,121  -  -  1,121  אגרות חוב להמרה

למוסדות נושאות ריבית התחייבויות 
  18,973  -  )926(  19,899  פיננסיים ולאחרים

  339  -  )14( 353  מכשירים פיננסיים נגזרים
  277  -  )105( 382  התחייבויות פיננסיות אחרות

  8  -  - 8  נטו,בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות 
  2,401  )340(  )183(  2,924   מסים נדחים

          
   40,469  )1,631( )340(  38,498  

         המיוחס לבעלי מניות החברההון 
          

  218  -  - 218   הון מניות
  3,787  -  -  3,787  פרמיה על מניות

  3,904  166  1   3,737   יתרת רווח
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של

  )728(  6  - )734(  פעילויות חוץ
  150  1  - 149  קרנות אחרות

  *)      -  -  -  *)    -  הלוואות לרכישת מניות
  )21(  -  - )21(   מניות אוצר

         
  7,136   1  173  7,310  

  12,318  167  )97(  12,248  שאינן מקנות שליטהזכויות 
          
  19,628  340  )96(  19,384   כ הון "סה
          
   66,732  )2,133( -  64,599  

  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)  
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 6באור 
  

  - 2011ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום  6-השפעות על דוח רווח והפסד מאוחד ל

 

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
   התיקון

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  לא מבוקר 
  )למניהרווח  נתונילמעט (ח "שמליוני  
         

  2,289  -  )249(  2,538  מבניםמהשכרת הכנסות
 ומביצוע קרקעות ,בניינים ממכירת הכנסות
  279  -  )192( 471   עבודות

          
  2,568  -  )441(  3,009  הכנסות הכל סך
          

  755  -  )104( 859  להשכרהנכסיםהפעלת הוצאות
 והעבודות קרקעות ,בניינים מכירת עלות

  264  -  )177( 441   שבוצעו
          
  1,019  -  )281(  1,300  ההכנסותעלות הכל סך
          

  1,549  -  )160(  1,709   גולמי רווח
          

 להשקעה ן"ונדל להשקעה ן"נדל ערך עליית
  614  -  )106( 720  נטו ,בפיתוח
  )318(  -  62 )380(  וכלליותהנהלה הוצאות
  45  -  )49( 94  אחרות הכנסות
  )11(  -  )3( )8(  אחרות הוצאות

 כלולות חברות )בהפסדי( ברווחי החברה חלק
  197  -  211 )14(  נטו,ויישויות בשליטה משותפת

          
  2,076  -  )45(  2,121  תפעולי רווח

          
  )1,060(  -  33  )1,093(  מימון הוצאות
  29  -  )42( 71  מימון הכנסות
  -  -  11 )11(  פיננסיותהשקעות ערך ירידת

          
  1,045  -  )43(  1,088  ההכנסהעלמסים לפני רווח
  201  )52(  )26( 279  ההכנסה על מסים

          
  844  52  )17( 809    נקי רווח

          
          :ל מיוחס

          
  267  25  8 234  החברה מניות בעלי
  577  27  )25( 575  שליטהמקנות שאינן זכויות

          
   809 )17(  52  844  

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

  
    

          
  1.73  0.16  0.06 1.51  בסיסי נקי רווח

          
  1.71  0.16  0.06 1.49  מדולל נקי רווח
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 6באור 
  

  - 2011ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום  3-השפעות על דוח רווח והפסד מאוחד ל
  

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  לא מבוקר 
  )למניהרווח  למעט נתוני(ח "שמליוני  
         

  1,146  -  )124(  1,270  מבניםמהשכרת הכנסות
 ומביצוע קרקעות ,בניינים ממכירת הכנסות
  279  -  )15( 294   עבודות

          
  1,425  -  )139(  1,564  הכנסות הכל סך
          

  366  -  )51( 417  להשכרהנכסיםהפעלת הוצאות
 והעבודות קרקעות ,בניינים מכירת עלות

  264  -  )12( 276   שבוצעו
          
  630  -  )63( 693  ההכנסותעלות הכל סך
          

  795  -  )76( 871   גולמי רווח
          

 להשקעה ן"ונדל להשקעה ן"נדל ערך עליית
  543  -  )108( 651  נטו ,בפיתוח
  )178(  -  28 )206(  וכלליותהנהלה הוצאות
  29  -  5 24  אחרות הכנסות
  )11(  -  )6( )5(  אחרות הוצאות

 כלולות חברות )בהפסדי( ברווחי החברה חלק
  128  -  136 )8(  נטו,ויישויות בשליטה משותפת

          
  1,306  -  )21(  1,327  תפעולי רווח

          
  )490(  -  12 )502(  מימון הוצאות
  13  -  )5( 18  מימון הכנסות

  -  -  6  )6(  ירידת ערך השקעות פיננסיות
          

  829  -  )8( 837  ההכנסהעלמסים לפני רווח
  157  )45(  )15( 217  ההכנסה על מסים

          
  672  45  7 620    נקי רווח

          
          :ל מיוחס

          
  281  22  8 251  החברה מניות בעלי
  391  23  )1( 369  שליטהמקנות שאינן זכויות

          
   620 7  45  672  

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

  1.82  0.14  0.06 1.62  בסיסי נקי רווח
          

  1.80  0.14  0.06 1.60  מדולל נקי רווח
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 6באור 
  

  - 2011בדצמבר  31השפעות על דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שהסתיימה ביום 
  

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  לא מבוקר  מבוקר   
  )למניהרווח  למעט נתוני(ח "שמליוני  
        

  4,718  -  )521(  5,239  מבניםמהשכרת הכנסות
 ומביצוע קרקעות ,בניינים ממכירת הכנסות
  1,001  -  )256(  1,257   עבודות

          
  5,719  -  )777(  6,496  הכנסות הכל סך
          

  1,522  -  )218(  1,740  להשכרהנכסיםהפעלת הוצאות
 והעבודות קרקעות ,בניינים מכירת עלות

  967  -  )232(  1,199   שבוצעו
          
  2,489  -  )450(  2,939  ההכנסותעלות הכל סך
          

  3,230  -  )327(  3,557   גולמי רווח
          

 להשקעה ן"ונדל להשקעה ן"נדל ערך עליית
  1,670  -  )133(  1,803  נטו ,בפיתוח
  )733(  -  97 )830(  וכלליותהנהלה הוצאות
  119  -  )41( 160  אחרות הכנסות
  )114(  -  )52( )62(  אחרות הוצאות

וישויות  כלולות חברות ברווחי החברה חלק
  334  -  294 40  נטו,תבשליטה משותפ

          
  4,506  -  )162(  4,668  תפעולי רווח

          
  )2,197(  -  107  *) )2,304(  מימון הוצאות
  72  -  )7( 79  מימון הכנסות
  -  -  14  *) )14(  פיננסיותהשקעות ערך ירידת

          
  2,381  -  )48(  2,429  ההכנסהעלמסים לפני רווח
  328  )172(  )45( 545  ההכנסה על מסים

          
  2,053  172  )3(  1,884    נקי רווח

          
          :ל מיוחס

          
  719  87  6  626  החברה מניות בעלי
  1,334  85  )9(  1,258  שליטהמקנות שאינן זכויות

          
   1,884  )3(  172  2,053  

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

  4.65  0.55  0.05  4.05  בסיסי נקי רווח
          

  4.30  0.51  0.04  3.75  מדולל נקי רווח
  
  .סווג מחדש  *)
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 6באור 
  

  -  2011ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום  6-השפעות על הדוח המאוחד על הרווח הכולל ל
  

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  לא מבוקר 
  ח"מליוני ש 
         

  844  52  )17( 809    נקי רווח
          

        ):המסהשפעתלאחר(אחרכולל )הפסד( רווח
          

 של כספיים דוחות מתרגום התאמות
  47  )1(  - 48  חוץ פעילויות

מתרגום דוחות כספיים של  קרנות הוןמימוש 
של חברות שטופלו בשיטת  פעילויות חוץ
  12  -  - 12  השווי המאזני

  40  -  - 40  מזומניםתזרימיגידורעסקאות בגין רווחים
  )20(  -  - )20(  למכירהזמיניםפיננסייםנכסים בגין הפסדים

 קבוע רכוש של מחדש הערכה בשל רווח
  9  -  - 9  בחברה בשליטה משותפת

          
  88  )1(  - 89  אחרכולל רווח כ"סה
          
  932  51  )17( 898  כולל רווח כ"סה
          

          :ל מיוחס
          

  368  24  8 336  החברה מניות בעלי
  564  27  )25( 562  שליטהמקנות שאינן זכויות

          
   898 )17(  51  932  
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 6באור 
  

  -  2011ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום  3-השפעות על הדוח המאוחד על הרווח הכולל ל
  

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
 בדוחות

כספיים אלו
  לא מבוקר 
  ח"מליוני ש 
         

  672  45  7 620    נקי רווח
          

        ):המסהשפעתלאחר(אחרכולל )הפסד( רווח
          

 של כספיים דוחות מתרגום התאמות
  )183(  )2(  )4( )177(  חוץ פעילויות

מתרגום דוחות כספיים של  קרנות הוןמימוש 
של חברות שטופלו בשיטת  פעילויות חוץ
  12  -  - 12  השווי המאזני

  )31(  -  - )31(  מזומניםתזרימיגידורעסקאות בגין הפסדים
  )6(  -  - )6(  למכירהזמיניםפיננסייםנכסים בגין הפסדים

 קבוע רכוש של מחדש הערכה בשל רווח
  10  -  - 10  בחברה בשליטה משותפת

          
  )198(  )2(  )4( )192(  אחרכולל הפסד כ"סה
          
  474  43  3 428  כולל רווח כ"סה
          

          :ל מיוחס
          

  186  21  8 157  החברה מניות בעלי
  288  22  )5( 271  שליטהמקנות שאינן זכויות

          
   428 3  43  474  
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 6באור 
  

  -  2011בדצמבר  31השפעות על הדוח המאוחד על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 
  

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

   מבוקרלא     מבוקר 
  ח"מליוני ש 
         

  2,053  172  )3(  1,884    נקי רווח
          

        ):המסהשפעתלאחר(אחרכולל )הפסד( רווח
          

 של כספיים דוחות מתרגום התאמות
  1,139  10  )6(  1,135  חוץ פעילויות

מתרגום דוחות כספיים של  קרנות הוןמימוש 
של חברות שטופלו בשיטת  פעילויות חוץ
  12  -  - 12  השווי המאזני

  )139(  -  - )139(  מזומניםתזרימיגידורעסקאות בגין הפסדים
  )39(  -  - )39(  למכירהזמיניםפיננסייםנכסים בגין הפסדים

 קבוע רכוש של מחדש הערכה בשל רווח
  28  -  - 28  בחברה בשליטה משותפת

          
  1,001  10  )6( 997  אחרכולל רווח כ"סה
          
  3,054  182  )9(  2,881  כולל רווח כ"סה
          

          :ל מיוחס
          

  1,231  94  6   1,131  החברה מניות בעלי
  1,823  88  )15(  1,750  שליטהמקנות שאינן זכויות

          
   2,881  )9(  182  3,054  
  

 
  צירוף דוחות כספיים של חברה בשליטה משותפת  -: 7 באור

  
השווי  לפי שיטתחברה בשליטה משותפת המדווחת  ,ATRהחברה מצרפת את הדוחות הכספיים של   

  .המאזני
  

ATR  11טרם אימצה את IFRS אשר נערכים בהתאם ל, בדוחותיה הכספיים-IFRS י "כפי שאומץ ע
כפי שאומץ על  IFRS-מ ATRת ההתאמה של הדוחות הכספיים של והשפע). EU(איחוד האירופאי ה
  .אינן מהותיות ,IFRS 11כולל אימוץ , IASBכפי שפורסם על ידי  IFRS-ל  EU-ה ידי

 
  

- -  -  - -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  
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   המאוחדים בינייםנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
  המיוחסים לחברה

  
  2012 ,ביוני 30ליום 

  
  
  

  בלתי מבוקרים
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  קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
  67067אביב -תל
  
  03-6232525.   טל

  03-5622555פקס 
www.ey.com 

  
  
  
  

  
  
  
  

  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 

חודשים שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2012 ביוני 30 יוםל, )החברה -להלן (מ "בע גזית גלובשל  1970-ל"התש
. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. באותו תאריך והסתיימש

  .בהתבסס על סקירתנו אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ
  
  

אשר הנכסים בניכוי  ותאוחדמות המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חבראת  סקרנולא 
חלקה של ואשר  2012 ביוני 30 ח ליום"ש מליוני 9,009-כנטו הסתכמו לסך של , ההתחייבויות המיוחסים להן
שלושה שישה ושל  ותלתקופ ח"מליוני ש 287- ח וכ"ש מליוני 551-כל הסתכם לסך של "החברה ברווחי החברות הנ

הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים  .בהתאמה, באותו תאריך והסתיימחודשים ש
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים  בגין אותן חברות מבוססת על דוחות , שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו
  .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

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
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 ,באוגוסט20
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  מ"גלוב בע- גזית
  

  המאוחדים ביניים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
  

  המיוחסים לחברה 
  

  
  

, ביוני 30ליום 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  2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
  .השנתיים

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

  
  

   ביוני 30ליום   
  ליום

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

   נכסים
    

    נכסים שוטפים
    

 692 45  475 מזומנים ושווי מזומנים
הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

  158   172   136  מאוחדותלחברות 
  82  113  78 מכשירים פיננסיים נגזרים

 4 19  11 חייבים ויתרות חובה
    

 936  349  700  כ נכסים שוטפים"סה
     
     

     נכסים לא שוטפים
    

 *)        - 5  *)       -ופקדונות לזמן ארוךהלוואות
 908  982  865 נגזריםמכשירים פיננסיים 

 7,226  6,771  7,755 הלוואות לחברות מאוחדות
 226  224  228 אגרות חוב של חברה מאוחדת
 *)*    9,788  *)*  8,676  10,601השקעות בחברות מאוחדות

 6 5 6 נטו, רכוש קבוע
 *)        -  *)   -  *)       - הוצאות נדחות

       
  18,154  16,663  19,455  נכסים לא שוטפיםכ"סה

     
 19,090  17,012   20,155  כ נכסים "סה

  
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  .'ראה סעיף ג, חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   )**
  
  
  

  .הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 
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  המיוחסים לחברה ים על המצב הכספיהמאוחד הדוחותנתונים כספיים מתוך 

  
  

   ביוני 30ליום  
  ליום

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

   התחייבויות והון
   

   התחייבויות שוטפות
  

 776  488  934 אגרות חובחלויות שוטפות של 
 - 14 2 מכשירים פיננסיים נגזרים
 2 2 2 ספקים ונותני שירותים

 319 94  215 זכאים ויתרות זכות
 3 1 1 מסים שוטפים לשלם

 - 60  66 דיבידנד שהוכרז
   

 1,100  659  1,220כ התחייבויות שוטפות"סה
   

    
    לא שוטפות התחייבויות

   
 2,442  2,083  2,502הלוואות מתאגידים בנקאיים

 8,103  7,897  8,406 אגרות חוב
       135  120  121 מסים נדחים

    
 10,680  10,100  11,029 כ התחייבויות לא שוטפות"סה

    
    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

    
 218  208  218  מניותהון

 3,787  3,482  3,791  פרמיה על מניות
 )    *)599(  )  *)1,006(  )421(  קרנות הון
 *)   3,904  *)   3,569  4,318  יתרת רווח

    
 *)   7,310  *)   6,253  7,906  כ הון"סה

    
 19,090  17,012  20,155  כ התחייבויות והון"סה

  

 
  .'ראה סעיף ג, חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  

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

            2012, באוגוסט 20
  חיים כצמן   תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ר הדירקטוריון"יו
  אהרון סופר 

  ל"מנכ
  גדי קוניא 

ומנהל ל "משנה למנכ
  כספים ראשי
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  המיוחסים לחברה רווח והפסדעל  יםמאוחדה ותדוחהנתונים כספיים מתוך 

  
  

 
שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

 8 *)*   -  161קשורותהכנסות דמי ניהול מחברות
 330 73 16814980 הכנסות מימון מחברות מאוחדות

 61 23 224421 הכנסות מימון אחרות
   

 399 96 191199102 כ הכנסות"סה
   

 66 13 303016 הוצאות הנהלה וכלליות
 793 135 382418223 מימוןהוצאות

 6 - --     - הוצאות אחרות
   

 865 148 412448239 כ הוצאות"סה
    

 )466( )52( )137( )249()221(נטו,לפני רווח מחברות מאוחדותהפסד
   

 *) 1,195 *)  346 423 *)   756509נטו, רווח מחברות מאוחדות
   

 729 294 535260286לפני מסים על ההכנסהרווח
     10 13 )2()7( )11()הטבת מס( מסים על ההכנסה

    
 *)   719 *)   281 288 *)   267 546 לחברהרווח נקי המיוחס 

  
  
  .'ראה סעיף ג, חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  .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 

  
  

 
שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

 *)    719  *)   281 288 *)    546267 לחברההמיוחס רווח נקי
    

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

    
  159  )29( 102)70(33מהפרשי תרגום מטבע חוץ) הפסד(רווח

 9  3 -6-מזומניםםרווח בגין עסקת גידור תזרי
     

 168  )26( 102)64(33 כולל אחר המיוחס לחברה) הפסד(רווח
         

כולל אחר המיוחס לחברות ) הפסד(רווח 
 *)    344  )    *)69( 185 *)    173165)לאחר השפעת המס(מאוחדות 

    
 512  )95( 206101287לחברהכולל אחר המיוחס) הפסד(כ רווח "סה

    
 *)  1,231  *)    186 575 *)    752368לחברהכ רווח כולל המיוחס "סה

  
  
  .'ראה סעיף ג, חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  

 
  
  

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

  
  

 
שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

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

     החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
     

 *)    719  *)   281 288 *)    546267 המיוחס לחברהרווח נקי
    

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
    :של החברה מפעילות שוטפת

    
    :החברההתאמות לסעיפי רווח והפסד של

    
 1  1  111פחת

 402  39 192225122 נטו, הוצאות מימון
 ) *)1,195(  )   *)346( )   423( )   *)509()756(נטו,מאוחדותרווח בגין חברות 

 7  2 241עלות תשלום מבוסס מניות
 10  13 )2()7()11()הטבת מס( על ההכנסהמסים

    
)572()286( )301( )291(  )775( 

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 
     :החברה

    
 28  25 )13(9)1(בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה

ובזכאים  ספקים ונותני שירותיםירידה ב
 )55(  )6(   )25()13()25( ויתרות זכות

    
)26()4()38( 19  )27( 

    
 התקופהך שמזומנים ששולמו והתקבלו במ

     :עבורהבחבר
    

 )261(  )130( )161( )247()340( ריבית ששולמה
 2  1  -11 ריבית שהתקבלה

 280  100 5214411 ריבית שהתקבלה מחברות מאוחדות
 )4(  )2( -)3()1( מסים ששולמו

 80  80 998099תדיבידנד שהתקבל מחברה מאוחד
    

)189( )25()51( 49  97 
     

ששימשו (שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
 14  58 )102()48( )241(החברהשוטפת של  )לפעילות

  
  
  .'ראה סעיף ג, חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  
  

  .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 

  

 
שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
 2012 2011  2012  2011  2011  
  מבוקר תי מבוקרבל 
  ח"מליוני ש 

      החברהתזרימי מזומנים מפעילות השקעה של
      

 )2(  *)   -  )1()1()1( רכישת רכוש קבוע
 )303(  )52( -)52(-השקעות בחברות מאוחדות

  )227(  )390()186()77()358(נטו,הלוואות לחברות מאוחדותמתן
  5  - -4-  פרעון הלוואה
 4  - --- פרעון פקדון

    
השקעה של  ששימשו לפעילותמזומנים נטו 

 )523(  )442()187( )126()359( החברה
    

    החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של
     

 313  - ---הנפקהניכוי הוצאותבהנפקת הון מניות 
  2  *)     -*)   - 2*)  - למניות מימוש כתבי אופציה

 4  *)     - *)   - *)  -*)  -פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה
 )241(  )60( )66( )117()66(דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 446  -     251 -685 ניכוי הוצאות הנפקהב הנפקת אגרות חוב
 )233(  )200( )3( )212()300(אגרות חובופדיון מוקדם של פרעון

משיכת קווי אשראי לזמן ארוך מתאגידים 
 897  598  327 68531 נטו, בנקאיים

    
  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של 

 1,188  338   509 204 387החברה
    

הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי 
 )22(  )8( )1( )20()4(  מזומנים

    
 657  )54( 10219)217(במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה

    
 35  99 69235256התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

    
 692  45 47545475התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף

    
    

    החברהפעילות מהותית שלא במזומן של
    

 - 60 6066 66 דיבידנד לשלם
    

המרת הלוואות לחברות בנות כנגד הנפקת 
 347 - -- -מניות

       
פדיון מניות בכורה של חברה מאוחדת כנגד 

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

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

דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ד38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 
יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות  .1970- ל"התש, )תקופתיים ומיידיים

אשר נלוו אליהם  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים 2011, בדצמבר 31הכספיים השנתיים ליום 
הדוחות הכספיים ביניים  - להלן ( 2012, ביוני 30וגם בהקשר לדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 

  ).מאוחדים
  

לחברה . ח"מליון ש 520- כלחברה גרעון בהון החוזר בסך של ) תאריך הדיווח - להלן ( 2012, ביוני 30ליום   .ב
ניתנים הח "ש ליארדמ 1.4- כרים בלתי מנוצלים בסך של קווי אשראי מאושהמלאה  ולחברות בנות בבעלותה
מכרה החברה את מלוא החזקותיה באגרות החוב להמרה לאחר תאריך הדיווח , בנוסף .לניצול בשנה הקרובה

לעמוד בפרעון התחייבויותיה  לחברהל יאפשרו "עה כי המקורות הניהנהלת החברה בד .'ה סעיףראה , CTYשל 
  .לזמן קצר

  
  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 המתחילות שנתיותשם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות יומ התיקון

  
IFRS 11 - משותפים הסדרים  

  
IFRS 11 את מחליף IAS 31 ואת משותפות בעסקאות בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר SIC 13 בדבר 
   .משותפת בשליטה ישויות ידי על ותכספי לא בהשקעות החשבונאי לטיפול פרשנות

  
   IFRS 11 משותפת שליטה קיימת יותר או צדדים לשני שלפיהם חוזיים כהסדרים משותפים הסדרים מגדיר.   

  
IFRS 11 סוגים לשני המשותפים ההסדרים את מחלק:  

 

שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים , )joint ventures( משותפות עסקאות  -
 השווי שיטתרק לפי  יטופלו משותפות עסקאות כי דורש  IFRS 11. נטו של העסקה המשותפת

אשר קבעו כי חברה יכולה לבחור כמדיניות חשבונאית האם  IAS 31וזאת בניגוד להוראות  המאזני
  . ליישם את שיטת האיחוד היחסי או שיטת השווי המאזני לגבי ישויות בשליטה משותפת

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

  IFRS 11. של הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של הפעילות המשותפת
 הפעילות של ובהוצאות בהכנסות, בהתחייבויות, בנכסים תכיר המחזיקה החברה כי דורש

 החשבונאי לטיפול בדומה, המשותף בהסדר שנקבע כפי זו בפעילות היחסי חלקה פי על המשותפת
  .היום הקיים
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  )המשך( חדשים IFRSיישום לראשונה של תקני   .ג
  

לפי  IAS 31ורונסון אשר טופלו בעבר תחת   ATR ,RSCהינה לגבי החברות  IFRS 11עיקר השפעת יישום 
ולכן  )joint ventures( משותפות עסקאותהן מהוות  IFRS 11שיטת האיחוד היחסי בעוד שלפי הוראות 

  .מטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  

28RS AI - ועסקאות משותפות השקעות בחברות כלולות  
  

  IAS 28R  את  מחליףIAS 28 .השינויים העיקריים הנכללים בו לעומת IAS 28 החשבונאי לטיפול מתייחסים 
והמעבר מיישום  IFRS 11 מפרסום כתוצאה, משותפות בעסקאות בהשקעות המאזני השווי שיטת לפי

קובע גם כי במקרה של  IAS 28R. שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת השווי המאזני בהשקעות אלה
על  IFRS 5יש ליישם את הוראות , לרבות חלק ממנה, מימוש השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת

יש להמשיך וליישם את שיטת , ולגבי החלק שנשאר, אותו חלק שעונה על התנאים לסיווג כמוחזק למכירה
במקרה של השקעה בחברה כלולה שהופכת להשקעה , בנוסף. השווי המאזני עד למועד המימוש בפועל

 שערוךין לבצע יש להמשיך וליישם את שיטת השווי המאזני וא, ולהיפך )joint ventures(בעסקה משותפת 
  .יתרת ההשקעה בחברה הכלולה/ הקודמתשל ההשקעה 

  
  :של החברה דיםנפרעל הדוחות הכספיים ה חדשים IFRSני תקאשונה של יישום לרלהלן השפעת 

  
  - בדוחות על המצב הכספי

  2011 ביוני 30ליום  

 
כפי שדווח 
  בעבר

 אימוץ
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
 - התיקון ל
IAS 12  

 כמוצג
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
         
  8,676  100  3  8,573  השקעות בחברות מאוחדות

         
  3,569  104  3  3,462   יתרת רווח

         
  )1,006(  )4(  -  )1,002(   קרנות הון

         
  6,253  100  3  6,150  כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה"סה

  
  

  2011 בדצמבר 31ליום  

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
 - התיקון ל
IAS 12  

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
         
  9,788  173  1  9,614  השקעות בחברות מאוחדות

         
  3,904  166  1  3,737   יתרת רווח

         
  )599(  7  - )606(   קרנות הון

         
  7,310  173  1  7,136  כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה"סה
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  )המשך( חדשים IFRSיישום לראשונה של תקני   .ג

  
  - הכוללוהפסד והרווח  רווחהבדוחות על 

  

 
  חודשים שהסתיימו ביום 6-ל

  2011 ביוני30

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
 - להתיקון 

IAS 12  

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
         

  509  25  8 476  נטו,רווח מחברות מאוחדות
         

  267  25  8 234  המיוחס לחברה רווח נקי
         

  165  )1(  - 166  רווח כולל אחר המיוחס לחברות מאוחדות
         

  368  24  8 336  כ רווח כולל המיוחס לחברה"סה
  
  

 
  חודשים שהסתיימו ביום 3-ל

  2011 ביוני30

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
 - ל התיקון

IAS 12  

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
         

  346  22  8 316  נטו,רווח מחברות מאוחדות
         

  281  22  8 251  המיוחס לחברה רווח נקי
         

  )69(  )1(  - )68(  הפסד כולל אחר המיוחס לחברות מאוחדות
         

  186  21  8 157  כ רווח כולל המיוחס לחברה"סה
         

 
  

  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  2011בדצמבר  31

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של
IFRS 11 

השפעת 
 - התיקון ל
IAS 12  

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
         

  1,195  87  6  1,102  נטו,רווח מחברות מאוחדות
         

  719  87  6 626  המיוחס לחברה רווח נקי
         

  344  7  - 337  רווח כולל אחר המיוחס לחברות מאוחדות
         

  1,231  94  6  1,131  כ רווח כולל המיוחס לחברה"סה
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  אירועים מהותיים במהלך תקופת הדיווח  .ד
  

ח "מליון ש 185-של כ, השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2012, בינואר 22ביום   .1
מליון כתבי אופציה  1.85- יחד עם כ, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, )'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ע
בתמורה , )א"סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 222-לעד כהניתנים למימוש ) שאינם סחירים(

  .ח"מליון ש 226 -מיידית כוללת של כ
  

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

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

  
חלק . מליון אירו 41.7-על דיבידנד בסך של כ CTYהכריזה  2012במהלך הרבעון הראשון לשנת   .2

  .ח"מליון ש 99.2- הסתכם לכ, 2012אשר שולם בחודש אפריל  ,החברה בדיבידנד
  

. נ.ח ע"מליון ש 130של , השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2012, במאי 7ביום   .3
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"יון שמל 260הניתנים למימוש לעד ) סחירים
  .ח"מליון ש 175-של כ

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

. )א"סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 1לכל ) שאינו צמוד(ח "ש 1.042במחיר מימוש של ") יום הפקיעה("
) 'סדרה יא(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 60-אלפי כתבי אופציה לכ 600ליום הפקיעה מומשו עד 

  .ח ויתר כתבי האופציה פקעו"מליון ש 62.5-בתמורה לכ
  
לא אשר  GAAכלל מניות לרכישת , FCRיחד עם , GAA-להחברה  סכם ביןההשלמת הלפרטים בדבר   .4

לדוחות כספיים ביניים  'יג3ראה באור , FCR-ל GAAן להשקעה של "ומכירת הנדל ידה-על הוחזקו
  .מאוחדים

  
את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של החברה  S&P Maalotאשררה  2012, במאי 15ביום   .5

  .ועדכנה את אופק הדירוג ליציב +ilAשבמחזור ברמת 
  

  אירועים לאחר תאריך הדיווח  .ה
  

-כ(מליון אירו  CTY ,42זקותיה באגרות החוב להמרה של מכרה החברה את מלוא הח, 2012במהלך אוגוסט 
הכוללת מכירה של ) ח"מליון ש 208- כ(מליון אירו  42.2-של כסך לתמורה ב, אגרות חוב. נ.ע) ח"מליון ש 207
  .CTY-אגרות חוב להמרה ל. נ.מליון אירו ע 20- ו' אגרות חוב להמרה לצד ג. נ.מליון אירו ע 22

  
  שהוכרז דיבידנד  .ו
  

) ח"מליון ש 66-סך כולל של כ(ח למניה "ש 0.40הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2012, באוגוסט 20 ביום
  .2012, בספטמבר 24 לבעלי המניות של החברה ביום 2012, באוקטובר 11ביום לתשלום 

  
  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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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

בהתייחס  סביר אשר נועדו לספק ביטחון, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, את התפקידים האמורים
להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש ו, למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין

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

לותו גבקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש ל, בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת
ל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום לרבות למנה, 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

  .ת או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלהמוחלט שהצגה מוטעי
  

 הרבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  הרבעוניבדוח 
 נמצאה, )"בדבר הבקרה הפנימית האחרון הרבעוניהדוח " :להלן( 2012 מרסב 31לתקופה שנסתיימה ביום 

  .הבקרה הפנימית אפקטיבית
  

לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את , דוחעד למועד ה
  .בדבר הבקרה הפנימית האחרון שנמצאה בדוח הרבעוניכפי , הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית

  
ובהתבסס על מידע , בדבר הבקרה הפנימית האחרון הרבעוניבדוח  האמורבהתבסס על , למועד הדוח

  .הבקרה הפנימית היא אפקטיבית ,לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעילשהובא 
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  :הצהרות מנהלים

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

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  :מצהיר כי, אהרון סופר, אני

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

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

  ;מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

מכל הבחינות , וחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאותהד, לפי ידיעתי  )3(
תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים , את המצב הכספי, המהותיות

  ;ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

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

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   )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, לאסוףהתאגיד 
  –וכן ; הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

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

  ;הכספי ועל הגילוי

  :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, 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(ערך בתקנות ניירות 
  –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, להוראות הדין

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

  .לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

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

  

  

  ________________________                2012 אוגוסטב 20

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

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  :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  השנילרבעון ) "התאגיד": להלן( מ"וב בעגל- גזית

  ;)"לתקופת הביניים

הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם , לפי ידיעתי )2(
כדי ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ , 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 , לפי ידיעתי )3(
 תוצאות הפעולות ותזרימי, את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, המשקפים באופן נאות

 ;המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות
  

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

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

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו , הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים
כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות  לסכם או לדווח על מידע, 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, כל תרמית  )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 , או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, 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(
וראות להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם לה

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הדין

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

  .לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

  

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

  

  _____________________                                    2012 אוגוסטב 20
  ל "משנה למנכ, גדי קוניא                                                                    

  ומנהל כספים ראשי

  



Leader in Shopping Centres in Central and Eastern Europe

Interim Financial Report 
30 June 2012



 Interim Financial Report 30 June 2012 23

Directors, Executives and Professional 
Advisors

Directors:
Chaim Katzman 
Rachel Lavine 
Joseph Azrack 
Noam Ben-Ozer 
Peter Linneman 
Simon Radford 
Dipak Rastogi 
Aharon Soffer 
Thomas Wernink 
Andrew Wignall 

Executive Management:
Rachel Lavine CEO
David Doyle CFO
Nils-Christian Hakert COO
Thomas Schoutens CDO
Ewoud van Gellicum GC

Administrator and Registrar:
Aztec Financial Services (Jersey) Limited
11-15 Seaton Place
St Helier
Jersey 
JE4 0QH

Independent Auditors:
KPMG Channel Islands Limited
Chartered Accountants
37 Esplanade
St Helier
Jersey
JE4 8WQ

Media Relations Advisor:
FTI Consulting
Holborn Gate, 26 Southampton Buildings
London, WC2A 1 PB, UK

Registered office:
11-15 Seaton Place
St Helier
Jersey 
JE4 0QH

Principal locations:

The Netherlands
Atrium European Management NV
World Trade Center, C tower, Strawinskylaan 941
1077 XX Amsterdam

Poland
Atrium Poland Real Estate Management Sp. z.o.o
Al. Jerozolimskie 148, PL-02–326
Warsaw

Czech Republic
Manhattan Real Estate Management s.r.o.
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 Our Vision & Strategy 
Atrium’s vision is to become the leading owner, operator and developer of food anchored shopping 
centres in Central & Eastern Europe.

Our portfolio will be weighted towards income generating shopping centres in our core markets 
producing long term stable cash flows. Organic growth will be delivered by pro-active hands-on asset 
management, ensuring we uphold our “retail is detail” approach. Further growth will be achieved 
through the acquisition of high quality assets in our core countries and through a selected number of 
development projects, either of new shopping centres or extensions of existing properties. Our balance 
sheet will be efficient and conservatively managed with modest leverage.

Our Profile
Atrium owns a e2.1 billion portfolio of 155 primarily food anchored retail properties and shopping 
centres which produced e172 million of annual rental income in 2011 from 1.2 million sqm of gross 
lettable area. These properties, which are located predominantly in Poland, the Czech Republic, Slovakia 
and Russia, are managed by Atrium’s internal team of retail real estate professionals. In addition, Atrium 
owns a e567 million development and land portfolio offering long term future value potential.

Atrium is based in Jersey, Channel Islands and is dual listed on the Vienna and Euronext Amsterdam Stock 
Exchanges under the ticker ATRS. 

Our Objectives for 2012
•	 Maintain the momentum of 2011 and continue to deliver strong operational performance

•	 Strengthen our relationship with key tenants by leveraging the size and diversity of our portfolio 

•	 Supplement organic growth through acquisitions

•	 Monetize the land bank through selective developments and extensions

•	 Continue to improve our capital structure and position ourselves to achieve an investment grade credit 

rating

•	 Build the Atrium brand
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Key performance indicators (e’000) 6M 2012 6M 2011 Change % 2Q 2012 2Q 2011 FY 2011

 Gross rental income 96,157 85,097 13.0% 47,578 42,830 172,173

Like-for-like gross rental income 80,779 76,501 5.6% 39,920 37,615 152,534

Net rental income 91,737 78,041 17.5% 46,486 39,502 154,870

Like-for-like net rental income 76,315 71,335 7.0% 38,560 36,003 138,112

Operating margin 95.4% 91.7% 3.7% 97.7% 92.2% 90.0%

EBITDA* excluding the valuation result 76,447 55,841 36.9% 38,484 30,297 144,231

Adjusted EPRA Earnings 63,405 51,288 23.6% 31,287 29,158 102,688

Revaluation of standing investments 56,996 69,056 (17.5%) 50,290 67,711 128,706

Revaluation of developments and land  (24,018) (10,232) (134.7%) (21,049) (8,115) (51,385)

Profit before taxation 90,919 113,722 (20.1%) 41,731 87,340 169,697

Profit after taxation 76,704 100,690 (23.8%) 30,720 77,198 143,246

Net cash generated from operating activities 67,878 60,282 12.6% 36,330 34,354 101,401

Earnings per share in e 0.21 0.24 (12.5%) 0.09 0.20 0.39

EPRA Earnings per share in e 0.15 0.11 36.4% 0.03 0.06 0.14

Adjusted EPRA Earnings per share in e 0.17 0.14 21.4% 0.08 0.08 0.28

*EBITDA - Earnings before financial results, taxes, depreciation and amortisation.

Balance Sheet (e’000) 30/6/2012 31/12/2011 Change %

 Standing investments at fair value 2,147,455 2,077,246 3.4%
Developments and land at fair value 567,480 587,351 (3.4%)
Cash and cash equivalents 229,435 234,924 (2.3%)
Borrowings 555,603 567,992 (2.2%)
LTV (gross) 20.5% 21.3% (0.8%)
IFRS NAV per share in e 6.19 6.11 1.3%
EPRA NAV per share in e 6.48 6.36 1.9%

Gross Rental Income 
(GRI)

201220112010

€74m

€85m

€96m

Growth in 2012: 13%

Like-for-Like GRI

20122011

€77m
€81m

Growth in 2012: 6%

Adjusted EPRA 
Earnings per Share

201220112010

€0.09

€0.14

€0.17

Growth in 2012: 21%

EPRA Net Asset 
Value per Share

30/06
2012

31/12
2011

31/12
2010

€6.02

€6.36
€6.48

Growth in 2012: 2%
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Statement Regarding Forward Looking 
Information

This Interim Financial Report includes statements that are, or may 
be deemed to be, “forward looking statements”. These forward 
looking statements can be identified by the use of forward 
looking terminology, including the terms “believes”, “estimates”, 
“anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” 
or, in each case their negative or other variations or comparable 
terminology. These forward looking statements include all matters that 
are not historical facts. They appear in a number of places throughout 
this Interim Financial Report and include statements regarding the 
intentions, beliefs or current expectations of Atrium European Real 
Estate Limited (“Atrium”) and its subsidiaries (together with Atrium, 
the “Group”). By their nature, forward looking statements involve 
risks and uncertainties because they relate to events and depend 
on circumstances that may or may not occur in the future. Forward 
looking statements are not guarantees of future performance.

You should assume that the information appearing in this Interim 
Financial Report is up to date only as of the date of this Interim 
Financial Report. The business, financial condition, results of 
operations and prospects of Atrium or the Group may change. Except 
as required by law, Atrium and the Group do not undertake any 
obligation to update any forward looking statements, even though 
the situation of Atrium or the Group may change in the future.

All of the information presented in this Interim Financial Report, and 
particularly the forward looking statements, are qualified by these 
cautionary statements.

You should read this Interim Financial Report and the documents 
available for inspection completely and with the understanding 
that actual future results of Atrium or the Group may be materially 
different from what Atrium or the Group expects.
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Business Review

Strong operational performance supported by good progress in 
implementation of growth strategy
We enjoyed a generally stable operating environment throughout 
the first half year and, against a continued backdrop of economic 
uncertainty Atrium performed well, posting a 36.9% increase in 
EBITDA (excluding the valuation result). Significantly, we increased 
gross, net and like-for-like rental income in all our countries of 
operation (with the exception of a modest 1.7% dip in like-for-like 
net rental income at our single asset in Romania) leading to 13.0% 
growth in gross rental income and 7.0% growth in like-for-like net 
rental income for the overall portfolio. These results were driven 
primarily by the impact of our 2011 acquisitions and a strong 
performance in Russia. 

In January 2012, we acquired from our venture partner the 
outstanding 23% stake we did not already own in group subsidiaries 
in Russia for a total consideration, including transaction costs, of e9.0 
million. 

The continued paucity of acquisition finance and the ongoing 
unwillingness of owners of prime assets to sell in the current 
economic environment has meant that the investment markets in our 
regions remained very constrained. As a result, opportunities to make 
acquisitions of our target prime income producing shopping centres in 
the capital and tier one regional cities of our core markets have been 
scarce.

In June 2012, we did however make progress on a number of 
significant and value accretive initiatives including the acquisition from 
cinema operator Russian Cinema Holdings (“RCH”) of its holding 
in three of our shopping centres in Russia and the signing of the 
hypermarket anchor, a leading international food retailer, and other 
tenants for our major new Atrium Felicity development project in 
Lublin, Poland.

The transactions with RCH involve us acquiring premises in our 
shopping centres in Russia at Volgograd, Togliatti and Yekaterinburg. 
RCH was the co-owner and local operator of the cinemas in those 
three shopping centres. We have now contracted to acquire both 
the premises and the associated land for a total consideration of 
e9.3 million, thus allowing us to gain increased ownership of the 
centres. Definitive sale and purchase agreements were signed for the 
Volgograd and Togliatti centres during the first half and, subsequently 
at Yekaterinburg post the period end. RCH will also sign new lease 
agreements whereby they will remain a tenant of the Group and it is 
anticipated that the transactions will complete during the remainder 
of the year.

In Lublin, we finalised in late June the forward sale of the 19,700 sqm 
hypermarket premises to a major international food retailer. The 
premises are partially completed to date and the delivery to the 
hypermarket operator is expected in mid 2013. Along with this 

successful transaction, the pre-lease of the 55,000 sqm Gross Leasable 
Area (“GLA”) shopping centre is in progress and the project has 
achieved a 52% pre-lease rate. Subsequent to the period end we also 
completed a tender process and signed agreements with a recognised 
international general contractor for the construction works. Work is 
expected to start in the third quarter with an opening of the centre 
targeted for late 2013. 

Also subsequent to the end of the half year, we completed the 
acquisition of the 38,000 sqm land plot adjacent to our Atrium 
Copernicus shopping centre in Toruń, Poland which we announced 
last year. With this complete we can progress our plans to extend the 
centre. 

On 9 February 2012, we were pleased to receive the “Investor of 
the Year” award at the 2011 Europa Property CEE Retail Awards for 
the second year running. This was followed up by us being awarded 
the Central and Eastern European Real Estate Quality Awards (in 
cooperation with the Financial Times) “Investor of the Year” award on 
17 April 2012. These awards provide further proof and recognition of 
the considerable progress Atrium has made over the last three years 
in the Central and Eastern European region. In May 2012, we were 
pleased to launch our new corporate website, offering investors and 
customers greater access to information on the Group and its assets.

Profitability and balance sheet remain strong
The Group’s overall performance in the first half led to a very strong 
36.9% increase in EBITDA (excluding the valuation result) to e76.4 
million (2011: e55.8 million), contributing to a profit before tax of 
e90.9 million for the period. Operating margins beat management 
expectations and increased by 3.7% to 95.4%, while net cash 
generated from operating activities increased 12.6% to e67.9 million. 
Adjusted EPRA earnings per share grew 21.4% from e0.14 to e0.17 
per share. 

IFRS and EPRA Net Asset Value per share at 30 June 2012 increased 
to e6.19 and e6.48 per share, respectively, compared to e6.11 
and e6.36 per share at 31 December 2011. The increase in our net 
asset values arising from earnings generated during the period were 
partially offset by dividend payments and the impact of the acquisition 
of the 23% non-controlling interest referred to earlier. 

Our focus on active asset management and continually improving 
the overall quality of the portfolio, together with the relative stability 
of the Group’s core markets are also reflected in the revaluations for 
the period. In aggregate the portfolio increased in value by e57.0 
million or 2.7% to e2,147 million. Significantly, positive revaluations 
were evident across all four of our key markets of Poland, the Czech 
Republic, Slovakia and Russia. The increase was led by a e19.6 million 
improvement in the valuation of our Promenada centre in Warsaw and 
reflects both the benefits of our active asset management programme 
since acquiring the shopping centre in May 2011 and a slight yield 
compression evident on prime Warsaw based assets.
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In April 2012, we completed the early repayment of two loans 
totalling e10.6 million from EUROHYPO AG bank, which were due to 
mature in October 2012. We then made further progress in reducing 
our more expensive debt when on 31 May 2012, we launched a 
tender offer for our e32,050,000 Tranche A 6% Fixed Rate Notes 
and e67,950,000 Tranche B Floating Rate Notes due 2013. The offer 
closed on 28 June 2012 with e13.9 million of the Fixed Rate Notes 
and e36.7 million of the Floating Rate Notes being tendered, leaving 
the Group holding e60.7 million of the e100 million aggregate 
amount of the notes (including the e10 million previously held by 
Atrium). These actions will be mildly accretive to earnings over the 
next 12 months.

In April 2012, Standard & Poor’s reiterated Atrium’s BB+ corporate 
credit rating and stable outlook. Subsequently in June, Fitch Ratings 
also reiterated its BB+ long term issuer default rating and positive 
outlook.

Dividend
In November 2011, the Board of Atrium announced a change in 
the dividend policy representing an increase from e0.14 to e0.17 
per ordinary share (subject to any legal regulatory requirements and 
restrictions of commercial viability), to be declared and paid quarterly. 
We applied this increase in respect of the first and second payments 
of e0.0425 dividend per share on 30 March 2012 and 29 June 2012. 
The third dividend payment for the year will be made as a capital 
repayment on 28 September 2012 to shareholders on the register on 
21 September 2012. The dividend remains well covered by earnings.

Our markets
Economic growth within Central and Eastern Europe slowed down 
during the second quarter compared to the first, partially reflecting 
the continuation of the Eurozone debt crisis which intensified during 
the period and began to envelop the larger peripheral countries of 
the Euro Area. To what degree this crisis will impact our countries 
of operation is hard to predict, but in July the IMF responded by 
leaving its 2012 GDP growth forecasts for Central and Eastern Europe 
and for Russia unchanged at 1.9% and 4.0% respectively, whilst 
lowering its outlook for both in 2013 by 0.1% to growth of 2.8% 
and 3.9% respectively. By comparison, at the same time the IMF also 
maintained its negative 0.3% growth estimate for the Euro Area as a 
whole in 2012 while reducing its 2013 projection by 0.2% to 0.7%. 
Once again this demonstrates that our region’s average GDP growth 
forecast remains well above that of Western Europe and highlights the 
growth opportunity our region affords.

The Group’s key markets of Poland, the Czech Republic and Slovakia 
remain the most stable economies in the region and Russia continues 
to grow strongly. While not immune to the Euro crisis, Poland and 
Russia are, as usual, relatively resilient due to their robust domestic 
demand. According to the recent A.T. Kearney Global Retail report, 
Russia remains a key destination for international retailers, ranking 
26th in the 2012 Global Retail Development Index. Furthermore, 
the report notes that Poland, the Czech Republic and Hungary have 

become mature markets as consumer spending within these countries 
has expanded significantly and the retail landscape, as well as 
competition among retailers, have become more sophisticated. 

As mentioned above, transaction volumes in the investment market 
remain depressed and according to a recent report by CBRE, are 
down 60% compared to the first half of 2011 at just e2.1 billion 
overall. Russia and Poland remained the most popular with the latter 
accounting for e854 million of the total.

Outlook
Our market leading results for the first half of 2012 are a further 
demonstration of the progress we continue to make in achieving 
our aim of building Atrium into a company that is able to produce 
strong and sustainable levels of rental income and cash flow. While 
our first half year performance continues to underpin our confidence 
in our ability to create value, we cannot ignore the impact, potential 
or actual, of the ongoing issues in the Eurozone on the economies 
in which we operate. We remain committed to our strategy of 
growth through the hands-on portfolio and asset management of 
our existing portfolio and a combination of selective acquisitions and 
developments, but against the current uncertain macro-economic 
backdrop, we will continue to exercise caution when investing 
shareholders’ funds. 

GDP growth and forecasts for our region remain above the averages 
for the Euro Area. This, together with the rising number of middle 
class consumers in Central and Eastern Europe, supports our 
strategy of focusing on supermarket anchored real estate that meets 
consumers’ everyday needs and gives us confidence in our future 
performance. The continued steady expansion of international and 
strong domestic retail brands in the key cities of our core markets 
provides us with further encouragement, especially since the current 
low supply of suitable new retail stock makes space in successful retail 
assets all the more desirable.

As mentioned previously, the supply of attractive properties available 
for acquisition, either on or off-market, remains constrained, with 
transaction volumes being further depressed by the limited financing 
that is available. However, we believe our strong cash position and low 
leverage give us a competitive advantage when assets we do want to 
acquire become available. 

We are looking forward to getting construction underway at our 
Atrium Felicity development in Lublin, Poland, later this year and 
expect the second half of 2012 to continue in much the same way 
as during the first half. We remain confident that we can continue 
to deliver market leading results and believe we are making good 
progress towards achieving our aim of becoming the market leading 
owner, manager and developer of food anchored shopping centres in 
Central and Eastern Europe.
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Operating Activities 

During the first six months of 2012, Atrium’s 155 standing investment 
properties produced growth in gross, net and like-for-like rental 
income in all of our seven countries of operation (with the exception 

of a modest 1.7% dip in like-for-like net rental income at our single 
asset in Romania), as detailed below:

   Gross rental income    Net rental income
Country
 

6M 2012
e’000

6M 2011
e’000

Change 
%

6M 2012
e’000

6M 2011
e’000

Change 
%

Poland 36,950 29,728 24.3% 37,242 29,129 27.9%
Czech Republic 19,185 13,097 46.5% 17,611 11,187 57.4%
Slovakia 5,674 5,458 4.0% 5,589 5,322 5.0%
Russia 25,887 22,578 14.7% 24,008 20,520 17.0%
Hungary 4,314 4,087 5.6% 3,752 3,607 4.0%
Romania 3,616 3,466 4.3% 3,288 3,287 0.0%
Latvia 531 479 10.9% 247 226 9.3%

 Subtotal 96,157 78,893 21.9% 91,737 73,278 25.2%
Turkey* - 6,204 (100.0%) - 4,763 (100.0%)
Total 96,157 85,097 13.0% 91,737 78,041 17.5%

* Divested in July 2011.

   Like-for-like gross rental income    Like-for-like net rental income
Country
 

6M 2012
e’000

6M 2011
e’000*

Change 
%

6M 2012
e’000

6M 2011
e’000*

Change 
%

Poland 28,117 27,456 2.4% 28,476 27,084 5.1%
Czech Republic 12,794 12,715 0.6% 11,259 10,870 3.6%
Slovakia 5,545 5,458 1.6% 5,463 5,322 2.6%
Russia 25,862 22,847 13.2% 23,830 20,762 14.8%
Hungary 4,314 4,080 5.7% 3,752 3,730 0.6%
Romania 3,616 3,466 4.3% 3,288 3,346 (1.7%)
Latvia 531 479 10.9% 247 221 11.8%
Like-for-like rental income 80,779 76,501 5.6% 76,315 71,335 7.0%
Remaining rental income 15,378 8,171 88.2% 15,422 6,664 131.4%
Total rental income 96,157 84,672 13.6% 91,737 77,999 17.6%

* To enhance comparability of GRI/NRI, prior period values for like-for-like properties have been recalculated using the 2012 exchange rates.

Gross rental income (“GRI”) for the six months grew 13.0% over the 
same period last year to e96.2 million. This increase was primarily 
driven by the progress made in implementing Atrium’s strategy of 
growth by acquisition during 2011. 24.3% and 46.5% uplifts were 
reported in Poland and the Czech Republic due principally to the 
acquisitions of the Promenada, Molo and Palac Flóra shopping centres 
last year. In Russia, the results of our asset restructuring efforts have 
generated higher turnover based rents and a continued reduction in 
the level of temporary discounts previously granted to tenants which, 
together with rental indexation, have all contributed to a 14.7% rise 
in GRI. The restructuring of certain of our Russian centres continues 
and demonstrates the appetite of international retailers for space at 
the best centres. In Slovakia the 4.0% increase in GRI was assisted 
by the opening of the 1,100 sqm extension to the Optima centre in 
Kosice and an uplift from rental indexation. GRI growth in Hungary 
and Latvia is principally due to higher occupancies, whilst in Romania 

the growth results from rental indexation. The GRI result also takes 
into account the income lost through the July 2011 sale of Trabzon in 
Turkey, without which the overall improvement increases to 21.9%.

Net rental income (“NRI”) followed a similar pattern and increased 
17.5% to e91.7 million, which together with ongoing efficiency 
improvements and lower ground lease payments allowed the Group 
to boost NRI in Poland and the Czech Republic by 27.9% and 57.4% 
respectively.

On a like-for-like basis, growth in both gross and net rental income 
(up 5.6% to e80.8 million and 7.0% to e76.3 million, respectively) 
was predominantly driven by the strong performance in Russia 
which delivered 13.2% growth in gross and 14.8% growth in net 
rental income. Of particular significance is the fact that despite 
macroeconomic headwinds, all countries delivered growth in gross 
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like-for-like rental income and on a net basis only Romania suffered 
a slight decline, once again proving the stability of the portfolio’s 
income generating capacity.

Operating margins increased by 3.7% to 95.4%, an excellent 
result and ahead of our expectations for the full year. The first half 
year margin benefitted from the additional turnover based rents 
and ground lease provision write-backs referred to above and we 
anticipate that the margin may moderate slightly in the coming 

quarters. Occupancy at 30 June 2012, as measured under the EPRA 
guidelines, increased slightly to a very healthy 97.7%

EBITDA, excluding the valuation result, increased by 36.9% to e76.4 
million compared to the first half of last year (e55.8 million), primarily 
due to a e13.7 million increase in net rental income together with 
around e10 million lower legacy legal expenses and approximately 
e2 million lower other expenses, offset by e5 million of lower profits 
on disposal. Adjusted EPRA earnings also increased 23.6% to e63.4 
million compared to e51.3 million in the first half of 2011.

Standing investments
Country No. of 

properties
Gross lettable

 area 
sqm

Portfolio

%

Market 
value 
e’000

Portfolio

%

Revaluation 

e’000
 Poland 20 377,400 30.8% 1,012,964 47.2% 24,146  
Czech Republic 98 373,700 30.5% 442,003 20.6% 4,952
Slovakia 3 65,200 5.3% 144,380 6.7% 5,840
Russia 7 229,200 18.8% 372,543 17.4% 24,867
Hungary 25 104,500 8.5% 89,065 4.1% (2,195)
Romania 1 53,300 4.4% 71,110 3.3% (384)
Latvia 1 20,400 1.7% 15,390 0.7% (230)
Total standing investments 155 1,223,700 100.0% 2,147,455 100.0% 56,996

Standing investments
Country Net equivalent 

yield* (weighted 
average)

%

Gross running 
yield 

(GRY) 
%

Net running  
yield 

(NRY) 
%

EPRA 
Occupancy 

%
 Poland 6.9% 7.4% 7.3% 97.9%  
Czech Republic 8.0% 8.9% 7.9% 98.2%
Slovakia 7.7% 7.6% 7.6% 97.9%
Russia 12.3% 13.6% 11.6% 98.0%
Hungary 9.0% 9.5% 7.9% 95.2%
Romania 9.4% 10.1% 9.2% 97.8%
Latvia 13.0% 6.6% 2.1% 83.3%
Average 8.3% 9.0% 8.2% 97.7%

* The net equivalent yield takes into account the current and the potential rental income, occupancy and lease expiry.

Reflecting the stability of the Group’s core markets, the market value 
of Atrium’s 155 standing investments increased from e2,077 million 
at year end 2011, to e2,147 million at 30 June 2012. This was 
attributable to a 2.7% or e57.0 million revaluation, e10 million of 
additions, e2.1 million of additional finance leases and e1.2 million 
due to currency translation differences given the strengthening in 
the Czech Crown. The additions include e3.3 million associated with 
the acquisition from RCH of premises in the Group’s Volgograd and 
Togliatti shopping centres in Russia.

Positive revaluations were evident across all four of our key markets 
of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Russia. Poland increased 
in value by 2.4%, or e24.1 million, due to a combination of the 
recognition of the impact of our significant restructuring and value 

driving efforts at our Promenada shopping centre since its acquisition 
in May 2011 together with a slight yield compression on our Warsaw 
assets. 

In Russia, the portfolio increased in value by some 7.3% or e24.9 
million, primarily driven by revisions to the estimated rental values. 
This reflects the improving rental environment and the impact of 
our restructuring activities at our centres in Togliatti, Kazan and 
Yekaterinburg. Additionally the revaluation reflects the positive impact 
of the RCH transaction and some mild yield compression on our two 
Moscow assets.

The Czech Republic increase in value of e5.0 million primarily reflects 
the successful renegotiation and five year extension of six lease 



 Interim Financial Report 30 June 2012 9

Group Management Report

contracts totalling 62,000 sqm of GLA with Spar, the international 
food retailing chain, which were signed during the period. In Slovakia, 
the e5.8 million increase in value results from the completion of the 
1,100 sqm extension to our Optima Kosice shopping centre.

Across the portfolio, the total e57.0 million revaluation for the 
period reflects a e30.9 million increase due to the impact of business 
performance driving higher rents, occupancies and estimated rental 
values and a e26.1 million increment due to yield compression.

We have identified ten priority projects with a building permit for 
which the required administrative decisions might be obtained in 
the relatively near term. These developments are primarily focused 
in Poland and Russia and include a number of lower risk extensions 
to existing assets. In each case, initial feasibility studies have been 
completed and the Board has given preliminary “green light” approval 
to invest and to take the project to the next stage of readiness prior 
to definitive commitment. Such additional investment may include, 
for instance, costs associated with amending building permits and 
confirming interest from potential tenants by securing pre-leasing 
agreements. Indicatively, in the event that all ten projects (and 
no others) progressed to full development, we estimate total net 
incremental development spend in the region of approximately e200 
million over the next three to four years.

Within these ten priority projects, three are either under development 
or have anticipated construction start dates in 2012. These 
developments are all in Poland and include the 75,000 sqm GLA 
Atrium Felicity shopping centre in Lublin, the 6,450 sqm GLA Phase II 
of Atrium Galeria Mosty in Plock and the 5,000 sqm GLA stand-alone 
box pre-leased to Media Markt in Gdynia. The later two projects are 
anticipated to complete during the remainder of the year. The total 
market value of these developments at 30 June 2012 was e51.5 

million and the incremental costs to completion are now assessed at 
approximately e70 million. The remaining seven priority projects are 
all extensions to existing income producing assets; four are located in 
Poland and three in Russia.

In Lublin, Atrium finalized the forward sale of the 19,700 sqm 
hypermarket premises to a major international food retailer in late 
June 2012. The premises are partially completed to date and the 
delivery to the hypermarket operator is expected in mid 2013. Along 
with this successful transaction, the pre-lease of the 55,000 sqm GLA 
shopping centre is in progress and the project has achieved a 52% 
pre-lease rate. During July 2012 we also completed a tender process 
and signed agreements with a recognised international general 
contractor for the construction works. Work is expected to start in the 
third quarter with an opening of the centre targeted for late 2013. 
Total net incremental costs to complete are approximately e66 million.

In Toruń, we finalized in early July 2012 the acquisition of the 
38,000 sqm land plot adjacent to our successful existing Atrium 
Copernicus shopping centre. With this complete we can progress our 
plans to extend the centre.

Country Number of
 projects

30/6/2012
Market value

e’000

Portfolio

%

Size of land
(hectares)

31/12/2011
Market value

e’000
Poland 15 138,178 24.4% 64 142,259
Russia 12 162,960 28.7% 155 178,792
Turkey 4 209,376 36.9% 44 209,376
Others 6 56,966 10.0% 57 56,924
Total 37 567,480 100.0% 320 587,351

Development Activities 

At 30 June 2012 Atrium’s development and land portfolio was 
valued at e567.5 million, and comprised 37 projects at all stages of 
development. In aggregate, 90% of the portfolio by value, and 82% 

by size, is concentrated in Poland, Russia and Turkey. We believe that 
this portfolio has significant long term future value creation potential 
and will continue to actively manage these projects.
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EPRA Results

1/1/2012 - 
30/6/2012

e’000 

1/1/2011 - 
30/6/2011

e’000
Earnings attributable to equity holders of the parent company 79,238 90,306

Revaluation of investment property (32,978) (58,825)
Net results on acquisitions and disposals (355) (5,236)
Tax on profits or losses on disposals - -  
Goodwill impairment and amortisation of intangible assets 379 273 
Changes in fair value of financial instruments and associated close-out costs - (315)
Deferred tax in respect of EPRA adjustments 11,465 10,951
Non controlling interest in respect of the above adjustments (2,193) 3,229
EPRA Earnings 55,556 40,383
Weighted average number of shares (in shares) 372,945,659 372,802,818 
EPRA Earnings per share (in e) 0.15 0.11 

Company adjustments:*
Result on bond buy backs 1,519 (940)
Legal fees related to legacy legal disputes 968 10,855 
Foreign exchange differences 1,750 (12,578)
Deferred tax not related to revaluation 2,309 (371) 
Fair value adjustment to financial instruments 1,548 7,213 
Non controlling interest in respect of the above company adjustments (245) 6,726 
Adjusted EPRA earnings 63,405 51,288 
Adjusted EPRA Earnings per share (in e) 0.17 0.14 

*  The “Company adjustments“ represent adjustments of other non-recurring items which could distort Atrium’s operating results. Such non-recurring items are disclosed separately from the 
operating performance in order to provide stakeholders with the most relevant information regarding the performance of the underlying property portfolio

EPRA Earnings
EPRA Earnings are calculated in accordance with the latest Best 
Practice Recommendations of the European Public Real Estate 
Association (“EPRA”). 
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EPRA Triple NAV (“NNNAV”) 30/6/2012 31/12/2011

e’000 
in e per 

ordinary share e’000
in e per 

ordinary share
 EPRA NAV 2,452,734 6.48 2,406,809 6.36

Fair value of financial instruments (14,044) (9,060)
Impact of debt fair value (11,417) (5,764)
Deferred tax in respect of investment properties (125,656) (113,333)

EPRA NNNAV 2,301,617 6.08 2,278,652 6.02

Number of outstanding shares 373,010,527 372,892,253
Number of outstanding shares and options 378,367,700 378,264,424

EPRA Net asset value

Net Asset Value (“NAV”) 30/6/2012 31/12/2011

e’000 
in e per 

ordinary share e’000
in e per 

ordinary share
 Equity 2,303,338  2,264,543  

Non controlling interest 5,438 15,283

IFRS NAV per the financial statements 2,308,776 6.19 2,279,826 6.11
Effect of exercise of options 15,663 16,065

Diluted NAV, after the exercise of options 2,324,439 6.14 2,295,891 6.07

Fair value of financial instruments 14,044 9,060
Goodwill as a result of deferred tax (11,405) (11,475)
Deferred tax in respect of investment properties 125,656 113,333

EPRA NAV 2,452,734 6.48 2,406,809 6.36
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With respect to paragraph 87 of the Austrian Stock Exchange 
Act (§ 87 BörseG) the directors confirm that to the best of their 
knowledge the condensed consolidated interim financial statements 
give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and 
profit or loss of the Group as required by the applicable accounting 

standards and that the Group management report gives a true and 
fair view of the development and performance of the business and 
the position of the Group, together with a description of the principal 
risks and uncertainties for the remaining six months of the financial 
year and of the major related party transactions. 

Statement in accordance with § 87 of the Austrian Stock Exchange Act (BörseG)

 
CHAIM KATZMAN RACHEL LAVINE
Chairman of the Board Director and CEO

 
DIPAK RASTOGI JOSEPH AZRACK
Director Director

 
PETER LINNEMAN THOMAS WERNINK
Director Director

 
AHARON SOFFER NOAM BEN-OZER
Director Director

 
ANDREW WIGNALL SIMON RADFORD
Director Director
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Condensed Consolidated Statement of Financial Position as at 30 June 2012

30/6/2012 31/12/2011
e’000 e’000 e’000 e’000

 Note  (Unaudited) (Unaudited)  (Audited) (Audited)

 Assets
Non current assets
Standing investments 4 2,147,455 2,077,246

Developments and land 5 567,480 587,351

Other non current assets 103,260 100,778

2,818,195 2,765,375

Current assets
Cash and cash equivalents 6 229,435 234,924 

Other current assets 41,314 40,402 

270,749 275,326

Total assets 3,088,944 3,040,701

Equity 7 2,303,338 2,264,543

Liabilities
Non current liabilities
Long term borrowings 8 489,120 542,662

Other non current liabilities 165,898 147,758

655,018 690,420

Current liabilities
Short term borrowings 8 66,483 25,330

Other current liabilities 64,105 60,408

130,588 85,738

Total equity and liabilities 3,088,944 3,040,701

The interim Group management report and the condensed consolidated interim financial statements were approved and authorised for issue by 
the Board of Directors during the course of their meeting on 16 August 2012 and were duly signed on the Board’s behalf by Chaim Katzman, 
Chairman and Rachel Lavine, Chief Executive Officer.
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Condensed Consolidated Income Statement for the period ended 30 June 2012

1/4/2012 - 30/6/2012 1/1/2012 - 30/6/2012 1/4/2011 - 30/6/2011 1/1/2011 - 30/6/2011

(Unaudited) Note  e’000 e’000  e’000 e’000  e’000 e’000  e’000 e’000 

Gross rental income 47,578 96,157 42,830 85,097 

Service charge income 18,679 37,162 16,870 35,030 

Net property expenses (19,771) (41,582) (20,198) (42,086)

Net rental income 46,486 91,737 39,502 78,041 

Net result on acquisitions and disposals 99 355 5,692 5,236

Costs connected with developments and land (1,614) (3,430) (355) (1,819)

Revaluation of investment properties 29,241 32,978 59,594 58,825

Other depreciation and amortisation (421) (792) (340) (774)

Net administrative expenses (6,487) (12,215) (14,542) (25,617)

Net operating profit 67,304 108,633 89,551 113,892 

Net financial expenses 9 (25,573) (17,714) (2,211) (170)

Profit before taxation 41,731 90,919 87,340 113,722

Taxation charge for the period 10 (11,011) (14,215) (10,142) (13,032)

Profit after taxation for the period 30,720 76,704 77,198 100,690

Attributable to:
Equity holders of the parent 33,348 79,238 73,797 90,306

Non controlling interest (2,628) (2,534) 3,401 10,384 

30,720 76,704 77,198 100,690

Basic & diluted earnings per share in e 
attributable to shareholders* 0.09 0.21 0.20 0.24

* Options under the employee share option plan have an anti-dilutive effect.

Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 
for the period ended 30 June 2012

1/4/2012 - 30/6/2012 1/1/2012 - 30/6/2012 1/4/2011 - 30/6/2011 1/1/2011 - 30/6/2011

(Unaudited)  e’000 e’000  e’000 e’000  e’000 e’000  e’000 e’000 

 
Profit for the period 30,720 76,704 77,198 100,690

Exchange differences arising on translation of 
overseas operations 10,727 5,713 (3,181) (11,993)

Movements in hedging reserves (net of 
deferred tax) (2,305) (4,037) (1,500) (1,500)

Deferred tax on items taken directly to equity (127) 19 41 1,384

Total comprehensive income 39,015 78,399 72,558 88,581

Attributable to:
Equity holders of the parent 41,640 80,929 68,851 76,736 

Non controlling interest (2,625) (2,530) 3,707 11,845 

39,015 78,399 72,558 88,581
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Condensed Consolidated Cash Flow Statement for the period ended 30 June 2012

1/1/2012 - 30/6/2012 1/1/2011 - 30/6/2011
(Unaudited) e’000  e’000 
 

Cash flows from operating activities 67,878 60,282

Cash flows used in investing activities (14,478) (203,982)

Cash flows used in financing activities (59,074) (10,589)

Decrease in cash and cash equivalents (5,674) (154,289)
Cash and cash equivalents at the beginning of the period 234,924 373,524

Foreign exchange differences 185 (3,051)

Increase in cash and cash equivalents classified as assets held for sale - (6,512)

Cash and cash equivalents at the end of the period 229,435 209,672

Consolidated Statement of Changes in Equity for the period ended 30 June 2012

 Stated  
 capital

 Other  
 reserves

 Hedging  
 reserves

 Income  
 account

 Currency  
 translation

 Share-  
 holder 
 interest

 Non 
 controlling 
 interest

 Total  
 equity

 (Unaudited) Note e’000 e’000 e’000 e’000 e’000 e’000 e’000 e’000 

Balance as at 1 January 2012 2,899,118 3,571 (7,339) (531,131) (84,393) 2,279,826 (15,283) 2,264,543 
Total comprehensive income - - (4,037) 79,238 5,728 80,929 (2,530) 78,399

Transactions with owners
Share based payment - 840 - - - 840 - 840 

Issue of no par value shares 382 (59) - - - 323 - 323 

Dividends 7 (31,701) - - - - (31,701) - (31,701)

Acquisition of non controlling 
interest 7 - - - (21,441) - (21,441) 12,375 (9,066)

Balance as at 30 June 2012 2,867,799 4,352 (11,376) (473,334) (78,665) 2,308,776 (5,438) 2,303,338

Balance as at 1 January 2011 2,950,951 1,828 - (676,401) (92,637) 2,183,741 3,234 2,186,975 
Total comprehensive income - - (1,500) 90,306 (12,070) 76,736 11,845 88,581 

Transactions with owners
Share based payment - 1,044 - - - 1,044 - 1,044 

Issue of no par value shares 264 (55) - - - 209 - 209 

Dividends 7 (26,097) - - - - (26,097) - (26,097)

Balance as at 30 June 2011 2,925,118 2,817 (1,500) (586,095) (104,707) 2,235,633 15,079 2,250,712 
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1. Reporting entity
Atrium European Real Estate Limited (“Atrium”) is a company 
incorporated and domiciled in Jersey. Its registered office and principal 
place of business is 11-15 Seaton Place, St. Helier, Jersey, Channel 
Islands.

The principal activity of Atrium and its subsidiaries (the “Group”) is 
the ownership, management and development of commercial real 
estate in the retail sector. 

The Group primarily operates in Poland, the Czech Republic, Slovakia, 
Russia, Hungary and Romania.

2. Basis of preparation 
Statement of compliance
The unaudited condensed consolidated interim financial statements 
have been prepared in accordance with IAS 34, Interim Financial 
Reporting as endorsed by the EU. 

The unaudited condensed consolidated interim financial statements 
do not include all of the information required for full annual 
consolidated financial statements, and should be read in conjunction 
with the consolidated annual financial statements of the Group as at 
and for the year ended 31 December 2011.

The annual consolidated financial statements of the Group are 
prepared in accordance with International Financial Reporting 
Standards (IFRS) as endorsed by the EU.

Basis of measurements
The financial statements are presented in thousands of Euros 
(“e’000”), rounded to the nearest thousand, unless stated otherwise. 

Amendment to and interpretations of existing standards 
effective in the current period
The Group has adopted the following amended IFRS as of 1 January 
2012:

•	 IAS 12 (Amendments) Deferred Tax: Recovery of Underlying Assets. 
In December 2010 the IASB issued the Amendments to IAS 12 with 
an effective date of 1 January 2012. The amendment did not have a 
material impact on the Group’s financial statements.

New standards that are not yet effective and have been 
reviewed by the Group 
The following standards have been published and are mandatory for 
the Group’s accounting periods beginning on 1 January 2013 and 
subsequent periods. The Group will adopt IFRS 10 and IFRS 11 on 
1 January 2013. 

In preparation for the adoption of these standards Atrium 
management has performed an analysis of the impact of both and 
have come to the following conclusions:

•	 IFRS 10 Consolidated Financial Statements which replaces SIC-12 
Consolidation - Special Purpose Entities and the consolidation 
elements of the existing IAS 27 Consolidated and Separate Financial 
Statements. The new standard adopts a single definition of control: 
a reporting entity controls another entity when the reporting entity 
has the power to direct the activities of that other entity to generate 
returns for the reporting entity. The standard will not have a material 
impact on the Group’s financial statements.

•	 IFRS 11 Joint Arrangements which supersedes IAS 31 Interests in 
Joint Ventures. IFRS 11 distinguishes between joint operations and 
joint ventures. Joint operations are accounted for by the investor 
recognising its assets and liabilities including its share of any assets 
held and liabilities incurred jointly and its share of revenues and 
costs. Joint ventures are accounted for in the investor’s consolidated 
accounts using the equity method. The standard will not have a 
material impact on the Group’s financial statements.

Other new standards, amendments to and interpretations of existing 
standards that are not yet effective and have not already been 
adopted by the Group are currently being reviewed. 

Estimates
The preparation of interim financial statements requires management 
to make judgements, estimates and assumptions that affect the 
application of accounting policies and the reported amounts of assets 
and liabilities, income and expenses. Actual results may differ from 
these estimates. 

In preparing these condensed consolidated interim financial 
statements, the significant judgements made by management in 
applying the Group’s accounting policies and the key sources of 
estimation uncertainty were the same as those that applied to the 
consolidated financial statements as at and for the year ended 
31 December 2011.

3. Significant accounting policies
The accounting policies applied by the Group in these condensed 
consolidated interim financial statements are the same as those 
applied by the Group in its consolidated annual financial statements as 
at and for the year ended 31 December 2011. 

Non-controlling interest
Non-controlling interest is presented in the consolidated statement 
of financial position within equity, separately from the equity of the 
owners of the parent. Total comprehensive income is attributed to the 

Notes to the Condensed Consolidated Interim Financial Statements for the period ending 
30 June 2012
(Unaudited)



 Interim Financial Report 30 June 2012 17

Interim Financial Statements

owners of the parent and to the non-controlling interests even if this 
results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Non-controlling interests at initial recognition are measured at their 
proportionate interest in all the net assets of the subsidiary including 
recognised goodwill. Changes in a parent’s ownership interest in a 
subsidiary that do not result in the loss of control are accounted for 
within equity. When an entity loses control of a subsidiary, any gain or 
loss is recognised in the income statement. 

Transaction costs in respect of transactions with non-controlling 
interests are also recorded in equity. Cash flows from transactions with 
non-controlling interests that do not result in the loss of control are 
classified in the consolidated cash flow statement as cash flows from 
financing activities.

Developments and land
Developments and land comprise of capitalised development costs 
and land, except for the land on which standing investments are 
situated. The commencement of development with a plan or prior 
agreement to sale represents a change in use and accordingly the 
project is transferred from developments to inventories (under Other 
current assets). Inventory is measured at the lower of cost and net 
realisable value. The amount of any write-down of inventories to 
net realisable value and all losses associated with inventories shall be 
recognised as an expense in the income statement in the period the 
write-down or loss occurs. Developing for sale is not Atrium’s core 
business. At the completion of the transaction the carrying amount 
of the proceeds from sale less the inventory will be presented as net 
profit or loss in other income/(expenses). 

4. Standing investments
The current portfolio of standing investments of the Group consists of 
155 properties (31 December 2011: 155). 

30/6/2012 31/12/2011
 e’000  e’000

Balance as at 1 January 2,077,246 1,503,301

Movements - financial leases 2,128 19,630

Additions - new properties - 413,574

Additions - technical improvements, 
extensions 9,882 17,886

Currency translation difference 1,203 (5,851)

Revaluation of standing investments 56,996 128,706

Balance as at the end of the period 2,147,455 2,077,246

On 13 June 2012, Atrium signed sale and purchase agreements with 
IKP Togliatti (Invest Kino Project “IKP”) and IKP-Volgograd, relating to 
premises in the Group’s shopping centres in Volgograd and Togliatti 
and a pre-sale agreement with IKP Yekaterinburg for premises in the 
Group’s shopping centre in Yekaterinburg, Russia. IKP Togliatti, IKP-
Volgograd and IKP Yekaterinburg are subsidiaries of Russian Cinema 
Holdings (“RCH”) and were the co-owners and local operators of the 
cinemas in those three shopping centres. Atrium has contracted to 

acquire both the premises and the associated land. These transactions 
will allow Atrium to gain increased ownership of the buildings and 
land for a total consideration of e9.3 million. RCH will also sign new 
lease agreements whereby they will remain a tenant of the Group. As 
of the period end at 30 June 2012, the Group has concluded that it 
has acquired the majority of the rights and benefits of ownership of 
the Volgograd and Togliatti premises and not yet for the Yekaterinburg 
premises. Accordingly, e3.3 million was recorded within the additions 
for the period relating to Volgograd and Togliatti.

5. Developments and land
The current portfolio of developments and land of the Group consists 
of 37 projects (31 December 2011: 37).

30/6/2012 31/12/2011
 e’000  e’000 

 
Balance as at 1 January 587,351 634,616

Movements - financial leases (1,893) 10,549

Additions - cost of land and construction 7,197 19,724

Transfer to other current assets (1,745) -

Disposals (214) (28,799)

Interest capitalised 802 2,628

Currency translation difference - 18

Revaluation of developments and land (24,018) (51,385)

Balance as at the end of the period 567,480 587,351

6. Cash and cash equivalents 
As at 30 June 2012, the Group held cash in total amount of e229.4 
million (2011: e234.9 million). The Group holds cash of e22.3 
million (2011: e21.4 million) as backing for guarantees and/or other 
restricted cash issued by various banks on the Group’s behalf. 

7. Equity
As at 30 June 2012, the total number of ordinary shares issued was 
373,010,527 (2011: 372,892,253 shares).
During the six month period ended 30 June 2012, Atrium paid a 
dividend of e0.085 (6M 2011: e0.07) per ordinary share, which 
amounted to a total of e31.7 million (6M 2011: e26.1 million). 

In January 2012, Atrium signed a share purchase agreement to acquire 
the 23% of the shares in the company MD TIME HOLDING LIMITED 
it did not already hold. Total consideration paid and transaction costs 
amounted to e9.0 million. Accordingly, as there is no longer any 
non-controlling interest (“NCI”), the negative historic NCI balance of 
e12.4 million was eliminated. The change in the parent’s ownership 
interest in the respective subsidiary is accounted for directly in equity 
and the impact was a decrease of e21.4 million.
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8. Borrowings

30/6/2012 31/12/2011
Net book

value
Net book

value
 e’000  e’000 

Bonds 243,580 242,826

Loans 302,567 315,934

Other 9,456 9,232

 Total 555,603 567,992

The borrowings are repayable as follows:

30/6/2012 31/12/2011
Net book

value
Net book

value
 e’000  e’000

Due within one year 66,483 25,330

In second year 75,649 126,277

In third to fifth years inclusive 221,271 191,006

After five years 192,200 225,379

Total 555,603 567,992

In April 2012, Atrium completed the early repayment of two loans 
totalling e10.6 million from EUROHYPO AG bank including e0.2 
million costs connected with these early repayments. The loans were 
originally scheduled to mature in October 2012.

On 29 June 2012, Atrium announced e50.6 million nominal value of 
acceptances of its 2003 bond buy back tender offer. The offer closed 
on 28 June 2012 and settlement took place on 3 July 2012, with the 
payable disclosed as short term borrowings as at 30 June 2012. The 
net loss resulting from the bond buy back was e1.5 million.

9. Net financial expenses

1/1/2012-
30/6/2012

1/1/2011-
30/6/2011

 e’000  e’000 

Interest income 1,955 3,345

Interest expense (12,050) (9,121)

Foreign currency differences (1,750) 12,578

Net profit/(loss) from bond buy back (1,519) 940

Impairment of financial instruments (1,548) (7,213)

Other financial expenses (2,802) (699)

Total net financial expenses (17,714) (170)

10. Tax

1/1/2012-
30/6/2012

1/1/2011-
30/6/2011

 e’000  e’000 

Current period income tax expense (441) (2,452)

Deferred tax charge (13,774) (11,278)

Tax adjustment of previous years - 698

Total taxation charge (14,215) (13,032)
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11. Segment reporting

Reportable segments

For the period ended Standing investment segment Development segment Reconciling items Total
 30 June 2012 e’000 e’000 e’000 e’000

 

Gross rental income 96,157 - - 96,157

Service charge income 37,162 - - 37,162

Net property expenses (41,582) - - (41,582)

Net rental income 91,737 - - 91,737

Net result on acquisitions and disposals - 355 - 355

Costs connected with developments and land - (3,430) - (3,430)

Revaluation of investment properties 56,996 (24,018) - 32,978 

Other depreciation and amortisation (554) - (238) (792)

Net administrative expenses (4,911) (319) (6,985) (12,215)

Net operating profit/(loss) 143,268 (27,412) (7,223) 108,633

Net financial income/(expense) (13,839) (4,678) 803 (17,714)

Profit/(loss) before taxation 129,429 (32,090) (6,420) 90,919

Taxation charge for the period (13,836) (74) (305) (14,215)

Profit/(loss) after taxation for the period 115,593 (32,164) (6,725) 76,704

Investment properties 2,147,455 567,480 - 2,714,935 

Segment assets 2,233,143 616,399 239,402 3,088,944 

Segment liabilities 667,627 109,032 8,047 785,606 

For the period ended Standing investment segment Development segment Reconciling items Total
30 June 2011 e’000 e’000 e’000 e’000

Gross rental income 85,097 - - 85,097 

Service charge income  35,030 - - 35,030 

Net property expenses (42,086) - - (42,086)

Net rental income 78,041 - - 78,041 

Net result on acquisitions and disposals - 5,236 - 5,236 

Costs connected with developments and land -  (1,819) -  (1,819)

Revaluation of investment properties 69,057  (10,232) - 58,825 

Other depreciation and amortisation  (347) -  (427)  (774)

Net administrative expenses  (8,857)  (618)  (16,142)  (25,617)

Net operating profit/(loss) 137,894  (7,433)  (16,569) 113,892 

Net financial income/(expense)  (3,844) 9,415  (5,741)  (170)

Profit/(loss) before taxation 134,050 1,982  (22,310) 113,722 

Taxation credit/(charge) for the period  (13,943) 1,069  (158)  (13,032)

Profit/(loss) after taxation for the period 120,107 3,051  (22,468) 100,690 

Investment properties 1,771,244 614,672 - 2,385,916 

Segment assets 1,972,131 727,069 244,192 2,943,392 

Segment liabilities 526,287 153,312 13,081 692,680 
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12. Investment in group undertakings
During the first six months of 2012:
•	Atrium acquired the 23% of the shares in the company MD TIME 

HOLDING LIMITED it did not already hold and now owns 100% of 
this entity and its subsidiaries, as disclosed in note 7.

•	MD CE Holding Limited, a 100% owned subsidiary of Atrium, 
purchased 20% of the shares in the company MD REAL ESTATE 
MANAGEMENT LTD and now owns 100% of this entity and its 
subsidiary.

•	Atrium established ten companies in the Czech Republic in order 
to facilitate efficient portfolio management initiatives: Atrium 
Alfa Czech Republic s.r.o., Atrium Pardubice Czech Republic s.r.o., 
Atrium Černého Czech Republic s.r.o., Atrium Beta Czech Republic 
s.r.o., Atrium Gamma Czech Republic s.r.o., Atrium Kappa Czech 
Republic s.r.o., Atrium Ostrava Czech Republic s.r.o., Atrium Zlín 
Czech Republic s.r.o., Atrium Delta Czech Republic s.r.o., and 
Atrium Lambda Czech Republic s.r.o..

13. Transactions with related parties
During the six month period ended 30 June 2012, Gazit-Globe Ltd 
(“Gazit-Globe”) raised its stake in Atrium to 127,708,715 shares 
(2011: 117,862,332 shares) representing approximately 34.2% (2011: 
31.6%) of Atrium’s total shares as at 30 June 2012.

Chaim Katzman, Director and Chairman of the Board of Directors 
together with his family held 255,000 shares (2011: 240,000 shares) 
in Atrium as at 30 June 2012. In total, Mr. Katzman and his family, 
through his holdings in Norstar Holdings Inc and Gazit-Globe held 
indirectly 35,365,232 of Atrium’s shares (2011: 32,645,097 shares), 
as at 30 June 2012. Together, these direct and indirect holdings 
represented approximately 9.5% of Atrium’s total shares as at 30 June 
2012. 

Aharon Soffer, Director, through his holding of Gazit-Globe shares, 
held indirectly 5,305 of Atrium’s shares (2011: 4,521shares), as at 
30 June 2012. This indirect holding represents approximately 0.001% 
(2011: 0.001%) of Atrium’s total shares as at 30 June 2012.

During the six month period ended 30 June 2012, 55,000 options 
were exercised, 100,000 options were granted and 59,998 options 
were returned to the option pool, out of the 5,372,171 outstanding 
options as at 31 December 2011. The total number of the outstanding 
options was 5,357,173 as at 30 June 2012. 

In March 2012, the Remuneration Committee approved employee 
annual bonus payments for 2011. Rachel Lavine, Chief Executive 
Officer, was awarded a total bonus award of e729,167 which was 
settled partially by the guaranteed payment of e375,000 in cash and 
partially via the issuance of 63,274 shares at e3.63 per share, net of 
tax. The new shares were issued on 5 April 2012 and are subject to a 
lock-up period through to 31 July 2013.

14. Contingencies
There were no significant changes in the contingencies of the Group 
to those reported in note 2.41 of the Annual Financial Report 2011.

Atrium is involved in certain claims submitted by holders of Austrian 
Depositary Receipts alleging losses derived from price fluctuations in 
2007 and associated potential claims. As at 30 June 2012 the value of 
the claims and proceedings to which Atrium is a party in this regard 
was less than e10 million for which no provision has been made. 
Atrium rejects the claims. Up to the date of authorisation of this 
Interim Financial Report, the aggregate amount of such claims is not 
expected to have increased to an extent that is material to the interim 
financial statements.

The continuing uncertainty in the global markets, especially the 
Eurozone and real estate markets, as well as the limited amount of 
publicly available up-to-date data and research relating to the real 
estate markets in the countries in which the Group invests, could 
lead to significant changes in the values of the Group’s assets during 
subsequent periods. Management is not presently able to assess, with 
accuracy, the extent of any such changes.

15. Subsequent events
In July 2012 Atrium signed definitive contracts with a general 
contractor for the construction of its new development project in 
Lublin, Poland. Total net incremental costs to complete the project are 
approximately e66 million. Also in July 2012, Atrium signed a sale 
and purchase agreement with IKP Yekaterinburg for premises in the 
Group’s shopping centre in Yekaterinburg, Russia for the consideration 
of e6.0 million. Atrium has contracted to acquire both the premises 
and the associated land.

In Toruń, we finalized in July 2012 the acquisition of the 38,000 sqm 
land plot adjacent to our successful existing Atrium Copernicus 
shopping centre. With this complete, we can progress with our plans 
to extend the centre.
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Independent Review Report to Atrium 
European Real Estate Limited 

Introduction
We have been engaged by Atrium European Real Estate Limited 
(“Atrium”) to review the condensed consolidated set of financial 
statements in the interim financial report for the six months ended 
30 June 2012 which comprises the condensed consolidated statement 
of financial position, the condensed consolidated income statement, 
the condensed consolidated statement of comprehensive income, 
the condensed consolidated cash flow statement, the consolidated 
statement of changes in equity, and the related explanatory notes.

We have read the other information contained in the interim financial 
report and considered whether it contains any apparent misstatements 
or material inconsistencies with the information in the condensed 
consolidated set of financial statements.

This report is made solely to Atrium in accordance with the terms of 
our engagement. Our review has been undertaken so that we might 
state to Atrium those matters we are required to state to it in this 
report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by 
law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than 
Atrium for our review work, for this report, or for the conclusions we 
have reached.

Directors’ responsibilities
The interim financial report is the responsibility of, and has been 
approved by, the directors.

As disclosed in note 2, the annual consolidated financial statements 
of Atrium are prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards as endorsed by the EU. The condensed 
consolidated set of financial statements included in this interim 
financial report has been prepared in accordance with IAS 34 “Interim 
Financial Reporting” as endorsed by the EU.

Our responsibility
Our responsibility is to express to Atrium a conclusion on the 
condensed consolidated set of financial statements in the interim 
report based on our review.

Scope of review
We conducted our review in accordance with the International 
Standard on Review Engagements (UK and Ireland) 2410, ‘Review of 
Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor 
of the Entity’ issued by the Auditing Practices Board for use in the UK. 
A review of interim financial information consists of making enquiries, 
primarily of persons responsible for financial and accounting matters, 
and applying analytical and other review procedures. A review is 
substantially less in scope than an audit conducted in accordance 
with International Standards on Auditing (UK and Ireland) and 
consequently does not enable us to obtain assurance that we would 
become aware of all significant matters that might be identified in an 
audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us 
to believe that the condensed consolidated set of financial statements 
in the interim financial report for the six months ended 30 June 2012 
is not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34, 
‘Interim Financial Reporting’ as endorsed by the EU.

Statement on the Group management report for the 6 month 
period ended 30 June 2012 and on director’s statement in 
accordance with § 87 Austrian Stock Exchange Act (BörseG)
We have read the Group management report and evaluated whether 
it does not contain any apparent inconsistencies with the condensed 
consolidated interim financial statements. Based on our evaluation, 
the Group management report does not contain any apparent 
inconsistencies with the condensed consolidated interim financial 
statements.

The interim financial information contains the statement by directors 
in accordance with § 87 par. 1 subpar. 3 Austrian Stock Exchange Act.

Heather J MacCallum
for and on behalf of KPMG Channel Islands Limited
Chartered Accountants and Recognized Auditor
37 Esplanade
St Helier
Jersey
JE4 8WQ

16 August 2012

Notes:
•	 	The	maintenance	and	integrity	of	the	Atrium	European	Real	Estate	Limited	website	is	the	

responsibility of the directors, the work carried out by KPMG Channel Islands Limited 
does not involve consideration of these matters and, accordingly, KPMG Channel Islands 
Limited accept no responsibility for any changes that may have occurred to the condensed 
consolidated set of financial statements or review report since the 16 August 2012. 
KPMG Channel Islands Limited has carried out no procedures of any nature subsequent to 
16 August 2012 which in any way extends this date.

•	 	Legislation	in	Jersey	governing	the	preparation	and	dissemination	of	condensed	
consolidated financial statements may differ from legislation in other jurisdictions. The 
directors shall remain responsible for establishing and controlling the process for doing so, 
and for ensuring that the condensed consolidated financial statements are complete and 
unaltered in any way.



2222

Personal Notes



 Interim Financial Report 30 June 2012 23

Directors, Executives and Professional 
Advisors

Directors:
Chaim Katzman 
Rachel Lavine 
Joseph Azrack 
Noam Ben-Ozer 
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 Our Vision & Strategy 
Atrium’s vision is to become the leading owner, operator and developer of food anchored shopping 
centres in Central & Eastern Europe.

Our portfolio will be weighted towards income generating shopping centres in our core markets 
producing long term stable cash flows. Organic growth will be delivered by pro-active hands-on asset 
management, ensuring we uphold our “retail is detail” approach. Further growth will be achieved 
through the acquisition of high quality assets in our core countries and through a selected number of 
development projects, either of new shopping centres or extensions of existing properties. Our balance 
sheet will be efficient and conservatively managed with modest leverage.

Our Profile
Atrium owns a e2.1 billion portfolio of 155 primarily food anchored retail properties and shopping 
centres which produced e172 million of annual rental income in 2011 from 1.2 million sqm of gross 
lettable area. These properties, which are located predominantly in Poland, the Czech Republic, Slovakia 
and Russia, are managed by Atrium’s internal team of retail real estate professionals. In addition, Atrium 
owns a e567 million development and land portfolio offering long term future value potential.

Atrium is based in Jersey, Channel Islands and is dual listed on the Vienna and Euronext Amsterdam Stock 
Exchanges under the ticker ATRS. 

Our Objectives for 2012
•	 Maintain the momentum of 2011 and continue to deliver strong operational performance

•	 Strengthen our relationship with key tenants by leveraging the size and diversity of our portfolio 

•	 Supplement organic growth through acquisitions

•	 Monetize the land bank through selective developments and extensions

•	 Continue to improve our capital structure and position ourselves to achieve an investment grade credit 

rating

•	 Build the Atrium brand
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