
שותפי בעלי המניות,

וצומח  בטוח  חזק,  מזומנים  תזרים  ומייצרים  האוכלוסייה  יום של 
לאורך השנים. באמצעות ניהול פרו אקטיבי ויום יומי אנו משפרים 
יותר את תזרימי המזומנים מהנכסים. ההשפעה המצטברת  עוד 
של תזרימי המזומנים הצומחים, בשילוב עם פעולות מימון שקולות 
ולהיכנס  החברה  של  הנכסים  תיק  את  להרחיב  לנו  מאפשרות 
לשווקים חדשים. במשך הזמן, ביססנו כל מהלך שלנו על היסודות 
גזית-גלוב  את  ובנינו  היטב,  שנשקלו  עבר  פעולות  של  האיתנים 
כאחת החברות הגדולות בעולם בתחום המרכזים המסחריים; אנו 
ממשיכים ומרחיבים את היקף הפעילות שלנו תוך הצגת תוצאות 

נאותות שנה אחר שנה.

במסגרת האסטרטגיה שלנו להפחתת סיכונים, אנחנו מתמקדים 
אוכלוסיות  של  ובסיסיים  יומיומיים  צרכים  המספקים  בנכסים 
דירוג השקעה  יציבות פוליטית, עם  עירוניות ומבוססות במדינות 
עמידות  שמציעים  ושכונות  אזורים   – גבוהים  כניסה  וחסמי  גבוה 
התמקדות  ידי  על  בעת,  בו  הכלכלי.  המחזור  שלבי  בכל  גבוהה 
בניהול מיומן, אנחנו מייעלים את מודל העלות שלנו באופן מתמיד 

ומשפרים את רווחיותנו. 

בשנת 2012, התמקדנו במטרות האסטרטגיות הבאות:

טיוב מתמשך של תיק הנכסים שלנו: בשנים האחרונות התמקדנו 

מנת  על  הון,  ובמיחזור  ליבה  נכסי  היוו  שלא  נכסים  של  במכירה 
לרכוש נכסים בעלי התאמה טובה יותר למודל העסקי שלנו: נכסים 
בעלי  עירוניים  באזורים  הממוקמים  ביותר,  הגבוהה  מהאיכות 

צפיפות אוכלוסין גבוהה.

בשנת 2012, בין הרכישות הבולטות עליהן הודענו, נכללת רכישתה 
כ-  תמורת   Citycon ידי  על  שבשטוקהולם   Kista Galleria של 
530 מיליון אירו, אחד המרכזים המסחריים החזקים באירופה ואחד 
משלושת המובילים בשוודיה )העסקה נסגרה בינואר 2013(. כמו 
 ,The Gallery at Westbury Plaza כן, השלמנו את הפיתוח של
על ידי Equity One, נכס איכותי במיקום מצויין, בציר המסחר ב- 
Long Island, NY. בינואר 2013, השלמנו את רכישתו של המרכז 

המסחרי Prado במדינת סאו פאולו על ידי גזית-גלוב ברזיל בינואר 
2013 המשיכה את התרחבותנו לתוך אחד השווקים המתעוררים 

והמבוקשים ביותר.

שנת 2012 היתה שנה טובה מאוד עבור גזית גלוב, שנה שאופיינה 
בצמיחה בפעילות הליבה שלנו, המשך שיפור בתיק הנכסים, גיוסי 
הון וחוב מוצלחים ויצירת ערך נוסף באמצעות ייעול ופישוט מבנה 

החברה.
ומכרנו  ופיתוח  ברכישות  ש”ח  מיליארד   5.7 כ-  השנה  השקענו 
מיליארד ש”ח. במהלך השנה   2.4 בכ-  ליבה  נכסי  נכסים שאינם 
הפחתנו את המינוף הכולל שלנו, הורדנו את עלויות החוב ויצרנו 

שיתופי פעולה עם גופים מוסדיים מהשורה הראשונה בעולם.
יורק  בניו  בבורסה  למסחר  החברה  מניות  של  מרישומן  כתוצאה 
בחברה.  עניין  לגלות  נוספים  בינלאומיים  גופים  החלו   ,)NYSE(
בשנת 2012 עלו ערכן של מניות החברה בכ- 40%, משנת 2000 
התשואה השנתית הכוללת שלנו הייתה למעלה מ– 18%. כמו כן, 
בשנת 2012 הגדלנו את הדיבידנד שאנו מחלקים לבעלי המניות 

שלנו, זו השנה ה- 14 ברציפות.

הישגים אלו ממחישים את יעילות האסטרטגיה אותה אנו מיישמים 
כבר למעלה משני עשורים, אסטרטגיה המוכיחה עצמה גם היום, 
כאשר אנו מנהלים למעלה מ- 600 נכסים עם מעל 15,000 חוזי 
שכירות כפי שזו הוכיחה את עצמה כשרכשנו את המרכז המסחרי 

הראשון שלנו לפני כ- 22 שנה.

משקיעים  אנו  פשוט:  הוא  שלנו  העסקי  שהמודל  אמרתי  תמיד 
בנכסים מהאיכות הגבוהה ביותר; נכסים המספקים את צרכי היום 



 Royal שלנו  הבת  חברת   ,2012 במהלך  המימושים,  בחזית 
Senior Care מכרה את מרבית מבני הדיור המוגן שלה תמורת 

כ- 230 מיליון דולר, ובנוסף מימשו חברות הקבוצה נכסים שאינם 
נכסי ליבה בהיקף של כ- 400 מיליון דולר נוספים. סכומים אלו 
הושקעו ברכישת מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים, באזורים 

עירוניים צפופי אוכלוסין בהם חסמי הכניסה גבוהים במיוחד. 

התיעלות: במסגרת השאיפה שלנו ליעילות מרבית, במהלך 2012 

ביצענו ארגון מחדש לחברת הבת, גזית אמריקה ובנוסף מכרנו את 
מרבית נכסי Royal Senior Care. פעילויות אלה הביאו לחסכון 
גם  כך  ובתוך  דולר,  מיליון   5 כ-  של  בהיקף  ההנהלה,  בהוצאות 
אפשרו להנהלה להגביר את ההתמקדות שלה בעסקי הליבה שלנו. 

איתנות המאזן הינה תנאי חשוב מאוד לשגשוגה  שיפור המאזן: 

לשפר  המשכנו   2012 בשנת  לפיכך,  גלובלית.  נדל”ן  חברת  של 
את מאזן החברה, להקטין את המינוף ולהפחית את עלויות ההון 
והחוב שלנו, הן ברמת החברה והן ברמת הקבוצה. במהלך השנה 
שדרגו חברות דירוג האשראי הבינלאומיות את דירוגי האשראי של 

כל שלושת חברות הבת הציבוריות המדורגות שלנו.

שמירה על הסביבה: כאזרחים תאגידיים אחראים, אנחנו ממשיכים 

להשקיע ביוזמות “ירוקות” שנועדו לתמוך בעקרון הקיימות בנכסים 
ובפעילויות העסקיות שלנו. אנחנו מיישמים מתודולוגיות  מעקב 
את התקדמותנו,  ולמדוד  יעדים  לקבוע  מנת  על  מקיפות,  ודיווח 
תוך הרחבת הניסיון והידע שצברנו בבנייה ירוקה. מעבר לחשיבותן 
שלרבות  בכך  מכירים  אנחנו  שלנו,  והקהילות  הסביבה  עבור 
– כגון הפחתת צריכת החשמל והמים בנכסים  מהפעולות שלנו 

שלנו – יש את הכוח להגדיל את הרווחיות שלנו.

במישרין  מיוחסת  הקבוצה  של  הצלחתה  האנושי:  ההון  פיתוח 

משלימים  אנו  במצוינותו.  דופן  יוצא  צוות  של  ולמסירות  לאיכות 
בעודנו  ידע  וחולקים  גלובאלית,  רשת  פני  על  בזה  זה  ותומכים 
של  כזו  לרמה  להגיע  קל  לא  יומיומיים.  עבודה  עומסי  מאזנים 
שיתוף פעולה בארגון רב-לאומי, וברצוני להודות אישית לכל אחד 
מאמין  אני  שלו.  הצוות  ועבודת  מסירותו  כישוריו,  על  מעובדינו 
הזדמנויות משמעותיות להתפתחות ברמת  שגזית-גלוב מעניקה 
הקריירה וברמה האישית, ואני מצפה שנמשיך לבנות את החברה 

ביחד עוד שנים רבות.

תחזית

לעיתים,  כואב  איטי,  היום תהליך  עובר  אנחנו מאמינים שהעולם 
מצפים  אנחנו  שכך,  כיוון  ביותר.  עמוק  ממשבר  התאוששות  של 
ובצפון  באירופה  איטית  צמיחה  של  נוספות  שנים  מספר  לראות 
משברים  של  התפרצויות  לפעם,  מפעם  שזורות,  ובה  אמריקה, 
ויכלול  ולא-חלק,  הדרגתי  יהיה  הריפוי  תהליך  נפתרו.  לא  שעדיין 

בתוכו התקדמות ונסיגות כאחד.

בסביבה חסרת וודאות זו, אנו מאמינים כי האסטרטגיה שלנו, של 
השקעה בנכסים איכותיים באזורים עירוניים המספקים את צרכי 
נאותות,  תשואות  לייצר  לנו  מאפשרת  האוכלוסייה,  של  יום  היום 
גם  כמו  טובים  בזמנים  ארוכות,  שנים  לאורך  ובטוחות  צומחות 

בזמנים פחות טובים )שגם הם יגיעו...(.

לפיכך, אנו נמשיך גם בשנים הבאות באותה אסטרטגיה של מיקוד 
להרחבת  מעמדנו,  של  נוסף  לחיזוק  הזדמנויות  חיפוש  עסקי, 
הפלטפורמה שלנו ולחיזוקה עוד יותר, לשמירה על מאזן חזק אף 
יותר, וכמובן נמשיך לשמור על מדיניות ניהול הסיכונים השמרנית 

שלנו.

בזכות  גבוהות  ניהול  יכולות  עשורים,  משני  למעלה  בן  ניסיון 
צוות מצויין שנבנה במשך שנים, הזדמנויות עסקיות, כל זה לצד 
אסטרטגיה מוכחת ממצבים אותנו היטב לבניית ערך לעוד שנים 

ארוכות.

על  שלנו,  החוב  אגרות  ומחזיקי  המניות  בעלי  לכם  מודים  אנו 
השקעתכם  את  לוקחים  לא  אנו  זמן.  לאורך  בחברה  תמיכתכם 
בחברה כמובנת מאליה ומתחייבים להמשיך ולפעול במלא המרץ 

להצלחתנו המשותפת גם בשנים הבאות.

שלכם בברכה,

חיים כצמן
יו"ר מועצת המנהלים
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 תוכן עניינים –החברה תיאור עסקי  –' א חלק

 עמוד  סעיף

 1-א פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 0

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים  2
 האחרונות

 6-א

 6-א חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות 1

 7-א מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה 4

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  5
 החברה

 01-א

 00-א ב"פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בארה, רכישה 6

 26-א פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בקנדה, רכישה 7

פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בצפון , רכישה 8
 אירופה

 13-א

מסחריים במרכז פיתוח וניהול של מרכזים , רכישה 3
 ובמזרח אירופה

 55-א

ניהול וביצוע של פרויקטים בתחום , פיתוח, ייזום 01
 המגורים

 64-א

אשר בנפרד אינן עולות  החברהפעילויות נוספות של  00
 כדי מגזרל

 63-א

 81-א החברההתאמות הנדרשות ברמת  02

 82-א נושאים הרלוונטיים לכל תחומי הפעילות של הקבוצה 01-23
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 מ"גלוב בע-גזית

 ח תקופתי בדבר תיאור עסקי החברה"דו

 

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

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

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1.

 כללי –גלוב -קבוצת גזית .1.1.

 ,הינה הבעלים, "(הקבוצה: "ביחד) 1שלה חברות מוחזקותבאמצעות  ,"(החברה)" מ"גלוב בע-גזית .1.1.1.

תוך התמקדות בענף , ישראל וברזיל, אירופה, בצפון אמריקה ן מניב"נדל של והמפתחת מנהלתה
בייזום וביצוע של פרויקטים הקבוצה עוסקת , כמו כן .המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים

 . ובפעילויות נוספות המשיקות לתחומי פעילותה בישראל ובמזרח אירופה המגוריםבתחום בעיקר 

 :פעילותה של הקבוצה כוללת מספר תחומי פעילות כדלקמן

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

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

אמצעות בהמבוצעת  פעילות –אירופה  צפוןפיתוח וניהול של מרכזים מסחריים ב, רכישה .ג
 . "Citycon Oyj. "(CTY) החברה המאוחדת

המבוצעת  פעילות –אירופה  במרכז ומזרחרכזים מסחריים פיתוח וניהול של מ, רכישה .ד
המוצגת חברה בשליטה משותפת  ,"Atrium European Real Estate Limited "(ATR)אמצעות ב

  .2בשיטת השווי המאזני

דורי .אקבוצת המבוצעת באמצעות  פעילות – המגוריםייזום וביצוע של פרויקטים בתחום  .ה
 ."(דורי חברת)" מ"בע

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

 . להלן 11.  סעיף ולפרטים רא. ב"בארהשל מבני משרדים רפואיים  ניהולורכישה ובברזיל ו

או חברות הפועלות /פועלת הקבוצה לאיתור הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו, בנוסף
ובאזורים  הקבוצהרי פעילות באזו, (שותפים עםלרבות ) בתחומי עיסוקה או בתחומים משיקים

 .נוספים

למעט , לעיל' עד ה' בסעיפים איוצג להלן תוך חלוקה לתחומי הפעילות המפורטים  הקבוצהתיאור  .1.1.1.
בנושאים ביחס למידע אשר הינו רלבנטי לכל תחומי הפעילות ואשר יוצג במאוחד ולמעט מידע 

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

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

                                                 
1

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

2
 IFRS, דוחות כספיים מאוחדים IFRS 10ואילך את  2312ביוני  33הקבוצה אימצה באימוץ מוקדם החל מהדוחות הכספיים ליום  

 -השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות ו IAS 28R, גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות IFRS 12, הסדרים משותפים 11

IAS 27R  הנתונים , על כן, יש ליישמם למפרע, על פי התקנים החדשים"(. התקנים החדשים: "ביחד להלן)דוחות כספיים נפרדים

לפרטים בדבר השפעת . בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון הותאמו למפרע, בפרק תיאור עסקי החברהשל שנים קודמות 

בפרק תיאור עסקי שנים קודמות הנתונים ל, כמו כן. לדוחות הכספיים 41-ו' א2אימוץ מוקדם של התקנים הללו ראה באורים 

לדוחות  41-ו' א2ראה באורים  IAS 12 -בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון הותאמו למפרע גם בשל התיקון ל, החברה

  .הכספיים
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מ "אביב בע-בבורסה לניירות ערך בתלופרסמה תשקיף  1892מאי נתאגדה בחודש החברה  .1.1.1.
 . 1893לראשונה בחודש ינואר "( בתל אביב הבורסה)"

מניותיה הנפקה ורישום למסחר של תשקיף ללראשונה פרסמה החברה  2311דצמבר  בחודש .1.1.1.
מניות החברה נסחרות  ,והחל ממועד זה "(הבורסה של ניו יורק)" (NYSE)יורק -בבורסה של ניו

מניות  ה והרישום למסחר שלהנפקהלפרטים אודות . יורק-אביב ובבורסה של ניו-בבורסה בתל
 .להלן 2ב ראו סעיף "החברה בארה

המשתרעים על שטח בנוי , נכסים 222ומנהלת הקבוצה מחזיקה  ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .1.1.1.
 משרדים רפואיים ומבני מרכזים מסחריים 988ר ואשר כוללים "מיליון מ 2.9-להשכרה בהיקף של כ

 החברההנכסים רשומים בספרי . נכסים אחרים 13-ו מרכזים מסחריים בפיתוח 13 ,בגדלים שונים
ח בהנחת איחוד של חברות "מיליארד ש 52.9-כ) ח"מיליארד ש 23-של כ בשוויים ההוגן בסך

על ידי  יםהמנוהל נכסיםמלוא שווים של הכללת ות בשיטת השווי המאזני והמוצג בשליטה משותפת
מחושב על פי מצבת הנכסים ועל פי שערי ) ברוטו יםשנתידמי שכירות מניבים  האלנכסים  .(הקבוצה

בהנחת , ח"מיליארד ש 2.8-כ)ח "מיליארד ש 9.4-בסך של כ( 2312בדצמבר  31החליפין ליום 
מלוא דמי השכירות והכללת המוצגות בשיטת השווי המאזני  איחוד של חברות בשליטה משותפת

היא , להערכת החברה .הסכמי שכירות ףאל 19 -הנובעים מכ ,(על ידי הקבוצה יםהמנוהלנכסים מ
  .בעולם מובילותרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים המוהמפתחות  נהלותאחת מהחברות המ

, מושכרים לשימוש מסחריה, ואזורייםשכונתיים מרכזים מסחריים  הינםעיקר נכסיה של החברה  .1.1.1.
לפיתוח  לחברה מקרקעין, כמו כן) רשתות קמעונאיות אחרותללרשתות סופרמרקטים ובעיקר 

השוכר אשר מניב ולמועד האמור , 4לחברה אין שוכר עיקרי ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .3(עתידי

רשת  השהינ ,Kesko corp הנו מבין כלל שוכריההקבוצה את ההכנסה הגבוהה ביותר עבור 
מהכנסות החברה  3.3% -וכ 2.8% -כ היוותהאשר ההכנסה ממנו , בפינלנדמובילה סופרמרקטים 
   .בהתאמה, 2311 -ו 2312שנים כל אחת מההמאוחדות ב

חברה , EQYהחברה המאוחדת בעיקר באמצעות  ,1882החל משנת , ב פועלת הקבוצה"בארה .1.1.1.
 ,ן מניב"של נדלוהמפתחת  המנהלת, אשר הינה הבעלים, ציבורית הנסחרת בבורסה של ניו יורק
קמעונאיות המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות  ואזורייםבעיקר מרכזים מסחריים שכונתיים 

בעלי  םלהסכ. EQYמהון המניות של  49.9% -החברה מחזיקה בכ 2312בדצמבר  31ליום  .אחרות
 Liberty-ו"Capital Shopping Centers Group PLC "(CSC ) וביןוחברות בשליטתה בין החברה המניות 

International Holdings Limited "(LIH )"ב ןבקשר להחזקותיה-EQY ,להלן 23.2.  ףסעי ורא. 

ProMed Properties Inc. (133% )ב באמצעות "פועלת הקבוצה בארה ,2332 משנתהחל , בנוסף .1.1.1.
"(ProMed )"אוגוסט חודש עד ל ,כמו כן(. להלן 11.3.  סעיף ורא)מבני המשרדים הרפואיים  תחוםב

הדיור  בענףהעוסקת "Royal Senior Care (23%"( )RSC )ב באמצעות "בארה הקבוצה הפעל ,2312
במהלך תקופת  RSCלפרטים אודות מכירת מרבית נכסיה של . ב"בארהלאוכלוסיה מבוגרת המוגן 

 . להלן 11.9.  סעיף וראח "הדו

חברה ציבורית , FCR החברה המאוחדתבאמצעות , 1885החל משנת  ,בקנדה פועלת הקבוצה .1.1.1.
, ן מניב"של נדלוהמפתחת  המנהלת, אשר הינה הבעלים, (TSX)הנסחרת בבורסה של טורונטו 

קמעונאיות המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות  ואזורייםבעיקר מרכזים מסחריים שכונתיים 
השלימה  2312חודש אוגוסט ב, כמו כן. בתחום זה בקנדה ותהמוביל ותהחבראחת והינה  ,אחרות

FCR  שלמבני המשרדים הרפואיים רכישת את Gazit America Inc. "(GAA)" ,31 ליום .כמפורט להלן 
להסכם בעלי המניות בין . FCRמהון המניות של  49.2%-בכ מחזיקה החברה ,2312בדצמבר 

סעיף  ורא FCR-בן בקשר להחזקותיה"( חץ אלוני)"מ "נכסים והשקעות בעהחברה לבין אלוני חץ 
  .להלן 23.3. 

אשר , GAAבאמצעות החברה המאוחדת גם הקבוצה בקנדה  הפעל 2312אוגוסט עד לחודש  .1.1.11.

                                                 
3

  .בהיקף שאינו משמעותי לחברה( שאינם קרקעות)מניבים  מבניםלקבוצה זכויות בניה בלתי מנוצלות ב 

4
 רשות ידי על שפורסמהכפי ) להשקעהן "נדל לפעילות בנוגע הגילוי הנחיית את המעגנות ערך ניירות תקנותכהגדרתו בטיוטת  

 פרטיתקנות התיקון ל)" 1828 -ט"תשכ, (וצורה מבנה תשקיףפרטי ) ערך ניירות בתקנות( 2311 ינואר בחודש ערך ניירות
 ."(תשקיף
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וכן , בתחום מבני המשרדים הרפואיים בקנדה העסקאשר ו, מניותיה נסחרו בבורסה של טורונטו
 הסדר םהושל 2312בחודש אוגוסט  .(EQYמהון המניות של  12.5%-כ) EQYמניות של ב החזיקה

את מבני המשרדים  GAA -רכשה מ FCRוכן , GAAרכשה החברה את יתרת מניותיה של  ובמסגרת
לפרטים ראו סעיף . ממסחר  GAAנמחקו מניותיה של  ואשר בעקבותי, שהיו בבעלותה הרפואיים

 .להלן 5.2.1. 

חברה , CTYהחברה המאוחדת באמצעות , 2334החל משנת  ,הקבוצהאירופה פועלת צפון ב .1.1.11.

והמפתחת  המנהלת, הינה הבעלים CTY (.OMX) פינלנד, הנסחרת בבורסה של הלסינקיציבורית 
 קמעונאיים אחרים נכסיםשל וכן , ואזורייםשכונתיים  ייםמסחר םבעיקר מרכזי, ן מניב"של נדל

, 2312 בדצמבר 31 יוםל. בתחום המרכזים המסחריים בפינלנד ת שוקמובילוהינה  בגדלים שונים
 . CTYמהון המניות של  49.9%-החברה מחזיקה בכ

ATRפועלת הקבוצה במרכז ובמזרח אירופה בעיקר באמצעות  2339 משנתהחל  .1.1.11.
המאוגדת באי , 5

. הולנד, באמסטרדם NYSE Euronext-ובבורסת ה( VSE)אוסטריה , והנסחרת בבורסה של וינה, רזי'ג
ATR שכונתיים  מרכזים מסחרייםבעיקר , ן מניב"של נדלוהמפתחת  המנהלת, הינה הבעלים

 בדצמבר 31ליום . חנויות קמעונאיות אחרותוכן של  בגדלים שונים מעוגני סופרמרקטים ואזוריים
 18.4%-ב CPIמחזיקה , ולמיטב ידיעתה, ATRמהון המניות של  34.9%-החברה מחזיקה בכ ,2312

ביחס להחזקותיהן  CPI -אודות הסכם בעלי המניות בין החברה ולפרטים . ATRנוספים מההון של 
 .  להלן 23.4. ראו סעיף ATR-ב

באמצעות חברות בנות  בגרמניהבתחום המרכזים המסחריים פועלת החברה  ,2332החל משנת  .1.1.11.
  "(.גרמניהגזית )"בבעלותה המלאה 

ת נות בוחבר באמצעות, בתחום המרכזים המסחריים בברזיל החברהפועלת  ,2335משנת החל  .1.1.11.
  "(.גזית ברזיל)"בבעלותה המלאה 

גזית )"מ "פיתוח בע( ישראל)גזית גלוב  באמצעות בישראלהקבוצה פועלת  ,2339החל משנת  .1.1.11.
בולגריה ב וכן, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בעיקר בישראל, העוסקת ברכישה "(פיתוח

לפרטים אודות ההסכם בין  .של גזית פיתוח מהון מניותיה 59%-החברה מחזיקה ב .ומקדוניה
בקשר עם  ,המחזיק ביתרת מניותיה, מר רונן אשכנזי, החברה לבין מנהלה הכללי של גזית פיתוח

  .ןלהל 23.9. סעיף  והחזקותיהם בגזית פיתוח רא

 חברתמהון המניות של  53.8% -כב( בעקיפין)גזית פיתוח מחזיקה  2311יוני חודש החל מ, כמו כן .1.1.11.
הפועלת בעיקר בתחום הייזום והפיתוח ובתחום בתל אביב חברה ציבורית הנסחרת בבורסה , דורי

שותפה בפרויקט וכן  ,אירופהובמרכז בעיקר בישראל  המגוריםהביצוע של פרויקטים בתחום 
 13. סעיף  ודורי רא חברתלפרטים בדבר פעילותה של . להקמת תחנת כוח פרטית לייצור חשמל

  .להלן

ן הפועלת בהודו והמנוהלת על ידי צד "לחברה השקעה בקרן להשקעות בנדל ,2335 משנתהחל  .1.1.11.
 . להלן 11.2.  סעיף ולפרטים רא .בלתי קשור לחברה מקומי שלישי

   מבנה הקבוצה .1.1.

לדוח  1.9ראה סעיף , 2312 בדצמבר 31נכון ליום תיאור מבנה החברות העיקריות בקבוצה ל
 .הדירקטוריון
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 City Property עם קרןבעקבות השלמת ההשקעה שביצעה החברה יחד , בין היתר, הינה ATR -החזקתה של החברה ב 
Investors "(CPI)" , תאגיד קשור של מנוהלת על ידי , למיטב ידיעת החברהאשרApollo Global Real Estate Management 

LP.  
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   השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות .1.

בדצמבר  18ביום , במסגרתויורק -בבורסה של ניו פרסמה החברה תשקיף 2311 בדצמבר 14ביום 
 2.9מתוכן ) כל אחת. נ.ח ע"ש 1מיליון מניות רגילות בנות  13.39הנפקת החברה השלימה , 2311

באמצעות חברה בת ) בעלת השליטה בחברה, .מיליון מניות נרכשו על ידי נורסטאר החזקות אינק
 -כ לש( ברוטו)כוללת בתמורה וב למניה "דולר ארה 8במחיר של , "(נורסטאר"; בבעלותה המלאה

לדוחות  'ד25ראה באור , לפרטים נוספים. (ח"מיליוני ש 393 -כ)ב "דולר ארהמיליוני  83.2
 . הכספיים

 חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות .1.

 מיום החל  ,בטבלה שלהלן מרוכזים נתונים אודות דיבידנד אשר חילקה החברה לבעלי מניותיה .1.1.
 : ח זה"סמוך למועד פרסום דו ועד 2311בינואר  1

 תאריך חלוקה (ח"באלפי ש)סכום 

 2311בינואר  4 (למניה' אג 35) 95,112 

 2311באפריל  11 (למניה' אג 38) 23,239

 2311ביולי  4 (למניה' אג 38) 23,242

 2311באוקטובר  4 (למניה' אג38) 23,242

 2311בדצמבר  29 (למניה' אג 38) 23,242

 2312באפריל  23 (למניה' אג 43) 29,833

 2312ביולי  3 (למניה' אג 43) 29,832

 2312באוקטובר  11 (למניה' אג 43) 29,829

 2312בדצמבר  31 (למניה' אג 43) 22,323

ליום ( 1888-ט"התשנ, על פי מבחן הרווח כהגדרתו בחוק החברות)יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה  .1.1.
 .ח"מיליוני ש 4,288 -עמדה על סך של כ ,2312 בדצמבר 31

לגופים פיננסיים וכלפי לחברה אין מגבלות על חלוקת דיבידנד במסגרת התחייבויות פיננסיות  .1.1.
   .מחזיקי אגרות החוב שלה

לדוח  3.3ראה סעיף , מץ דירקטוריון החברהישאלפרטים בדבר מדיניות חלוקת דיבידנד 
 . הדירקטוריון

 .למניה' אג 43אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסכום של  2313 סבמר 18ביום  .1.1.
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  מידע אחר . ב

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה .1.

כמובא , (ח"במיליוני ש)של החברה ל אחד מתחומי הפעילות ככספיים לגבי הנתונים הלהלן תמצית 
  . בדבר מגזרים תפעוליים של החברה, לדוחות הכספיים 38 מתוך ביאור

   2312.31.12לשנה שנסתיימה ביום  .1.1.

 

 

מרכזים 

מסחריים 

 ב"בארה

מרכזים 

מסחריים 

 בקנדה

מרכזים 

מסחריים 

בצפון 

 אירופה

מרכזים 

מסחריים 

במרכז 

ומזרח 

 אירופה

 

יזום י

וביצוע 

עבודות 

 קבלניות

פעילויות 

 אחרות

התאמות 

ח "דול

 מאוחדה

(*) 

 מאוחד

 ח"מיליוני ש

תחום הכנסות 

 מחיצוניים הפעילות
1,292 2,235 1,199 1,324 1,548 929 (1,319) 2,889 

שיעור הכנסות תחום 

 הפעילות
19% 32% 15% 18% 29% 9% (18%) 133% 

עלויות תחום 

 הפעילות
815 819 481 232 1,522 214 (3,158)  1,298 

מפעולות  רווח

רגילות המיוחס 

 לבעלים של החברה

148 239 334 242 23 325 833 2,243 

רווח מפעולות 

רגילות המיוחס 

לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה 

183 294 323 452 5 24 829 2,228 

 םנכסיסך ה

המיוחסים לתחום 

 הפעילות

11,924 22,948 13,922 13,939 1,535 2,933 (3,191) 51,322 

ההתחייבויות סך 

המיוחסות לתחום 

 הפעילות

235 423 392 229 994 113 49,559 49,413 
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   2311.31.12לשנה שנסתיימה ביום  .1.1.

 

 

מרכזים 

מסחריים 

  ב"בארה

מרכזים 

מסחריים 

  בקנדה

מרכזים 

מסחריים 

בצפון 

 אירופה

מרכזים 

מסחריים 

במרכז 

ומזרח 

 אירופה

 

יזום י

וביצוע 

עבודות 

 קבלניות

 

פעילויות 

 אחרות

התאמות 

ח "דול

 )*(מאוחדה

 

 מאוחד

 ח"מיליוני ש

תחום הכנסות 

 מחיצוניים הפעילות
1,349 1,893 1,391 1,198 1,356 509 (1,363) 5,719 

שיעור הכנסות תחום 

 הפעילות
18% 33% 19% 21% 24% 9% (24%) 133% 

עלויות תחום 

 הפעילות
513 742 485 487 1,219 325 (2,938) 1,213 

מפעולות רווח 

רגילות המיוחס 

  לבעלים של החברה

138 571 259 216 136 45 1,392 2,468 

רווח מפעולות 

רגילות המיוחס 

לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה 

182 580 309 495 1 97 360  2,038 

 םנכסיסך ה

המיוחסים לתחום 

 הפעילות 

11,122 22,346 12,289 13,773 1,293 7,322 (4,382) 64,599 

סך ההתחייבויות 

המיוחסות לתחום 

 הפעילות 

233 342 229 463 585 114 43,035 44,971 
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   2313.31.12לשנה שנסתיימה ביום  .1.1.

 

 

מרכזים 

מסחריים 

  ב"בארה

מרכזים 

מסחריים 

 בקנדה

מרכזים 

מסחריים 

בצפון 

 אירופה

מרכזים 

מסחריים 

במרכז 

ומזרח 

 אירופה

 

יזום י

וביצוע 

עבודות 

 קבלניות

 

פעילויות 

 אחרות

התאמות 

ח "דול

 )*(מאוחדה

 

 מאוחד

 ח"מיליוני ש

תחום הכנסות 

 מחיצוניים הפעילות
1,329 1,718 851 1,068 1,180 394 (2,249) 4,147 

שיעור הכנסות תחום 

 הפעילות
26% 41% 23% 26% 28% 9% (53%) 133% 

עלויות תחום 

 הפעילות
544 653 441 600 1,121 275 (3,005) 829  

מפעולות רווח 

רגילות המיוחס 

 לבעלים של החברה

135 528 292 141 43 40 731 1,872 

רווח מפעולות 

רגילות המיוחס 

לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה 

194 537 259 327 16 58 25 1,442 

 םנכסיסך ה

המיוחסים לתחום 

 הפעילות 

9,142 17,272 11,335 11,414 1,117 5,777 4,651)) 50,408  

סך ההתחייבויות 

המיוחסות לתחום 

 הפעילות 

118 334 129 433  423 114 33,629 35,217  

 . לדוחות הכספיים 38לפרטים אודות ההתאמות שבוצעו לסכומים בדוחות הכספיים המאוחדים ראו ביאור )*( 
 

   .לעיל 4. ובסעיף  1.1.1. כמפורט בסעיף , מדווחת על מספר מגזרים תפעוליים החברה

 .ח הדירקטוריון"ראו דו, 2311-ו 2312לפירוט אודות השינויים בכל אחד מהפרמטרים דלעיל בשנים 
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  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .1.

גורמים כגון , אי לכך. כלכלית-להתפתחויות בסביבה העסקיתמטבעו  ףחשו ן המניב"תחום הנדל .1.1.
תנודות בשיעורי , שינויים בשערי ריבית, שינויים בכוח הקניה של צרכנים, שינויים בטעמי הצרכנים

עשויים להשפיע על יכולתם של שוכרי נכסים לעמוד בהתחייבותם כלפי  ,אינפלציה וגורמים אחרים
לפרטים בדבר . הקבוצה וכן על יכולת הקבוצה להמשיך ולהשכיר את נכסיה באותן רמות מחירים

 . להלן 29. סעיף  וגורמי סיכון המשפיעים על פעילות הקבוצה רא

-לאור העובדה כי הקבוצה פעילה באזורים גיאוגרפיים בעלי מאפייני שוק שונים וסביבות מאקרו
מאקרו כלכלית אשר עשויים להיות רלבנטיים התיאור מאפייני השוק והסביבה , כלכליות שונות

פעילה וביחס לכל אחד מתחומי היא יקריות בהן בכל אחת מהמדינות העהקבוצה לפעילות 
, 9.4 ,5.4. , 2.4 סעיפים ורא)מובאים במסגרת התיאור של כל אחד מתחומי הפעילות  ,פעילותה

כי למאפייני השוק ולסביבה המאקרו כלכלית אין בהכרח , יודגש(. להלן ח זה"לדו 11.1.3.  -ו , 8.3
אודות המשבר הפיננסי  לפרטים נוספים .מיידיהישירה על תוצאות החברה בטווח מהותית השפעה 

 . לדוח הדירקטוריון 1.4ראה סעיף , העולמי

  חסמי כניסה .1.1.

 :פעילותה מיחסמי הכניסה לתחו דברהערכת החברה בלהלן 

הן באמצעות הקמה של מרכזים מסחריים והן באמצעות רכישה של מרכזים  ,התחלה של פעילות .1.1.1.
הון עצמי בהיקף ב, לרוב מימונית הכרוכהיכולת ו פיננסיתאיתנות מחייבת  ,קיימים באזורים אורבניים

 .כספי ניכר

. וכן בתחום המימוןהקמעונאי ן "הפעילות מחייבת ידע וניסיון בעיקר בענף הנדל מיכניסה לתחו .1.1.1.
ניהול ותפעול של  .יםעלויות הניהול והתפעול של הנכסים מושפעות מהיקף הנכסים המנוהל, בנוסף

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

ות יבעיקר רשתות קמעונא, ת עם שוכרי עוגןיובהתקשרו ניםפעילותה של הקבוצה מאופיי מיתחו .1.1.1.
 .בהתקשרות וביחסים מול דיירי עוגן גדולים נכסים יתרוןמספר רב של לבעל , על פי רוב. גדולות

 חסמי יציאה .1.1.

מימוש ביציאה מתחומי פעילותה אינה גמישה ותלויה , פי הנכסים והפעילות של הקבוצהלאור או
 .זמן רב ולרוב תלויה במצב השוקעלול להימשך אשר , הנכסים

 קריטריונים לרכישת נכסים .1.1.

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

 :כמפורט להלן

 ;זוריוזמינותם של שטחי חניה בנכס ובא ניראותו ,לרבות דרכי הגישה לנכס, הנכסמיקום  .1.1.1.

 ;תנאי הסביבה והפוטנציאל הקיים להעלאת ערכם ,ערך הקרקע .1.1.1.

 ;הן ברמה האיזוריתוהן ברמה המקומית , רגולטוריים ותנאים נוספים, דמוגרפיים, היבטים כלכליים .1.1.1.

 ;או חסמי כניסה למתחרים/ו לתחרות עתידיתהיבטי תחרות מצד נכסים דומים לרבות צפי  .1.1.1.

 התנאי חוזי השכירות ובכלל זלרבות  לאורך שניםגידולו תחזית תזרים המזומנים מהנכס ופוטנציאל  .1.1.1.
דמי השכירות הנוכחיים למול תנאי השוק והפוטנציאל להגדלת דמי השכירות באמצעות השכרה 

 ;מחדש

 ;ל הסיכונים הצפויים בהשגת תשואה זווהערכה ש, תשואה צפויה מהנכס ביחס לעלות ההון .1.1.1.

 ;והיותם מובילי שוק חסינותם הפיננסית ,זוריבאובנכס תמהיל השוכרים  .1.1.1.

 ; באזור רמת הביקוש וההיצע של נכסים מסוג דומה .1.1.1.

לעומת הגידול באוכלוסיית האזור , באזור הפעילות, הקיים והצפוי, ן המסחרי"הערכת היצע הנדל .1.1.1.
 ;   (Retail Density)ובכוח הקנייה 

ההכנסות  שיגדיל אתלשיפוץ הנכס או אכלוסו מחדש באופן /הפוטנציאל להרחבתגודל הנכס ו .1.1.11.
   ; הפוטנציאליות מהנכס

 ;וליוהפוטנציאל להגדמהנכס שיעור הרווח התפעולי  .1.1.11.
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 .מידת ההצלחה של השקעות דומות באזור .1.1.11.

 קריטריונים למימוש נכסים .1.1.

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

לרבות אי התאמת , לעיל 09.4 בסעיף  כמפורט, של הקבוצה לרכישת נכסיםבקריטריונים  האי עמיד .1.1.1.

 ;"(non core-assets)"מבחינת אופי הנכסים ומיקומם , הנכסים לפעילות הליבה של החברה

 ; או של הפעילות נכסההשבחה של הפוטנציאל מיצוי  .1.1.1.

 ;באיזור מסוים ן"הנדל שוקב הזדמנויות מימוש .1.1.1.

 .פעילויות נוספות של הקבוצהלחזור הון ימ .1.1.1.

 מגבלות חקיקה ומבנה התחרות .1.1.

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

 

  הפעילות של החברהתיאור תחומי  . ג

  ב"פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בארה, רכישה .1.

 כללי .1.1.

חברה ציבורית הנסחרת , EQY החברה המאוחדתפועלת הקבוצה בעיקר באמצעות  ,ב"בארה .1.1.1.
בעיקר מרכזים , ן מניב"של נדל מפתחתוההמנהלת  ,אשר הינה הבעלים, בבורסה של ניו יורק

קמעונאיות המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות  ואזורייםשכונתיים ונכסים קמעונאיים מסחריים 
   . הממוקמים בעיקר באיזורים אורבאניים צומחים, אחרות

EQY בצפון , אטלנטה ולואיזיאנה, בעיקר בפלורידה, ב"צמיחה בדרום מזרח ארה פועלת באזורי
בחוף המערבי בעיקר  וכן ,קונטיקטו וסטס'מסצ, בוסטון ,יורק-מדינת ניובעיקר באיזור  ,ב"מזרח ארה
 5-ובגדלים שונים מרכזים מסחריים  123)מניבים  מבנים EQY 125של בבעלותה  .בקליפורניה

   .להשקעהקרקעות ו מסחרי בפיתוח מרכזוכן , ר"מיליון מ 1.8-בשטח בנוי כולל של כ( 6נכסים אחרים

מרכזים מסחריים  12ומנהלת  ,7מיזמים משותפים באמצעות, בבעלות חלקית EQYמחזיקה , כמו כן

  .ר"מ אלפי 155 -בשטח בנוי של כ משרדים ומבנה מניב אחר ב"בארה

וזאת במסגרת רכישת יתרת , EQY -הגדילה החברה את החזקותיה הישירות ב 2312במהלך שנת  .1.1.1.
 5.2.1. כמפורט בסעיף ) והפיכתה לחברה פרטית מהציבור (EQYהמחזיקה במניות ) GAAמניות 

 49.1% -כוב EQYמהון המניות של  49.9%-בכהחברה מחזיקה  ,2312בדצמבר  31ליום  .(להלן
אשר למיטב ידיעת החברה ) LIHובין בעלי המניות בין החברה  םלהסכ. מזכויות ההצבעה בה

  .להלן 23.2.  ףסעי ורא, EQY-ב ןבקשר להחזקותיה( EQYהמירות למניות זכויות במחזיקה 

 . (לדוחות הכספיים' ב29 ביאור ולפרטים רא)אמריקאי  לצורכי מס REITמעמד של  EQY-ל .1.1.1.

פעילות פיתוח משמעותית של  EQY -ל, וממדיניות ההשקעה שלה EQYכחלק מהותי מהצמיחה של  .1.1.1.
והיא פועלת לאיתור הזדמנויות פיתוח משמעותיות והשקעות איכותיות , נכסיה ושל נכסים חדשים

 שלה בקריטריוניםעוד פועלת למכור נכסים שאינם עומדים  EQYבמקביל . בשווקי היעד שלה
 .לרכישת נכסים

שטחים לשוכרים המוגדרים כשוכרי עוגן  EQYמשכירה  ,במרבית מרכזי הקניות שבבעלותה .1.1.1.
((Anchors ,השכרת . אשר הינם בדרך כלל רשתות סופרמרקטים או רשתות קמעונאיות אחרות

 ,תקופת השכירות הארוכה, קהל שלהםהבשל כוח משיכת , שטחים לשוכרי עוגן מקנה יתרון

                                                 
6
 .מגורים ומבנה משרדים רפואיים, נכסים אחרים אלו כוללים בעיקר מבני משרדים 
7

 EQY עם  ביניהם מיזם, ב"להשקעה במרכזים מסחריים בארה פיםם משותמימיזמספר שותפה ב Global Retail Investors, 
LLC (הוקמה על ידי חברה קשורה של , למיטב ידיעת החברה, אשרFirst Washington Realty Inc.  וקרן הפנסיה והבריאות

 New-York State Common Retirementמיזם  עם  וכן, DRA Advisorsמשותף עם  מיזם ,(של עובדי מדינת קליפורניה
Fund , כאשרEQY מכל אחד מהמיזמים המשותפים והיתרה מוחזקת על ידי השותפים האמורים 93%עד  13% -מחזיקה ב .
EQY מנהלת את הנכסים בהם מחזיקים כל אחד מהמיזמים המשותפים בתמורה לדמי ניהול . 
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ובשל תקציבי הפרסום היותם מובילי שוק , של אותם שוכרים רך כללבד גבוהההפיננסית האיתנות ה
המשולמים על ידי שוכרי עוגן הינם נמוכים  ,ר"מי השכירות למד. הגדולים העומדים לרשותם

   .ר המשולמים על ידי שוכרים אחרים"משמעותית מדמי השכירות למ

בנוסף לדמי השכירות , שוכרים לשאתהמתחייבים , שוכריהלבין  EQYהסכמים בין ב ,רובפי -על .1.1.1.
ים עלות ביטוח, מהוצאות המסיםאף בתשלום חלק יחסי , בגין הנכסים הנשכרים על ידיהםקבועים ה

גם דמי השכירות  נקבעים ,הסכמי השכירותחלק מב. שטחים משותפיםוכן הוצאות החזקת  שונים
אך מרכיב זה אינו מהווה חלק מהותי מכלל , של השוכר בנכסההכנסות פי שיעור מסוים ממחזור על 

, שירותים שונים באופן ישיר השוכרים נושאים בעלותרוב , כמו כן .מדמי שכירות EQYיה של תוהכנס
-רים את התשלום האמור לישירותים והשוכרים מעבהמשלמת בגין  EQYם מסוימים יבמקר כאשר
EQY. 

 עסקאות מהותיות ושינויים בבסיס הפעילות העסקית  .1.1.

אשר , "C&C (US) No. 1, Inc. "(Capco)רכישת חברת הסכם ל EQYהשלימה  ,2311ינואר  בחודש
דירות , משרדים, מסחריים מרכזיםנכסי מקרקעין מניבים בקליפורניה הכוללים הינה הבעלים של 

לפרטים אודות העסקה ותנאיה  .LIHבאמצעות מיזם משותף עם  וזאת, ומשרדים רפואיים מגורים
התקשרה , בד בבד עם התקשרות הצדדים בהסכם ההשקעה .לדוחות הכספיים (5)'ג8ראו ביאור 

 .23.2. כמפורט להלן בסעיף , בהסכם בעלי מניות CSC -ו LIHעם החברה וחברות בנות שלה 

 32 תלמכיר Blackstone Real Estate Partners VIIעם  עסקה EQY השלימה, 2311דצמבר בחודש  .1.1.1.
דרום , צפון קרוליינהבוכן , אורלנדו, טמפה, עיקר בשווקי אטלנטההממוקמים במרכזים מסחריים 

 453-בתמורה לסך של כ, ר"אלפי מ 323 -בשטח כולל של כ, טנסי ומרילנד, אלבמה, קרוליינה
במועד ההתקשרות  אשר ,הבטחת הלוואותלמשועבדים היו  ונמכרשהנכסים . ב"מיליון דולר ארה

  .ב"מיליון דולר ארה 155 -כבגינן עמדה על יתרת הקרן  (2311ספטמבר )בעסקה 

תמצית תוצאות הפעילות .1.1.
8
  

 -ו 2311 ,2312 בדצמבר 31תוצאות הפעילות בתחום הפעילות לשנים שנסתיימו ביום  להלן תמצית
2313:   

 ב"באלפי דולר ארה ח "באלפי ש 

  לשנה שנסתיימה ביום

 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

סך הכנסות הפעילות 
 (מאוחד)

1,223,293  1,239,955  1,329,123  322,812 349,495  299,399 

 (הפסדים)רווחים 
 (מאוחד)משערוכים 

933,984  (29,552 ) (174,339) 135,929 (9,912) (42,953)  

 הפעילות רווחי
 (מאוחד)

0,141,846 734,277    404,657  148,505  221,322 001,336  

NOI  מנכסים זהים
 9(מאוחד)

231,991 925,923 - 123,589  199,218 - 

NOI  מנכסים זהים
 (חלק החברה)

 258,311  235,444 -  52,398  22,391 - 

  235,255  242,823  239,129  554,984  993,354 819,238 (מאוחד) NOIכ "סה

חלק ) NOIכ "סה
 (התאגיד

 439,529  353,192  339,293  139,222  133,483 98,824 

                                                 
8 

ולא בדוחות הכספיים )הנתונים המוצגים להלן בסעיף זה הינם נתונים כפי שנכללים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה    
(.U.S. GAAPהמדווחים לפי  EQYשל 

 

9
 31ן להשקעה משך תקופה של שנתיים המסתיימת ביום "מנכסי נדל  NOIסכום משמעו" מנכסים זהים NOI", זהח "בדו  

 .ואשר לא נערכו בהם שינויים פיזיים מהותיים בתקופות אלו 2312בדצמבר  
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  גיאוגרפייםנתונים כלכליים בדבר אזורים  .1.1.

בדולר )ב "בארה EQYביחס לאיזורי הפעילות העיקריים של  10להלן מאפיינים מאקרו כלכליים .1.1.1.

 (: ב"ארה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
10
 International Monetary Fund ("IMF")  (Worldהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי , להלן אחרת יצויין אםאם  אלא  

Economic Outlook Database, October 2012) , על פיEnterprise Florida Inc.  2313לינואר נכון 
(www.eFlorida.com ) , וכן על פי פרסוםUS Bureau Of Labor Statistics   2312בדצמבר  31ליום.  

11
 31ליום ( www.treasury.gov) שנים 33 של לתקופה חוב לאגרות בהתייחס  ,U.S Department of Treasury-ה פי על  

בפברואר  15שנים ליום  12ח ממשלתי של פלורידה לתקופה של "בהתייחס לאג .FMS Bonds, Incוכן על פי  2312בדצמבר 
2313. 

12
 Moody's  (www.moodys.com  /www.standardandpoors.com .)או  S&P לדירוג בהתאם  
13
 AOand (www.oanda.com.)פי נתוני  על  
14
 US Department of Labor (BLS.gov.) נתוני פי על  

פרמטרים 
 מאקרו כלכליים

 פלורידה ב"ארה

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

תוצר מקומי 
 (PPP)גולמי 

19,293 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

19,352 
מיליארדי דולר 

 ב"ארה

מיליארדי  14,925
 ב"דולר ארה

593.3 
 מיליארדי

 ב"ארה דולר

528.9 
מיליארדי 
 ב"דולר ארה

מיליארדי  545.5
 ב"דולר ארה

תוצר לנפש 
(PPP) 

48,932 
 ב"דולר ארה

דולר  49,329
 ב"ארה

דולר  42,923
 ב"ארה

38,521 
 ב"ארה דולר

  43,382 
 ב"דולר ארה

דולר  43,331
 ב"ארה

שיעור צמיחה 
בתוצר המקומי 

(PPP) 
3.93% 3.89% 4.22%  3.99% 2.82% 1.49%  

שיעור צמיחה 
בתוצר לנפש 

(PPP) 
3.39% 3.24% 3.33%  3.42% 3.83% 3.28%  

 1.3%  3.2% 2.1% 1.29% 3.39% 1.99% שיעור אינפלציה

התשואה 
הנומינאלית על 

חוב ממשלתי 

לטווח ארוך
11
 

3.41% 3.59% 3.3% 9% 9% 3.82% 

דירוג חוב 
ממשלתי לטווח 

ארוך
12
 

 AA+/Aaa  AA+/Aaa AAA/Aaa Aa1 Aa1 Aa1 

שער חליפין 
ח לדולר "ש

 31ב ליום "ארה

בדצמבר
13
 

3.533 3.921 3.948 - - - 

 11.1% 8.8% 9.3% 8.2% 8.1% 9.1% 14שיעור אבטלה

http://www.eflorida.com/
http://www.moodys.com/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.oanda.com/
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   נוספים יםמאקרו כלכלי נתונים .1.1.1.

החלה  EQY -ו 2312בשנת השתפר  EQYבעוד המצב הכלכלי בחלק גדול מהשווקים בהם פועלת 
תנודתיות כגון , כלכליים-האתגרים המאקרו, התעניינות גוברת מצד שוכרי חנויות קטנות לראות

השפיעו לרעה על קמעונאים רבים וממשיכים להשפיע , גבוהיםהאבטלה הבביטחון הצרכנים ושיעורי 
לרעה על המכירות הקמעונאיות של שוכרים אזוריים ומקומיים רבים בחלק מהשווקים בהם פועלת 

EQY  .של המרכזים המסחריים  מרביתEQY הפועלים בתחום מוצרי הצריכהם בשוכרים מעוגני 
למחזוריות פחות  רגישיםאשר , (ורשתות דיסקאונטבתי מרקחת , סופרמרקטים: כגון)היומיומית 

למחזוריות יותר  רגישיםה, חנויות קטנותובפרט שוכרי , EQYשוכרים אחרים של , אולם .תכלכלי
ביקשו לשנות את תנאי  ,מכירות והיעדר גישה להוןירידה בהיקפי השכן הם ניצבים בפני  תהכלכלי

  .כללהשכירות ואחרים לא יכלו להמשיך את עסקיהם 

 . לדוח הדירקטוריון 1.4המשבר הפיננסי העולמי ראו סעיף השלכות לפרטים נוספים אודות 

 נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות .1.1.

  .231115-ו 2312בדצמבר  31ליום  EQYהמניבים של  המבניםלהלן נתונים אודות 

 ן מניב"שטחי נדל 

 2311 -ו 2312השנים  שלבדצמבר  31ליום  EQYשל  מניבים מבניםפרטים אודות שטחי  להלן
 (:  ר"באלפי מ)

 אזור

 *מבנים מניביםכ שטחי "סה

10.02.2102 10.02.2100 

אחוז מסך  
המבנים  ישטח

 המניבים

אחוז מסך  
המבנים  ישטח

 המניבים

 921 במאוחד  דרום פלורידה 
28.9% 

913  
28.9% 

 222 235 חלק החברה 

 332 במאוחד  צפון פלורידה
15.3% 

332 
15.2% 

 133 138 חלק החברה 

 494 במאוחד  16ב"דרום מזרח ארה
25.4% 

939 
33.5% 

 232 223 חלק החברה 

 229 במאוחד  17ב"צפון מזרח ארה
12.5% 

125 
8.2% 

 29 89 חלק החברה 

 232 במאוחד  18חוף מערבי
13.1% 

221 
12.2% 

 82 132 חלק החברה 

 0,768 במאוחד  כ"סה
011% 

0,742 
011% 

 747 736 חלק החברה 

 .לא כולל עסקאות משותפות המוצגות בשיטת השווי המאזני)*( 
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הינם נתונים כפי שנכללים בדוחות הכספיים המאוחדים  EQY -הנתונים הכספיים המוצגים להלן בסעיף זה ביחס ל  

הנתונים להלן , כמו כן .ב"ארהדולר ב אך, (U.S. GAAPהמדווחת לפי  EQYולא בדוחות הכספיים של )של החברה 
וצדדים שלישיים המוצגים בשיטת  EQYשל  משותפתהמצויים בבעלות  מניבים מבניםאינם כוללים פרטים אודות 

 .לעיל 5' מסשוליים  בהערתהשווי המאזני כאמור 
דרום , דרום פלורידה: היה לפי האזורים הבאים EQYהפילוח הגיאוגרפי של נכסיה המניבים של  2311עד לשנת  

 EQYהנתונים אודות המבנים המניבים של . ב והחוף המערבי"צפון מזרח ארה, (למעט דרום פלורידה)מזרח פלורידה 
 .עודכנו בהתאמה לשינויים בפילוח הגיאוגרפי 2313 -ו 2311לשנים 

16
, יה'ורג'ג, אלבמהבמדינות  EQY המניבים שלהמבנים ב כוללת את "ההתייחסות להלן בסעיף זה לדרום מזרח ארה  

 .יניה'ווירג מיסיסיפי, לואיזיאנה, קרוליינה צפון, קרוליינה דרום
17

, וסטס'מסצ, במדינות ניו יורק EQY מבנים המניבים שלהב כוללת את "ההתייחסות להלן בסעיף זה לצפון מזרח ארה  
 .מרילנדוקונטיקט 

18
  .בקליפורניה ובאריזונה EQY מבנים המניבים שלהכוללת את " חוף המערבי"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל   
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  מבנים מניביםשווי הוגן פילוח  .1.1.1.

באלפי ) 2311 -ו 2312בשנים בדצמבר  31ליום  EQYשל  המבנים המניביםלהלן נתונים אודות שווי 
  (:ב"דולר ארה

שווי הוגן  אזור

מבנים 

 מניבים

10.02.2102 10.02.2100 

אחוז מסך שווי  

 המבנים המניבים

אחוז מסך שווי  

 המבנים המניבים

  32.3%  1,333,899 29.8% 1,321,924 במאוחד  דרום פלורידה

חלק  

 החברה 

492,931  439,118 

 13.8% 343,933 8.2% 394,833 במאוחד   צפון פלורידה

חלק  

 החברה 

121,219  149,943 

דרום מזרח 

 ב "ארה

  12.3% 938,289 13.2% 933,233 במאוחד  

חלק  

 החברה 

225,443  223,993 

צפון מזרח 

 ב "ארה

 15.2%  939,533 24.2% 834,259 במאוחד  

חלק  

 החברה 

432,532  229,482 

  23.5%  549,239 23.3% 999,824 במאוחד   חוף מערבי 

חלק  

 החברה 

398,499  321,828 

 011%  1,041,708 011% 1,681,066 במאוחד   כ"סה

חלק  

 החברה 

0,661,151  0,152,274 

 

.1.1.1. NOI 

 (: ב"באלפי דולר ארה) 2313-ו 2311, 2312ים לשנ EQYשל  NOIלהלן נתונים אודות 

 NOI 2102 2100 2101 אזור

אחוז מסך  

NOI  של

 הנכסים

אחוז מסך  

NOI  של

 הנכסים

 של הנכסים NOIאחוז מסך 

דרום 

 פלורידה

 52,823 במאוחד 

33.2% 

53,433  

29.9%  

53,325 

חלק  33.9%
 33,238  28,945  32,222  החברה

צפון 
 פלורידה

 במאוחד 
33,553 

12.8% 

41,352 

12.9% 

43,912 

18.5% 
חלק 

 15,592  15,348  13,998  החברה

דרום מזרח 
 ב "ארה

 במאוחד 
42,439 

15.9% 

23,353 

29.9% 

29,593 

33.1% 
חלק 

 החברה
 19,538  22,333  28,398 

צפון מזרח 
 ב"ארה

 38,222 במאוחד 

12.4% 

25,554  

11.3%  

25,943 

חלק  13.4%
 החברה

 15,343 11,291  12,121 

 חוף מערבי
 93,183 במאוחד 

22.3% 

44,251  

15.8%  

92 

חלק  -
 החברה

 23,915  19,982 23 

 כ"סה

 218,557 במאוחד

011% 

246,321  

011% 

217,528 

חלק  011%
 החברה

 
015,404 

012,102   83,364 
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  ר"דמי שכירות ממוצעים למ .1.1.1.

  2311 -ו 2312לשנים  EQYשל  ר"למ 19הממוצעים להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים

  (:ב"בדולר ארה)

 :לשנה שנסתיימה ביום אזור

10.02.2102 10.02.2100 

דמי שכירות 
 ממוצעים

דמי שכירות 
 מינימאליים 

דמי שכירות 
 מקסימאליים 

דמי שכירות 
 ממוצעים

דמי שכירות 
 מינימאליים 

דמי שכירות 
 מקסימאליים 

 דרום פלורידה
12.93 5.95 31.93 12.55  3.95  41.88 

 צפון פלורידה
12.89 2.45 29.28 13.29 9.89 22.98 

דרום מזרח 
 23.99  4.39 11.33  24.43 4.99 13.98 ב "ארה

צפון מזרח 
 ב"ארה

29.81 8.33 124.52 22.33  8.92 39.52 

 44.35 19.41  29.22 45.85 2.28 33.32 חוף מערבי

 

  ר בהסכמים שנחתמו בתקופה"דמי שכירות ממוצעים למ .1.1.1.

ר המשתקפים מהסכמים שנחתמו על "הממוצעים למ להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים
  (:ב"בדולר ארה) 2311 -ו 2312שנים ב EQYידי 

 :לשנה שנסתיימה ביום אזור

10.02.2102 10.02.2100 

דמי שכירות 
 ממוצעים

דמי שכירות 
 מינימאליים 

דמי שכירות 
 מקסימאליים 

דמי שכירות 
 ממוצעים

דמי שכירות 
 מינימאליים 

דמי שכירות 
 מקסימאליים 

 42.59  5.22  14.84 35.25 5.19 15.14 דרום פלורידה

 צפון פלורידה
13.13 

4.49 

  
21.93 13.21 3.52 31.52 

דרום מזרח 
 33.19 9.92 13.59 34.59 4.83 13.91 ב "ארה

צפון מזרח 
 ב"ארה

24.82 13.49 43.32 14.94 11.21  22.42 

 23.49 21.21  29.39 25.25  15.84 39.99  חוף מערבי
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', וכודמי ניהול , חניה, לרבות דמי שכירות)משמעם סך ההכנסות מהנכס בתקופה " דמי שכירות ממוצעים", ח זה"בדו  
ר שהושכר בנכס באותה "השטח הממוצע במחלקי גודל , (ולמעט הכנסות הנובעות משערוך נכסים או ממכירתם

 .למעט שטחי חניה, התקופה
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 שיעורי תפוסה ממוצעים .1.1.1.

ושיעורי התפוסה הממוצעים  2312בדצמבר  31יום ל EQYלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של 
 :2311 -ו 2312 כל אחת מהשניםב

 ליום  אזור

10.02.2102 

2102לשנת 
(*)

 

 

2100לשנת 
(*)

 

 81.1% 82.4% 82.2% דרום פלורידה

 פלורידהצפון 
95.9% 92.3% 99.3% 

 ב"דרום מזרח ארה
98.2% 98.3% 95.8% 

 89.2% 89.9% 89.9% ב"צפון מזרח ארה

  82.3% 83.5% 84.2% חוף מערבי

שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון קלנדרי בשנה  (*)

 .הרלבנטית

 

 מניביםהמבנים המספר  .1.1.1.

 :)*(2311 -ו 2312בשנים  בדצמבר 31ליום  EQYשל  המניביםהמבנים להלן נתונים אודות מספר 

 ליום אזור

10.02.2102 10.02.2100 

  49 49 דרום פלורידה

 33 33 צפון פלורידה

 94 48 ב "דרום מזרח ארה

  19 21 ב"צפון מזרח ארה

  12 13 חוף מערבי

  053 060 כ"סה

 .עסקאות משותפות המוצגות בשיטת השווי המאזנילא כולל )*( 

 

 שיעורי תשואה ממוצעים .1.1.1.

 -ו 2312בשנים  בדצמבר 31ליום  EQYשל בפועל  להלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים
 (:לפי שווי הנכסים בסוף השנה) 2311

 ליום אזור

10.02.2102 10.02.2100 

 2.93% 2.24% דרום פלורידה

 8.24% 9.25% צפון פלורידה

 9.34% 9.39% ב"דרום מזרח ארה

  2.32% 9.83% ב"צפון מזרח ארה

  2.34% 2.22% חוף מערבי
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   )**( )*( הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .1.1.

 

תקופת הכרה 
 בהכנסה

הכנסות מרכיבים 

באלפי )קבועים 

 (ח"ש

הכנסות מרכיבים 

( אומדן)משתנים 

(ח"שבאלפי )
)***(

 

הסכמי שכירות מספר 

 מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 

 (ר"באלפי מ)המסתיימים 

שנת 
2313 

רבעון 
1 

233,982 - 133 93 

רבעון 
2 

222,193 - 122 43 

רבעון 
3 

222,999 - 112 42 

רבעון 
4 

219,534 - 134 42 

 229 458 - 591,933 2314שנת 

 195 444 - 222,853 2319שנת 

 239 339 - 924,392 2312שנת 

 2315שנת 
 ואילך

2,133,122 - 532 554 

 0,615 2,415 - 4,367,174 כ"סה

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

 .בפיתוח מחדשהנכסים האמורים אינם כוללים את הנכסים )**( 

 2.1.2. כאמור בסעיף  .משתנים בהסכמי השכירות ביםאין בידי החברה מידע בדבר הכנסותיה הצפויות מרכי( ***)
של הוצאות בתשלום חלק יחסי  גםשוכרים לשאת המתחייבים , שוכריהלבין  EQYפי מרבית ההסכמים בין -על, לעיל

במרבית  ,כמו כן. מכלל הכנסותיה ,בהתאמה ,25.3%-ו 28.2%-היוו כ 2311-ו ,2312 אשר בשנת, בגין הנכס
 2311 -ו ,2312-אשר ב של השוכר בנכסההכנסות פי שיעור מסוים ממחזור גם על דמי השכירות  נקבעיםההסכמים 

 . EQYמכלל הכנסותיה של בהתאמה  1.2%-כו 1.9% -היוו כ

 

 בהקמה בתחום הפעילותמניבים נתונים מצרפיים אודות נכסים  .1.1.

בהקמה בדוחות הכספיים מניבים סווגו כנכסים  אשר EQY ם שללהלן נתונים מצרפיים אודות נכסי
   :20של החברה

 

 לשנה שנסתיימה ביום פרמטרים אזור

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

צפון 
מזרח 

 ב "ארה

 1 1 1 מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

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

12 31 33 

( מאוחד)כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה
 (ב"באלפי דולר ארה)

2,182 38,348 9,322 

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 
 (ב"באלפי דולר ארה( )במאוחד)

8,229 132,933 31,433 

( מאוחד( )אומדן)תקציב הקמה בתקופה העוקבת 
 (ב"דולר ארהבאלפי )

23,291 24,599 39,113 

 99,949 51,944 49,291 כ יתרת תקציב הקמה משוער להשלמת עבודות "סה

                                                 
20

אשר ההתייחסות , אינה כוללת נכסים המצויים בפיתוח מחדש" בהקמהמניבים נכסים "ההתייחסות להלן בדוח זה ל 
 .אליהם הינה במסגרת נכסים מניבים
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 לשנה שנסתיימה ביום פרמטרים אזור

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

אלפי דולר ( )מאוחד()אומדן לתום התקופה)ההקמה 
 * (ב"ארה

 טרם נחתם  92.4% טרם נחתם שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות  

באלפי דולר ( )מאוחד)( אומדן)הכנסה שנתית צפויה  
 * (ב"ארה

- 12,534 

 

- 

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

 . או יותר מסך שטחיהם 93%העוקבת ושנחתמו הסכמים להשכרת 

 

 נתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום הפעילות .1.1.

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

 לשנה שנסתיימה ביום פרמטרים אזור

10.02.2102 10.02.2100 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות  דרום פלורידה

( מאוחד)הכספיים בתום התקופה 

 (ב"באלפי דולר ארה)

2,233 2,233 

כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה

 (ר"באלפי מ)

25 25 

לפי , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

  (ר"באלפי מ)תוכניות מאושרות 

11 11 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות  צפון פלורידה

( מאוחד)הכספיים בתום התקופה 

 (ב"באלפי דולר ארה)

11,859 13,259 

כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה

 (ר"באלפי מ)

253 253 

לפי , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

 ( ר"באלפי מ)תוכניות מאושרות 

23 23 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות  ב "דרום מזרח ארה

( מאוחד)הכספיים בתום התקופה 

 (ב"באלפי דולר ארה)

9,159 4,359 

כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה

 (ר"באלפי מ)

344 332 

לפי , זכויות בניה בקרקעותכ "סה

 (ר"באלפי מ)תוכניות מאושרות 

23 91 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות  ב"צפון מזרח ארה

( מאוחד)הכספיים בתום התקופה 

 (ב"באלפי דולר ארה)

2,232 - 

כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה

 (ר"באלפי מ)

5 - 

לפי , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

 (ר"באלפי מ) תוכניות מאושרות

5 - 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות  חוף מערבי

( מאוחד)הכספיים בתום התקופה 

2,813 5,933 
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 (ב"באלפי דולר ארה)

כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה

 (ר"באלפי מ)

115 115 

לפי , כ זכויות בניה בקרקעות"סה

 (ר"באלפי מ)תוכניות מאושרות 

115 115 

 

 (מצרפי) נכסיםרכישת ומכירת  .1.1.

  :2313 -ו 2311, 2312בכל אחת מהשנים  EQYלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

 

 לשנה שנסתיימה ביום אזור

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

דרום 
 פלורידה

נכסים 

 שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 בתקופה

 קרקעות 3 נכסים מניבים 2 -

תמורה ממימוש 
נכסים שנמכרו 

( מאוחד)בתקופה 
 (ב"באלפי דולר ארה)

- 83,523 2,922 

שטח נכסים שנמכרו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

- 48 1 

NOI  של נכסים
( מאוחד)שנמכרו 

 (ב"באלפי דולר ארה)

- 4,951 - 

הפסד שנרשם בגין 
מימוש הנכסים 

באלפי ( )מאוחד)
 (ב"דולר ארה

- (615) (017) 

 נכסים
 שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
 בתקופה

 מניבים םנכסי 2 נכס מניב 1  -

עלות נכסים שנרכשו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ב"באלפי דולר ארה)

- 99,525  25,353 

NOI  של נכסים
( מאוחד)שנרכשו 

 (ב"באלפי דולר ארה)

- 231 2,129 

שטח נכסים שנרכשו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

- 11  33  

צפון 
 פלורידה

נכסים 

 שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 בתקופה

- 14 2 

תמורה ממימוש 
נכסים שנמכרו 

( מאוחד)בתקופה 
 (ב"באלפי דולר ארה)

- 143,944 1,992 

שטח נכסים שנמכרו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

- 139 24 

NOI  של נכסים
( מאוחד)שנמכרו 

 (ב"באלפי דולר ארה)

- 8,222 - 

הפסד שנרשם בגין 
מימוש הנכסים 

באלפי ( )מאוחד)
 (ב"דולר ארה

 

- (2,226) (255) 
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 לשנה שנסתיימה ביום אזור

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

נכסים  

 שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
 בתקופה

 נכס מניב 1 - -

עלות נכסים שנרכשו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ב"באלפי דולר ארה)

- - 18,912 

NOI  של נכסים
( מאוחד)שנרכשו 

 (ב"באלפי דולר ארה)

- -  452 

שטח נכסים שנרכשו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

- - 14 

דרום מזרח 
 ב "ארה

נכסים 

 שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 בתקופה

 - נכסים מניבים 23 נכסים מניבים 9

תמורה ממימוש 
נכסים שנמכרו 

( מאוחד)בתקופה 
 (ב"באלפי דולר ארה)

15,323  253,833 - 

שטח נכסים שנמכרו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

42 229 - 

NOI  של נכסים
( מאוחד)שנמכרו 

 (ב"באלפי דולר ארה)

1,398 22,132 - 

הפסד שנרשם בגין 
מימוש הנכסים 

באלפי ( )מאוחד)
 (ב"דולר ארה

(658) (4,174) - 

נכסים 
 שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
 בתקופה

- - - 

עלות נכסים שנרכשו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ב"ארהבאלפי דולר )

- - - 

NOI  של נכסים
( מאוחד)שנרכשו 

 (ב"באלפי דולר ארה)

- - - 

שטח נכסים שנרכשו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

- - - 

צפון מזרח 
 ב"ארה

נכסים 

 שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 בתקופה

- 1 - 

תמורה ממימוש 
נכסים שנמכרו 

( מאוחד)בתקופה 
 (ב"באלפי דולר ארה)

- 14,322 - 

שטח נכסים שנמכרו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

- 8 - 

NOI  של נכסים
( מאוחד)שנמכרו 

 (ב"באלפי דולר ארה)

- 1,223 - 

הפסד שנרשם בגין 
מימוש הנכסים 

באלפי ( )מאוחד)
 (ב"דולר ארה

 
 

- (213) - 
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 לשנה שנסתיימה ביום אזור

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

 

נכסים 
 שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
 בתקופה

 1, ביםינכסים מנ 2
 קרקע

 מניביםנכסים  2 נכסים מניבים 4 

עלות נכסים שנרכשו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ב"באלפי דולר ארה)
152,149 194,432  99,321 

NOI  של נכסים
( מאוחד)שנרכשו 

 (ב"באלפי דולר ארה)
4,425 2,349 2,832 

שטח נכסים שנרכשו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ר"באלפי מ)
35 34  23 

נכסים  חוף מערבי
 שנמכרו

מספר נכסים שנמכרו 
 בתקופה

 - נכסים מניבים 3 נכס מניב 1

תמורה ממימוש 
נכסים שנמכרו 

( מאוחד)בתקופה 
 (ב"באלפי דולר ארה)

93,928 59,938  - 

שטח נכסים שנמכרו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

12 39  - 

NOI  של נכסים
( מאוחד)שנמכרו 

 (ב"באלפי דולר ארה)

843 3,199  - 

הפסד שנרשם בגין 
מימוש הנכסים 

באלפי ( )מאוחד)
 (ב"דולר ארה

(0,441) (314) - 

נכסים 
 שנרכשו

מספר נכסים שנרכשו 
 בתקופה

 1 נכס מניב  19 2

עלות נכסים שנרכשו  
( מאוחד)בתקופה 

 (ב"באלפי דולר ארה)
115,199 549,252  28,333  

 NOI  של נכסים
( מאוחד)שנרכשו 

 (ב"באלפי דולר ארה)
9,295 43,313 

)*(
 

שטח נכסים שנרכשו  
( מאוחד)בתקופה 

 (ר"באלפי מ)
24 393  23  

  .2313 דצמברהנכסים האמורים נרכשו בחודש ( *)
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 מהותיים  מבנים מניבים .1.11.

EQYשל  יםמהותיה מניבייםהמבנים הלהלן פרטים אודות 
)**()*(:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם הנכס ומאפייניו

 שנה

 פריט מידע
נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 

 (לפי העניין( )ט)ב8

ערך 

בספרים 

בסוף 

תקופה 

( מאוחד)

באלפי )

 (ח"ש

שווי הוגן 

בסוף 

 תקופה

באלפי )

  (דולר

הכנסות 

מדמי 

שכירות 

בתקופה 

 (מאוחד)

באלפי )

 (דולר

NOI 

בפועל 

בתקופה 

( מאוחד)

באלפי )

 (דולר

רווחי 

שערוך 

( מאוחד)

באלפי )

 (דולר

 רשיעו

התשואה 

)%( 

שיעור 

התשואה 

המותאם 

)%( 

שיעור 

תשואה על 

 )%(העלות 

יחס שווי 

הנכס לחוב 

(LTV) 

שיעור 

התפוסה 

לתום 

תקופה 

)%( 

דמי שכירות 

שנתיים 

 ר"ממוצעים למ

 (ב"בדולר ארה )

זיהוי 

מעריך 

שם )וי והש

 (וניסיון

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי פעל 

 (לפיו

הנחות 

נוספות 

בבסיס 

 הערכה

 

Serramon

te 

Shopping 

Center 

1.1.1. Daly city, 

CA 

שימוש 
 עיקרי

 

מטבע  .1.1.1

 פעילות

 מסחר
 

 דולר .1.1.1

 2102 

1.1.1.  
1,335,813 253,333 22,342 19,425  29,554 2.92 2.92 9.33 -- 89.5 399.31 

CBRE 

Group 

Inc. 

גישת 

 ההכנסה

Discount 

rate – 

8.5% 

Cap rate 

-6.5% 

Terminal 

cap rate 

– 7.0% 

 

עלות 
 מקורית

אלפי )

 (דולר

228,433 

1.1.1. 2100 
 

813,218 

 

238,333 

 

29,431 

 

15,233 

 

5,888 
5.39% 5.39% 5.28% -- 82.4% 391.28 

CBRE 

Group 

Inc. 

גישת 

 ההכנסה

Discount 

rate – 

9.5% 

Cap rate 

-7.0% 

Terminal 

cap rate 

– 7.5% 

 

חלק 

 התאגיד
39.9% 

שטח 

אלפי )

 (ר"מ

54.3 

בדצמבר  31 ליוםביותר בדוחות הכספיים של החברה הגבוהים אך הוא נכלל בגדר חמשת הנכסים בעלי הערכים , תקנות פרטי תשקיףתיקון לבמובהר כי הנכס לעיל אינו מהווה נכס מהותי בהתאם למבחנים הכמותיים הקבועים   )*( 

2312 .  

  .לחברה אין נתונים אודות פדיון ממוצע למטר בנכס האמור)**( 
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  הון אנושי .1.11.

במשרה  עובדים 155( ולחברות בנות בבעלותה המלאה) EQY-ל ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .1.11.1.
 –חשבונאות ; 4 – כספים; 9 –הנהלה : על פי החלוקה הבאה, (2311עובדים בשנת  191)מלאה 

איזור מערב  ;12 -פלורידה איזור; 2 –ב "ארה מזרח דרוםאיזור ; 4 -ב"איזור צפון מזרח ארה; 21
 -שיווק; 4 –מנהלה ; 5 –מחלקה משפטית ; 13 –מידע מערכות ; 3 –משאבי אנוש  ;9 –ב "ארה

 – נכסיםהנהלת חשבונות ; 2 – נכסים מחלקת ניהול תיק; 9 –בנייה פיתוח ומחלקת ; עובד אחד
  . 44 –מחלקת ניהול נכסים ; 35

על בסיס חוזי חלקם , EQYבבעלות מלאה של  בנותאו בחברות  EQY-במועסקים  ,ל"העובדים הנ .1.11.1.
לתגמול ארוך גם זכאים  ,EQYנושאי המשרה של . וזכאים לשכר בסיס ומענקים שנתיים, העסקה

   .התוכניות כמפורט להלןבין היתר על פי , EQYטווח בניירות ערך של 

  EQY-תוכניות תגמול בניירות ערך ב .1.11.1.

  2111משנת תגמול בניירות ערך תוכנית  .1.11.1.1.

 ,"(2333תוכנית : "להלן, מעת לעתאשר תוקנה ) 2333משנת  תגמול בניירות ערךבמסגרת תוכנית  .1.11.1.1.1.
ושל חברות הבנות  EQYלדירקטורים ולנותני שירותים של , לעובדים, להקצות למנהלים EQYרשאית 

מניות  כתבי אופציה וכןניתן להקצות לזכאים  ,2333פי תוכנית  על .מניותמיליון  13.9שלה עד 
תגמול על בסיס שווי מניות עתידי , (Restricted Stock)מניות חסומות , (Deferred Stock)נדחות 

(Stock Appreciation Rights ) או כל תגמול אחר המבוסס על שווי מניותEQY,  בהתאם לשיקול דעתם
ניתן למימוש במשך  ,2333פי תוכנית  כל כתב אופציה על. EQYשל ועדת התגמול או דירקטוריון 

 ובלבד שתקופת הזמן, לבין כל ניצע EQYתקופה או תקופות זמן שתיקבענה בהסכם ספציפי בין 
הוארכה תוכנית , 2311בחודש מאי . שנים ממועד ההקצאה 13למימוש כאמור לא תעלה על 
לפי , או במועד בו כל המניות הכלולות בתוכנית תוקצינה 2321התגמול והיא תסתיים ביולי 

 . המוקדם

 EQY-כל דירקטור אשר אינו עובד בזכאי , פי התוכנית האמורה על, EQYבנוסף להקצאות לעובדי  .1.11.1.1.1.
  . לקבל עם מינויו ומידי שנה מניות חסומות

ואשר )אשר הוקצו  EQYכתבי אופציה למניות מיליון  3.92 -כישנם , 2312בדצמבר  31נכון ליום  .1.11.1.1.
למניה  ב"דולר ארה 23.53במחיר מימוש ממוצע של , 2333פי תוכנית  על( טרם מומשו או פקעו

ולגבי היתרה טרם חלפו תקופות , כתבי אופציה ניתנים למימוש במועד האמורמיליוני  3.34מתוכם )
פי  מניות שהוקצו כמניות חסומות על אלפי 859נכון למועד האמור קיימות , כמו כן(. בשלההה

-זכאי לדיבידנד המתקבל מ ,מניות חסומותבכי כל מחזיק , יצוין. הבשילוואשר טרם , 2333תוכנית 
EQY  בנוסף  .טרם הבשלתןבגין אותן מניות חסומות גםEQY  אלפי מניות חסומות  933הקצתה

' ג8לפרטים נוספים ראו ביאור . אשר אינן זכאיות לדיבידנד ולזכויות הצבעה, משרה שלהלנושאי 
 .לדוחות הכספיים

  2114תוכנית רכישת מניות על ידי עובדים משנת  .1.11.1.1.

לרבות דירקטורים ) EQYזכאים עובדי , 2334אשר אומצה בחודש אוקטובר , על פי תוכנית זו
במחיר המשקף  ,ניכוי תמורת המניות ממשכורתם תוך, EQYלרכוש מניות ( המועסקים על ידה

 . הטבה ביחס למחיר המומצע בבורסה

 אשראי ומימון .1.11.

' ג8ראה באור , במהלך תקופת הדוח EQYבדבר גיוסי הון שבוצעו על ידי  לפרטים -מניות הון גיוסי .1.11.1.
 . לדוחות הכספיים

 444 -היה כ, 2312, בדצמבר 31ליום המובטחות בשעבודים  EQYסך ההלוואות של  -משכנתאות .1.11.1.
ב "מליון דולר ארה 935-היה כ, 2311בדצמבר  31ליום ; (ח"מיליון ש 1,295-כ)ב "מיליון דולר ארה

מיליון  1,989-כ)ב "מיליון דולר ארה 934-היה כ, 2313בדצמבר  31ליום ו, (ח"מליון ש 1,835-כ)
מרבית ההלוואות האמורות נפרעות בתשלומים המבוססים על לוח סילוקין המחושב לתקופה (. ח"ש

כשיתרת ההלוואה שטרם תסולק עד תום תקופת ההלוואה תפרע במועד , ארוכה מתקופת ההלוואה
בדרך כלל )לטובת המלווה  EQYמשעבדת , להבטחת החזר ההלוואות האמורות. זה בתשלום אחד

את הנכס שלרכישתו שימשו כספי , בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, (בנקאי או חברת ביטוחתאגיד 
שעבודים אלה מהווים . כמו גם את זכויותיה מכח הסכמי השכירות המתייחסים לאותו נכס, ההלוואה
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  (.Non-Recourseשעבודים מסוג )למלווים  EQYבדרך כלל את הבטוחות היחידות שמעמידה 

קווי אשראי מתחדשים שאינם מובטחים ממוסדות בנקאיים  EQY -ל -ת פיננסייםמימון נוסף ממוסדו .1.11.1.
 2312בדצמבר  31נכון ליום , בהתאם לתנאי קווי האשראי)ב "מיליון דולר ארה 983בהיקף כולל של 

 2312בדצמבר  31מתוכם נכון ליום , (ב"מיליון דולר ארה 482.9רשאית לנצל מתוכם  EQYהיתה 
מיליון דולר  293הלוואה לא מובטחת בסך  EQY -ל, כןכמו  .ב"מיליון דולר ארה EQY 152ניצלה 

 . ב"ארה

בסך , אשר אינן מובטחות בשעבודים, אגרות חוב EQY -ל 2312בדצמבר  31נכון ליום  -אגרות חוב .1.11.1.
הונפקו בשנת . נ.ב ע"מיליון דולר ארה 333מתוכן )אגרות חוב . נ.ב ע"מיליון דולר ארה 531 -של כ

ותיפרענה בין  2.29% -ל 3.59%אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין (. 2312
לפי  2312בדצמבר  11מיום  Baa2 (stable outlook)לאגרות החוב דירוג . 2322עד  2319השנים 
Moody's , ודירוגBBB- (Stable Outlook)  לפי  2311באוקטובר  2מיוםS&P . לפרטים אודות הנפקת

ג לדוחות 23ח ראו ביאור "וכן פירעון אגרות חוב על ידה בתקופת הדו EQYאגרות החוב של 
 .הכספיים

 :סיכום יתרות .1.11.1.

לנכסים והלוואות המיוחסות  כולל חלויות שוטפות)לזמן ארוך ההלוואות האשראי ומצבת  להלן
המוצגות לא כולל הלוואות של שותפויות ) פעילותהלמימון  שהתקבלו EQYשל ( המיועדים למימוש

  :2312בדצמבר  31נכון ליום , (בשיטת השווי המאזני

תקופת פירעון 
 (שנים)ממוצעת 

שיעור ריבית 
משוקלל

(*)
 

באלפי )יתרה 
 (ב"ארה דולר

 

4.39 2.38%  444,542 
בריבית ממוסדות פיננסיים הלוואות 

קבועה מובטחות בשעבוד
(**)

 

4.91 2.52% 422,333 
בריבית ממוסדות פיננסיים הלוואות 

 מובטחות בשעבוד משתנה שאינן

2.39 9.32% 524,885 
 שאינןאגרות חוב בריבית קבועה 

מובטחות בשעבוד
(***)

 

 כ"סה 0,530,463  - -

 .שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל( *) 
  .נכסי המקרקעין לשימוש ייחודי שניטלו למימוןהלוואות המיועדות ( **)
 .הלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי( ***)

   אמות מידה פיננסיות  .1.11.1.

וחברות בנות בבעלותה המלאה במהלך העסקים  EQYבחלק מההלוואות וקווי האשראי שמקבלות 
לפירוט אמות המידה הפיננסיות . קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות, הרגיל

 .לדוחות הכספיים 2ד22כאמור ראה באור 

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

והחברות הבנות  EQYת ועומד ,ח זה"אישור דומועד וסמוך ל ,2312בדצמבר  31נכון ליום 
  .בכל אמות המידה שנקבעושבבעלותה המלאה 
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  פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בקנדה, רכישה .1.

 כללי .1.1.

חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של , FCR החברה המאוחדתפועלת הקבוצה באמצעות  ,בקנדה .1.1.1.
בעיקר מרכזים מסחריים , ן מניב"של נדל המנהלת והמפתחת, אשר הינה הבעלים ,(TSX)טורונטו 

הממוקמים בעיקר , אחרותקמעונאיות המעוגנים בסופרמרקטים או בחנויות  ואזורייםשכונתיים 
זרח קנדה בקוויבק במ, באונטריו, במרכז קנדהפועלת בעיקר  FCR .באזורים אורבניים צומחים
מניבים בשטח בנוי כולל של  מבנים 128 ובבעלותה ,ובבריטיש קולומביהובמערב קנדה באלברטה 

  .להשקעהקרקעות ו מרכזים מסחריים בפיתוח 2ר וכן "מיליון מ 2.2-כ

בעלי המניות  םלהסכ. FCRמהון המניות של  49.2%-בכ מחזיקה החברה ,2312בדצמבר  31 ליום .1.1.1.
 .להלן 23.3. ו סעיף רא, FCR-ב ןבין החברה ובין אלוני חץ בקשר להחזקותיה

וכן , הכוללות הוצאות בגין מסי רכוש, הוצאותנדרש תשלום  FCR שבבעלותבגין כל אחד מהנכסים  .1.1.1.
 FCRבהסכמי השכירות מחייבת (. 'ביטוח וכו, תחזוקה, ניקיון)הוצאות בגין אחזקת הרכוש המשותף 

הקובעות , בהסכמי השכירותבשל תניות , אולם. ת בחלק מהעלויות האמורותאת השוכרים לשא
אינה גובה מדייריה את כל ההוצאות האמורות והיא  FCR, נשיאה בהוצאותל בנוגעתקרות תשלום 

 .נושאת בעצמה בהפרש

באמצעות מיזם משותף )יחידות דיור  988 -הכוללים כ, בפיתוח פרויקטים למגורים FCR 2-ל, בנוסף .1.1.1.
מתוכן , (93%המוחזק על ידי כל אחד מהצדדים בשיעור של , צד שלישי העוסק בתחום המגורים עם

יחידות מתוכן צפוי בשנת  248כאשר אכלוסן של , יחידות דיור 433נמכרו  2312בדצמבר  31ליום 
2313.  

בכוונתה לבצע רכישות סלקטיביות של נכסים אסטרטגיים ושל נכסים  ,FCRה של יכחלק מיעד .1.1.1.
וכן להמשיך , הסמוכים לנכסיה הקיימים ומכירות סלקטיביות של נכסים שאינם בליבת עסקיה

 .בפעילות הפיתוח שלה

 עסקאות מהותיות ושינויים בבסיס הפעילות העסקית  .1.1.

את מלוא הון המניות של  GAA -מ FCRרכשה  ובמסגרת הסדר םהושל, 2312, באוגוסט 9ביום  .1.1.1.
Promed Properties (CA), Inc. ("ProMed") , חברה בת בבעלותה המלאה שלGAA , היו אשר

נכס שהוחזק על ב  (93%)זכויות ה יתרת וכן מבני משרדים רפואיים ונכסים מסחריים 12בבעלותה 
 ProMedבגין נכסי  GAAאת התחייבויותיה של  FCRוכן לקחה על עצמה , במשותף FCR -ו GAAידי 

האמור  ההסדרבבד עם  בד. GAA -ל FCRמניות מיליון  9.9 -כבתמורה להקצאת , על ידהשנרכשו 
מיליון  24.2 -כ בסךבתמורה למזומן , הוחזקו על ידה שלא GAAמניות  יתרתרכשה החברה את 

כחלק מהתמורה בגין  FCRאשר הוקצו על ידי ) FCRרגילות של  מניות מיליון 1.9 -ולכדולר קנדי 
  (.לעילכמפורט , ProMedרכישת 
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 תמצית תוצאות הפעילות  .1.1.

 -ו 2311 ,2312בדצמבר  31להלן תמצית תוצאות הפעילות בתחום הפעילות לשנים שנסתיימו ביום 
 : *(ובאלפי דולר קנדי ח"באלפי ש) 2313

 לשנה שנסתיימה ביום 

 דולר קנדיבאלפי  ח"באלפי ש

10.02.2102 10.02.2100  10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

סך הכנסות 
 (מאוחד)הפעילות 

 2,235,241 1,982,838  1,519,334  958,422 922,889  453,851  

רווחים משערוכים 
 (מאוחד)

 1,133,389 1,294,329  233,359   292,555 429,321  154,222  

הפעילות רווחי 
 (מאוחד)

 2,422,929  2,939,551  1,289,318  229,483  593,482  429,493 

NOI   מנכסים זהים
 (מאוחד)

1,323,133  839,329 - 224,392 299,348 - 

NOI  מנכסים זהים
 (חלק החברה)

483,159  421,295 - 125,919 125,443 - 

 NOIכ "סה
 (מאוחד)

 1,422,338 1,222,929  1,114,398  328,345 335,553  335,331  

חלק ) NOIכ "סה
 (החברה

298,331 993,288  994,919  159,953 122,219  193,332  

 .המוצגים בשיטת השווי המאזני FCRלא כולל מבנים מניבים בבעלות חלקית של )*(                   
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 גיאוגרפיים נתונים כלכליים בדבר אזורים .1.1.

  (:ב"בדולר ארהFCR (ביחס לאיזורים העיקריים בהם מתבצעת פעילותה של  21להלן מאפיינים מאקרו כלכליים .1.1.1.

 

 קנדה מערב אונטריו - קנדה מרכז קוויבק - קנדה מזרח קנדה 

 קולומביה בריטיש אלברטה

 ביום שנסתיימה לשנה

 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

 תוצר
 מקומי
 גולמי

(PPP) 

1,449.9 

 מיליארדי
 דולר
 ב"ארה

 1,389.4 

 מיליארדי
 דולר
 ב"ארה

1,334.1 
 מיליארדי

 ב"ארה דולר
)*( 349,942 318,349 )*( 249,921 212,484 )*( 289,252 223,935 )*( 215,548 233,145 

 תוצר
 לנפש

(PPP) 

41,932.8 
 ב"ארה דולר

43,918.1 
 ב"ארה דולר

38,151.1 
 ב"ארה דולר

)*( 43,348 43,389 )*( 49,289 42,333 )*( 59,199 53,922 )*( 45,958 44,945 

 שיעור
 צמיחה
 בתוצר
 המקומי

(PPP) 

3.98% 4.98% 4.43% )*( 4.22% 4.59%22 )*( 3.3% 
22

9.31% )*( 9.89% 8.48%
 22

 )*( 4.94% 9.99%
 22

 

 שיעור
 צמיחה
 בתוצר
 לנפש

(PPP) 

2.44% 3.49% 3.21% )*( 5.31% 3.51%23 )*( 4.3% 
23

4.35% )*( 13.3% 9.34%
 23

 )*( 2.1% 4.29%
 23

 

 שיעור
 אינפלציה

24
 

1.25% 2.22% 1.59% 2% 3% 1.2% 1.3% 3.13% 2.93% 1.1% 2.43% 1.33% 1.1% 2.43% 3.33% 

                                                 
21

 .International Monetary Fund ("IMF")  (World Economic Outlook Database, October 2012)י הנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומ, להלן אחרת יצויין אםאלא אם   
22
 .2332-2313 השנים עבור 2311 בנובמבר 9 ביום הוצאות בסיס על, Stats Canada Gross domestic productכפי שפורסם על ידי   
23
 2007-2011עבור השנים  2311בספטמבר  28ביום  Stats Canada Population by year, by province and territorכפי שפורסם על ידי   

24
 .כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקנדה ולאלברטה לאונטריו ,ביחס לקיובק 
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 קנדה מערב אונטריו - קנדה מרכז קוויבק - קנדה מזרח קנדה 

 קולומביה בריטיש אלברטה

 ביום שנסתיימה לשנה

 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

 25התשואה
על חוב 

ממשלתי 
לטווח 
 ארוך

2.22% 2.41% 3.23% 2.82% 2.85% 3.53% 2.82% 2.58% 4.29% 2.53% 2.38% 4.93% 2.91% 2.92% 3.53% 

 חוב דירוג
 ממשלתי

 לטווח
 26ארוך

AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa A+ A+ A+ AA- AA- AA- AAA AAA AAA AAA AAA AAA 

 שער
 חליפין

 דולר
ב "ארה

 לדולר
 ליום קנדי
31 

 27בדצמבר

1.33312 3.89344 3.88855  - - - - - - - - - - - -

.פורסם טרם כאמור מידע, החברה ידיעת למיטב)*( 

                                                 

 29לתקופה של  Financial Post -על פי פרסום של ה – לאונטריו ולאלברטה, הנתונים ביחד לקיובק. שנים 13-בהתייחס לאגרות חוב ל, Bank Of Canadaעל פי –ביחס לנתונים אודות קנדה   25
 .2313בפברואר  23שנים נכון ליום  4 -לתקופה של כ Globe Investor -על פי ה –ביחס לאלברטה . 2313בפברואר  18ליום , בהתאמה, שנים 24 -ו שנים 24, שנים

 Moody's (www.moodys.com   /www.standardandpoors.com.)או  S&P לדירוג  בהתאם  26
  .קנדה של והבנקOandA (www.oanda.com )על פי נתוני   27

http://www.moodys.com/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.oanda.com/
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  נוספים  יםמאקרו כלכלי נתונים .1.1.1.

בשל הקיימת ודאות הואי  לבצוזאת  ,צומחת בקצב מתון כלכלת קנדה, 2312בדצמבר  31נכון ליום 
, כמו כן. ב ובאירופה"משבר החוב בארהבעיקר לאור , בכלכלות מרכזיות בעולםהאיטית הצמיחה 

גורמים חיצוניים לחברה ולכלכלה  בשללרוב , תנודתייםם נגישים אך לעיתים נשווקי ההון והחוב הי
זרז מהווה לשוק הקמעונאות הקנדי  ותגדול ותאמריקאירשתות קמעונאיות כניסת , כמו כן. הקנדית

 התחרות צפויה להגביר אתו FCRלצמיחה של השוכרים הקמעונאים ברוב איזורי הפעילות של 
  .בתחום

  נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות .1.1.

  :2311-ו 2312בדצמבר  31ליום , FCRשל המניבים  המבניםלהלן נתונים אודות נכסי 

 מבנים מניביםשטחי  .1.1.1.

 2311 -ו 2312של השנים בדצמבר  31ליום  FCRשל  המבנים המניביםלהלן נתונים אודות שטחי 
  (:ר"באלפי מ)

 אזור
מבנים כ שטחי "סה

 מניבים

10.02.2102 10.02.2100 

 
אחוז מסך שטח 

 הנכסים
 

אחוז מסך שטח 

 הנכסים

מרכז 

 28קנדה

 822 במאוחד

43.2% 

812  

43.2% 

  493 443 חלק החברה

מזרח 

 29קנדה

 993 במאוחד
29.8% 

939 
29.4% 

 224 229 חלק החברה

מערב 
 30קנדה

 283 במאוחד
33.8% 

291 
31.3%  

 321 314 חלק החברה

 כ"סה
 2,216 במאוחד

011% 
2,012  

011% 

  0,118 0,103 חלק החברה

 

                                                 
28
 .באונטריו  FCRכוללת את נכסי " מרכז קנדה"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל 
29
 .בקוויבק  FCRכוללת בעיקר את נכסי " מזרח קנדה"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל 
30
 .בבריטיש קולומביה ובאלברטה  FCRכוללת את נכסי " מערב קנדה"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל 
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  מבנים מניביםשווי הוגן  .1.1.1.

 -ו 2312של השנים בדצמבר  31ליום  FCRשל  מניביםהמבנים של ההוגן להלן נתונים אודות שווי 
 :*(באלפי דולר קנדי) 2311

 

שווי הוגן  אזור

 מבנים מניבים

10.02.2102 10.02.2100 

אחוז מסך שווי  

המבנים 

 המניבים

אחוז מסך שווי  

המבנים 

 המניבים

 42.2%  2,952,382 44.3% 2,941,299 במאוחד  מרכז קנדה

 1,332,119 1,289,134 חלק החברה 

  19.3% 1,333,213 18.3% 1,223,845 במאוחד  מזרח קנדה

 935,399 992,499 חלק החברה 

 39.9% 2,333,333 35.3% 2,394,533 במאוחד  מערב קנדה

 1,313,824 1,392,944 חלק החברה 

 011%  5,573,116 011% 6,447,112 במאוחד  כ"סה

  2,821,027 2,318,411 חלק החברה 

 .המוצגים בשיטת השווי המאזני FCRלא כולל מבנים מניבים בבעלות חלקית של )*( 

 

.1.1.1. NOI 

 :*(באלפי דולר קנדי) 2313 -ו 2311, 2312ים לשנ FCRשל  NOIלהלן נתונים אודות 

 

 NOI 2102 2100 2101 אזור

אחוז מסך  

NOI  של

 המבנים

 המניבים

אחוז מסך  

NOI  של

המבנים 

 המניבים

אחוז מסך  

NOI  של

המבנים 

 המניבים

 49.4%  138,289  49.5% 191,823 49.3% 122,139 במאוחד מרכז קנדה

חלק 

 החברה

93,323 54,823  28,328  

 21.1% 24,929 18.2% 29,293 23.9% 59,939 במאוחד  מזרח קנדה

חלק 
 החברה

32,248 32,199 32,199 

 33.9% 132,224 34.5% 119,393 34.9% 125,414 במאוחד  מערב קנדה

חלק 
 החברה

21,233 92,832 91,125 

 011%  116,527 011%  112,566 011% 163,157 במאוחד  כ"סה

חלק 
 החברה

078,563 064,151  052,650  

 .המוצגים בשיטת השווי המאזני FCRלא כולל מבנים מניבים בבעלות חלקית של )*( 
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 ר"דמי שכירות ממוצעים למ .1.1.1.

 2311 -ו 2312שנים ל FCRשל  ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ
 (:בדולר קנדי)

 :לשנה שנסתיימה ביום אזור

2102 2100 

 21.98 22.52 מרכז קנדה

 15.92 19.24 מזרח קנדה

 22.83 23.29 מערב קנדה

 

  בתקופהו לתוקף סשנכנר בהסכמים "דמי שכירות ממוצעים למ .1.1.1.

המשתקפים מהסכמים שתקופת  ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ
  :31(בדולר קנדי) 2311ובשנת  2312השכירות על פיהם החלה בשנת 

 :לשנה שנסתיימה ביום 

 10.02.2100 10.02.2102 אזור

 24.24 22.98 מרכז קנדה

 12.58 23.92 מזרח קנדה

 25.25 25.24 מערב קנדה

 

 שיעורי תפוסה ממוצעים .1.1.1.

התפוסה  יושיעור, 2312בדצמבר  31ליום  FCRלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של נכסי 
 :2311 -ו 2312לשנת הממוצעים 

2102לשנת  10.02.2102ליום  אזור
(*)

2100לשנת  
(*)

 

 85.5% 82.9% 82.4% מרכז קנדה

 84.8% 84.8% 89.1% מזרח קנדה

 89.9% 89.1% 84.8% מערב קנדה

שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה )*( 

 .בתום כל רבעון קלנדרי בשנה הרלבנטית

                                                 
31

ר כפי שמשתקפים מהסכמים שתקופת השכירות על פיהם "להלן הינם ביחס לדמי שכירות ממוצעים למ 5.9.9הנתונים בסעיף   
ר "ולא ביחס לדמי השכירות ממוצעים למ, FCRכפי שמפורסמים על ידי ( לפי העניין) 2311ובשנת  2312החלה בשנת 

כאשר לא קיים , (ן להשקעה"עילות נדלכפי שנדרש הנחיית גילוי בנוגע לפ)המשתקפים מחוזים שנחתמו בתקופות האמורות 
 . הבדל מהותי בין הגישות השונות להצגת הנתונים כאמור
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 מניביםהמבנים המספר  .1.1.1.

 :2311 -ו 2312לשנים בדצמבר  31ליום  FCRשל  המניביםהמבנים להלן נתונים אודות מספר 

 ליום 

 10.02.2100 10.02.2102 אזור

 25 51 מרכז קנדה

 45 93 מזרח קנדה

 49 49 מערב קנדה

 062 063 כ"סה

 

 שיעורי תשואה ממוצעים .1.1.1.

 -ו 2312לשנים בדצמבר  31ליום  FCRשל בפועל להלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים 
  (:לפי שווי הנכסים בסוף השנה) 2311

 ליום אזור

10.02.2102 10.02.2100 

 9.92% 9.28% מרכז קנדה

 2.28% 9.82% מזרח קנדה

 9.29% 9.31% מערב קנדה

 

 :)*(הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .1.1.

 

תקופת הכרה 
 בהכנסה

 

הכנסות 
מרכיבים 

באלפי )קבועים 
  (ח"ש

הכנסות מרכיבים 
( אומדן)משתנים 

()ח"ש באלפי)
**

 ) 

הסכמי  מספר
שכירות 
 מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
באלפי )המסתיימים 

 (ר"מ

שנת 
2313 

 93 251 182,332 353,243 1רבעון 

 43 129 181,499 351,833 2רבעון 

 93 128 198,183 325,955 3רבעון 

 129 442 199,293 398,933 4רבעון 

 214 221 258,359 1,315,541 2314שנת 

 239 981 232,289 1,122,939 2319שנת 

 239 915 934,325 1,334,933 2312שנת 

 1,152 1,288 2,419,242 4,229,312 ואילך 2315שנת 

 2,014 4,475 4,332,231 3,657,645 כ"סה

באופן שוטף את נתוני ההכנסות הצפויות תחת הנחת מימוש אופציות  תסוקר האינהחברה  הנהלת)*( 
הנתונים דלעיל הינם בהנחת אי מימוש תקופות , אשר על כן. שהוענקו לשוכרים להארכת תקופת השכירות

  .אופציות שוכרים

 .2312ם מכלל ההכנסות מדמי שכירות בשנת כירות המשתנים נאמדו על פי שיעורדמי הש*( *)
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 בהקמה בתחום הפעילותמבנים מניבים רפיים אודות נתונים מצ .1.1.

בדוחות הכספיים  כמבנים מניבים בהקמהאשר סווגו  FCR ם שללהלן נתונים מצרפיים אודות נכסי
 : של החברה

 לשנה שנסתיימה ביום פרמטרים אזור

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

מזרח 
 קנדה

 - 3 3 מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

בתום ( מתוכנן)כ שטחים בהקמה "סה

 (ר"באלפי מ)התקופה 

43 5 - 

כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה

 (באלפי דולר קנדי( )מאוחד)

 49,328 9,213 - 

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום 

 (באלפי דולר קנדי( )במאוחד)התקופה 

193,392 84,583 - 

תקציב הקמה בתקופה העוקבת 

 (באלפי דולר קנדי( )מאוחד()אומדן)

49,958 11,233 - 

כ יתרת תקציב הקמה משוער "סה

אומדן לתום )להשלמת עבודות ההקמה 

 * (אלפי דולר קנדי( )מאוחד()התקופה

 82,183 15,943 - 

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי 

 שכירות 

84.9% 84% - 

( מאוחד( )אומדן)הכנסה שנתית צפויה 

 * (אלפי דולר קנדי)
- 923 - 

מרכז 
 קנדה

 3 4 3 מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

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

3 29.8 13.9 

כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה
 (באלפי דולר קנדי( )מאוחד)

 98,389 59,432 23,418 

בתום הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות 
 (באלפי דולר קנדי( )במאוחד)התקופה 

291,285 82,334 131,395 

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

2,533 43,834 12,352 

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

 * (אלפי דולר קנדי( )מאוחד()התקופה

5,933 45,433 12,352 

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי 
 שכירות 

83.2% 82% 133% 

( מאוחד( )אומדן)הכנסה שנתית צפויה 

 * (אלפי דולר קנדי)
- 1,229 - 

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

 . או יותר מסך שטחיהם 93%העוקבת ושנחתמו הסכמים להשכרת 
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 בתחום הפעילותלהשקעה נתונים מצרפיים אודות קרקעות  .1.1.

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

 לשנה שנסתיימה ביום  אזור

10.02.2102 10.02.2100 

מזרח 

 קנדה

( מאוחד)הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 

 (באלפי דולר קנדי)

- 14,243 

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

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

מרכז 
 קנדה

( מאוחד)הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 

 (באלפי דולר קנדי)

135,343 29,231 

 229 232 (ר"באלפי מ)כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה

 93 1,459 (ר"באלפי מ)מאושרות לפי תוכניות , כ זכויות בנייה בקרקעות"סה

מערב 
 קנדה

 

 

( מאוחד)הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 

 (באלפי דולר קנדי)

29,423 23,951 

 134 241 (ר"באלפי מ)כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה

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

 

 (מצרפי) רכישת ומכירת נכסים .1.1.

  :*2311 -ו 2312בכל אחת מהשנים  FCRלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

 לשנה שנסתיימה ביום אזור

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

מזרח 
 קנדה

נכסים 

 שנמכרו

 נכס מניב 1 מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 קרקע 1

- - 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 

 (דולר קנדיבאלפי ( )מאוחד)

14,339 - - 

( מאוחד)שטח נכסים שנמכרו בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

13 - - 

NOI  ( מאוחד)של נכסים שנמכרו בתקופה

 (דולר קנדיבאלפי )

1,144 - - 

נכסים 
 שנרכשו

נכסים  14 מספר נכסים שנרכשו בתקופה
 מניבים

 קרקעות 4

נכס מניב 
 אחד

 קרקעות 3

נכסים  3
 מניבים

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

194,833 92,333 13,133 

NOI  ( מאוחד)מותאם של נכסים שנרכשו
 (באלפי דולר קנדי)

9,219 9,149 233 

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

92 23 9.9 

מרכז 

 קנדה
נכסים 

 שנמכרו
נכסים  4 מספר נכסים שנמכרו בתקופה

 1מניבים 

 קרקע

- - 
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 לשנה שנסתיימה ביום אזור

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 

 (דולר קנדיבאלפי ( )מאוחד)

143,231 - - 

( מאוחד)שטח נכסים שנמכרו בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

52 - - 

NOI  ( מאוחד)של נכסים שנמכרו בתקופה

 (דולר קנדיבאלפי )

8,392 - - 

 נכסים 

 שנרכשו

 קרקעות 13 מספר נכסים שנרכשו בתקופה

נכסים  18
 מניבים

 קרקעות 13

נכסים  3
 מניבים

 קרקעות  8

נכסים  4
 מניבים

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

314,133 153,933 139,893 

NOI  ( מאוחד)מותאם של נכסים שנרכשו
 (באלפי דולר קנדי)

14,432 5,422 9,834 

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

112 38.8 59.9 

מערב 
 קנדה

נכסים 

 שנמכרו

נכסים  2 מספר נכסים שנמכרו בתקופה
 מניבים

נכסים  2
 מניבים

 קרקע 1

 נכס מניב 1

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
 (באלפי דולר קנדי( )מאוחד)

133,321 92,933 12,592 

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

39 12.3 2.3 

NOI  ( מאוחד)מותאם של נכסים שנמכרו
 (באלפי דולר קנדי)

5,435 2,543 813 

שנרשם בגין מימוש הנכסים ( הפסד)רווח 
 (באלפי דולר קנדי( )מאוחד)

- 200 281 

נכסים 
 שנרכשו

 קרקע 1 מספר נכסים שנרכשו בתקופה

נכסים  12
 מניבים

 קרקעות 5

נכסים  3
 מניבים

 קרקעות 3

נכסים  2
 מניבים

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

328,933 195,233 123,339 

NOI  ( מאוחד)מותאם של נכסים שנרכשו
 (באלפי דולר קנדי)

19,332 9,515 11,332 

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

85 22.8 25.2 

מתייחס לכלל רכישות הנכסים שבוצעו  ה מסויימתבשנ FCRמובהר כי הגילוי הניתן בדבר נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי   *

לאחר הרכישה , FCRמדובר בנכסים שנרכשו בסמוך לנכסים קיימים של ככל ש, אולם. אותה השנהבמהלך  FCRעל ידי 

FCR ועל כן נכסים שנרכשו כאמור אינם נספרים בנפרד , מתייחסת אליהם כחלק מהנכסים הקיימים הסמוכים אליהם

  .לעיל 5.9.5. כמפורט בסעיף , FCRבמסגרת מצבת הנכסים של 
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  הון אנושי .1.11.

 עובדים 341)עובדים  385( ולחברות בנות בבעלותה המלאה) FCR-ל, 2312בדצמבר  31נכון ליום  .1.11.1.
, משפטיתמחלקה , אדמיניסטרציה, השכרת וניהול נכסים, במחלקת פיתוח העוסקים, (2311בשנת 

  .וכספיםניהול בניה 

וזכאים על , על בסיס חוזים אישייםאו חברות הבנות שלה  FCRעל ידי מועסקים  ,ל"העובדים הנ .1.11.1.
מענקים שנתיים על , (ב"ביטוח חיים וכיוצ, ביטוח בריאות כגון)שונות  הטבות, פיהם לשכר בסיס

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

  FCR-תוכניות תגמול בניירות ערך ב .1.11.1.

.1.11.1.1. Share Option Plan  

 FCR-ל, 2312בדצמבר  31נכון ליום , (כפי שתוקנה מעת לעת ,2333משנת )פי תוכנית זו  על
 םהמיועדי FCRשל רגילות מניות ל הניתנים למימושכתבי אופציה מיליון  19.2-כמסגרת של עד 

 13 שלתקופת מימוש מקסימלית ב בדרך כלל, FCR-נושאי משרה ודירקטורים ב, להקצאה לעובדים
בדרך כלל )מימוש כתבי האופציה כפוף לתקופות הבשלה הנקבעות במועד ההקצאה  כאשר, שנים

 קיימים כתבי אופציה ,2312בדצמבר  31נכון ליום (. שנים 9עד  3 במנות שנתיות שוות במשך
והם ניתנים למימוש במחיר , שהוקצו וטרם מומשו FCRמיליון מניות  9.5 -לכהניתנים למימוש 

 .מיליון כתבי אופציה זמינים להקצאה עתידית 4.9 -וכן כ, רגילה דולר קנדי למניה 19.29ל ממוצע ש

.1.11.1.1. Restricted Share Unit Plan  

למניות  חסומותמוענקות יחידות , (מעת לעתכפי שתוקנה  ,2333משנת ) זופי תוכנית  על
"(Restricted Share Units)" , לעובדיFCR כאמור תקופת לכל יחידה . שלה נושאי משרהול

או את  FCRאחת של רגילה מקנה למחזיק בה את הזכות לקבל מניה  והיא ,שנים 3הבשלה של 
אלפי  332 יימותק ,2312בדצמבר  31נכון ליום . FCRלפי החלטת , (או שילוב שלהם)ערכה הכספי 

 . טרם הבשילו במועד האמורהוקצו ויחידות מניה חסומות אשר 

.1.11.1.1. Deferred Share Unit Plan 

-זכאים דירקטורים שאינם מועסקים ב, (מעת לעתכפי שתוקנה  ,2333משנת ) זופי תוכנית  על
FCR , לקבל את התגמול בגין כהונתם כדירקטורים ביחידות נדחות למניות"(Deferred Share 

Units)" . בה חדל מלכהן כדירקטור של שהמחזיק כל יחידה הינה בת פדיון לאחרFCR  או של מי
או )בה זכות לקבל מניה רגילה אחת או את ערכה הכספי  ומקנה למחזיקהבנות שלה מבין חברות 
-כהוקצו על פי התוכנית האמורה  ,2312בדצמבר  31נכון ליום . FCRלפי החלטת , (שילוב שלהם

 .אשר טרם הבשילו במועד האמורנדחות אלפי יחידות מניה  349

 .לדוחות הכספיים' ד8ביאור  ולמידע נוסף רא

   ומימון אשראי .1.11.

לדוחות  9ד8ראה באור , 2312במהלך שנת  FCRבדבר גיוסי הון שביצעה  לפרטים :הנפקת מניות .1.11.1.
 . הכספיים

כנגד הנפקת מניות וכן הנפקת מניות חלף  FCRשביצעה להמרה אודות פדיון אגרות חוב  לפרטים .1.11.1.
 . לדוחות הכספיים ג21ראו באור , תשלומי ריבית בגין אגרות חוב אגרות חוב המירות

אשר אינן , אגרות חוב המירות למניות FCR -ל 2312בדצמבר  31ליום  :אגרות חוב להמרה .1.11.1.
מיליון  125.9 -מתוכן כ)אגרות חוב . נ.מיליון דולר קנדי ע 339.2 -בסך של כ, מובטחות בשעבודים

 FCRון מניות מילי 14.5 -כאגרות החוב ניתנות להמרה ל(. 2312הונפקו בשנת . נ.דולר קנדי ע
אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין . דולר קנדי 25.59-19.59במחיר של 

רשאית  FCR, על פי תנאי אגרות החוב .2318עד  2315ותיפרענה בין השנים  9.53% -ל 4.59%
לאגרות  FCRלפרטים אודות פדיון מוקדם שביצעה  .באמצעות הנפקת מניות( קרן וריבית)לפדותן 

לפרטים אודות הנפקת אגרות חוב להמרה נוספות לאחר  .לדוחות הכספיים ג21חוב שלה ראו באור 
 .לדוחות הכספיים' ו43ח ראו באור "תקופת הדו
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עמד על  ,2312בדצמבר  31ליום במשכנתאות המובטחות  FCRסך ההתחייבויות של  -משכנתאות .1.11.1.
 1,413-עמד על כ 2311בדצמבר  31ליום ; (ח"מליוני ש 2,391-כ)מיליון דולר קנדי  1,213.9-כ

מיליון דולר קנדי  1,319-עמד על כ 2313בדצמבר  31ליום ו (ח"מליוני ש 9,252-כ)מיליון דולר קנדי 
 (.ח"מיליוני ש 4,299-כ)

המבוססים על לוח סילוקין המחושב ( קרן וריבית)נפרעות בתשלומים  ,מרבית ההלוואות האמורות
כשיתרת ההלוואה שטרם תסולק עד תום תקופת ההלוואה , לתקופה ארוכה מתקופת ההלוואה

טרם ביצוע התשלום ( Refinancing)נוהגת לבצע מימון מחדש  ,FCR. תפרע במועד זה בתשלום אחד
בשעבוד קבוע ראשון , לטובת המלווה FCRמשעבדת , תלהבטחת החזר ההלוואות האמורו. האחרון
כמו גם את זכויותיה מכח הסכמי השכירות , את הנכס שלרכישתו שימשו כספי ההלוואה, בדרגה

ואילו לגבי חלקם האחר ניתנת , Non-Recourseחלק מהשעבודים הם מסוג . המתייחסים לאותו נכס
  . למימוש הבטוחה להחזר אחוז מסוים מהלוואה מעבר FCRהתחייבות של 

מוסדות בנקאיים מקווי אשראי מתחדשים שאינם מובטחים   FCR-ל - מימון נוסף ממוסדות פיננסיים .1.11.1.
לא  2312בדצמבר  31נכון ליום  .(ח"מיליוני ש 2,192-כ) מיליון דולר קנדי 959-כבהיקף כולל של 

על חשבון קווי ( ח"מיליון ש 123 -כ)מיליון דולר קנדי  43 -אך ניתנו ערבויות בסך של כ, נוצלו הקווים
  .האשראי האמורים

אשר אינן , (לא כולל אגרות חוב להמרה) אגרות חוב FCR -ל 2312בדצמבר  31ליום  - אגרות חוב .1.11.1.
מיליון  459 -מתוכן כ)אגרות חוב . נ.מיליון דולר קנדי ע 1,459.8 -בסך של כ, מובטחות בשעבודים

אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין (. 2312הונפקו בשנת . נ.דולר קנדי ע
מיום  BBB (HIGH)לאגרות החוב דירוג . 2322עד  2314ותיפרענה בין השנים  9.89% -ל 3.89%

ת לפרטים אודו. Moody'sלפי  2312בנובמבר  23מיום  Baa2ודירוג , DBRSלפי  2312בנובמבר  14
 .לדוחות הכספיים ד23לה ראו באור לאגרות חוב ש FCRפדיון מוקדם שביצעה הנפקת אגרות חוב ו

 .א43לפרטים אודות הנפקת אגרות חוב לאחר תאריך המאזן ראו באור 

 :סיכום יתרות .1.11.1.

והתחייבויות מיוחסות לנכסים כולל חלויות שוטפות )לזמן ארוך ההלוואות האשראי ולהלן מצבת  
 FCRשל ( בהתאמה, מיליון דולר קנדי 42.1 -וכ מיליון דולר קנדי 242.8-בסך של כמוחזקים למכירה 

 :2312בדצמבר  31נכון ליום , פעילותהלמימון  שהתקבלו

תקופת פירעון 
 (שנים)ממוצעת 

שיעור ריבית 
משוקלל

(*)
 

באלפי )יתרה 
 (דולר קנדי

 

4.9 9.29%  1,955,252 
מובטחות הבריבית קבועה ממוסדות פיננסיים הלוואות 

בשעבוד נכסים
(**)

 

1.45 3.29% 32,443 
מובטחות המשתנה בריבית ממוסדות פיננסיים הלוואות 

 בשעבוד נכסים

אגרות חוב בריבית קבועה שאינן מובטחות בשעבוד 1,428,354 9.19% 2.2
(**( )***)

 

 אשראי אחר 19,522 1.29% 2

 כ"סה 1,010,550  - -

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

 .FCRהלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי ( **)

  .FCRההמירות למניות  (I-C סדרות)לא כולל אגרות חוב ( ***)

 אמות מידה פיננסיות  .1.11.1.

וחברות בנות בבעלותה המלאה במהלך העסקים  FCRבחלק מההלוואות וקווי האשראי שמקבלות 
לפירוט אמות המידה הפיננסיות . קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות, הרגיל

 . לדוחות הכספיים 3ד22ראה באור , FCRשל 

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

והחברות הבנות  FCRת ועומדח זה "ולמועד הסמוך לאישור דו ,2312בדצמבר  31נכון ליום 
  .בכל אמות המידה שנקבעושבבעלותה המלאה 
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   פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים בצפון אירופה, רכישה .1.

 כללי .1.1.

 פינלנד, הנסחרת בבורסה של הלסינקי, CTYפועלת החברה באמצעות חברת  ,אירופהבצפון  .1.1.1.

(OMX.) CTY ונכסים  ייםמסחר םבעיקר מרכזי, ן מניב"של נדל המנהלת והמפתחת, הינה הבעלים
 CTY. בתחום המרכזים המסחריים בפינלנד מובילת שוקוהינה  בגדלים שונים קמעונאיים אחרים

וכן החל  ,ליטאבו אסטוניהבושבדיה ב ,פועלת בעיקר בהלסינקי ובערים גדולות נוספות בפינלנד
מרכזים מסחריים והיתר נכסים  35מתוכם )נכסים מניבים  59ובבעלותה  ,גם בדנמרק 2312משנת 

  .ר"בשטח בנוי כולל של כמיליון מ( קמעונאיים אחרים

   .CTYמהון המניות המונפק של  49.9%-החברה מחזיקה במישרין בכ ,2312בדצמבר  31 ליום .1.1.1.

. ובנקים( מקומיות ובינלאומיות) חנויות קמעונאיות, סופרמרקטיםהם  CTYלקוחותיה העיקריים של  .1.1.1.
 12.8%-אשר כ, שהינה רשת סופרמרקטים מובילה בפינלנד ,Kesko נמנית CTYבין שוכריה של 

בגין התקשרויותיה עם רשתות שונות  ןהינ 2312בשנת  מדמי שכירות CTYמהכנסותיה של 
  .(2311בשנת  15.2%) Keskoהנמצאות בבעלות 

 ,בנוסף לדמי השכירות, מתחייבים השוכרים לשאת, לבין שוכריה CTYהסכמים בין ב, רובעל פי  .1.1.1.
 CTY-ל, כמו כן. לצורך תחזוקת הנכס CTYעלויות התפעול בהם נושאת  כיסוימיועדים להדמי ניהול ב

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

 . מדמי שכירות CTYהכנסותיה של 

שיפור המשך לרבות לצורך  ם שלהעסקיהלהמשיך ולמכור נכסים שאינם בליבת  CTYשל  בכוונתה .1.1.1.
 .המאזן שלהההון ווחיזוק מבנה  שלההנכסים תיק 

 ת עסקאות מהותיות ושינויים בבסיס הפעילות העסקי .1.1.

בהסכם לרכישת , Canada Pension Plan Investment Board-ו CTY התקשרו 2312דצמבר בחודש 
מליון  2,239-כ)מליון אירו  933-בתמורה כוללת של כ ,בחלקים שווים, (Kista Galeria) מרכז מסחרי

המרכז המסחרי ממוקם בשטוקהולם שבשבדיה וכולל  .2313הרכישה הושלמה בחודש ינואר (. ח"ש
מעונות , אשר מרביתם משמשים למסחר והיתרה כוללת מלון, שטח בנוי להשכרה ר"מאלפי  83 -כ

לפרטים נוספים ראו )הרכישה מומנה מהלוואה בנקאית מחצית מ. יםסטודנטים ושירותים שונ
 (.לדוחות הכספיים' ג43בביאור 
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 תמצית תוצאות הפעילות .1.1.

 -ו 2311 ,2312בדצמבר  31להלן תמצית תוצאות הפעילות בתחום הפעילות לשנים שנסתיימו ביום 
 (:באלפי אירוו ח"באלפי ש) 2313

 לשנה שנסתיימה ביום 

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

 אלפי אירו ח"אלפי ש

סך הכנסות 
 (מאוחד)הפעילות 

1,199,424 1,393,539 853,233 238,239 215,394 189,834 

( הפסדים)רווחים 
 (מאוחד)משערוכים 

 115,331  (152,229) 291,585 23,992 (39,299) 93,929 

רווחי הפעילות 
 (מאוחד)

 911,258 432,293 591,359 123,293 91,925 195,533 

NOI  מנכסים זהים
 (מאוחד)

991,198  992,933 -- 115,281 111,525 -- 

NOI  מנכסים זהים
 (חלק החברה)

258,949  242,258 -- 92,455 49,298 -- 

 NOIכ "סה
 (מאוחד)

932,838 518,914 233,182 122,323 144,453 125,212 

חלק ) NOIכ "סה
 (התאגיד

322,839 319,299 259,339 54,342 23,824 92,129 
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  נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים .1.1.

 CTYביחס לאיזורים העיקריים בהם מתבצעת פעילותה של  32כלכלייםלהלן מאפיינים מאקרו  .1.1.1.

  (:ב"בדולר ארה)

פרמטרים מאקרו 
 כלכליים

 שבדיה פינלנד

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

תוצר מקומי גולמי 
(PPP) 

מיליארדי  185.8
 ב"דולר ארה

מיליארדי  184.3
 ב"דולר ארה

מיליארדי  195.5
 ב"דולר ארה

מיליארדי  389.9
 ב"דולר ארה

מיליארדי  394.5
 ב"דולר ארה

מיליארדי  392.3
 ב"דולר ארה

דולר  32,499.9 (PPP)תוצר לנפש 
 ב"ארה

דולר  39,891
 ב"ארה

דולר  34,819.4
 ב"ארה

דולר  41,548.2
 ב"ארה

דולר  43,534.9
 ב"ארה

דולר  39,233.2
 ב"ארה

שיעור צמיחה בתוצר 
 (PPP)המקומי 

1.92% 4.83% 4.94% 2.98% 2.19% 2.81% 

שיעור צמיחה בתוצר 
 (PPP)לנפש 

1.33% 4.43% 4.35% 2.95% 9.93% 2.98% 

 1.81% 3.49% 3.99% 1.28% 2.21% 2.24% שיעור אינפלציה

התשואה על חוב 
ממשלתי לטווח 

 33ארוך
1.23% 2.92% 3.18% 1.91% 1.29% 3.21% 

דירוג חוב ממשלתי 
 34לטווח ארוך

AAA/Aaa AAA/Aaa AAA\Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa AAA\Aaa 

 35מדד אמון הצרכנים
3.9 1.9 23.9 12.2- 5.4- 22.2 

 36אבטלהשיעור 
5.2% 5.9% 9.4% 5.9% 5.4% 9.4% 

שינוי בהיקף המכירות 
 37הקמעוניות

4.2% 9.3% 3.9% 3.8% 3.5% 4.5% 

שער חליפין מטבע 
 31מקומי לדולר יום 

 38בדצמבר

אירו  –דולרר 
1.321 

 אירו-דולר
 1.289 

 אירו –דולר 
 1.3293 

כתר  –דולר 
3.19322 

 כתר –דולר 
 3.14932 

כתר  -דולר 
3.14932 
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33
 . 2312 בדצמבר 31יום לשנים נכון  13-בהתייחס לאגרות חוב ל, Europian Central Bank "(ECB( )"www.ecb.int)-על פי ה  
34 

  Moody's  (www.moodys.com   /www.standardandpoors.com )או  S&Pבהתאם לדירוג  
35
 Trading Economics (www.Tradingeconomics.com)פי נתוני  על  
36
 IMF (www.Imf.org)פי פרסומי  על  
37 

 (.www.stat.fi) -וTrading Economics (www.Tradingeconomics.com )פי נתוני  על
38

 OandA (www.oanda.com.)על פי נתוני   

http://www.ecb.int/
http://www.moodys.com/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.tradingeconomics.com/
http://www.oanda.com/
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  נתונים מאקרו כלכליים נוספים .1.1.

 בגידול המתבטאת התפתחות חיובית הנרשמ אם כי, התאפיינה באי וודאות פיננסית 2312שנת 
השנה במהלך לאור החרפת משבר החוב באירופה . פועלת CTYמסחר הקמעונאי בשווקים בהם ב

להשפיע על עלות וזמינות וחוסר היציבות בשווקים הפיננסיים באירופה המשיך , אי הוודאותגברה 
 .האשראי

 מדד המחירים לצרכןוב מכירות הקמעונאיותגידול בבמדינות הנורדיות  נרשם 2312במהלך שנת 
שיעור אבטלה נרשם פינלנד בבשוודיה ו ,כןכמו  .(CTYאשר הינם מדדים בעלי השפעה על פעילות )

אולם במדינות הבלטיות נותר שיעור אבטלה  ,ושיעור האבטלה הממוצע בגוש האירביחס לנמוך 
 . הגבוה

 נתונים מצרפיים אודות תחום הפעילות .1.1.

 :2311-ו 2312בדצמבר  31ליום , CTYשל  המניבים םנכסיהלהלן נתונים אודות 

  יםמניב מבניםשטחי  .1.1.1.

 2311 -ו 2312בשנים בדצמבר  31ליום  CTYשל  המבנים המניביםלהלן נתונים אודות שטחי 
  (:ר"מבאלפי )

 10.02.2100 10.02.2102 המבנים המניביםשטחי  אזור

אחוז מסך  

המבנים שטח 

 המניבים

אחוז מסך  

המבנים שטח 

 המניבים

 99.1% 959 98.2% 982 במאוחד  פינלנד

 298 281 חלק החברה 

 33.9% 334 25.4% 254 במאוחד  שבדיה

 132 134 חלק החברה 

 11.4% 113 13.3% 133  במאוחד 39אחר 

 94 24 חלק החברה 

 011% 335 011% 0,111 במאוחד  כ"סה

 445 483 חלק החברה 
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 מבנים מניביםשווי הוגן פילוח  .1.1.1.

 2311 -ו 2312בשנים  בדצמבר 31ליום  CTYשל  יםמניבה המבניםלהלן נתונים אודות שווי 
  :(באלפי אירו)

 

 אזור

מבנים שווי הוגן 

 מניבים

10.02.2102 10.02.2100 

 
אחוז מסך שווי 

  הנכסים

אחוז מסך שווי 

 הנכסים

 21.1% 1,929,132 21.2% 1,224,399  במאוחד   פינלנד

 229,599 911,933 חלק החברה 

 29.4% 538,598 25.2% 538,193 במאוחד  שבדיה 

 343,853 323,934 חלק החברה 

 13.9% 222,933 11.2% 312,331 במאוחד   אחר 

 122,242 194,144 חלק החברה 

 011% 2,511,630 011% 2,703,533 במאוחד  כ "סה

 0,016,114 0,126,480 חלק החברה 

 

.1.1.1. NOI 

 (:באלפי אירו)  2313 -ו 2311 ,2312ים לשנ CTYשל  NOIלהלן נתונים אודות 

 NOI אזור

2102 2100 2101 

אחוז  

מסך 

NOI 

של 

 הנכסים

 

אחוז מסך 

NOI  של

  הנכסים

 NOIאחוז מסך 

 של הנכסים

 פינלנד

 29.2% 92,512 22.5% 83,252 23.2% 89,189  במאוחד 

חלק 
 החברה

 43,543 38,529 39,353 

 שבדיה

 22.2% 29,533 24.9% 39,358 24.2% 38,235  במאוחד 

חלק 
 החברה

 19,445 19,431  12,423 

 אחר

 8.2% 11,933 12.9% 19,422 19.2% 24,221  במאוחד 

חלק 
 החברה

 11,992 9,529 9,989 

 כ"סה

 011% 027,202 011% 044,471 011% 062,121 במאוחד 

חלק 
 החברה

 74,146 61,324  56,025 
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 ר"דמי שכירות ממוצעים למ .1.1.1.

 2311 -ו 2312לשנים  CTYשל  ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ
 :(באירו)

 :לשנה שנסתיימה ביום 

 2100 2102 אזור

 21.3 21.4 פינלנד

 15.2 18.3 שבדיה 

 23.2 23.9  אחר 

 

  ר בהסכמים שנחתמו בתקופה"דמי שכירות ממוצעים למ .1.1.1.

מהסכמים שנחתמו על  פיםהמשתק ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ
  :(באירו) 2311 -ו 2312שנים ב CTYידי 

 

 :לשנה שנסתיימה ביום 

 10.02.2100 10.02.2102 אזור

 23.2 21.5 פינלנד 

 19.2 18.4 שבדיה 

 19.9 12.9  אחר 

 

 שיעורי תפוסה ממוצעים .1.1.1.

ושיעורי התפוסה הממוצעים , 2312בדצמבר  31ליום  CTYלהלן נתונים אודות שיעורי התפוסה של 
 :2311 -ו 2312לשנים 

לשנת  10.02.2102ליום  אזור

2102
(*)

 
 לשנת

2100
(*)

  

 84.1% 84.2% 89.3% פינלנד

 82.1% 89.9% 84.5% שבדיה

 88.8% 88.5% 88.2% אחר 

(*)
שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון  

 .קלנדרי בשנה הרלבנטית
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 מניביםההמבנים מספר  .1.1.1.

 :2311 -ו 2312בשנים בדצמבר  31ליום  CTYשל  המניביםהמבנים להלן נתונים אודות מספר 

 ליום 

 10.02.2100 10.02.2102 אזור

 23 98 פינלנד

 12 14 שבדיה

 4 9 אחר 

 81 78 כ"סה

 

  שיעורי תשואה ממוצעים .1.1.1.

 -ו 2312בשנים בדצמבר  31ליום  CTYשל  בפועל להלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים
 (:שווי הנכסים בסוף השנה לפי) 2311

 

  ליום 

 10.02.2100 10.02.2102 אזור

 2.3% 2.3% פינלנד

 9.4% 9.2% שבדיה

 9.3% 9.2% אחר 

 

 :)*( הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .1.1.

תקופת הכרה 
 בהכנסה

 

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 

 (ח"שבאלפי )

הכנסות מרכיבים 
( אומדן)משתנים 

 (ח"שבאלפי )

מספר הסכמי 
שכירות 
 מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
באלפי )המסתיימים 

 (ר"מ

שנת 
2313 

 84 1,339 1,434 91,192 1רבעון 

 22 123 423 22,542 2רבעון 

 34 233 515 41,442 3רבעון 

 94 238 1,193 29,422 4רבעון 

 125 933 3,292 211,152 2314שנת 

 133 948 3,145 191,822 2319שנת 

 111 422 2,912 149,429 2312שנת 

 288 429 9,852 349,399 ואילך 2315שנת 

 300 1,846 03,154 0,010,758 כ"סה

באופן שוטף את נתוני ההכנסות הצפויות תחת הנחת מימוש אופציות  תסוקר ההחברה אינ הנהלת)*( 
הנתונים דלעיל הינם בהנחת אי מימוש , אשר על כן. שהוענקו לשוכרים להארכת תקופת השכירות

  .תקופות אופציות שוכרים
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 בהקמה בתחום הפעילותמניבים נתונים מצרפיים אודות נכסים  .1.1.

בהקמה בדוחות מניבים אשר סווגו כנכסים  CTY שלם להלן נתונים מצרפיים אודות נכסי
 : הכספיים של החברה

 לשנה שנסתיימה ביום פרמטרים אזור

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

מספר נכסים בהקמה בתום  פינלנד 
 התקופה

- 1 2 

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

- 5.3 14.2 

שהושקעו בתקופה כ עלויות "סה
 (באלפי אירו( )מאוחד)השוטפת 

- 2,883 13,343 

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות 
באלפי ( )במאוחד)בתום התקופה 

 (אירו

- 18,423 21,422 

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

- 9,833 9,952 

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

באלפי ( )מאוחד()לתום התקופה
 * (אירו

- 9,833 22,533 

שיעור מהשטח הנבנה לגביו 
 נחתמו הסכמי שכירות 

- 51% 23% 

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

)*(
  

- 2,348 5,433 

מספר נכסים בהקמה בתום  שבדיה 
 התקופה

- - 1 

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

- - 13 

כ עלויות שהושקעו בתקופה "סה
 (באלפי אירו( )מאוחד)השוטפת 

- - 22,333 

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות 
באלפי ( )במאוחד)בתום התקופה 

 (אירו

- - 43,333 

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

- - 5,853 

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

באלפי ( )מאוחד()לתום התקופה
 * (אירו

- - 91,133 

שיעור מהשטח הנבנה לגביו 
 נחתמו הסכמי שכירות 

- - 92% 

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

)*(
  

- - 5,333 
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 לשנה שנסתיימה ביום פרמטרים אזור

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

מספר נכסים בהקמה בתום  אחר
 התקופה

- 1 - 

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

- 11.8 - 

כ עלויות שהושקעו בתקופה "סה
 (באלפי אירו( )מאוחד)השוטפת 

- 2,331 - 

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות 
באלפי ( )במאוחד)בתום התקופה 

 (אירו

- 14,253 - 

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

- 4,228 - 

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

באלפי ( )מאוחד()לתום התקופה
 * (אירו

- 5,333 - 

שיעור מהשטח הנבנה לגביו 
 נחתמו הסכמי שכירות 

- 93% - 

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

)*(
  

- 2,312 - 

 )*(
ה ההכנסה השנתי הכולל המייצג הצפוי מפרויקטים אשר הקמתם צפויה להסתיים בשנהנתון מתייחס לאומדן 

  .או יותר מסך שטחיהם 93%ושנחתמו הסכמים להשכרת  העוקבת

 נתונים מצרפיים אודות קרקעות בתחום הפעילות .1.1.

קרקע אחת למעט , קרקעות CTYלא היו בבעלות  ,2311 -ו 2312בשנים בדצמבר  31נכון ליום 
  .זניחבהיקף 

  רכישת ומכירת נכסים .1.11.

 *:2311 -ו 2312בשנת  CTYלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

לשנה שנסתיימה  אזור
 ביום

 10.02.2102 

לשנה שנסתיימה 
 ביום

10.02.2100 

נכסים  פינלנד

 שנמכרו

 9 2 מספר נכסים שנמכרו בתקופה 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 

 (באלפי אירו) (מאוחד)בתקופה 

1,359 9,433 

( מאוחד)שטח נכסים שנמכרו בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

9.3 19.3 

NOI  ( מאוחד)של נכסים שנמכרו

 (באלפי אירו)

- 81.4 

שנרשם בגין מימוש ( הפסד)רווח 

 (באלפי אירו( )מאוחד)הנכסים 

(352) 18 

נכסים 
 שנרכשו

נכסים לא נרכשו  1 מספר נכסים שנרכשו בתקופה
 בתקופה

( מאוחד)עלות נכסים שנרכשו בתקופה  
 (באלפי אירו)

 

23,391 
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לשנה שנסתיימה  אזור
 ביום

 10.02.2102 

לשנה שנסתיימה 
 ביום

10.02.2100 

 NOI  ( מאוחד)של נכסים שנרכשו

 (באלפי אירו)

898  

( מאוחד)שטח נכסים שנרכשו בתקופה  

 (ר"באלפי מ)

14 

נכסים  שוודיה
 שנמכרו 

 2 2 מספר נכסים שנמכרו בתקופה 

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו 

 (באלפי אירו( )מאוחד)בתקופה 

19,929 13,233 

( מאוחד)שטח נכסים שנמכרו בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

12.1 2.8 

NOI  ( מאוחד)של נכסים שנמכרו

 (באלפי אירו)

- 833 

רווח שנרשם בגין מימוש הנכסים 

 (באלפי אירו( )מאוחד)

2,103 531 

נכסים 
 שנרכשו

נרכשו נכסים לא  מספר נכסים שנרכשו בתקופה
 בתקופה

2 

( מאוחד)עלות נכסים שנרכשו בתקופה 
 (באלפי אירו)

29,933 

NOI  ( מאוחד)של נכסים שנרכשו
 (באלפי אירו)

948 

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

18.3 

נכסים  אחר
 שנרכשו

 1 1 מספר נכסים שנרכשו בתקופה

( מאוחד)עלות נכסים שנרכשו בתקופה 
 (באלפי אירו)

24,312 139,333 

NOI  ( מאוחד)של נכסים שנרכשו
 (באלפי אירו)

931 9,942 

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

14.5 42.5 

 .CTYעל ידי  מבנים מניביםלא נמכרו או נרכשו  2313בשנת *
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  מהותיים רשימת מבנים מניבים .1.11.

CTYמהותיים של ה המבנים המניביםלהלן פרטים אודות 
)*()**(: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם הנכס ומאפייניו

  פריט מידע
נתונים נוספים הנדרשים לפי 

 (לפי העניין)ב  8תקנה 

 שנה

ערך בספרים 

בסוף תקופה 

( מאוחד)

 (ח"באלפי ש)

שווי הוגן 

בסוף 

 תקופה

באלפי )

  (אירו

הכנסות מדמי 

שכירות 

בתקופה 

 (מאוחד)

 (באלפי אירו)

NOI 

בפועל 

בתקופה 

( מאוחד)

באלפי )

 (אירו

רווחי 

( הפסדי)

שערוך 

( מאוחד)

באלפי )

 (אירו

שיעור 

 התשואה

שיעור 

התשואה 

 המתואם

שיעור 

התשואה 

 על העלות

יחס שווי 

הנכס 

לחוב 

(LTV) 

שיעור 

התפוסה 

לתום 

 תקופה

דמי 

שכירות 

חודשיים 

ממוצעים 

 ר"למ

זיהוי 

מעריך 

השווי 

שם )

 (ונסיון

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות 

 בבסיס הערכה

שיעור 

 היוון

דמי 

שכירות 

חודשיים 

 ר"למ

 
ISO 
Omena- 
Helsinki 

Finland 

שימוש 
 עיקרי

 
מטבע 

 פעילות

 מסחר
 

 אירו
2102 1,938,182 353,559 23,532 19,381 19,523 4.8% 9.2% 4.8% -- 88.9% 32.3 

Jones 

Lang 

LaSalle 

היוון 

תזרים 

 מזומנים

9.29% 32.4 

עלות 
 מקורית

אלפי )

 (אירו

351,595 2100 1,252,499 338,933 22,539 15,933 14,925 9.2% 9.3% 9.2% -- 88.9% 31.2 

Jones 

Lang 

LaSalle 

היוון 

תזרים 

 מזומנים

9.29% 31.5 

חלק 

 התאגיד
28.3% 

2101 1,925,488  322,433 21,933 12,233 18,838 9.1% 9.4% 9.3% -- 88.3% 33.5 

 Realia 

Manage

ment OY 

היוון 

תזרים 

 מזומנים

שטח  33.9 9.33%

אלפי )

 (ר"מ

23 

Liljuhalm

storget 

Stockhol

m, 

Sweden 

שימוש 

 עיקרי

 

מטבע 

 פעילות

 מסחר

 

SEK 

2102 1,293,239 223,152 14,393 13,311 9,853 4.3% 4.2% 4.1% -- 85.8% 28.9 

Jones 

Lang 

LaSalle 

היוון 

תזרים 

 מזומנים

9% 32.9 
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 שם הנכס ומאפייניו

  פריט מידע
נתונים נוספים הנדרשים לפי 

 (לפי העניין)ב  8תקנה 

 שנה

ערך בספרים 

בסוף תקופה 

( מאוחד)

 (ח"באלפי ש)

שווי הוגן 

בסוף 

 תקופה

באלפי )

  (אירו

הכנסות מדמי 

שכירות 

בתקופה 

 (מאוחד)

 (באלפי אירו)

NOI 

בפועל 

בתקופה 

( מאוחד)

באלפי )

 (אירו

רווחי 

( הפסדי)

שערוך 

( מאוחד)

באלפי )

 (אירו

שיעור 

 התשואה

שיעור 

התשואה 

 המתואם

שיעור 

התשואה 

 על העלות

יחס שווי 

הנכס 

לחוב 

(LTV) 

שיעור 

התפוסה 

לתום 

 תקופה

דמי 

שכירות 

חודשיים 

ממוצעים 

 ר"למ

זיהוי 

מעריך 

השווי 

שם )

 (ונסיון

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות 

 בבסיס הערכה

שיעור 

 היוון

דמי 

שכירות 

חודשיים 

 ר"למ

עלות 

+ קרקע 

עלות 

הקמה 

אלפי )

  (אירו

293,582 

2100 1,182,991 241,933 13,138 9,939 (1,993) 3.2% 3.9% 3.8% -- 89.1% 25.9 

Jones 

Lang 

LaSalle 

היוון 

תזרים 

 מזומנים

9.3% 31.2 

חלק 

 התאגיד
49.9% 

שטח 

אלפי )

 (ר"מ

43.8 
2101 1,139,231 238,233 11,133 2,133 4,838 2.2% 3.5% 2.5% -- 82.3% 24.8 

Realia 

Manage

ment OY 

היוון 

תזרים 

 מזומנים

9.43% 29.3 

Koskike

skus  

שימוש 

 עיקרי

 

מטבע  .1.1.1

 פעילות

 מסחר

 

 אירו .1.1.1

2102  929,934  159,833 13,892  9,953 238 4.8% 9.2% 9.2% -- 133% 33.4 

Jones 

Lang 

LaSalle 

היוון 

תזרים 

 מזומנים

2.3% 32.2 

עלות 
 מקורית

אלפי )

 (אירו

 88,939 2100 294,421 139,233 8,233 5,243 4,583 9.9% 9.5% 13.9% -- 133% 28.8 

Jones 

Lang 

LaSalle 

היוון 

תזרים 

 מזומנים

2.3% 24.9 
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 שם הנכס ומאפייניו

  פריט מידע
נתונים נוספים הנדרשים לפי 

 (לפי העניין)ב  8תקנה 

 שנה

ערך בספרים 

בסוף תקופה 

( מאוחד)

 (ח"באלפי ש)

שווי הוגן 

בסוף 

 תקופה

באלפי )

  (אירו

הכנסות מדמי 

שכירות 

בתקופה 

 (מאוחד)

 (באלפי אירו)

NOI 

בפועל 

בתקופה 

( מאוחד)

באלפי )

 (אירו

רווחי 

( הפסדי)

שערוך 

( מאוחד)

באלפי )

 (אירו

שיעור 

 התשואה

שיעור 

התשואה 

 המתואם

שיעור 

התשואה 

 על העלות

יחס שווי 

הנכס 

לחוב 

(LTV) 

שיעור 

התפוסה 

לתום 

 תקופה

דמי 

שכירות 

חודשיים 

ממוצעים 

 ר"למ

זיהוי 

מעריך 

השווי 

שם )

 (ונסיון

מודל 

ההערכה 

שמעריך 

השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות 

 בבסיס הערכה

שיעור 

 היוון

דמי 

שכירות 

חודשיים 

 ר"למ

חלק  .1.1.1

 התאגיד

1.1.1. 49.9% 

)***( 

1.1.11. 2101 1.1.11. 955,244 1.1.11. 121,939 1.1.11. 8,199 1.1.11.  5,215 1.1.11. 2,918 9.8% 2.3% 13.9% -- 82.9% 31.2 

Realia  

Manage

ment OY 

  

היוון 

תזרים 

 מזומנים

2.1% 28.2 
שטח 

אלפי )

 (ר"מ

34.3 

Myyrma

nni, 

Finland 

שימוש 
 עיקרי

 
מטבע 

 פעילות

 מסחר

 

 אירו

2102 583,922 121,322 12,423 8,325 (1,522) 9.2% 9.2% 5.3% -- 82.4% 22.9 

Jones 

Lang 

LaSalle 

היוון 

תזרים 

 מזומנים

9.59% 25.3 

עלות 
 מקורית

אלפי )

 (אירו

123,919 2100 551,331 192,233 11,289 9,313 923 9.3% 9.9% 2.4% -- 84.5% 29.8 

Jones 

Lang 

LaSalle 

היוון 

תזרים 

 מזומנים

9.59% 22.5 

חלק 

 התאגיד
49.9% 2101  511,198 193,133 11,193 9,121 (9,529) 9.4% 9.3% 2.2% -- 83.9% 22.2 

Realia  

Manage

ment OY 

היוון 

תזרים 

 מזומנים

2.3% 29.9 
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 ()****( למעט מהותיים)יתר הנכסים 

 

 

1.1.11.  

 שנה

ערך בספרים בסוף 

( מאוחד)תקופה 

 (ח"ש וניילמיב)

שווי הוגן בסוף 

 תקופה

  (ח"מיליוני שב)

הכנסות מדמי 

שכירות 

בתקופה 

 (מאוחד)

מיליוני ב)

 (ח"ש

NOI  בפועל בתקופה

מיליוני ב)( מאוחד)

 (ח"ש

שערוך ( הפסדי)רווחי 

במיליוני ( )מאוחד)

 (ח"ש

2102 91,112 91,112 4,943 3,244 1,281 

2100 91,229 91,229 4,432 2,892 1,955 

2101 45,533 45,533 3,993 2,219 939 

 

אך הם נכללים בגדר חמשת הנכסים בעלי הערכים , תקנות פרטי תשקיףתיקון לבאינם מהווים נכסים מהותיים בהתאם למבחנים הכמותיים הקבועים לעיל מובהר כי הנכסים )*( 

  .2312בדצמבר  31 ביותר בדוחות הכספיים של החברה ליוםהגבוהים 

 .לחברה אין נתונים אודות פדיון ממוצע למטר בנכסים האמורים)**( 

 .ומאותו המועד הנכס נמצא בבעלותה המלאהKoskikeskus (41.5% ) -יתרת ההחזקות ב תא CTYרכשה  2312במהלך שנת )***( 

 .זה 9.11. לעיל וסעיף  2.13. הנתונים להלן לא כוללים את כל הנכסים המהותיים של החברה המוצגים בסעיף )****( 
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  הון אנושי .1.11.

עובדים  132) עובדים 128( ולחברות בנות בבעלותה המלאה) CTY-ל ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .1.11.1.
; 32 –בשבדיה  CTYפעילות ; 92 –בפינלנד  CTYפעילות : על פי החלוקה הבאה, (2311בשנת 

 . בהולנד 1 -ו; 12 – (וליטא אסטוניה) במדינות הבלטיות CTYפעילות 

על פיהם מוענק שכר חודשי בסיסי וכן הטבות , ל מועסקים על בסיס חוזים אישיים"העובדים הנ .1.11.1.
זכאים לתגמול ארוך  CTY-נושאי משרה ועובדי מפתח ב, בנוסף. בהתאם לבכירות המשרה, שונות

 .להלן כמפורט, בין היתר, CTYטווח בניירות ערך של 

  CTY-תוכניות תגמול בניירות ערך ב .1.11.1.

 2335תוכנית  .1.11.1.1.

בהתאם . CTYלעובדי מפתח של במניות תוכנית תגמול  CTYאישר דירקטוריון  ,2335בחודש אפריל 
, ידי הדירקטוריון מידי שנה על נקבעתלניצעים אשר זהותם  CTYמניות  מוענקות, זו לתנאי תוכנית

 CTYמניות אלפי  242-כ הוענקו ,2312בדצמבר  31עד ליום . ובהתאם לעמידתם ביעדים שנקבעו
 .התוכנית הסתיימהנכון למועד דוח זה  .לעובדי מפתח כאמור

 2311אופציות תוכנית  .1.11.1.1.

 וחברות בנות שלה CTYתוכנית תגמול לעובדי מפתח של  CTYאישר דירקטוריון , 2311בחודש מאי 
כל אחד מהניצעים , בין היתר ,מחייבת, 2311אופציות תוכנית . אופציותמיליון  5.29בהיקף של עד 

 הלהחזקעד ) אופציותהמימוש מ יווצרו להםכנסות שהמה 29%בגובה  CTYלרכוש מניות האמורים 
עם ההסכם שלו תקופת העסקתו או כל זמן שבמשך כל  ןועליו להחזיק ,(השנתישכרו בשווי במניות 

CTY אופציותמיליון  2.9-כ הוענקו ,2312בדצמבר  31עד ליום  .בתוקף CTY  מכוח התוכנית
 .האמורה

 .לדוחות הכספיים' ו8ביאור ראו  CTY-בדבר תוכניות התגמול בלמידע נוסף 

  אשראי ומימון .1.11.

במהלך תקופת בדרך של הנפקת זכויות  CTYלפרטים בדבר גיוס ההון שביצעה - גיוסי הון מניות .1.11.1.
תקופת לאחר  CTYלפרטים אודות הנפקת זכויות שביצעה  .לדוחות הכספיים 9'ו8 ראה באור ח"הדו
  .לדוחות הכספיים' ג43ח ראה ביאור "הדו

-בסך של כהמירות למניות אגרות חוב  CTY-ל ,2312בדצמבר  31נכון ליום  :להמרהאגרות חוב  .1.11.1.
אגרות החוב האמורות ניתנות . 2313בחודש אוגוסט העומדות לפירעון . נ.ע אירומיליון  38.1

לפרטים נוספים בדבר אגרות החוב ההמירות למניות . CTYמניות מיליון  8.92 -להמרה לסך של כ
CTY,  לרבות בדבר רכישות חוזרות שביצעהCTY  2312במהלך שנת לאגרות החוב ההמירות שלה 

 .  לדוחות הכספיים 'ד21ראה באור  (מהחברהכולל )

 -כעמד על  ,2312בדצמבר  31ליום  CTYשל  ,המובטחות בשעבודים ,סך ההתחייבויות :משכנתאות .1.11.1.
 32.8-כ 2313בדצמבר  31מיליון אירו וליום  39.8-היה כ 2311בדצמבר  31ליום , מיליון אירו 35.1

בהסכם הלוואה המובטח בשעבוד על  CTYהתקשרה  ח"תקופת הדולאחר , כמו כן .מיליון אירו
 .לדוחות הכספיים 43מיליון אירו כמפורט בביאור  229בהיקף של 

מימנה מחדש חלק גדול מהמימון הבנקאי  CTY 2312במהלך שנת  :מימון נוסף ממוסדות פיננסיים .1.11.1.
וחברות בנות  CTY-ל, 2312בדצמבר  31נכון ליום . 2313-2314שלה שעמד לפירעון בשנים 

מיליון  9,453-כ)מיליון אירו  1,111.2-הלוואות לטווח ארוך בסך כולל של כ, בבעלותה המלאה
 393 בסך שלאינם מובטחים שקווי אשראי מתחדשים  4ולחברות הבנות  CTY-ל, בנוסף(. ח"ש

מיליון אירו  123 -סך של כ, 2312בדצמבר  31ליום מתוכם נוצל , (ח"מיליון ש 1,953 -כ)מיליון אירו 
 (. ח"מיליון ש 933 -כ)

 מיליון אירו 133בסך של , תאגיד בנקאי סקנדינבישהונפקו ל ניירות ערך מסחרייםתוכנית  CTY-ל
נכון ליום  .(מיליון אירו 113-כ)כתר שוודי מיליארד  1ותוכנית ניירות ערך מסחריים נוספת בסך של 

יתרות אלו  .מיליון אירו מתוך תוכניות ניירות הערך כאמור 32.4 -כ CTYניצלה  2312בדצמבר  31
  .  הלוואות לזמן קצר כיתרתמוצגות 

אשר אינן , (לא כולל אגרות חוב להמרה)אגרות חוב  CTY -ל 2312בדצמבר  31ליום  :אגרות חוב .1.11.1.
. נ.ע אירומיליון  193 -מתוכן כ)אגרות חוב . נ.ע אירומיליון  198 -בסך של כ, מובטחות בשעבודים
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 9.93% -ל 4.3% אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין(. 2312הונפקו בשנת 
 החוב גיוסי לרבות, CTYבדבר אגרות החוב של  לפרטים. 2315עד  2314ותיפרענה בין השנים 

 . ה לדוחות הכספיים23 -א ו23ים ראו באור, ח"תקופת הדו במהלך שבוצעו

 : יתרות סיכום

 40מובטחותאשר אינן , (כולל חלויות שוטפות) CTYשל לזמן ארוך וואות ההלו האשראילהלן מצבת  .1.11.1.

 31נכון ליום , פעילותהלמימון ממוסדות פיננסיים  התקבלור שא ,מיועדות לשימוש ייחודיושאינן 
 : 2312בדצמבר 

 
תקופת פירעון 

 (שנים)ממוצעת 

שיעור ריבית 
 )*(משוקלל

  (אירו במיליוני)יתרה 

וקווי אשראי מתחדשים הלוואות  959.4 1.52% 3.1
 אירו  – בריבית משתנה

וקווי אשראי מתחדשים הלוואות  135.8 9.45% 9.1
 אירו –קבועה בריבית 

 -אגרות חוב בריבית קבועה  198.2 4.95% 3.8
 אירו

בריבית להמרה אגרות חוב  38.1 4.9% 3.2
 אירו -קבועה 

  SEKהלוואות בריבית משתנה  929.8 2.59% 3.1

 SEK קבועההלוואות בריבית  13.3 3.83% 1.8

 LTL –משתנה הלוואות בריבית  8.3 2.39% 3.5
 (המטבע הלטבי)

 כ"סה 0,433.8 - -

  למעט אגרות החוב להמרה אשר , שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל (*)

 .5.23%הריבית האפקטיבית בגינן הינה 

  . שנים 3.34-הינה כ CTYתקופת הפירעון הממוצעת של יתרת ההתחייבויות של 

 אמות מידה פיננסיות  .1.11.1.

וחברות בנות בבעלותה המלאה  CTYשמקבלות הבלתי מובטחים בחלק מההלוואות וקווי האשראי 
לפרטים בדבר אמות  .קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות, במהלך העסקים הרגיל

 . לדוחות הכספיים 4ד22ראה באור , המידה הפיננסיות

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

והחברות הבנות  CTYת ועומד ,ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו ,2312בדצמבר  31נכון ליום 
 .בכל אמות המידה שנקבעושבבעלותה המלאה 

                                                 

 . מיליון אירו המובטחת בשעבוד 35.1 -למעט הלוואה בסך כולל של כ 40
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 אירופה במרכז ובמזרחפיתוח וניהול של מרכזים מסחריים , רכישה .1.

 כללי .1.1.

, חברה בשליטה משותפת, ATRבמרכז ובמזרח אירופה פועלת הקבוצה בעיקר באמצעות  .1.1.1.
, הנסחרת בבורסה של וינהו, בדוחותיה הכספיים של החברה המטופלת בשיטת השווי המאזני

, המשכירה ,הבעלים נהיה ATR. הולנד, באמסטרדםNYSE Euronext -ובבורסת ה( VSE)אוסטריה 
 – מזרח אירופהבבמרכז ו ,בגדלים שונים קמעונאים של מרכזים מסחרייםהמנהלת והמפתחת 

 ובבעלותה, לטביהו, רומניה ,בהונגריה וכן במידה פחותה ,רוסיהוסלובקיה  ,כיה'צ ,פוליןבעיקר ב
קרקעות  39-ו מרכז מסחרי בפיתוח ר וכן"מיליון מ 1.24 -מניבים בשטח בנוי כולל של כ מבנים 192

 .להשקעה

החל משנת  CPIבוצעו על פי מערך הסכמים להשקעה משותפת יחד עם  ,ATR -השקעות החברה ב .1.1.1.
  .להלן 23.4. ףראו סעי, CPIלפרטים אודות הסכם בעלי המניות בין החברה ובין . 2339

נכון ליום ו, באמצעות רכישות בבורסה ATR -הגדילה החברה את החזקותיה ב 2312במהלך שנת  .1.1.1.
 31ליום  ATR (31.2%מהון המניות המונפק של  34.9%-החברה מחזיקה כ, 2312בדצמבר  31

 . מהון המניות 18.4%-בכ, למיטב ידיעת החברה, מחזיקה CPI(. 2311בדצמבר 

מרבית הסכמי  .קמעונאיות בינלאומיות רשתותעם  הינם ,ATRשל חלק מהותי מהסכמי השכירות  .1.1.1.
שכירות כולל הוראות ההסכמי חלק מ. צמודים למדדי מחירים שונים ATRהשכירות בהם מתקשרת 

  .כתוצאה מעלייה בהכנסותיו של שוכר הנכסלפיהן גובה דמי השכירות מתעדכן כלפי מעלה 

 תמצית תוצאות הפעילות  .1.1.

 2311 ,2312 בדצמבר 31ביום  ושנסתיימ יםלהלן תמצית תוצאות הפעילות של תחום הפעילות לשנ
  (:ובאלפי אירו ח"באלפי ש) 2313-ו

 ATRמתוצאותיה של  11.75%-מוצגים ביחס ל 2102הנתונים התוצאתיים לשנת   
  41(ATRמתוצאותיה של  2101בשנת  11% -ו 2100בשנת  10.6% ) 2102לשנת 

לשנה שנסתיימה ביום  
10.02.2102 

לשנה שנסתיימה ביום 
10.02.2100 

לשנה שנסתיימה ביום 
10.02.2101 

באלפי   
 ח"ש

באלפי  
 אירו

באלפי  
 ח"ש

באלפי  
 אירו

באלפי  
 ח"ש

באלפי  
 אירו

סך הכנסות 
 (מאוחד)הפעילות 

442,989 83,198 324,394 53,124 323,495 24,283 

 (הפסדים) רווחים
משערוכים 

 (מאוחד)
(8,155) (1,254) 112,912 23,933 44,484 8,229 

רווחי הפעילות 
 (מאוחד)

 233,193  45,243 332,929 22,992 192,495 35,244 

NOI   מנכסים זהים
 42(מאוחד)

249,838 93,233  239,985  41,823 - - 

NOI  מנכסים זהים
 (חלק החברה)

249,838 93,233  231,224  43,932 - - 

 NOIכ "סה
 (מאוחד)

333,148 21,158 234,329 45,328 188,822 43,392 
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 .במהלך כל אחת מהשנים להלן ATRאלו מהווים את שיעור ההחזקה הממוצע של החברה בהון המניות של  שיעורים 
בדצמבר  31ן להשקעה משך תקופה של שנתיים המסתיימת ביום "מנכסי נדל  NOIמשמעו סכום" מנכסים זהים NOI", ח זה"בדו 42

 .ואשר לא נערכו בהם שינויים פיזיים מהותיים בתקופות אלו  2312
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  נתונים כלכליים בדבר אזורים גיאוגרפיים .1.1.

 ATRביחס לאיזורים העיקריים בהם מתבצעת פעילותה של  43להלן מאפיינים מאקרו כלכליים .1.1.1.

  (:ב"בדולר ארה)

פרמטרים 
מאקרו 
 כלכליים

 רוסיה כיה'צ פולין

 לשנה שנסתיימה ביום 

 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

תוצר מקומי 
גולמי 

(PPP) 

932 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה

551.3 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה

523.3 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה

292.5 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה

299 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה

222.1 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה

2,911.5  
מיליארדי 

 ב"דולר ארה

2,393.4 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה

2,231.3 
מיליארדי 

 ב"דולר ארה

תוצר לנפש 
(PPP) 

23,852.1 
 ב"דולר ארה

23,193.2 
 ב"דולר ארה

19,891.1 
 ב"דולר ארה

25,124.9   
 ב"דולר ארה

25,323  
 ב"דולר ארה

24,848.8 
 ב"דולר ארה

15,285.9 
 ב"דולר ארה

12,539.9 
 ב"דולר ארה

19,212.3 
 ב"דולר ארה

שיעור 
צמיחה 
בתוצר 

המקומי 
(PPP) 

4.32% 2.94% 4.88% 3.23% 3.93% 3.92% 9.39% 2.92% 9.23% 

שיעור 
צמיחה 
בתוצר 
לנפש 

(PPP) 

3.83% 2.49% 9.39% 3.39% 3.23% 3.14% 9.59% 2.98% 9.25% 

שיעור 
 אינפלציה

3.23% 4.23% 2.99% 3.13% 2.42% 1.42% 2.51% 2.13% 2.99% 

התשואה 
על חוב 

ממשלתי 
לטווח 

ארוך
44

 

3.99% 9.94% 9.89% 2.12% 3.53% 3.98% 2.99% 9.93% 9.59% 

דירוג חוב 
ממשלתי 

לטווח 
ארוך

45
 

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

שער חליפין 
דולר 
ב "ארה

למטבע 
מקומי ליום 

31 
בדצמבר

46
 

לדולר  -זלוטי
 ב"ארה

3.324 

לדולר  -זלוטי
 ב"ארה

 3.2812 

לדולר  -זלוטי
 ב"ארה

 3.33439 

 –קרונה 
ב "לדולר ארה
3.3923 

 –קרונה 
ב "לדולר ארה
3.3933 

 –קרונה 
ב "לדולר ארה
3.39249 

לדולר  –רובל 
 ב"ארה

3.3323 

לדולר  –רובל 
 ב"ארה

3.33133 

 –רובל 
לדולר 

 ב"ארה

3.33259 

 

  

                                                 
 IMF ,World Economic Outlook Database, Octoberהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי , להלן אחרת יצויין אםאלא אם  43

2012 . 
44

ביחס ; 2312 בדצמבר 31שנים נכון ליום  13-בהתייחס לאגרות חוב ל, ECB-על פי פרסומי ה, כיה'ולצ לפוליןביחס  
 2312דצמבר שנים נכון לחודש  13-בהתייחס לאגרות חוב ל Trading Economics-לרוסיה על פי ה

(www.tradingeconomics.com.) 
45
  .y'sMood (www.moodys.com   /www.standardandpoors.com) או   S&Pלדירוג בהתאם 
46

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

http://www.moodys.com/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.oanda.com/
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  מאפיינים מאקרו כלכליים נוספים .1.1.1.

אף על פי . לרבות במרכז ובמזרח אירופה, מאתגרת ברחבי אירופהכלכלית היתה שנה  2312שנת 
מדינות מרכז ומזרח אירופה המשיכו לעלות בביצועיהן , ועל אף ההבדלים בין המדינות השונות, כן

המונעת בעיקר על ידי ביקושים מקומיים , במונחים של עמידות כלכלית, על מדינות מערב אירופה
, הוקשחותנאי האשראי ברחבי מרכז ומזרח אירופה  2312שנת  על אף שבמהלך, כמו כן. חזקים

הלחץ החיצוני , אף על פי כן .הנזילות לא נפגעה לחלוטין והיציבות הפיננסית הלאומית לא התערערה
באירופה משפיעים על ביצועיהן של מדינות הכלכלי ובפרט השפל  ,של הכלכלה הבינלאומית החלשה

לאור חוסר , כמו כן. של אימוץ תוכניות כלכליות מחמירות לרבות בדרך, מרכז ומזרח אירופה
ן הקמעונאי "פעילות ההשקעה בשווקי הנדל, ודות למשבר בגוש האירוההוודאות הכלכלית שנוצרה 

 . נותרה בקיפאון 2312בשנת  במדינות מרכז ומזרח אירופה

 מצרפיים אודות תחום הפעילות םנתוני .1.1.

  :2311-ו 2312בדצמבר  31ליום  ATRשל המניבים  המבניםלהלן נתונים אודות 

הנתונים הכלולים בסעיף זה להלן . בדוחותיה בשיטת השווי המאזני ATRהחברה מציגה את  ,כאמור
 - 2312לשנת ) ATR -המחושבים לפי שיעור אחזקת החברה ב, במאוחד ATRכוללים את נתוני 

ים בהתאם לשיעור המחושב, ATRנתוני חלק החברה בוכן את  (31.2% -2311ולשנת  34.9%
המניבים  מספר הנכסיםלבכל הנוגע , עם זאת .של החברה בנכס( בשרשור)ההחזקה האפקטיבי 

 או 34.9%של  בשיעורולא )בנכסים  ATRיובאו הנתונים על בסיס הבעלות של  ונתוני השטח בגינם
    (.בהתאמה, הםמ 31.2%

  המבנים המניביםשטחי  .1.1.1.

 2311 -ו 2312 בשנים, בדצמבר 31ליום  ATRשל  המבנים המניביםלהלן נתונים אודות שטחי 
 :(בהנחת איחוד מלא) (ר"באלפי מ)

 10.02.2100 10.02.2102 המבנים המניביםכ שטחי "סה אזור

אחוז מסך שטח  
המבנים 
 המניבים

אחוז מסך שטח  
 המבנים המניבים

 ATR 383 31.3% 354 31.1%השטח הכולל בבעלות  פולין

 119 139 חלק החברה 

 ATR 354 33.1% 352 33.8%השטח הכולל בבעלות   כיה'צ

 119 128 חלק החברה 

 ATR 235 18.3% 215 19%השטח הכולל בבעלות   רוסיה

 23 92 חלק החברה 

 ATR 243 18.2% 243 23%השטח הכולל בבעלות   47אחר

 52 94 חלק החברה 

 ATR 0,244 011% 0,211 011%השטח הכולל בבעלות   כ"סה

 175 411 חלק החברה 
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 .וטורקיה לטביה, רומניה , בהונגריה ,סלובקיהב ATRכוללת את נכסי , "אחר"ההתייחסות להלן בסעיף זה ל 
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 מבנים מניביםשווי הוגן פילוח  .1.1.1.

באלפי ) 2311 -ו 2312בשנים בדצמבר  31ליום  ATRשל  המבנים המניביםלהלן נתונים אודות שווי 
 :(אירו

ן "שווי הוגן נדל אזור

 מניב

10.02.2102 10.02.2100 

אחוז מסך שווי  

המבנים 

 המניבים

המבנים אחוז מסך שווי  

 המניבים

 45.9% 311,518 45.1% 399,519 מאוחד  פולין 

 311,518 399,519 חלק החברה 

 23.8% 135,921 23.4% 193,843 מאוחד   כיה'צ

 135,921 193,843 חלק החברה 

 12.4% 135,415 19.3% 132,194 מאוחד   רוסיה

 85,513 132,194 חלק החברה 

 19.2% 88,951 14.9% 139,293 מאוחד אחר 

 88,951 139,293 חלק החברה 

 011% 656,568 011% 754,465 מאוחד  כ "סה

 646,864 754,465 חלק החברה 

 

.1.1.1. NOI 

 :(באלפי אירו) 2313 -ו 2311 ,2312 יםלשנ ATRשל  NOIלהלן נתונים אודות 

 NOI 2102 2100 2101 אזור

אחוז מסך  

NOI  של

 הנכסים

אחוז מסך  

NOI  של

 הנכסים

של  NOIאחוז מסך  

 הנכסים

  24,931 מאוחד פולין 

43.2% 

18,144 

43.2% 

 
19,925 

39.2% 
חלק 

 החברה
24,931 19,431 14,232 

  11,919 מאוחד  כיה'צ

18.3% 

5,983 

12.9% 

 2,439 

חלק  19.8%
 החברה

11,919 5,983 2,439 

  12,384 מאוחד  רוסיה

22.3% 

 

11,499 

24.4% 

 8,149 

חלק  22.5%
 החברה

12,384 13,529 9,389 

  9,432 מאוחד  אחר 

13.9% 

9,945 

19.2% 

 8,232 

חלק  22.9%
 החברה

9,432 9,945 8,222 

  60,073 מאוחד  כ "סה

011% 

47,163 

011% 

41,156 

011% 
חלק 

 החברה
60,073 45,536 18,265 
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 ר"שכירות ממוצעים למדמי  .1.1.1.

 31לשנים שנסתיימו ביום  ATRשל  ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ
 :(באירו) 2311 -ו 2312בדצמבר 

 

 :לשנה שנסתיימה ביום 

 10.02.2100 10.02.2102 אזור

 21.5 22.3 פולין 

 9.8 11.2  כיה'צ 

 29.9 25.2  רוסיה

 19.3 13.9 אחר 

 

  ר בהסכמים שנחתמו בתקופה"דמי שכירות ממוצעים למ .1.1.1.

המשתקפים מהסכמים שנחתמו על  ר"להלן נתונים אודות דמי השכירות החודשיים הממוצעים למ
 (:באירו) 2311 -ו 2312בשנים  ATRידי 

 

 :לשנה שנסתיימה ביום 

 10.02.2100 10.02.2102 אזור

 19.5 15.9 פולין 

 4.2 13.3  כיה'צ 

 21.8 18.8  רוסיה

 2.3 13.3 אחר

 

 שיעורי תפוסה ממוצעים .1.1.1.

ושיעורי התפוסה הממוצעים  2312 בדצמבר 31ליום  ATRלהלן נתונים אודות שיעור התפוסה של 
 :2311 -ו 2312 כל אחת מהשניםב

לשנת  10.02.2102ליום  אזור

2102
(*)

 

2100לשנת 
(*)

 

 

 85.5% 85.3% 85.3% פולין 

 89.5% 82.2% 82.4% כיה 'צ

 82.2% 89.9% 88.3%  רוסיה

 82% 85.3% 85.9% אחר 

שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון )*( 

 .קלנדרי בשנה הרלבנטית
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 מניביםהמבנים המספר  .1.1.1.

 2311 -ו 2312בשנים בדצמבר  31ליום  ATRהמניבים של המבנים להלן נתונים אודות מספר 
  :(בהנחת איחוד מלא)

 :ליום אזור

10.02.2102 10.02.2100 

 23 21 פולין 

 89 89 כיה'צ

 5 5  רוסיה

 33 33 אחר 

 055 056 כ"סה

 שיעורי תשואה ממוצעים .1.1.1.

 -ו 2312בשנים בדצמבר  31ליום  ATRשל בפועל  להלן נתונים אודות שיעורי התשואה הממוצעים
 (:השנהלפי שווי הנכסים בסוף ) 2311

 2100בדצמבר  10ליום  2102בדצמבר  10ליום  

 5.11% 5.32% פולין 

 5.91% 5.98% כיה'צ

 11.33% 12.24%  רוסיה

 5.51% 5.89% אחר 

 

 :48)*(הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .1.1.

תקופת הכרה 
 בהכנסה

הכנסות מרכיבים 
באלפי )קבועים 
 (ח"ש

הכנסות 
מרכיבים 
משתנים 

 (ח"שבאלפי )

מספר הסכמי 
שכירות 
 מסתיימים

שטח נשוא 
ההסכמים 

באלפי )המסתיימים 
 (ר"מ

שנת 
2313 

 33 219 8,433 238,339 1רבעון 

 19 192 8,192 239,943 2רבעון 

 29 152 8,129 233,443 3רבעון 

 25 124 8,112 231,839 4רבעון 

 98 425 39,532 523,928 2314שנת 

 118 939 33,532 533,123 2319שנת 

 58 342 32,983 222,822 2312שנת 

 912 1,229 98,339 1,122,292 ואילך 2315שנת 

 0,216 1,285 038,212 4,001,211 כ"סה

באופן שוטף את נתוני ההכנסות הצפויות תחת הנחת מימוש אופציות  תסוקר ההחברה אינ הנהלת)*( 
הנתונים דלעיל הינם בהנחת אי מימוש תקופות , אשר על כן. שהוענקו לשוכרים להארכת תקופת השכירות

  .אופציות שוכרים
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  .ולא חלק החברה בהכנסות הצפויות האמורות ATRביחס להכנסותיה הצפויות של הכלולים בסעיף זה הינם  הנתונים 
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 49:בהקמה בתחום הפעילות מניבים נתונים מצרפיים אודות נכסים .1.1.

 

 ביוםלשנה שנסתיימה  פרמטרים אזור

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

מספר נכסים בהקמה בתום התקופה פולין
)*(

 1 3 3 

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

59 95 92 

כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה
 (אירובאלפי ( )מאוחד)

2,949 3,933 13,933 

הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום 
 (אירובאלפי ( )במאוחד)התקופה 

 41,293 59,193 94,248 

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

95,235 9,589 12,935 

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

 (אירואלפי ( )מאוחד()התקופה
)**(

 
95,235 81,333 99,352 

שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי 
 שכירות 

92.8% 23% - 

הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו  
בתקופה העוקבת ושנחתמו בהם חוזים 
לגבי חמישים אחוז או יותר מהשטח 

 (באלפי אירו( )מאוחד( )אומדן)
)**(

 

8,321 482 - 

)*(
 .עם נכס מניב אחראוחד ן מניב והנכס השני "של נכס אחד שסווג כנדל והושלמה הקמת 2312במהלך שנת  

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

 . או יותר מסך שטחיהם 93%העוקבת ושנחתמו הסכמים להשכרת 

 

 בתחום הפעילותלהשקעה נתונים מצרפיים אודות קרקעות  .1.1.

 : 231150 -ו 2312בדצמבר  31 לימים ATRשל  להשקעה להלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות

 10.02.2100יום ל 10.02.2102יום ל פרמטרים אזור

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים  פולין
 (באלפי אירו( )מאוחד)בתום התקופה 

 131,459 24,359 

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

415 359 

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

93 299 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים  כיה'צ
 (באלפי אירו( )מאוחד)בתום התקופה 

4,951 1,512 

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

24 5 

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

- - 
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 10.02.2100יום ל 10.02.2102יום ל פרמטרים אזור

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים  רוסיה
 (באלפי אירו( )מאוחד)בתום התקופה 

149,233 159,582 

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

1,483 1,913 

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

- - 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים  אחר
 (באלפי אירו( )מאוחד)בתום התקופה 

249,453 224,999 

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

892 882 

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

382 492 

 

 רכישת ומכירת נכסים .1.1.

לא  2313ובשנת  2312בשנת ) 2311 בשנת ATRנתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי  להלן
 ATR:)52נמכרו או נרכשו נכסים מניבים על ידי 

 לשנה שנסתיימה ביום אזור

10.02.2100 

נכסים  פולין
 שנרכשו

 2 מספר נכסים שנרכשו בתקופה

( מאוחד)שנרכשו בתקופה עלות נכסים 
 (באלפי אירו)

233,395 

NOI  ( מאוחד)של נכסים שנרכשו
 (באלפי אירו)

9,382 

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

58,133 

נכסים  כיה'צ
 שנרכשו

 1 מספר נכסים שנרכשו בתקופה

( מאוחד)עלות נכסים שנרכשו בתקופה 
 (באלפי אירו)

199,883 

NOI  ( מאוחד)של נכסים שנרכשו
 (באלפי אירו)

2,839 

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

39,933 

נכסים  אחר
 שנמכרו

 1 מספר נכסים שנמכרו בתקופה

תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה 
 (באלפי אירו( )מאוחד)

82,833 

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

49,833 

NOI  ( מאוחד)של נכסים שנמכרו
 (באלפי אירו)

4,523 

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

19,233 
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  הון אנושי .1.1.

עובדים  328) עובדים 391( ולחברות בנות בבעלותה המלאה) ATR-ל ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .1.1.1.
; 29 –מחלקת פיתוח ; 193 –מחלקת תפעול ; 9 – הנהלה: על פי החלוקה הבאה ,(2311בשנת 

  .25 –אחר ; 18 –מחלקה משפטית ; 8 –מחלקת מערכות מידע ; 93 –ומנהלה מחלקת כספים 

הטבות שונות , וזכאים על פיהם לשכר בסיס, חוזים אישייםמועסקים על בסיס  ,ל"העובדים הנ .1.1.1.
לתגמול ארוך  ,בנוסף ,זכאים ATRנושאי המשרה של . ומענקים שנתיים בהתאם לבכירות המשרה

  .כמפורט להלן ATRטווח בניירות ערך של 

   ATR-תוכניות תגמול בניירות ערך ב .1.1.1.

.1.1.1.1. ESOP Plan 

נכון , (2313כפי שהורחבה בשנת ) 2338משנת ( ESOP)ומנהלים על פי תוכנית אופציות לעובדים 
 ATRמיליון כתבי אופציה לרכישת מניות  9.9עד  מסגרת של ATR -ל ,2312בדצמבר  31ליום 

כאשר , שנים 9בתקופת מימוש מקסימלית של , לרוב, ATRהמיועדים להקצאה לעובדי מפתח של 
-קיימים כ ,2312בדצמבר  31נכון ליום . שנים 3מימוש כתבי האופציה כפוף לתקופות הבשלה של 

והם ניתנים למימוש במחיר ממוצע של , וטרם מומשולעובדי מפתח מיליון כתבי אופציה שהוקצו  9.1
 .אירו למניה 2.89

.1.1.1.1. Restricted Share Plan 

מאפשרת ה, Restricted Share Planתוכנית מסוג  ATRאימץ דירקטוריון  2311בחודש מאי 
עד  גמול הדירקטורים לו הם זכאיםחלף  ATRלקבל מניות רגילות של לבחור  ATR-בלדירקטורים 

 .המניות תהזכות לסרב להענק ATR-לבנסיבות מסוימות  כאשר, לשווי הגמול השנתי לו הם זכאים
ליום  .ימי המסחר האחרונים 33-שווי המניה בקצו על פי מחיר למניה המחושב על בסיס יוהמניות 

  .מניות מכוח התוכנית המתוארת לעיל אלף 42 -כהונפקו  2312בדצמבר  31

 53אשראי ומימון .1.11.

 31נכון ליום , שהתקבלו למימון פעילותה ATRלהלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך של  .1.11.1.
 :2312בדצמבר 

תקופת פירעון 
 (שנים)ממוצעת 

שיעור ריבית 
משוקלל

(*)
 

  (אירובאלפי )יתרה 

3.44 3.84% 59,531 
בריבית קבועה מובטחות ממוסדות פיננסיים הלוואות 
בשעבוד 

(**)
 

מובטחות בשעבוד הלוואות בריבית משתנה 224,352  4.31% 4.32
(***)

  

אגרות חוב בריבית משתנה מובטחות בשעבוד 141,893 3.82% 3.44
(***)

 

אגרות חוב בריבית קבועה מובטחות בשעבוד  91,859 4.55% 2.14
)***(

 

 כ"סה 517,160 - -

 .שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל (*) 
 .ATRשניטלו למימון נכסי המקרקעין של , הלוואות המיועדות לשימוש ייחודי( **)
 .ATRהלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי ( ***)
 

 מידה פיננסיות    אמות .1.11.1.

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

בכל אמות המידה  ATRעומדת , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2312בדצמבר  31נכון ליום 
 .שנקבעו
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 מיסוי .1.11.1.

 :ATRלהלן תיאור המיסוי ביחס לאזורי פעילותה העיקריים של 

שיעור המס האזורי נע בין ו, 2%הפדראלי ברוסיה עומד על  החברותשיעור מס  - ברוסיה סויימ
דיבידנד מחברה תושבת רוסיה לתושב זר חייב בניכוי מס במקור בשיעור של  .19%-13.9%

ובמקרים מסוימים מופחת , 13%-ת שיעור זה למופח, בהתאם לאמנה שבין רוסיה לקפריסין.19%
 . 9%-שיעור הניכוי ל

 מחברה דיבידנד על במקור מס ניכוי שיעור. 18% הינו בפולין החברות מס שיעור - בפולין סויימ
 3%) 13%-ל מופחת זה שיעור, לקפריסין פולין בין לאמנה בהתאם, 18% הינו זרה לחברה פולנית

 (.חלה האירופית שהדירקטיבה במידה יחול

שיעור ניכוי המס במקור בחלוקת דיבידנד . 18%כיה הינו 'מס החברות בצ שיעור  - כיה'בצ מסוי
כיה לקפריסין והדירקטיבה 'בהתאם לאמנה בין צ, 19%-כיה לחברה זרה הינו כ'מחברה תושבת צ

 . מסויימיםבכפוף לתנאים  3%-האירופאית שיעור זה מופחת ל

 

 המגוריםייזום וביצוע של פרויקטים בתחום  .11.

 בייזום( "קבוצת דורי" :לןלה)והחברות המאוחדות על ידה הקבוצה פועלת באמצעות חברת דורי  .11.1.
החזקה  לקבוצת דורי, כמו כן(. בעיקר בפולין) בישראל ובמזרח אירופה, ן"וביצוע בתחום הנדל

 ולהפעלתה ההפועלת להקמת, "(דוראד)"מ "ממניות חברת דוראד אנרגיה בע 11.29%-בכבעקיפין 
 . שתוסק בגז טבעי, באזור אשקלוןלייצור חשמל תחנת כוח פרטית של 

אשר הינה חברה בת בבעלותה המלאה , חברת דורי מוחזקת באמצעות אכד ,ח זה"נכון למועד דו .11.1.
ש עד לחוד (.מהון מניותיה ומזכויות ההצבעה בה 59% -אשר החברה מחזיקה ב)גזית פיתוח  של

מנגנון המכירה  הפעלתבעקבות ו ,מהון המניות של אכד 93% -החזיקה החברה ב 2311אפריל 
באכד ( 93%)רכשה החברה את יתרת ההחזקות , עם שותפיה דאז באכד (BMBY)והרכישה 

. והחל ממועד זה אכד מאוחדת באיחוד מלא בדוחותיה הכספיים של החברה, ח"מיליון ש 92תמורת 
 -בתמורה לכ, השלימה החברה מכירת מלוא הון המניות של אכד לגזית פיתוח ,2311ביוני  2ביום 
ח בגין המחאת הלוואות שהועמדו על ידי "מיליון ש 23 -אשר כללה סך של כ, ח"מיליון ש 233

 חברתמהון המניות וזכויות ההצבעה של  53.8%-בכאכד נכון למועד הדוח מחזיקה  .החברה לאכד
  .דורי

 ,"(דורי בניה)"מ "דורי בניה בע.אמבוצעת באמצעות ניהול וביצוע של פרויקטים קבלניים  פעילות .11.1.
סמוך  ואשר, אביב-למסחר בבורסה בתללראשונה נרשמו  מניותיה ,2313בחודש פברואר אשר 

עד . והינה בעלת שליטה בה המהון המניות של 51.22% -דורי בכחברת מחזיקה , ח"למועד הדו
צד להסכם להסדרת תיחום פעילות הייזום והבנייה  ודורי ודורי בניה היחברת  2313לחודש פברואר 

הצדדים  .דורי שירותי ניהול לדורי בניהחברת צד להסכם שירותים על פיו מעניקה  וכן היו ביניהן 
 .ההסכמים האמורים פועלים לחידוש

בדיקות ראשוניות הודיעה גזית פיתוח לקבוצת דורי כי היא מקיימת , 2311בחודש אוקטובר  .11.1.
לרבות בדרך של , היא בחינת ייעול פעולתן של גזית פיתוח ושל קבוצת דורי, בין היתר, שתכליתן

בהודעה הובהר כי היתכנות ביצוע . או הכנסת שותפים נוספים/איחוד פעילויות ו, שינויים מבניים
וכן כי טרם , ימואשר בשלב זה לא התקי, פעולות כאמור תלויה בהתקיימותם של מרכיבים שונים

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

  מאפייני השוק והסביבה המאקרו כלכלית .11.1.

בהן מתבצעת עיקר פעילותה של , לפרטים אודות פרמטרים מאקרו כלכליים ביחס לישראל ולפולין 
 .לעיל 8.3.2. להלן וסעיף  11.1.3. ראו סעיף , קבוצת דורי
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 תחומי פעילותה של קבוצת דורי .11.1.

 :להלן תיאור תחומי פעילותה של קבוצת דורי

 פעילות כקבלן מבצע  .11.1.1.

וכן על ידי חברת דורי  בעיקר באמצעות דורי בניה ,קבוצת דורי פועלת ,במסגרת תחום פעילותה זה .11.1.1.1.
של פרויקטים קבלניים מורכבים בתחומים שונים  כחברה קבלנית העוסקת בניהול ובביצוע, עצמה

מבני תעשייה וכן בביצוע עבודות , מרכזים מסחריים, משרדים, מבני ציבור, מלונאות, כגון מגורים
 . גמר במבנים ותפעול מערכות שונות התומכות בפעילות הבניה

תאגידים , חברות עסקיות, קבוצות רכישה ,גופים עסקיים, ן"העיקריים הינם חברות נדל לקוחותיה .11.1.1.1.
בחלקם הארי של . לקוחות פרטיים וכן גופים הנדרשים לביצוע עבודות גמר או שיפוצים, ממשלתיים

תמורה כוללת עד  –קרי )הפרויקטים נקבעת התמורה על פי מדידת כמויות או בשיטת פאושל 
 .+Costובמקרים מעטים נקבעת התמורה בדרך של , (קט שהוגדרלהשלמת הפרויי

דורי בניה מתמחה . הקונבנציונאלית בשיטה והן המתועשת בשיטה הן מבוצעים הבנייה שירותי .11.1.1.1.
בבניית פרויקטים מורכבים וכן בהקמת מגדלים למגורים או למשרדים תוך שימוש בתבניות 

 ואת השלד עבודות את ומבצעת, משנה כקבלן והן ראשי כקבלן הן פועלת, דורי בניה.מתקדמות
מתקשרת עם ספקים וקבלני משנה לביצוע ו ,הבניה בעבודות הארי חלק שהינן הגמר עבודות

 בהיקפים פעילות תחומי של רחב במגוון גמר עבודות בביצוע התמחות בניה לדורי. עבודות שונות
 . גבוהה מורכבות וברמת שונים

 מיליארדי 2.3-הינו כ ,2312בדצמבר  31ליום  זה בתחום פעילותצבר ההזמנות של קבוצת דורי  .11.1.1.1.
 .ח"ש מיליארדי 2.2 –ח הינו כ"למועד פרסום הדו וסמוך, ח"ש

לדורי בניה יתרון תחרותי בביצוע פרויקטים  אולם, תחום פעילות זה מתאפיין בריבוי מתחרים .11.1.1.1.
דורי בנייה הינה בעלת נתח , בניה להערכת דורי .הענקת שירותים בחבילה כוללתמורכבים וכן ב

 .משמעותי בשוק בנייני רבי הקומות ובפרט מגדלי היוקרה

וממוצע , ח"ש מיליון 434-הסתכם בכ ,2312היקף אשראי הספקים הממוצע בתחום הפעילות בשנת  .11.1.1.1.
היקף אשראי הלקוחות הממוצע בתחום פעילות זה בשנת . ימים 111ימי אשראי הספקים היה 

 .ימים 125היה  2312ח וממוצע ימי אשראי בשנת "שמיליון  944-הסתכם בכ, 2312

 פעילות יזמית  .11.1.1.

הקמה ומכירה של פרויקטים בתחום , פיתוח, בייזום במסגרת תחום פעילותה זה עוסקת קבוצת דורי .11.1.1.1.
 .בעיקר בפולין, פרויקטים למגורים בארצות מרכז ומזרח אירופה וביצועוכן בייזום , בישראלן "הנדל

 תדירו ומכירת, תכנון ופיתוח של קרקעות, עוסקת הקבוצה באיתור, היזמית הפעילותבתחום , בנוסף
 . ל"בישראל ובחו ומבנים מסחריים

 -בכבאמצעות החזקותיה  ן בפולין"קבוצת דורי פעילות ייזום בתחום הנדלל, 2333החל משנת  .11.1.1.1.
לקבוצת דורי שליטה ) .Ronson Europe N.V -ב מן ההון המונפק ומזכויות ההצבעה 32.11%

אשר מניותיה רשומות למסחר  בהולנד המאוגדתחברה , (משותפת ברונסון אירופה עם צד שלישי
 "(. רונסון אירופה( )"WSE)פולין , בבורסה לניירות ערך בוורשה

 בשיתוף עםת ומוחזקהבבעלותה , בבולגריה מתבצעת באמצעות חברות זרות פעילות קבוצת דורי .11.1.1.1.
  .דורי קיים הסכם בעלי מניותחברת ינו ובין אשר ב, צד שלישי

 . כחלק מפרויקטים יזמיים, קבוצת דורי רוכשת מעת לעת זכויות במקרקעין .11.1.1.1.

בהתאם לייעוד הנכס  ,לקוחות עסקיים שוניםולקוחות קבוצת דורי הינם רוכשי דירות מקרב הציבור  .11.1.1.1.
לרבות , מנהלת קשר עם לקוחותיה במהלך כל הפרויקט ועד למסירת הנכס ,קבוצת דורי. הנבנה

 .בדק ואחריות במקרים בהם היא משמשת גם כקבלן מבצע
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  :231254בדצמבר  31בהקמה של קבוצת דורי ליום למגורים להלן פרטים אודות פרויקטים  .11.1.1.1.

מספר  מדינה
 יחידות 

 

שטח לבנייה 
 (ר"במ)

מספר יחידות 
 10ליום מכורות 

 2102בדצמבר 

 10הכנסות שהוכרו עד ליום 
באלפי ) 2102בדצמבר 

 (ח"ש

ליום  במלאיעלות 
 2102בדצמבר  10
 (ח"באלפי ש)

 934,253 125,232 298  281,231 1,219 ישראל

 934,325 232,255 532 433,899  2,959 פולין

 2,493 35,184 95 22,532  199 בולגריה

 29,598 - - 14,993 199 סלובקיה

פרויקטים  39-כבהקמה ובמכירה של , עוסקת קבוצת דורי בתכנון ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.1.1.
יחידות בפולין בבעלות חברה אשר חברת דורי  2,959מתוכן ) יחידות דיור 5,933-כהכוללים 

יחידות דיור בשלבי  1,933 -מתוכם כ, ר מסחרי"אלפי מ 39 -וכ (מהון מניותיה 32% -מחזיקה ב
-וסמוך למועד הדוח מסתכם בכ 2312בדצמבר  31צבר ההזמנות ליום (. דורי חברתחלק )ביצוע 

 . בהתאמה, ח"ש מיליון 234-ח וכ"מיליון ש 993

קבוצת דורי משווקת את דירות המגורים ואת המבנים המסחריים המוקמים על ידה בישראל  .11.1.1.1.
 . ובאמצעות משרדי תיווך מקומיים וחברת שיווק ומכירות חיצונית, באמצעות מערך השיווק שלה

האשראי אשר ניתן  .היה בהיקף לא מהותי 2312אשראי הספקים הממוצע בתחום הפעילות בשנת  .11.1.1.1.
כאשר לרוב עם חתימת הסכם הרכישה מתקבלת , מוסדר בהסכמים השוניםלרוכשים השונים 

-תמורת הדירות משולמת לדורי קבוצה בתשלומים על. מערך ההסכם 19% - 5%-כתמורה בשיעור של 

הקבוצה אינה נוהגת לתת . כמקובל בענף, כשהם צמודים למדד תשומות בניה למגורים, פי תנאי הסכם המכר
והחזקה בנכס נמסרת לרוכש רק , מעבר ללוח התשלומים הקבוע בהסכם המכר ,אשראי לרוכשי היחידות

 .לאחר קבלת התמורה במלואה

ן ציבוריות "בהם חברות נדל, מתאפיין אף הוא בריבוי מתחרים (לרבות באירופה) תחום פעילות זה .11.1.1.11.
עיקר התחרות הינה בין פרויקטים בעלי סמיכות  .ובשנים האחרונות גם קבוצות רכישה, ופרטיות

בתחום ייזום  בפולין רונסון הינה אחת מעשרת החברות המובילות, רונסוןלהערכת  .גיאוגרפית
 .  ן למגורים"הנדל

 הקמת תחנת כוח פרטית לייצור חשמל - דוראד אנרגיה .11.1.1.

 23%אשר קבוצת דורי מחזיקה ב ) מ"דורי תשתיות אנרגיה בע. באמצעות א  שותפה דוריקבוצת  .11.1.1.1.
תחנת כוח פרטית לייצור חשמל בהספק והפעלת הקמת לבפרויקט  "(דורי אנרגיה"; מהון מניותיה

באמצעות  ,שתוסק בגז טבעי כדלק עיקרי וסולר לגיבוי, מגאווט באזור אשקלון 523-993-של כ
  .דוראד

 ,ידי חברה פרטית בבעלות צד שלישי מוחזקות על( בעקיפין)( 43%)יתרת מניותיה של דורי אנרגיה 
המחזיקה באופציה להגדיל את היקף החזקותיה , "(אלומיי אנרגיה)"מ "אלומיי אנרגיה נקייה בע

הינן צד להסכם בעלי , אנרגיה ואלומיי דורי חברת ,כמו כן. מהון מניותיה 93%בדורי אנרגיה לעד 
   .כבעלי המניות בדורי אנרגיה ןהמסדיר את יחסיהמניות 

 .מהון המניות של דוראד 19.29% -ח מחזיקה דורי אנרגיה ב"נכון למועד הדו

אשר תוסק באמצעות גז  בעלת רישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל באשקלון הינה דוראד .11.1.1.1.
, חודשים 94לתקופה של  2313ניתן בחודש פברואר  ,הרישיון המותנה. ודלק חלופי לגיבוי טבעי

במידה ודוראד תעמוד בכל  .ראד באבני היסוד ובהוראות הרישיון המותנהבכפוף לעמידתה של דו
חתימה על כל הסכמי , היינו)סגירה פיננסית : ואשר עיקרםהתנאים המפורטים ברישיון המותנה 

העמדת המימון להמימון הנדרשים לשם מימון הקמת תחנת הכוח וקיום התנאים המוקדמים 
, רך והוראות המתייחסות ללוחות הזמנים להקמת תחנת הכחוכן אבני ד, העמדת ערבויות; (מכוחם

מתחייב בעל הרישיון להיות בעל , במסגרת הרישיון .יוענק לה רישיון ייצור קבוע - מימונה ותפעולה

                                                 
54

.  32% -ובפולין כ 93%מנכסי החברות שחלקה של דורי בבולגריה הינו  133%ביחס לפולין ובולגריה מייצגים הנתונים  
 .(133%) מתייחסים לחלקה של חברת דורי הנתונים ביחס לישראל ולסלובקיה
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דורי התחייבה כלפי רשות החשמל  חברת. משווי המתקן 23%-הון עצמי בשיעור שלא יפחת מ
 .ח"ש מיליון 119 -כתב התחייבות מתאים בסך של כ מההון האמור וחתמה על 19.59% -להעמיד כ

בעקבות הזמנת הציוד העיקרי שישמש את תחנת  ,אישרה רשות החשמל 2312בדצמבר  חודשב
 .של דוראד רישיונה תנאי לפי שהופקדה הערבות מסכום 33% להפחית ,הכוח

הסיום המשוער מועד . נמצאת בשלבים מתקדמים בהקמת תחנת הכוחח זה דוראד "נכון למועד דו
 .2313להקמת התחנה הינו סוף שנת 

נושאים  המסדיר) ובכללם הסכם בעלי מניות, התקשרה דוראד במערכת הסכמים, לצורך פעילותה .11.1.1.1.
השקעותיהם , לרבות בקשר עם החזקותיהם של בעלי המניות של דוראד במניות דוראד, שונים

חלף הסכם )שותפות הגז תמר גז טבעי עם הסכם לרכישת  ,(וניהול דוראד ופעילותה ןמימו ,בדוראד
לאור הודעתה לדוראד על , East Mediterranean Gas Company (EMG)חברת שבוטל עם 

הסכמים להקמת תחנת , להולכת גז טבעיהסכם ו (ביטול הסכמיה מול חברות מצריות לאספקת גז
נובמבר  בחודש, ו כןכמ. ועוד אנרגיה עם חברת חשמל לישראלוהסכם למתן שירותי תשתית , הכוח

ועם עם תאגידים בנקאיים ( 2311אשר תוקנו בחודש ינואר ) בהסכמי מימוןהתקשרה דוראד  ,2313
בשיעור של  להקמת תחנת הכוח של דוראדואמצעים פיננסיים העמדת אשראי  לצורךגופים מוסדיים 

בהתאם  ,ידי בעלי המניות של דוראד-היתרה תמומן עלכאשר , מסך עלות הפרויקט 93%עד 
שיעורין בהתאם לאבני הדרך וכפוף להתקיימות ל יועמד, המימון האמור. דוראדהיחסי בהון לחלקם 

עלות ה, בהתאם להסכמות עם הגופים המממנים. תנאים מתלים המפורטים בהסכמי המימון
במסגרת הסכמי המימון כל הון המניות המונפק . ח"מיליארד ש 4.9-הינה כ של הפרוייקטהמוערכת 

 ,התחייבה ביחד ולחוד עם דורי אנרגיה קבוצת דורי. דוראד שועבד לטובת הגופים המממנים של
סך ההשקעה של דורי אנרגיה , ח"עד למועד הדו. להעמיד את חלקה של דורי אנרגיה בהון העצמי

 מיליון 112-כ דורי חברתמזה חלקה של )ח במזומן ובערבות בנקאית "ש מיליוני 195-הינו כ בדוראד
 .(ח"ש

ידי הגופים המממנים לדוראד הינו בסך -סך המימון אשר הועמד על, 2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.1.1.
  .ח"ש מיליון 2,185 של

מספר גופים ממשלתיים למכירת חשמל עם מותנים דוראד חתמה על הסכמים , נכון למועד הדוח .11.1.1.1.
בתעריף מופחת  (מגהוואט 233 -כ) מההספק המשוער של תחנת הכוח 59% -לאספקת כ ,ופרטיים

 .שנים 23 –שנים  2לתקופות של  ,לעומת התעריף לצרכני חשמל במשק

ולמיטב ידיעתה , נכון למועד הדוח חברת חשמל לישראל הינה יצרן החשמל העיקרי במדינת ישראל .11.1.1.1.
היקף יצרני החשמל הפרטיים האחרים שכבר החלו לייצר חשמל בהתאם לרגולציה , של קבוצת דורי
 .אינו מהותי, אישור תעריף ספציפי פי-הקיימת או על

דורי הינן צד להסכם ייזום בקשר עם הקמת תחנת הכוח  חברתדוראד ו, 2313החל מחודש נובמבר  .11.1.1.1.
דורי ודורי בניה בהסכם לביצוע  חברתהתקשרו  2311בחודש יוני , כמו כן. ולשירותי ניהול בגינו

חברת י בניה כקבלן משנה של על פיו משמשת דור, עבודות הנדסה אזרחית להקמת תחמת הכוח
 .דורי

השקעתה עשוייה להיות השפעה מהותית על תוצאות ולהמשך דורי בדוראד חברת להשקעת  .11.1.1.1.
, בכפוף לעמידת דוראד בתנאי הרישיון המותנה וביעדיה, הפעילות של קבוצת דורי ומצבה הכספי

 .התפעול והמכירות, לרבות בהיבט עלויות ההקמה של תחנת הכוח

   הון אנושי .11.1.

מעסיקה  ,מעבר לעובדיה הקבועים. עובדים 923העסיקה קבוצת דורי  ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.1.
מספר מועט של עובדים על בסיס ארעי בהתאם לצרכיה , באמצעות חברות כוח אדם, קבוצת דורי

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

על עובדי הבניין של דורי . מים על מסמך המסדיר את תנאי העסקתםומרבית עובדי קבוצת דורי חת
המסדיר , עבודות ציבוריות ושיפוצים, ה"צמ, התשתיות, בניה חל הסכם קיבוצי כללי בענף הבנייה

 . תם של העובדים בענפים האמוריםומעדכן את תנאי העסק

לרבות בהתאם לעמידה , מעת לעת, נוהגות לתמרץ ולתגמל את עובדיהן, ודורי בניה דוריחברת  .11.1.1.
זכאים למענקים בהתאם לתנאי  ובדורי בניה דוריחברת בעלי תפקידים שונים ב. ביעדי הצלחה
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הצמודות , הלוואות, עת לעתמ, דורי ודורי בניה מעמידה לעובדיהחברת , מו כןכ .העסקתם האישיים
 -כ) ח"ש מיליוןכהסתכמו ב, 2312בדצמבר  31אשר נכון ליום , למדד ונושאות ריבית שנתית קבועה

לדורי בניה תוכנית אופציות לעובדיה ולעובדי החברות הבנות . (ח"ח סמוך לפרסום הדו"מיליון ש 1.2
 .כתבי אופציות מיליון 1.399-כ הוקצו המכוח, והקשורות שלה

 2313פברואר  בחודש הסתיים 2311-א"התשע, (12' תיקון מס)להוראות חוק החברות  בהתאם .11.1.1.
כמו . תנאיו ולעדכון לחידושולמתן שירותים בין דורי בניה לבין דורי קבוצה והצדדים פועלים  ההסכם

התקשרה חברת דורי עם גזית פיתוח ועם מנהלה הכללי ובעל המניות  2312בחודש ספטמבר , כן
ל חברת דורי לתקופה של שלוש "בהסכם למתן שירותיו של מר אשכנזי כמנכ, רונן אשכנזי מר, בה

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

 אשראי ומימון .11.1.

 כללי

 מגופים מוסדיים ,קבוצת דורי מממנת את פעילותה השוטפת בעיקר באמצעות הלוואות מבנקים .11.1.1.
אשר , אשראי ספקים וכן מתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת ומהון עצמי, ומבעלי השליטה שלה

, בנוסף. מסך נכסיה 21%-ח ואשר מממן כ"מיליון ש 353 -מסתכם בכ ,2312בדצמבר  31נכון ליום 
ניתן  ,האשראי הבנקאי והמוסדי .קבוצת דורי מממנת את פעילותה באמצעות הנפקת ניירות ערך

בפרויקטים בהם משמשת קבוצת דורי כיזם . רותיהם או ללא שיעבודיעבוד נכסים קבועים ופכנגד ש
דורי  חברתבמסגרתם מקבלת , עם בנקים בהסכמי ליווי בנקאי, בדרך כלל, מתקשרת קבוצת דורי

את כל האמורים מחייבים את קבוצת דורי לשעבד לבנקים  הסכמי הליווי. מסגרות של אשראי מגשר
לשעבד לטובת , להמציא לבנקים את החוזים עם קבלני המשנה והספקים, ין הפרויקטזכויותיה בג

את חשבונות הבנקים המתייחסים לפרויקט ולקבל את אישור הבנקים למשיכות מחשבונות  הבנקים
כקבלן מבצע משמשים התקבולים מן המזמין  ת דוריבפרויקטים בהם משמשת קבוצ, לעיתים .אלו

 . הלוואות בנקאיות להון חוזר ת דוריולעיתים מקבלת קבוצ, כמקור המימון היחידי

מסגרות אשראי , מעת לעת, מעמידה לרשות דורי בניה וחברות בנות וקשורות שלה, חברת דורי
אשר למועד הדוח יתרת מסגרת הערבויות , או ערבויות בהתאם להסכם מסגרות בין החברות/כספי ו

מסגרות אלו הסתיימו . אין מסגרות כספיות מנוצלותח וכן "מיליון ש 119 -המנוצלת מסתכמת בכ
מגבלות האשראי המוטלות על קבוצת דורי .והצדדים פועלים לחידושן 2313בחודש פברואר 

מתייחסות לפרויקטים מסויימים והינן מגבלות שהקבוצה נוטלת מכוח הסכמי הליווי הבנקאי לאותם 
 .הפרויקטים כמקובל

  מניות הון גיוסי .11.1.1.

 . לדוחות הכספיים 'יג8ראה באור , גיוסי ההון שביצעה דורי במהלך תקופת הדוחבדבר  לפרטים

  מסגרות אשראי

כולל אשראי כספי )סך מסגרות האשראי , הדוח למועדוסמוך , 2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.1.
 219 בסך כספיות מסגרותמזה ) ח"שמיליוני  1,899–של קבוצת דורי בישראל עמד על כ( וערבויות

 223מזה מסגרות כספיות בסך ) ח"ש מיליוני 1,893-ו (ח"ש מיליון 1,525ח וערבויות בסך "ש מיליון
בדצמבר  31סך האשראי המנוצל ליום . בהתאמה, (ח"ש מיליון 1,595ח וערבויות בסך "ש מיליון
 (.  ח בגין ערבויות"מיליון ש 842-וח אשראי כספי "מיליון ש 41מתוכם )ח "מיליון ש 895הינו , 2312

, בגין אגרות החוב. צרכיה המשתניםלמבנקים מותאמים  דורי חברת שנוטלת םהיקפי האשראי .11.1.1.
 מידה באמות לעמוד דורי קבוצת התחייבה, דורי לקבוצתאשראי ושירותים בנקאיים נוספים הניתנים 

לפרטים . ות הקבוצהוכן התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף על נכסים של חלק מחבר פיננסיות
, 2312בדצמבר  31ליום  נכון. לדוחות הכספיים 5ד22ראה באור , בדבר אמות המידה הפיננסיות

דורי מבצעת מעת לעת עסקאות , כמו כן. האמורות הפיננסיות המידה באמות עומדת דורי קבוצת
 -ב ששוויים הכלכלי הינו כ"דולר ארה מיליון 13.3בהיקף של  חשבונאיגידור כלכלי וגידור שווי הוגן 

 .ח"ש מיליון 3.5
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 סיכום יתרות

אלפי  42,241עמדה על סך  אשראי לזמן קצר בריבית משתנהיתרת ה  2312בדצמבר  31ליום  .11.1.1.
אשראי לזמן יתרת ה  2312בדצמבר  31ליום  .9.9% - 3.89% והוא נשא ריבית בשיעור של, ח"ש

 - 9.29%והוא נשא ריבית בשיעור של , ח"אלפי ש 5,399ארוך בריבית משתנה עמדה על סך 
9.59%. 

מיליון  499.4-דורי עומדת על סך של כחברת יתרת אגרות חוב של , 2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.1.
ותיפרענה בין השנים  9.8% - 2.9%אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי הנע בין  .ח"ש

בהתאם לדוח דירוג מיום  מ"על ידי מידרוג בע (אופק יציב) 3A בדירוגמדורגות והן , 2318עד  2313
ח "שמיליון  23.9ח בהיקף של "ח הנפיקה חברת דורי אג"לאחר תקופת הדו. 2312בנובמבר  4
  . .נ.ע

 גורמי סיכון עיקריים .11.1.

תשומות  לגביהינם בעיקר שינויים כלליים במשק  ,גורמי הסיכון העשויים להשפיע על קבוצת דורי
או החמרה במצב /שינויים ו; היצע וזמינות הקרקעות והביקוש לדירות ומחיריהן, הבניה למגורים

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

וכן בעניינים הקשורים  קרקעות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל והיקף ההטבות לרוכשי הדירות
 תשומות הבניהמחירי עליה במדד ; ן"בנייה והליכי רישוי ותכנון של נדל, מיסוי, לזמינות עובדים זרים

; ות מימוןגידול בהוצא; וזמינותם עליה במחירי חומרי הגלם; עליה בתשומות שכר העבודה; למגורים
בשל שינויים בדרישות  קשיי מימון; ועלייה משמעותית במדד המחירים לצרכן תנודות בשיעורי ריבית

נזקי רעידת אדמה ; המצב הביטחוני בישראל;  שוק ההוןבהתאגידים הבנקאיים והגברת אי הוודאות 
ילותה של סיכוני שוק בינלאומיים עקב פע; םאשר קבוצת דורי מחויבת בהשתתפות עצמית בגינ

ן "התאמה חלקית של מחירי הנדל, ובעיקר שינויים בשערי החליפין, קבוצת דורי במזרח אירופה
תלות של סיווגה ; הפעילותלמחירי התשומות וכן סיכונים הנובעים ממצב פוליטי וכלכלי במדינות 

השקעה ; (אשר דורי בניה פועלת להסרתה)הקבלני של דורי בניה בסיווג הקבלני של קבוצת דורי 
, להחזר ההשקעהבפרויקט הקמת תחנת הכוח באמצעות דוראד הכרוכה באי וודאות ובסיכון באשר 

 . לקבוצה לרווחי הפרויקט ולתשואה

 

 כדי מגזרלשל החברה אשר בנפרד אינן עולות  נוספותפעילויות  .11.

   גזית פיתוח .11.1.

 כללי .11.1.1.

אשר החברה , פיתוחבאמצעות חברת הבת גזית  ,ן המניב"הנדלבתחום החברה פועלת בישראל  .11.1.1.1.
מבנים  13בבעלותה של גזית פיתוח  ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .מהון מניותיה 59%-מחזיקה ב

 מניבמבנה לגזית פיתוח  ,כןכמו  .בישראל להשקעהקרקעות מספר ו מבנה מניב בהקמה ,מניבים
גזית פיתוח : "שייקראו להלן) 55בבולגריה ובמקדוניהלהשקעה  קרקעות מספרובבולגריה 

 ("(. בולגריה)

 53.8% -כהמחזיקה ב, מחזיקה גזית פיתוח במלוא הון המניות של אכד, 2311יוני החל מחודש  .11.1.1.1.
לפרטים אודות פעילותה של קבוצת דורי ראו סעיף )מהון המניות ומזכויות ההצבעה של חברת דורי 

לרבות באמצעות )אודות פעילותה של אכד ולפרטים לפרטים בדבר רכישת מניות אכד (. ח"לדו 13. 
מנכס מניב  22% -אכד מחזיקה ב, כמו כן (.לעיל 13. דורי ראו סעיף חברת החזקתה במניות 

הייתה  2312 פברוארעד לחודש וכן , (זה להלן 11.1. בסעיף  כלולים אודותיואשר פרטים )בישראל 
 .ילצד שליש אשר נמכרה על ידה  ,ניגריהלאכד פעילות קבלנית ב

חברת אכד באמצעות זה אינם כוללים את פעילותה של  11.1. מובהר כי הנתונים המובאים בסעיף 

 .בנפרד ח"לדו 10. כאמור בסעיף  יםהמובאדורי 

                                                 
55

נכסים  2למעט )ת בנות בבעלותה המלאה של גזית פיתוח בבולגריה ובמקדוניה מוחזקים באמצעות חברו נכסיה  
 (.והיתרה בידי צדדים שלישיים, 93%והאחר בשיעור של  59%המוחזקים על ידי גזית פיתוח האחד בשיעור של 
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  .להלן ח זה"לדו 23.9. סעיף  ום בעלי המניות בקשר עם גזית פיתוח ראכלפרטים אודות הס .11.1.1.

 נתונים כלכליים בדבר איזורים גיאוגרפיים .11.1.1.

 : בה מתבצעת עיקר פעילותה של גזית פיתוח ביחס לישראל 56כלכלייםלהלן מאפיינים מאקרו 

 ישראל פרמטרים מאקרו כלכליים

10.02.2102 10.02.2100 

מיליארדי דולר  245.8 (PPP)תוצר מקומי גולמי 
 ב"ארה

מיליארדי דולר  235
 ב"ארה

 ב"דולר ארה 31,425 ב"דולר ארה 32,212 (PPP)תוצר לנפש 

 4.22% 2.93% (PPP)בתוצר המקומי שיעור צמיחה 

 2.35% 4.93% (PPP)שיעור צמיחה בתוצר לנפש 

 2.12% 2.33% שיעור אינפלציה

התשואה על חוב ממשלתי לטווח ארוך
57
 2.83% 3.33% 

דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך
58
 A+/A1 A+/A1 

 31ב ליום "שער חליפין מטבע מקומי ביחס לדולר ארה
 59בדצמבר

ב "דולר ארה –ח "ש
3.2299 

ב "דולר ארה –ח "ש
3.2222 

 

  אודות נכסי גזית פיתוח עיקריים נתונים מצרפיים .11.1.1.

 31וליום  2312בדצמבר  31של גזית פיתוח ליום  המבנים המניביםאודות עיקריים להלן נתונים 
  :2311בדצמבר 

 :ליום 

10.02.2102 10.02.2100 

 129 133 (ר"באלפי מ)( במאוחד)ן מניב "כ שטחי נדל"סה

 82 133 (ר"באלפי מ( )חלק החברה)ן מניב "כ שטחי נדל"סה

 2,338,918 2,334,589  (ח"באלפי ש( )במאוחד)ן מניב "שווי הוגן נדל

 1,532,138 1,591,382  (ח"באלפי ש( )חלק החברה)ן מניב "שווי הוגן נדל

NOI  באלפי , לשנה( )במאוחד)של נכסי תחום הפעילות
(ח"ש

)*(
 

 191,392 148,253 

NOI  באלפי , לשנה( )חלק החברה)של נכסי תחום הפעילות
(ח"ש

 )*(
  

 113,935 112,293 

 84.9 85.1 (ח"בש)ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ

שיעור תפוסה ממוצע בפועל
*(*)

 :2312לשנת  
89.2% 

 :2311לשנת 
89.2% 

בדצמבר  31ליום 
2312 :89.2% 

בדצמבר  31ליום 
2311 :88% 

 11 11 מניביםמבנים מספר 

 2.9% 5.3% שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה בפועל

 95,393 -ו( במאוחד)ח "אלפי ש 112,351של נכסי תחום הפעילות הסתכמו לסך של  NOI -ה, 2313לשנת  )*( 

 (. חלק החברה)ח "אלפי ש

כל רבעון קלנדרי בשנה  כממוצע של שיעורי התפוסה בתוםשיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב ( **)

 .הרלבנטית
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 2312לדצמבר  31-ו 2311לדצמבר  31שנים נכון לימים  33-על פי נתוני בנק ישראל בהתייחס לאגרות חוב ל  

(www.bankisrael.gov.il .) 
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 .s y'Mood (www.moodys.com /www.standardandpoors.com)או    S&Pלדירוג בהתאם  
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 .על פי נתוני בנק ישראל  
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  הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .11.1.1.

תקופת הכרה 
 בהכנסה

הכנסות מרכיבים 
 (ח"שבאלפי )קבועים 

מספר הסכמי 
 שכירות מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
 (ר"באלפי מ)המסתיימים 

 4 59 192,329 2313שנת 

 2 39 191,255 2314שנת 

 3 92 193,529 2319שנת 

 4 99 144,215 2312 שנת

 119 422 1,491,223 ואילך 2315שנת 

 010 685 2,181,251 כ"סה

 

 בהקמה של גזית פיתוחמניבים נתונים מצרפיים אודות נכסים  .11.1.1.

 אשר סווגו כנכסים בישראל ן להשקעה של גזית פיתוח"להלן נתונים מצרפיים אודות נכסי נדל
 : בהקמה בדוחות הכספיים של החברה מניבים

 לשנה שנסתיימה ביום 

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

 2 1 1 מספר נכסים בהקמה בתום התקופה

 23 9 4 (ר"באלפי מ)בתום התקופה ( מתוכנן)כ שטחים בהקמה "סה

באלפי ( )מאוחד)כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת "סה
 (ח"ש

- 9,289 112,194 

( במאוחד)הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה 
 (ח"באלפי ש)

28,333 28,333 149,923 

באלפי ( )מאוחד( )אומדן)תקציב הקמה בתקופה העוקבת 
 (ח"ש

9,333 9,333 41,333 

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

- - 23,333 

 93% 3% 3% שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו הסכמי שכירות 

 06,111 - - )*((ח"באלפי ש( )מאוחד( )אומדן)הכנסה שנתית צפויה 

 .להסתיים המייצג הצפוי מפרויקטים אשר הקמתם צפויה להנתון מתייחס לאומדן ההכנסה השנתי הכול)*( 

 .  או יותר מסך שטחיהם 93%ושנחתמו הסכמים להשכרת בשנה העוקבת בשנת 

 

 של גזית פיתוחלהשקעה נתונים מצרפיים אודות קרקעות  .11.1.1.

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

 לשנה שנסתיימה ביום 

10.02.2102 10.02.2100 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום 
 (ח"באלפי ש( )מאוחד)התקופה 

 122,583 –ישראל 
 –לגריה ומקדוניה וב

249,153 

 129,935 -ישראל
 -בולגריה ומקדוניה

245,328 

 34ישראל  (ר"באלפי מ)כ שטח הקרקעות בתום התקופה "סה
 –בולגריה ומקדוניה 

229 

 34 -ישראל
 -בולגריה ומקדוניה

229 

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

 41 –ישראל 

 -בולגריה ומקדוניה 
182 

 41 -ישראל

 -בולגריה ומקדוניה
182 
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 רכישת ומכירת נכסים .11.1.1.

-ו 2311, 2312להלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי גזית פיתוח בכל אחת מהשנים 
2313:  

 

 לשנה שנסתיימה ביום 

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

נכסים 
שנמכרו

)*( 

 

מספר נכסים שנמכרו 
 בתקופה

- 9 4
)*(

 

תמורה ממימוש נכסים 
שנמכרו בתקופה 

 (ח"באלפי ש( )מאוחד)

- 292,532 233,423 

שטח נכסים שנמכרו 
( מאוחד)בתקופה 

 (ר"באלפי מ)

 דונם קרקע 23 -ר ו"אלפי מ 33 12 -

NOI  של נכסים
( מאוחד)שנמכרו 

 (ח"באלפי ש)

- 19,228 42,399
)**(

 

הפסד שנרשם בגין 
מימוש הנכסים 

באלפי ( )מאוחד)
 (ח"ש

- - (016) 

מהזכויות  93% -כו מניבים נכסיםבשלושה מהזכויות  48%כולל מכירת  2313 לשנתביחס לנתונים )*( 

  .בקרקע

 .מלאשיעור תפוסה  בהנחת בגינו חושב NOI -ואשר ה 2338כולל נכס אשר החל להניב בשנת  )**(

 

  הון אנושי .11.1.1.

עובדים במשרה  53( ולחברות בנות בבעלותה המלאה)גזית פיתוח ל ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.1.1.
 . 42 –ניהול נכסים ותפעול ; 29 –מטה  :על פי החלוקה הבאה, (2311עובדים בשנת  22)מלאה 

תנאים סוציאליים , לשכר בסיס, על פי רוב, וזכאים על בסיס חוזים אישיים ל מועסקים"העובדים הנ .11.1.1.1.
 . הכפופים לשיקול דעת ההנהלה, מקובלים ומענקים

    אשראי ומימון .11.1.11.

 מימון המועמד לה על ידי החברהאמצעות גזית פיתוח מממנת את השקעותיה בנכסים בעיקר ב
"( הסכם המייסדים)" לרבות בהתאם להתחייבויותיה של החברה על פי ההסכם לייסוד גזית פיתוח)

   .גם ממוסדות פיננסיים, ובמידה פחותה, (להלן 23.9. האמור בסעיף 

בדרך של הלוואת בעלים בהיקף של  גזית פיתוחב להשקעתה של החברהבנוסף  :הלוואות בעלים .11.1.11.1.
תידרש למימון שגזית פיתוח נקבע כי ככל  המייסדיםסכם הבמסגרת , ב"מיליון דולר ארה 99

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

ותנאיה הקונקרטיים נקבעו מחדש בהסכם להלן  23.9. לראשונה בהסכם המייסדים האמור בסעיף 
הסתכמה יתרת , 2312בדצמבר  31נכון ליום . 2335בדצמבר  31בין החברה לבין גזית פיתוח מיום 

-בכ, (לעילהן הלוואות בעלים והן הלוואות חלף מימון בנקאי כאמור )הלוואות החברה לגזית פיתוח 
נכון ליום  ח"מיליארד ש 2-וכ 2311בדצמבר  31נכון ליום  ח"מיליארד ש 1.8-כ)ח "מיליארד ש 1.8
ח בגין אשראי "מיליון ש 948-כוללת סך של כ ,יתרת ההלוואות כאמור לעיל(. 2313בדצמבר  31

על פי הסכם להקצאת אגרת חוב בו התקשרו , אשר העמידה החברה לחברות בקבוצת גזית פיתוח
העמידה , על פי ההסכם. 2338גזית פיתוח וחברות מקבוצת גזית פיתוח בחודש אוגוסט , החברה

הנפקת החברה לחברות בקבוצת גזית פיתוח אשראי בגובה כל הסכומים אותם גייסה במסגרת 
אשר הובטחו בבטוחות , "(אגרות החוב)" 2338לציבור בחודש פברואר ( 'סדרה י)אגרות חוב 

, על פי תנאי ההסכם. שהועמדו לטובת מחזיקי אגרות החוב על ידי חברות מקבוצת גזית פיתוח
תעמיד החברה לחברות מקבוצת גזית פיתוח אשראי נוסף בגובה כל הסכומים אותם תגייס 

והכל בתנאי אשראי שיהיו תנאים , אם וככל שתיעשה, חבה שתיעשה לאגרות החובבמסגרת כל הר
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, כפי שאלו יהיו, לתנאי האשראי שיועמד לחברה בהתאם לתנאי אגרות החוב( back to back)זהים 
 . למעט ביחס לשיעור הריבית

במסגרת  ,ח"מיליוני ש 139העמידה החברה לגזית פיתוח הלוואה בסך  2311בחודש יוני , כמו כן
כאשר לגזית ) 2313ההלוואה הועמדה עד לחודש יוני . מכירת מניות אכד מהחברה לידי גזית פיתוח

והיא נושאת ריבית בשיעור עלות , (בתנאים הקבועים בהסכם, פיתוח אפשרות לפירעון מוקדם
 .ההלוואה מובטחת בשעבוד על מניות אכד שנמכרו לגזית פיתוח. 1%בתוספת  החברההמימון של 

 .ח"מיליון ש 24 -יתרת ההלוואה הינה כ 2312בדצמבר  31נכון ליום 

כולל ההתחייבות בגין לא )המובטחות בשעבודים  גזית פיתוחסך ההתחייבויות של  :משכנתאות .11.1.11.1.
 בדצמבר 31ליום ) ח"מיליון ש 353-עמד על כ ,2312בדצמבר  31 ליום( 'אגרות החוב סדרה י

שיעור הריבית ) 3.4%אשר שיעור הריבית המשוקלל שלהן הינו , (ח"מיליון ש 394-היה כ 2311
ותקופת פירעונן הממוצעת הינה ( האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל

 .שנים 2.8

ממוסד בנקאי בהיקף כולל של בשעבוד מובטח לא לגזית פיתוח קו אשראי מתחדש  :אשראי מסגרת .11.1.11.1.
-כניצלה גזית פיתוח  ,2312בדצמבר  31נכון ליום  ,מתוכו, 2313מסתיים בשנת ה ח"מיליון ש 23
  .ח"מיליון ש 99

 : סיכום יתרות .11.1.11.1.
( 'ח י"ולא כולל התחייבויות בגין אג כולל חלויות שוטפות)לזמן ארוך ההלוואות האשראי ולהלן מצבת 

, פעילותהלמימון ממוסדות פיננסיים  התקבלור שא ,המיועדות כולן לשימוש ייחודי, גזית פיתוחשל 
  :2312בדצמבר  31נכון ליום 

תקופת פירעון 
 (שנים)ממוצעת 

שיעור ריבית 
)משוקלל

*
) 

באלפי )יתרה 
 (ח"ש

 

 הלוואה בריבית קבועה לא מובטחת בשעבוד נכסים 39,393 4.93% 2.95

 הלוואות בריבית קבועה מובטחות בשעבוד נכסים 335,329 3.22% 2.42

 כ"סה 172,715  - -

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

 

 אמות מידה פיננסיות  .11.1.11.1.

קיימות התחייבויות לעמידה , בחלק מההלוואות שמקבלת גזית פיתוח במהלך העסקים הרגיל
לדוחות  2ד22באור ראה , לפרטים בדבר אמות המידה הפיננסיות. באמות מידה פיננסיות ואחרות

  .הכספיים

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

 . ההלוואה

עומדת גזית פיתוח בכל אמות המידה , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2312בדצמבר  31נכון ליום 
  .שנקבעו
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 גרמניהגזית  .11.1.

 כללי .11.1.1.

, ח זה"המכונות בדו, באמצעות מערך חברות בנות 2332החל משנת פועלת החברה  בגרמניה
מניבים נים מב 5לגזית גרמניה  2312בדצמבר  31נכון ליום . "גרמניהגזית "בשם , לצורכי נוחות

 .(אחראחד מרכזים מסחריים ונכס  2) בגרמניה

 בדבר אזורים גיאוגרפיים כלכליים נתונים .11.1.1.

בדולר ) גרמניהבה מתבצעת פעילותה של גזית , ביחס לגרמניה 60להלן מאפיינים מאקרו כלכליים 
  (:ב"ארה

                                                 
60

 IMF , World Economic Outlookהנתונים בטבלה להלן הינם על פי פרסומי , להלן אחרת יצויין אםאלא אם  
Database, October 2012    . 

61
 .2312 בדצמבר 31שנים נכון דצמבר ליום  13-ובהתייחס לאגרות חוב ל, ECB(www.ecb.int ) -על פי פרסומי ה 
62
 y'sMood (www.moodys.com   /www.standardandpoors.com.)או   S&Pלדירוג  בהתאם 
63
 AOand (www.oanda.com .)פי נתוני  על 

 –פרמטרים מאקרו כלכליים 
 גרמניה

 לשנה שנסתיימה ביום 

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

  3,184.2 (PPP)מקומי גולמי תוצר 
מיליארדי דולר 

 ב"ארה

מיליארדי  3,113.8
 ב"דולר ארה

 ב"מיליארדי דולר ארה 2,844.4

דולר  38,399.9 (PPP)תוצר לנפש 
 ב"ארה

דולר   39,355.2
 ב"ארה

 ב"דולר ארה 32,391.3

שיעור צמיחה בתוצר המקומי 
(PPP) 

2.99% 9.28% 4.59% 

 2.99% 9.25% 4.82% (PPP)שיעור צמיחה בתוצר לנפש 

 1.19% 2.25% 2.19% שיעור אינפלציה

התשואה על חוב ממשלתי לטווח 
ארוך

61
 

1.33% 1.83% 2.81% 

דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך
62
 AAA/Aaa AAA/Aaa AAA/Aaa 

ב "שער חליפין אירו לדולר ארה
בדצמבר 31ליום 

63
 

1.32149 1.28499 1.3293 

http://www.ecb.int/
http://www.moodys.com/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.oanda.com/
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 גרמניהאודות נכסי גזית עיקריים מצרפיים נתונים  .11.1.1.

של  בדצמבר 31ליום  גרמניהן להשקעה של גזית "אודות נכסי הנדלעיקריים להלן נתונים 
  :(*)2311-ו 2312 כל אחת מהשנים

 :ליום 

 10.02.2102 10.02.2100 

ן מניב "כ שטחי נדל"סה
 ( ר"באלפי מ)

131 131 

באלפי ) ן מניב"שווי הוגן נדל
 (אירו

198,422 182,829 

NOI של נכסי תחום הפעילות 
 ()**( באלפי אירו, לשנה)

11,211 11,932 

דמי שכירות חודשיים 
 (באירו)ר "ממוצעים למ

12.2 11.5 

שיעור תפוסה ממוצע 
בפועל

)***(
 

 82.9%: 2312לשנת 
 

  :2311לשנת 

83.3% 

 :2312בדצמבר  31ליום 
82.9% 

 :2311בדצמבר  31ליום 
83.3% 

 5 5 מספר מבנים מניבים

שיעורי תשואה ממוצעים לפי 
 שווי בסוף שנה בפועל

9.82% 2.33% 

נתוני גזית גרמניה במאוחד והן נתונים , מהון המניות של גזית גרמניה 133% -מאחר והחברה מחזיקה ב( *)

 .ביחס לחלק החברה בגזית גרמניה הינם זהים

 . אלפי אירו 11,383עמד על , 2313בשנת   של נכסי תחום הפעילות NOI -סך ה (**)

שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון קלנדרי )***( 

  .בשנה הרלבנטית

 

 הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .11.1.1.

תקופת הכרה 
 בהכנסה

הכנסות 
מרכיבים 
קבועים 

 (ח"שבאלפי )

מספר הסכמי שכירות 
 מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
 (ר"באלפי מ)המסתיימים 

 14 154 22,923  2313שנת 

 5 21 92,842 2314שנת 

 9 22 91,152 2319שנת 

 12 32 42,559 2312שנת 

 2315שנת 
 ואילך

229,482 83 99 

 31 141 447,105 כ"סה

 

 גרמניהשל גזית להשקעה  קרקעותנתונים מצרפיים אודות  .11.1.1.

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

 לשנה שנסתיימה ביום 

10.02.2102 10.02.2100 

הסכום בו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום התקופה 
 (באלפי אירו( )מאוחד)

- 3,212 

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

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

- - 
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 רכישת ומכירת נכסים .11.1.1.

מיליון  3.4 -בתמורה לכ 11.3 ח מכרה גזית גרמניה את המקרקעין המפורטים בסעיף"בשנת הדו
 . אירו

 הון אנושי   .11.1.1.

על פי החלוקה  ,(2311עובדים בשנת  19) עובדים 8 לגזית גרמניה ,2312בדצמבר  31נכון ליום 
  .3 -ניהול נכסים ורכש; 2 –כספים ומנהלה : הבאה

  אשראי ומימון .11.1.1.

אשר  ,המיועדות כולן לשימוש ייחודי, מתאגידים בנקאייםלזמן ארוך הלוואות  גרמניהלגזית 
שיעור הריבית המשוקלל שלהן  ,אירומיליון  138-כמובטחות בשעבוד על נכסיה בהיקף כולל של 

לאחר ) (שיעור הריבית האפקטיבית אינו שונה באופן מהותי משיעור הריבית המשוקלל) 9.1%הינו 
  .שנים 3.29ותקופת פירעונן הממוצעת הינה  (לקיבוע הריביתהגנה השפעת עסקאות 

    מידה פיננסיות  אמות .11.1.1.

קיימות התחייבויות לעמידה , במהלך העסקים הרגיל גרמניהשמקבלת גזית מהמשכנתאות בחלק 
 .הועמדה ההלוואה בגינוהספיציפי לנכס ביחס  באמות מידה פיננסיות ואחרות

בכל אמות  גרמניהעומדת גזית , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2312בדצמבר  31נכון ליום 
  .המידה שנקבעו

 

.11.1. ProMed 

 כללי .11.1.1.

.11.1.1.1. ProMed  משרדים רפואיים  מבני שלהינה הבעלים והמנהלת(Medical Office Buildings) בין ו, ב"בארה
סמוך לבתי חולים תוך או בהממוקמים לרוב ב, מבני משרדים רפואיים ומחקרניתן למצוא נכסיה 

 . ולקמפוסים של אוניברסיטאות

בדרך כלל בתי , היא משכירה שטחים לשוכרי עוגן ProMedהמבנים הרפואיים שבבעלות מ חלקב .11.1.1.1.
שוכרי העוגן מהווים מוקד משיכה . מובילים בעלי יציבות כלכלית או מוסדות רפואיים חולים

 .לרוב תקופות השכירות לגביהם ארוכותו למרפאות נוספות

שירותי הניהול כוללים . יםחיצונילרוב על ידי נותני שירותים מתבצע  ProMedנכסי השוטף של ניהול ה .11.1.1.1.
גובה דמי . בהתאם להסכמי השכירות עמם, והעלויות בגינן מוטלות על השוכרים, שירותי תחזוקה

נדרשים  ,כמו כן. ניהול נגזר מגובה דמי השכירות המשולם על ידי השוכר ומגודל המושכרה
ביטוחים , הכולל את השתתפות השוכר במסים)השוכרים לשאת בשיעור יחסי מהוצאות הניהול 

   .השיעור בו נושא כל שוכר מההוצאות האמורות משתנה משוכר לשוכר(. ועלות תחזוקת הנכסים

 בדבר איזורים גיאוגרפיים כלכליים נתונים .11.1.1.

 ורא, ProMedב בה מתבצעת פעילותה של "מאקרו כלכליים של ארההלפרטים אודות המאפיינים 
 .לעיל 2.4סעיף 
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 ProMedאודות נכסי עיקריים  מצרפיים נתונים .11.1.1.

של כל אחת בדצמבר  31ליום  ProMedשל  המניבים םנכסיהאודות עיקריים להלן נתונים 
 :(*)אשר כאמור משמשים כמבני משרדים רפואיים, 2311-ו 2312 מהשנים

 :ליום 

10.02.2102 10.02.2100 

 129 132 (ר"באלפי מ)ן מניב "כ שטחי נדל"סה

 483,598 945,481 (ב"באלפי דולר ארה)מניב ן "שווי הוגן נדל

NOI  לשנה)של נכסי תחום הפעילות ,
(ב"ארה באלפי דולר

)**(
  

39,252 29,542 

בדולר )ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ
 ( ב"ארה

25.2 22.8 

שיעור תפוסה ממוצע בפועל
)***(

 :2312לשנת  
82.3% 

 :2311לשנת 
89.9% 

 :2312 בדצמבר 31ליום 
82.3% 

 :2311בדצמבר  31ליום 
89.8% 

 19 12 מספר מבנים מניבים

שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף שנה 
 בפועל

2.4% 9.2% 

נתונים ביחס והבמאוחד   ProMedנתוני , ProMed מהון המניות של 133% -מאחר והחברה מחזיקה ב(  *)

 .הינם זהים ProMed -לחלק החברה ב

 .ב"אלפי דולר ארה 24,335עמד על  2313נכסי תחום הפעילות בשנת של  NOI -סך ה( **)

שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון קלנדרי )***( 

 .בשנה הרלבנטית

 

  הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים .11.1.1.

תקופת הכרה 
 בהכנסה

הכנסות מרכיבים 
באלפי )קבועים 
 (ח"ש

מספר הסכמי 
 שכירות מסתיימים

שטח נשוא ההסכמים 
באלפי )המסתיימים 

 (ר"מ

 5 32 13,239  2313שנת 

 5 28 8,925 2314שנת 

 18 22 23,832 2319שנת 

 9 18 2,443 2312שנת 

 83 21 113,399 ואילך 2315שנת 

 010 067 057,735 כ"סה

 

 (מצרפי) רכישת ומכירת נכסים .11.1.1.

  :2313-ו 2311, 2312 בכל אחת מהשנים ProMedלהלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי 

 לשנה שנסתיימה ביום 

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

נכסים 
 שנרכשו

 2 3 1 מספר נכסים שנרכשו בתקופה

באלפי )עלות נכסים שנרכשו בתקופה 
 (ב"דולר ארה

21,593 142,889 23,233 

NOI  באלפי דולר )של נכסים שנרכשו
 (ב"ארה

1,493 11,853 1,933 

באלפי )שטח נכסים שנרכשו בתקופה 
 (ר"מ

5.3 33.8 2.9 
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 אשראי ומימון .11.1.1.

מיליון  285.4-על כ 2312בדצמבר  31 ליוםעמד המובטחות בשעבודים  ProMedשל  ההלוואותסך  .11.1.1.1.
-משוקלל של כממוצע נושאות ריבית קבועה בשיעור שנתי , (ח"מיליון ש 1,113-כ)ב "דולר ארה

 31 וליום( ח"מיליון ש 1,129-כ)ב "מיליון דולר ארה 334.8-היה כ 2311 בדצמבר 31ליום  ,9.23%
תקופת הפירעון הממוצעת . (ח"מיליון ש 284-כ)ב "דולר ארה מיליון 189.2-היה כ 2313בדצמבר 

 .שנים 9.9 -כנה של סך ההלוואות כאמור הי

   אמות מידה פיננסיות  .11.1.1.1.

 במהלך העסקים הרגיל, וחברות בנות בבעלותה המלאה ProMedההלוואות שמקבלות בחלק מ
ביחס לנתונים  על בסיס פרטני קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות

 .הספציפיהנוגעים לנכס הספציפיים 

והחברות הבנות  ProMedעומדות , ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2312בדצמבר  31נכון ליום 
 .שבבעלותה המלאה בכל אמות המידה שנקבעו

 

 גזית ברזיל .11.1.

באמצעות חברת הבת החלה החברה לפעול בתחום המרכזים המסחריים בברזיל  ,2335שנת ב .11.1.1.
ונכון , בברזילנכסים החלה גזית ברזיל לרכוש ולפתח  ,2339החל משנת  .גזית ברזיל( 133%)

   .ונכס נוסף בפיתוח מרכזים מסחריים 3 לגזית ברזיל ,ח"למועד הדו

 (:ב"בדולר ארה) 64מאפיינים מאקרו כלכליים .11.1.1.

 לשנה שנסתיימה ביום  ברזיל –פרמטרים מאקרו כלכליים 

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

מיליארדי  2,329.8 (PPP)תוצר מקומי גולמי 
 ב"דולר ארה

מיליארדי  2,284.2
 ב"דולר ארה

מיליארדי  2,159.9
 ב"דולר ארה

דולר  12,339.9 (PPP)תוצר לנפש 
 ב"ארה

דולר  11,528.1
 ב"ארה

דולר  11,253.3
 ב"ארה

 3.13% 4.82% 9.53% (PPP)שיעור צמיחה בתוצר המקומי 

 2.28% 4.32% 5.53% (PPP)שיעור צמיחה בתוצר לנפש 

 9.34% 2.93% 4.85% שיעור אינפלציה

 12.39% 11.32% 8.15% 65התשואה על חוב ממשלתי לטווח ארוך

 BBB/Baa2 BBB/Baa2 BBB-\Baa3 66דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך

ב "דולר ארה-ריאל ברזילאי שער חליפין
 67בדצמבר 31ליום 

3.499 3.9392 3.2332 
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 אודות נכסי גזית ברזילמצרפיים עיקריים נתונים  .11.1.1.

של כל אחת בדצמבר  31של גזית ברזיל ליום  המניבים םנכסיהאודות עיקריים להלן נתונים 
 :(*) 2313 -ו 2311, 2312מהשנים 

 :ליום 

10.02.2102
)**(

 10.02.2100 

 38.9 23.4 (ר"באלפי מ)ן מניב "כ שטחי נדל"סה

 243,982 125,213  (באלפי ריאל ברזילאי)ן מניב "שווי הוגן נדל

NOI  באלפי ריאל )של נכסי תחום הפעילות
()ברזילאי

 ***
 ) 

9,111 13,992 

ר "דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ
 ( בריאל ברזילאי)

45 38 

)שיעור תפוסה ממוצע בפועל
****

 :2312לשנת  (
81.5% 

 :2311לשנת 
81.2% 

בדצמבר  31ליום 
2312 :83.1% 

בדצמבר  31ליום 
2311 :82.8% 

 4 3 מניביםמספר מבנים 

שיעורי תשואה ממוצעים לפי שווי בסוף 
 השנה

2.9% 9.8% 

במאוחד ונתונים ביחס  ברזילנתוני גזית , ברזילמהון המניות של גזית  133% -מאחר והחברה מחזיקה ב  ( *)

 .הינם זהים ברזיללחלק החברה בגזית 

ח זה כולל מבנה "כוללים נתונים אודות נכס מניב אחד אשר נכון למועד דו אינם 2312שנת  בגיןלעיל  הנתונים)**(  

, ברזילאיריאל  מיליון 113 -כ בשווי הוגן של( למעט חלק זניח)ר שאינו מאוכלס "מאלפי  18.1בשטח של 

 במהלכה, 2311ואשר נכלל בנתונים בגין שנת ) מחדש לפתחוהחברה  בכוונתח "למועד הדו נכוןואשר 

 .שיעור התפוסה לאותו המועד אינו כולל את הנכס האמור (.בנכס העוגן רשוכ התפנה

 .אלפי ריאל ברזילאי 2,924עמד על  2313של נכסי תחום הפעילות בשנת  NOI -סך ה ( ***)

שיעור התפוסה הממוצע לשנה מסוימת חושב כממוצע של שיעורי התפוסה בתום כל רבעון קלנדרי בשנה *(*)**

  .הרלבנטית

 בתחום הפעילות בהקמהמבנים מניבים נתונים מצרפיים אודות  .11.1.1.

בהקמה כמבנים מניבים אשר סווגו  ם מניביםנכסילא היו לגזית ברזיל  2313 -2312בין השנים 
  .(11.4.2. למעט הנכס האמור בסעיף ) בדוחות הכספיים של החברה

 (מצרפי) רכישת ומכירת נכסים .11.1.1.

 -ו 2311 ,2312 להלן נתונים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו על ידי גזית ברזיל בכל אחת מהשנים
2313: 

 לשנה שנסתיימה ביום 

10.02.2102 10.02.2100 10.02.2101 

נכסים 
 שנרכשו

 1 - - מספר נכסים שנרכשו בתקופה

 עלות נכסים שנרכשו בתקופה
 (באלפי ריאל ברזילאי)

- - 23,993 

NOI  באלפי )של נכסים שנרכשו
 (ריאל ברזילאי

- - 1,833 

שטח נכסים שנרכשו בתקופה 
 (באלפי ריאל ברזילאי)

- - 3.1 

 

 הון אנושי   .11.1.1.

על פי החלוקה  ,(2311עובדים בשנת  38) עובדים 39 לגזית ברזיל ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.1.1.
  .18 – ונכסים תפעולמחלקת ; 9 –מחלקת כספים ; 9 -ואדמיניסטרציה  הנהלה: הבאה

הטבות , וזכאים על פיהם לשכר בסיס, על בסיס חוזים אישיים בגזית ברזילל מועסקים "העובדים הנ .11.1.1.1.
  .הכפופים לשיקול דעת ההנהלה, מענקיםושונות 
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.11.1. Senior CareRoyal  (RSC(  

החזיקה , ב"בתחום הדיור המוגן לאוכלוסיה מבוגרת בארההחברה במסגרת השקעותיה של 
ביחד עם צד שלישי בעל ניסיון בתחום , המוצגת בשיטת השווי המאזני RSC -בעקיפין בהחברה 

 (. בחברה המנהלת אותם 93%-בחברה המחזיקה בנכסים ו 23%)

 יחידות דיור 1,313כללו בתי דיור מוגן ש 12עסקה למכירת  RSCהשלימה  2312באוגוסט  19ביום 
מיליון דולר  139החברה חלק )ב "מיליון דולר ארה 233אשר בבעלותה המלאה בתמורה כוללת של 

שהוחזקו על ידה בנכס  23%מתוך  13%מכרה החברה  2312באוקטובר  31ביום , כמו כן(. ב"ארה
 12%וכן ( ח"מיליון ש 9 -כ)מיליון דולר  2.1-בתמורה לכ RSC-לשותף שלה ב, וגן בפיתוחדיור מ

מיליון דולר  1.29תמורת , שהיוו את יתרת החזקתה בנכסים אלה, משני נכסי דיור מוגן נוספים
מכרה החברה לשותף את מלוא  2312בדצמבר  31ביום , בנוסף(. ח"מיליון ש 9 -כ)ב "ארה

 . ברת ניהול הנכסיםבח( 93%)החזקתה 

 -הכולל כבנכס דיור מוגן  93%כוללת  RSCלאחר מכירת הנכסים כאמור חלק החברה בפעילות 
 .(מיליון דולר 2-הינו כ החברהחלק )מיליון דולר  3.3-בשווי של כ בקרקע 23%-ו יחידות דיור 343

   ן הפועלת בהודו"השקעה בקרן להשקעות בנדל .11.1.

-חברת בת בבעלותה המלאה של החברה בהסכם להשקעה בהתקשרה  2335בחודש אוגוסט 
HIREF INTERNATIONAL LLC. ,(. הקרן)"ן בהודו הרשומה במאוריציוס "שהינה קרן השקעות בנדל"

על פי . נה אחד מהגופים הכלכליים הגדולים בהודוישה HDFCהקרן הוקמה ביוזמת ובחסות קבוצת 
ן "בחברות נדל ,במישרין ובעקיפין ,רןתשקיע הק, מסמכי ההקמה של הקרן והסכם ההשקעה

, (SEZ)לרבות באזורי כלכלה וסחר מיוחדים , הפועלות בתחום הפיתוח והבנייה ובתחומים משיקים
האירוח והפנאי  בענףומבנים , פארקים תעשייתיים, מתחמים עירוניים משולבים, פארקים טכנולוגיים

 .בתי דירות ומרכזי מסחר ובילוי, כדוגמת בתי מלון

ויתרות ההשקעה בה ראו ביאור  השקעהההתחייבויות יתרת לרבות , לפרטים נוספים אודות הקרן
 .לדוחות הכספיים( 2)11

 החזקה בתיק ניירות ערך ובקרנות השקעה .11.1.

אירופה , קנדה, ב"של חברות הנסחרות בבורסות בארהבניירות ערך , מעת לעת, החברה מחזיקה 
  . בהיקף שאינו מהותי לחברה, פורטפוליו רחב תוך פיזור השקעותיה על פני, ובישראל

לחברות בנות בבעלותה המלאה של החברה השקעה במספר קרנות השקעה בהיקף שאינו , כמו כן 
 (. לדוחות הכספיים (1)11לפרטים ראו ביאור )מהותי לחברה 

 

 התאמות הנדרשות ברמת החברה  .11.

  התאמה לדוח על המצב הכספי .11.1.

 : ליום   

 ( ח"באלפי ש( )מאוחד) 

 10.02.2102   10.02.2100 

הצגה בדוח תיאור 
 עסקי התאגיד

ן להשקעה "נכסי נדל שווי כ"סה

 (מאוחד)ב "שהקמתם נסתיימה בארה
13,539,323 12,333,293 

ן להשקעה "נכסי נדלשווי כ "סה
 (מאוחד)שהקמתם נסתיימה בקנדה 

24,154,934 23,923,919 

ן להשקעה "נדלנכסי שווי כ "סה
שהקמתם נסתיימה בצפון אירופה 

 (מאוחד)

13,392,399 12,349,222 

ן להשקעה בגזית "נכסי נדל שווי כ"סה
 (מאוחד) גרמניה

832,225 852,245 

ן להשקעה "נכסי נדלשווי כ "סה
 (מאוחד) בפרומד

2,343,594 1,992,529 

 912,243 )*(ן להשקעה "נכסי נדל שווי כ"סה
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 (מאוחד) בפרומד קנדה

ן להשקעה בגזית "נכסי נדל שווי כ"סה
 (מאוחד) ברזיל

339,139 933,392 

ן להשקעה "נכסי נדל שווי כ"סה
שהקמתם נסתיימה בגזית פיתוח 

 (מאוחד)

2,334,589 2,338,918 

ן להשקעה בהקמה "כ נכסי נדל"סה
 (מאוחד)ב "בארה

32,381 38,129 

ן להשקעה בהקמה "כ נכסי נדל"סה
 (מאוחד) בקנדה

1,932,922 288,239 

ן להשקעה בהקמה "כ נכסי נדל"סה
 (מאוחד)בצפון אירופה 

- 129,399 

ן להשקעה בהקמה "כ נכסי נדל"סה
 (מאוחד) בגזית פיתוח

28,333 28,333 

ן "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה
 (מאוחד)ב "להשקעה בארה

115,192 119,328 

ן "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה
 (מאוחד)בקנדה להשקעה 

488,823 355,113 

ן להשקעה בהקמה "כ נכסי נדל"סה
 (מאוחד)בגזית ברזיל 

232,495 - 

כנכס מוחזק כ קרקעות שסווגו "סה
 (מאוחד) ב"בארה למכירה

19,339 - 

כנכס מוחזק כ קרקעות שסווגו "סה
 (מאוחד) בקנדה למכירה

5,893  

כנכס מוחזק כ קרקעות שסווגו "סה
 (מאוחד)בגזית גרמניה  למכירה

- 15,992 

ן "כ קרקעות שסווגו כנדל"סה
 (מאוחד)להשקעה בגזית פיתוח 

414,822 412,832 

 12,249 13,933 *התאמות אחרות

 51,326,120  53,751,881  (מאוחד)כ "סה

ח על המצב "ן להשקעה בדו"סעיף נדל
 (מאוחד)הכספי 

92,845,224 91,513,122 

להשקעה בהקמה בדוח ן "סעיף נדל 
 (מאוחד)על המצב הכספי 

1,554,133 1,298,229 

ח על "הצגה בדו
 המצב הכספי

 839,554 1,332,113 קרקעות

קרקעות שסווגו כנכסים מוחזקים 
 למכירה

- 15,992 

 51,326,120  53,751,881 כ"סה

ATR (חלק 
 (החברה

 4,627,140 4,058,344 

 
 .לעיל 5.2.1. ראו סעיף  GAAלפרטים אודות הסדר למכירת נכסי )*( 

 

  FFOהתאמה לרווחי  .11.1.

לדוח  2.2ראו סעיף  2312עד  2313בדצמבר  31לשנים שנסתיימו ביום  FFOלפרטים אודות 
 .הדירקטוריון
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   68נושאים הרלבנטיים לכל תחומי הפעילות של הקבוצה .ד

 שיווק והפצה .11.

פים כמקובל בענ, הקבוצה משתמשת מעת לעת במספר ערוצי שיווק להשכרת שטחים בנכסיה
פעילות ; פרסום באתר בו ממוקם הנכס: אשר העיקריים שבהם הינם, היא פועלת הםב ובאזורים

השתתפות בתערוכות וכנסים ; פרסום המתמקד בעיקר במדיה מקומית; שוטפת מול משרדי תיווך
העסקת עובדים אשר תפקידם העיקרי הינו שיווק ; עדכון אתרי האינטרנט בהיצע הנכסים; בתחום

פועלים לשיווק הנכס , אשר כחלק שוטף מתפקידם, י אתריםוהשכרה של נכסיה וכן מנהל
לרבות עריכת , במתחמיהבפעולות לפרסום פעילויות השוכרים נוקטת הקבוצה  ,כמו כן. שבניהולם

צרכנים למתוך מטרה לשמור ולקדם את המתחם כמוקד משיכה , פעילויות קהילתיות ומסחריות
   .באזור

  תחרות .11.

ברמת תחרותיות גבוהה ביותר בשל מספרם הרב של  ניםמאופייפעילותה  מילהערכת החברה תחו .11.1.
, ן מסחריים"מפתחי נדלבעלי והקבוצה חשופה לתחרות מצד . אלו םמיהגופים הפועלים בתחו

יזמים בתחום , וגופים פיננסיים קרנות פנסיה, (ב"בארה, REITעליהן נמנות גם חברות )ן "חברות נדל
ן מסחרי "כן בעלים ומפתחים אחרים של נדל ,(Walmartכגון רשת ) Supercenterרשתות , ן"הנדל

קמעונאים אשר מנהלים את עסקיהם ) Online retailersוכן  באזורים בהם ממוקמים נכסי הקבוצה
 Federal Realty Kimco Realty ,Regency: חברות מובילות כגון, למשל בין אלה נכללים. (באינטרנט

Centers ,Weingarten Realty המתחרות ב-EQY ;Allied Properties, RioCan, Primaris, Calloway ,
-Unibail-ו; CTY-המתחרות ב, FCR ;Sponda, Unibail-Rodamco, Steen & Storm-המתחרות ב

Rodamco ,Klepierre ,Corio ,המתחרות ב-ATR. עומדים משאבים , לרשות חלק מהמתחרים כאמור
היתרון התחרותי העומד לרשות . מהמשאבים העומדים לרשות הקבוצהגדולים באופן משמעותי ה

לגידול  .מקטין את כוח המיקוח של הקבוצה ועלול להוביל לפגיעה ברווחיות הקבוצה, מתחרים אלו
במספר הנכסים הקמעונאים באזור נתון בו מצוי נכס של הקבוצה עלולה להיות השפעה מהותית 

שטחים פנויים ולשמור על גובה דמי השכירות הנגבים  לרעה על יכולתה של הקבוצה להשכיר
המכילים בתוכם תמהיל , נכסים מסוימים של הקבוצה חשופים לתחרות מצד נכסים סמוכים. בנכסיה

רשתות אותן באמצעות השכרה ל, בין היתר, לרבות, קמעונאי זהה או דומה לזה של הקבוצה
 . שוכרי עוגן של הקבוצההמהוות 

, אשר לדעתה מסייעים לה להתמודד עם מתחריה, ה מספר יתרונות תחרותייםהקבוצה רואה לעצמ .11.1.
מיקום נכסים : ובהם, פעילותה מיתחובמהווים גורמי הצלחה קריטיים , לדעת החברה, ואשר

והמאופיינים בחסמי , אטרקטיבי באזורים בעלי שיעור גידול אוכלוסייה ושיעורי צפיפות גבוהים
ניהול ; בפריסה רחבה, ם מספר רב של נכסים מותאמים לצורכיהםיכולת להציע לקמעונאי; כניסה

הנהלה ; אקטיבי של הנכסים תוך הקפדה על רמת תחזוקה גבוהה של הנכסים לאורך זמן-פרו
ידע והכרה עם תחום הפעילות , הנהלה מקומית בעלת נסיון; בכירה בעלת ניסיון והישגים מוכחים

מיקוד פעילות הקבוצה במרכזים מסחריים מעוגני  ;פעילות השוניםהאזורי כל של החברה ב
ניכרת , מעצם טיבן, ברשתות אלו. סופרמרקטים או רשתות קמעונאיות אחרות בעלות נחיצות גבוהה

קיומה ושמירתה ; תמהיל מגוון של שוכרים; תנועת קונים ערה והן עמידות יותר לתנודות בכלכלה
 ףאל 19-כח לקבוצה "למועד הדו)רים רחב ופיזור שוכ, של מערכת יחסים איתנה עם השוכרים

דמי הכנסות ממסך  2.8% -כ יםכאשר דמי השכירות מהשוכר הגדול ביותר מהוו, הסכמי שכירות
; הכרות מעמיקה עם הענף וביצועים מוכחים, ניסיון עשיר, מוניטין חזק; (ח"השכירות בשנת הדו

דומיננטיות אזורית , (ח"למועד הדומדינות נכון  23) פריסה גאוגרפית על פני מדינות רבות
ושיפור היכולת להתמודד עם השינויים המחזוריים בתנאים  המאפשרת מגוון הזדמנויות השקעה

, קנדה, ב"ארה)קי הון שונים וגישה לשויכולות פיננסיות משמעותיות ו; הכלכליים בשווקים השונים
 . מלאי קרקעות בסמיכות לחלק מנכסי הקבוצהשימור ; (אירופה וישראל

 רכוש קבוע  .11.

   .לדוחות הכספיים 14לפרטים בדבר הרכוש הקבוע של הקבוצה ראו ביאור 
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 מוחשיים לא נכסים .11.

, מעוצב) GAZIT-GLOBE ,G, גלוב-גזית: החברה הינה הבעלים של סימני שירות רשומים בישראל
ושל  ,(מילולי ומעוצב) AAA ,LOCATION LOCATION LOCATION, (בצבע, מעוצב) G, (בשחור לבן

כמו (. מעוצב) LOCATION LOCATION LOCATION: סימני שירות הרשומים באיחוד האירופי וברוסיה
( מעוצב) LOCATION LOCATION LOCATIONהחברה הגישה בקשות לרישום סימן השירות , כן

( בצבע, מעוצב) G -ו, (בשחור לבן, מעוצב) GAZIT-GLOBE ,Gבקשות לרישום הסימנים  כןו, בברזיל
 .ב"בארה

 .וח נכסים בלתי מוחשיים לא הוכרו כנכס בדוחות הכספיים של החברהיוהד לתאריךנכון 

   הון אנושי .11.

שאינן מתוארות בנפרד ) לחברות בנות בבעלותה המלאהולחברה  ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.
עובדים המועסקים בישראל  32: על פי החלוקה הבאה, קבועים במשרה מלאה עובדים 24 (בדוח זה

   (.2311עובדים בשנת  28)ב "עובדים המועסקים בארה 29; (2311עובדים בשנת  33)

תנאים סוציאליים , לשכר בסיס, על פי רוב, וזכאים על בסיס חוזים אישיים ל מועסקים"העובדים הנ .11.1.
חלק מהעובדים כאמור . הנהלת המעסיק הספציפי של דעתההכפופים לשיקול , מקובלים ומענקים

חלקם מתוגמלים באמצעות תגמול ארוך  ובנוסף, זכאים להטבות שונות בהתאם לבכירות המשרה
 .ניירות ערך של החברהמנגנונים המבוססים על טווח ב

תנאים סוציאליים , נושאי המשרה מועסקים בחברה על בסיס חוזים אישיים וזכאים לשכר בסיס .11.1.
מתוגמלים נושאי המשרה בחברה באמצעות תגמול ארוך , כמו כן. ומענקים תנאים נלווים, יםמקובל

 . טווח בניירות ערך של החברה

, והנהלת החברה פועלת, עקרונות כלליים למדיניות תגמולדירקטוריון החברה התווה  2313בשנת  .11.1.
ר קשר ומתוך מטרה ליצ, היתרבין , לעיגון תגמול מבוסס מדדים ויעדים, בשיתוף יועצים חיצוניים

להגביר את המוטיבציה ורמת , הם זכאיםלו ישיר בין ביצועי החברה והעובדים כאמור לתגמול 
, ח זה"נכון למועד דו. ההישגיות בחברה ולהגדיל את שביעות רצון העובדים והמנהלים לאורך זמן

השנים לנושאי המשרה בגין כי המענקים , עם זאת יצוין .התוכנית האמורה טרם גובשה באופן סופי
החברה פועלת להשלמת  .על העקרונות המהותיים דלעיל, בין היתר, התבססו 2312 -ו 2311

  .2312 –א "התשע, (23' תיקון מס)לרבות בהתאם להוראות חוק החברות , התוכנית ואימוצה

, מר חיים כצמן, ובעל שליטה בה ר הדירקטוריון שלה"לחברה תלות מסוימת בהמשך פעילותם של יו .11.1.
 13-ל החברה במשך כ"אשר כיהן כמנכ ,מבעלי השליטה בחברה, מר דורי סגל, ושל סגנו הפעיל

ל החברה "סיום כהונתו של מר דורי סגל כמנכעם , להערכת החברה. 2339 לתחילת שנתשנים עד 
להעריך  החברה אינה יכולה. פחתה התלות בשני נושאי המשרה האמורים, תחתיול "מינויו של מנכו

 . לסיום פעילותו של מי מהם, אם בכלל, איזו השפעה תהיה

בין החברה ובין ו 69העסקה בין החברה ובין מר חיים כצמן מיהסכ מוהסתיי 2311בנובמבר  19ביום  .11.1.

ר "ממשיכים מר כצמן ומר סגל בתפקידיהם כיו, על אף סיום הסכמי ההעסקה עמם. 70סגלדורי מר 
 ,ללא גמול מהחברה, בהתאמה, ר דירקטוריון החברה"סגן פעיל ליופעיל של דירקטוריון החברה וכ

באמצעים העומדים  ולהשתמש להמשיך וסגל כצמן ה"ם הזכאי, םתפקידבמסגרת מילוי  ,אולם
 .לרשות הנהלת החברה לצורך מילוי תפקידם

לאור החשיבות , ה כצמן וסגל"ל לגיבוש הסדרי העסקה ותגמול חדשים עם הופעלהחברה  בכוונת
 . הרבה אותה רואה החברה בהמשך העסקתם בחברה

מר  ,ר הדירקטוריון"ממלא מקום פעיל ליו ,לפירוט בדבר תנאי חוזי ההעסקה של מר אריה מינטקביץ .11.1.
' ד בחלק 21 תקנהראו  טי ראשיפל ויועץ מש"משנה למנכ, ומר ערן בלן ,ל החברה"מנכ, סופר אהרון

   .התקופתיח "לדו
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 לאישור ביחס, 2311 –א "התשע, (12' מסתיקון ) החברות חוק במסגרת שנקבעו המעבר הוראות לאור פקע העסקה הסכם 
 .והעסקתו כהונתו לתנאי בנוגע השליטה בעל עם ציבוריות חברות של התקשרויות

70
ת את המועד מר סגל הסכים לדחוש ולאחר, 2311בספטמבר  33עקב סיום תקופת ההסכם המקורית ביום ההסכם הסתיים  

 .2311בנובמבר  19 יוםהאחרון בו רשאית החברה להודיע לו על אי חידוש תקופת ההסכם עד ל
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  בחברהתגמול בניירות ערך  .11.1.

ולעובדים שלה  בחברהמעת לעת מקצה החברה מניות וניירות ערך המירים למניות לנושאי משרה 
    . ושל חברות בנות בבעלותה המלאה

  2100תוכנית  .11.1.1.

רשאית על פיה תהא החברה , אימצה החברה תוכנית תגמול בניירות ערך, 2311בחודש דצמבר 
קשורות ושל חברות  החברהולנותני שירותים של  יועצים, לדירקטורים, לעובדים, להקצות למנהלים

התוכנית מותאמת להקצאה גם . או ניירות ערך המירים למניות החברה מניותמיליון  4.9עד  לה
התוכנית מנוהלת בידי ועדת תגמול שמונתה על ידי דירקטוריון החברה אשר . לעובדים אמריקאיים

כתבי ניתן להקצות לזכאים  ,תוכניתהפי  על .וכניתתקבע את תנאי ניירות הערך שיוקצו מכוח הת
או כל ( Restricted Share Units)יחידות חסומות למניות , (Restricted Shares)מניות חסומות , אופציה

ודירקטוריון  של ועדת התגמול םבהתאם לשיקול דעת ,החברהתגמול אחר המבוסס על שווי מניות 
כפי , בדרכים שונות יהיו ניתנים למימוש 2311וח תוכנית כתבי האופציה אשר יוענקו מכ. החברה

דהיינו קבלת כמות מניות המשקפת את שווי ההטבה , של מימוש נטולרבות בדרך , שתקבע הוועדה
 2311ניירות הערך אשר יוקצו תחת תוכנית  (.Cashless Exercise)הכספית הגלומה בכתבי האופציה 

, פיצול הון, לרבות במקרים כגון ארגון מחדש, בע הוועדהכפי שתק, יהיו כפופים להתאמות שונות
כאשר לגבי  של הניצע בחברה העסקתוכן נקבעו הוראות למקרים שונים של סיום . איחוד הון וכדומה

חלק מנושאי המשרה בחברה קיים מנגנון של האצת תקופת ההבשלה של המכשירים שיוענקו להם 
שלא בנסיבות בהן הם לא יהיו זכאים , ם את העסקתםמכוח התכנית במקרה בו תחליט החברה לסיי

 . לפיצויי פיטורין

הקצאת ניירות , לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, אישר דירקטוריון החברה 2313בחודש פברואר  .11.1.1.
עובדים נוספים מכוח תוכנית  24 -ול( ל החברה"שאינם דירקטורים או מנכ)נושאי משרה  2-ערך ל
צמוד )ח למניה "ש 49.245כתבי אופציה במחיר מימוש של  522,303( א: )כמפורט להלן, 2311
כתבי האופציה . ח"ש 13.3 -של כבעלי שווי הוגן למועד הענקה לפי המודל הבינומי בסך , (למדד

 89,383( ב); החל מחלוף שנה ממועד הקצאתם, יבשילו על פני שלוש שנים בשלוש מנות שוות
יבשילו על פני  RSU -ה. ח"ש 45.24י הוגן למועד הענקה בסך בעלי שוו( RSU)יחידות מניה חסומות 

יחידות מניה  111,895( ג); החל מחלוף שנה ממועד הקצאתם, שלוש שנים בשלוש מנות שוות
, ואשר, ח"ש 21.2 -של כ בעלי שווי הוגן למועד הענקה בסך, (PSU)חסומות מותנות בביצועים 

לפרטים  .שנים ממועד הענקתן 3יבשילו במנה אחת בחלוף  ,בכפוף לעמידה ביעד שנקבע בגינן
 .לדוחות הכספייםד 43אודות תנאי ניירות הערך שהוקצו כאמור ראו ביאור 

  2115תוכנית  .11.1.1.

לתגמול עובדים ונושאי משרה של החברה ושל תוכנית אופציות אימצה החברה  2339בחודש יולי 
 "התוכנית"; 2335החלטת דירקטוריון מחודש מאי אשר תוקנה על פי )חברות בנות וקשורות שלה 

: כתבי האופציה על פי התוכנית הוקצו לרוב בתנאים המהותיים המפורטים להלן (."2339תכנית "או 
מחיר המימוש של כל כתב אופציה ; כל כתב אופציה מזכה את הניצע לרכוש מניה רגילה של החברה

ימי המסחר הקודמים למועד בו הוקצו  33-ה בנקבע לפי המחיר הממוצע של מניית החברה בבורס
וכפוף להתאמות במקרים של הנפקת מניות , צמוד למדד המחירים לצרכןוהינו , כתבי האופציה

שנים  4או  3במשך  הינהתקופת הבשלת כתבי האופציה  ;הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד, הטבה
ממש את כתבי האופציה המוקצים כאשר כל ניצע רשאי ל, שתחילתן במועד הקצאת כתבי האופציה

החל מתום השנה הראשונה , לאחר תום כל שנה 1/4או  1/3)חלקים שווים או ארבעה לו בשלושה 
יום ממועד סיום  83באם ניצע לא יממש את כתבי האופציה ברי המימוש תוך  ;(ממועד ההקצאה

 ;ימש כאמוראזי יפקעו כתבי האופציה שלא מ, התקשרותו עם החברה או חברה קשורה שלה
( בהתאם לעניין, או החברה הקשורה)במקרה של הפסקת התקשרות עם ניצע על ידי החברה 

( או החברה הקשורה)שלא בנסיבות בהן רשאית החברה , (לרבות סיום תקופת ההתקשרות עמו)
יהיה הניצע זכאי להאצת תקופת , על פי דין לסיים את ההתקשרות עמו ללא תשלום פיצויי פיטורין

מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה  ;(acceleration)לה של כל כתבי האופציה ההבש
שנים ממועד  9או  4הוא בתום , (במקרה שלא פקעו או מומשו קודם לכן בהתאם למפורט לעיל)

על  הינה כתבי האופציההקצאת , הניצעים בקרבלגבי הניצעים הישראלים  ;הקצאת כתבי האופציה
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 ניצעכל  ;לנאמן עבורם מונפקים אלוו, לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון 132פי הוראות סעיף 
דהיינו קבלת כמות מניות המשקפת את , לממש את כתבי האופציה גם בדרך של מימוש נטורשאי 

, ח"נכון למועד אישור הדו(. Cashless Exercise)שווי ההטבה הכספית הגלומה בכתבי האופציה 
יה אשר הוקצו לעובדים ונושאי משרה של החברה וחברות בנות וקשורות עומד סך כל כתבי אופצ

ומחירי המימוש , כתבי אופציה אלפי 281 -על כ, 2339מכוח תוכנית ( וטרם מומשו או פקעו)שלה 
 . (ח ממוצע משוקלל"ש 35.19) ח"ש 38.32ח לבין "ש 39.25שלהם נעים בין 

 תוכנית תגמול בניירות ערך לדירקטורים .11.1.1.

אשר זכויות , חברה תוכנית תגמול לדירקטורים באמצעות ניירות ערךאימצה ה ,2332מרס בחודש 
ואשר בוטלה , 2335הדירקטורים על פיה צומצמו על פי החלטת דירקטוריון החברה מחודש מרס 

ה החברה לכל אחד תקצה, (כפי שצומצמה כאמור)על פי התוכנית האמורה . 2313בחודש נובמבר 
, כפי שהיו מעת לעת, (למעט אלה הממלאים תפקידים אחרים בחברה)מחברי הדירקטוריון 

( א)בתחילת כל שנת כהונה בדירקטוריון החברה כתבי אופציה לא סחירים בכמות הנמוכה מבין 
כתבי  29,333( ב); ח"ש 123,333של  ("בלק אנד שולס"מודל לפי )כמות המשקפת שווי כלכלי 

ועד לתום ארבע , כל מנה של כתבי אופציה ניתנת למימוש החל מתום שנה ממועד הזכאות. ופציהא
לפקודת מס הכנסה  132הן על פי סעיף  2335ההקצאות החל משנת . שנים ממועד הזכאות

כתבי אופציה שהוקצו מכוח התוכנית  125,833קיימים  2312בדצמבר  31נכון ליום  (.במסלול הוני)
תוכנית האופציות  במקביל לביטול. ח"ש 33.43במחיר מימוש ממוצע משוקלל  או פקעו וטרם מומשו
עודכן  2312בחודש ינואר , כמו כן. עודכן סכום התגמול שישולם לדירקטורים בחברה, לדירקטורים

כללים בדבר )לתקנות החברות ' א9כאמור בתקנה , הגמול לדירקטורים של החברה לגמול יחסי
 .ח התקופתי"דול' שבפרק ד 21לפרטים ראו תקנה . 2313–ס"התש( רקטור חיצוניגמול והוצאות לדי

החליט דירקטוריון החברה לדחות את מועד פירעון ההלוואות שהועמדו לשני , 2311בחודש נובמבר  .11.1.
כפי , 2331משנת )נושאי משרה בחברה לצורך רכישת מניות החברה על פי תוכנית תגמול קודמת 

באופן שההלוואות תפרענה , ח"מיליון ש 3.9-בסכום כולל של כ, (השנים שתוקנה והורחבה במהלך
עד למועד . בשלושה תשלומים שווים בתום חודש נובמבר של כל אחד משלוש השנים הקרובות

לשלושה  ההלוואהחברה ההעמידה , בנוסף. כאמור ותההלוואנושאי המשרה את  שני וח פרע"הדו
  .ח"אחת מהן נפרעה במלואה עד למועד הדואשר , עובדים מכוח התוכנית האמורה

עובדים של חברות  מספרהסכמי תגמול עם בהחברה  התקשרה, 2313עד  2332במהלך השנים  .11.11.
, ל החברה"למעט מנכ, אשר אינם נושאי משרה של החברה)בנות בבעלותה המלאה של החברה 

כתבי אופציה  אשר מחקים הקצאת , (ח התקופתי"לדו' בפרק ד 21כמפורט בתקנה , מר רוני סופר
ומחיר המימוש  119,593 -ח הינה כ"שיתרתם לתאריך הדו (הסכם פאנטום)בהטבה כספית 

    .ד לדוחות הכספיים29לפרטים ראו ביאור  .ח"ש 39.83הממוצע שלהם הינו 

 . לדוחות הכספיים 29לפרטים נוספים ראו באור  .11.11.

   הון חוזר .11.

בדרך של קבלת , בין היתר, נוהגות לממן את פעילותן בשליטתההפרטיות  הבנותוחברות  החברה .11.1.
 הבנות וחברותהחברה  קיבלה 2312בשנת . שלה מוחזקותדיבידנדים ותשלומי ריבית מהחברות 

, EQYשלה  המוחזקותח מהחברות "ש מיליון 259-כ של בסך דיבידנד תשלומי בשליטתה הפרטיות
FCR ,CTY ו-ATR ,מ ח"שמיליון  292 -ותשלום בסך כ- RSC ח "ש מיליון 8-וכ, כחלוקה לשותפים בה

אודות מדיניות החברה ביחס להון החוזר  נוספים לפרטים. CTY תהמאוחד הריבית מהחבר הכנסות
. לדוח הדירקטוריון 3.4 ףסעי ראהוכן יתרות הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות של הקבוצה 

 .הדירקטוריון לדוח 3.2אודות מדיניות האשראי של הקבוצה ראו סעיף  לפרטים

ההון החוזר של הקבוצה מורכב בצד הנכסים בעיקר ממזומנים ושווי  –תמצית הרכב ההון החוזר  .11.1.
לקוחות וחייבים , ח"מיליארד ש 2.3 -בסך של כ כולל בטוחות סחירות, השקעות לזמן קצר, מזומנים

ח ונכסים מוחזקים "מיליארד ש 3.5 -למכירה בסך של כ בנייניםמלאי , ח"בסך של כמיליארד ש
בצד ההתחייבויות כולל הון החוזר של הקבוצה אשראי לזמן . ח"מיליארד ש 1.9 -למכירה בסך של כ

וזכאים בסך של ספקים , ח"מיליארד ש 2.5 -קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות בסך כולל של כ
 . ח"מיליארד ש 3.3 -ח ומקדמות ממזמיני עבודות בסך של כ"מיליארד ש 2.2 -כ
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להלן פירוט אודות . ההון החוזר לתקופה של שנים עשר חודשים שונה מההון החוזר של החברה .11.1.
 :הבדלים כאמור

שנכלל  הסכום 
 הכספייםבדוחות 

 (ח"שאלפי )

לתקופה ) התאמות
 עשר שנים של

 (חודשים

 הכל סך

 9,293      (282)          9,952            שוטפים נכסים

 9,322      (22)           9,382            שוטפות התחייבויות

 הנכסים( גירעון) עודף
 על השוטפים

 שוטפות התחייבויות

             193          (222)       (92) 

  

 מימון  .11.

אשר הובאו , בתחומי הפעילות השונים, המימון של חברות הקבוצהבנוסף לנתונים בדבר פעילות 

להלן נתונים מסכמים אודות , לעיל 11.3.2 -ו, 11.1.10. , 13.5.3. , 8.13. , 9.13. , 5.11. , 2.12.  בסעיפים

פרטיות בבעלותה לגבי החברה וחברות בנות נתונים פעילות המימון ברמת הקבוצה בכללותה וכן 
 .המלאה

 סיכום מצבת התחייבויות וקווי אשראי של הקבוצה בכללותה .11.1.

 לתאגידיםהסתכמה מצבת ההתחייבויות נושאות הריבית של הקבוצה  2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.1.
; ח"ש מיליארד 38.9 -כ 2311בדצמבר  31ליום )ח "ש מיליארד 42.3בנקאיים ואחרים בסך של 

 (. ח"ש מיליארד 31.82-כ ,2313בדצמבר  31ליום 

מתוכם , ח"ש מיליארד 8.2-בסך של כמתחדשים לקבוצה קווי אשראי  2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.1.
  .ח"ש מיליארד 3.5-כסך של למועד האמור ניצלה הקבוצה 

  :קווי אשראי של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה .11.1.

בבעלותה המלאה קווי אשראי מתחדשים לחברה ולחברות בנות , 2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.1.
מתוכם סך של , (להלןכולל קווי האשראי המפורטים ) ח"מיליארד ש 3.5-בסך של כ, ממספר בנקים

ח נוצל בסמוך למועד אישור "שמיליארד  2.55-ח נוצל למועד האמור וסך של כ"מיליארד ש 2.1-כ
והינם  הקבוצהקווי האשראי מובטחים באמצעות עיקר החזקותיה של החברה בחברות . ח"הדו

קווי האשראי נושאים ריבית . 2319-ל 2313שנים ומסתיימים בין השנים  9עד  4לתקופות של 
במהלך השנים . 3.22%-של כ 2312 בדצמבר 31ליום  משוקללממוצע שנתית משתנה בשיעור 

החברה עם המוסדות הבנקאיים העיקריים המממנים אותה לשינוי מנגנון התקשרה האחרונות 
הנכסי הנקי באמצעות מעבר מהסתמכות על שווי שוק הבטוחות לקווים אלו לשווי , המימון עמם

 . כמפורט להלן, (IFRSלפי )לפי ספרי החברה המאוחדת ( NAV)שלהן 

 .לדוחות הכספיים 22ביאור  ולפרטים נוספים רא

 .להלן פרטים אודות קווי האשראי המהותיים של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה

למימון מ "בראשות בנק הפועלים בעהסכם הלוואה עם סינדיקציה של בנקים ישראליים  .11.1.1.
 ATR-השקעת החברה ב

, התקשרה החברה עם קונסורציום בנקים בראשות בנק הפועלים 2339אוגוסט בחודש 
 תייעודי הלוואהבהסכם להעמדת , מ"מ ובנק איגוד בע"ובהשתתפות בנק דיסקונט לישראל בע

בשעבודים על ידי החברה ועל ידי חברות בנות בבעלותה  תהמובטח, ATR ניירות ערך שללרכישת 
עודכנו  ,והבטוחות אשר שועבדו לטובת הקונסורציוםהתניות ה ,היקפה, ההלוואהתנאי . המלאה

עומדת יתרת ההלוואה  ,2312בדצמבר  31נכון ליום  (.2313דצמבר לאחרונה בחודש )מעת לעת 
ההלוואה מובטחת בעיקרה . 2319ינואר בחודש ומועד פרעונה הינו  מיליון אירו 184על סך של 

שהוענקו לחברה במועד וכן על זכויות חוזיות  ATRמניות מיליון  139 -סך של כבשעבוד על 
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הנהוגה בבנק לגבי  הבסיס ריביתבגובה ההלוואה נושאת ריבית . ATR-בלראשונה  ה תהשקע
 .בתוספת מרווח שנקבע אשראי שמאפייניו דומים לאשראי הרלוונטי

אשר עקרונותיהן מפורטים להלן ואשר , הסכם ההלוואה כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות
בדצמבר  31בכולן עומדת החברה ליום )אי עמידה בהן תהווה עילה לפרעון מיידי של ההלוואה 

2312):  

לא ( בממוצע של מספר ימי מסחר, על פי מחירן בבורסה)יחס החוב על פי ההסכם לשווי בטחונות  .11.1.1.1.
 ;35.2%היחס האמור עמד על  2312בדצמבר  31ליום . 23%יעלה על 

 3.59-גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, מיוחס לבעלי המניותעצמי שמירה על הון  .11.1.1.1.
 ;ח"מיליארד ש 5.9 -עמד ההון האמור על כ 2312בדצמבר  31ליום . ח"מיליארד ש

שווי ל( החברה וחברות פרטיות בבעלותה" )סולו מורחב"נטו על בסיס , יחס התחייבויות החברה .11.1.1.1.
עמד היחס האמור על  2312בדצמבר  31ליום . 55.9%לא יעלה על ( לפי שווי מאזני)החזקותיה 

22.3% ; 

על בסיס דוחות מאוחדים לא יעלה על  המאזני של הנכסיםנטו לשווי , יחס התחייבויות החברה .11.1.1.1.
 ; 23.4%היחס האמור עמד על  2312בדצמבר  31ליום . 59%

 2312בדצמבר  31ליום . מיליארד אירו 1.9-לא יפחת מ ATRהמיוחס לבעלי מניות של העצמי ההון  .11.1.1.1.
 ;מיליארד אירו 2.3 -ההון האמור עמד על כ

ליום . 49.9%-לא יפחת מ ATRלבין סך המאזן של  ATRהיחס שבין ההון המיוחס לבעלי מניות של  .11.1.1.1.
 54.3%היחס האמור עמד על  2312בדצמבר  31

 -לרבות ביחס ל)ההסכם כולל תנאים מקובלים נוספים להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי , כמו כן
ATR) ,שינוי שליטה בחברה וב: ובהם- ATR , לרבות בהקשר )הליכים משפטיים מהותיים מסוימים

הפסקת מסחר , הפסקת פעילות, (י מימוש נכסים והוצאה לפועלכינוס נכסים והליכ, של פירוק
כן כולל ההסכם . ועוד, ברפים ותנאים מסוימים Cross Default, בניירות הערך המשועבדים

לרבות התחייבות להחזיק בכמות מינימלית של , ATR -התחייבויות החברה בקשר עם החזקתה ב
 .ובנפרד CPIיחד עם , ATRמניות 

 CTYמניות המובטח בשעבוד קו אשראי  –מ "דיסקונט בעהסכם מסגרת אשראי עם בנק  .11.1.1.

 2313כפי שעודכן בחודש אוגוסט )בהסכם  דיסקונטהתקשרה החברה עם בנק  2313בחודש מאי 
 ליוםשתועמד עד , ב"מיליון דולר ארה 233לקבלת מסגרת אשראי בהיקף של ( 2312בחודש יוני ו

האשראי . רשאית למשוך סכומים על חשבון המסגרת במטבעות שוניםהחברה . 2315ביולי  19
הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים לאשראי  הבסיס נושא ריבית משתנה בגובה ריבית

אשר  CTYמסגרת האשראי מובטחת בשעבוד חלק ממניות . בתוספת מרווח קבוע שנקבע הרלוונטי
 33%-ות המניות המשועבדות לבנק לא תפחת מכמהחברה התחייבה כי כאשר  ,בבעלות החברה

כמות המניות המשועבדות לבנק  2312בדצמבר  31ליום ; CTYמהון המניות המונפק והנפרע של 
 .  32.1%עמדה על 

הסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים 
 31ליום  בכולן עומדת החברה)לפירעון מיידי של האשראי ואשר אי עמידה בהן תהווה עילה , להלן

  (:2312בדצמבר 

עד  18.2.3.2. להלן בסעיפים ; המחושב בהתאם לניצול האשראי בפועל בכל עת)יחס החוב  .11.1.1.1.
אשר שוויין יקבע על בסיס ממוצע , המשועבדות CTYמניות )לבטוחה , "(החוב בניצול: "18.2.3.4. 

. 53%לא יעלה על ( CTYת לבין השווי החשבונאי הנקי של מניו CTYבין השווי הבורסאי של מניות 
 ;15.8%היחס האמור עמד על  2312בדצמבר  31ליום 

לחוב בניצול על פי ( בממוצע של מספר ימי מסחר, בבורסה העל פי מחיר)יחס שווי שוק הבטוחה  .11.1.1.1.
 ; 9.1היחס האמור עמד על  2312בדצמבר  31ליום . 1.1 -ההסכם לא יפחת מ

 3.9 -גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, שמירה על הון עצמי מיוחס לבעלי המניות .11.1.1.1.
 18.2.2.2. ראו סעיף  2312בדצמבר  31לפירוט בדבר ההון העצמי כאמור ליום . ח"שמיליארד 

 ;לעיל

 בשני החברה של הרבעוני הממוצע( EPRA -כפי שמחושב על פי כללי ה, FFO) ERPA Earnings-ה .11.1.1.1.
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 ERPA Earnings-ה 2312בדצמבר  31ליום . ח"שיליוני מ 23 -לא יפחת מרצופים כלשהם רבעונים 
 ;ח"מליוני ש 143האחרונים היה רבעונים ה שניב הרבעוני הממוצע

על בסיס דוחות מאוחדים של החברה לא  מאזני של הנכסיםהחברה לשווי ה של נטו יחס התחייבויות .11.1.1.1.
 ;  לעיל 18.2.2.4. ראו סעיף  2312בדצמבר  31לפירוט בדבר יחס זה ליום . 59%יעלה על 

לא ( לפי שווי מאזני)שווי החזקותיה ל"( סולו מורחב"על בסיס )נטו של החברה  יחס התחייבויות .11.1.1.1.
 18.2.2.3.  ראו סעיף 2312בדצמבר  31 -לפירוט בדבר היחס האמור ליום ה. 55.9%יעלה על 

 . לעיל

ללא זכויות מיעוט בניכוי השווי ההוגן של נגזרים , לרבות הלוואות הוניות) CTYשל עצמי ההון יחס ה .11.1.1.1.
של  מאזןהלסך ( בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדיםבניכוי השפעת המס בגינם הכלולים בהון 

CTY 43.9%היחס האמור היה , 2312בדצמבר  31ליום . 33%-לא יפחת מ; 

, 2312בדצמבר  31ליום . 1.2-לא יפחת מ CTYלהוצאות מימון נטו של  CTYשל  EBITDA -יחס ה .11.1.1.1.
 ;2.1היחס האמור היה 

 -לרבות ביחס ל) האשראי לפירעון מיידילהעמדת נוספים תנאים מקובלים  ההסכם כולל, כמו כן
CTY) ,ובשינוי שליטה בחברה : ובהם- CTY ,הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , שינוי מבנה

, הפסקת פעילות, (והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל כינוס נכסים, לרבות בהקשר של פירוק)
. ועוד, פים ותנאים מסוימיםבר CTY, Cross Defaultבמניות החברה או במניות הפסקת מסחר 

מימוש מסגרת האשראי על ידי החברה כפוף לכך שהיחס בין החוב לבנק לבין שווי הממוצע של 
 .3.2עלה על לעיל לא י 18.2.3.1. הבטוחות כאמור בסעיף 

 FCRמניות  המובטח בשעבודקו אשראי  –מ "הפועלים בעעם בנק  מסגרת אשראי הסכם .11.1.1.

בהסכם לקבלת  הפועליםהתקשרו החברה וחברת בת בבעלותה המלאה עם בנק  2313בחודש יולי 
 333של כולל בהיקף ( 2312ובחודש דצמבר  2313כפי שתוקן בחודש דצמבר )מסגרות אשראי 
החברה רשאית למשוך סכומים על חשבון . 2319שתועמדנה עד לחודש ינואר , מיליון דולר קנדי

הנהוגה בבנק לגבי  הבסיס מסגרת האשראי נושאת ריבית בגובה ריבית. המסגרות במטבעות שונים
 בכפוף לעלייה במחיר האשראי)בתוספת מרווח שנקבע , אשראי שמאפייניו דומים לאשראי הרלוונטי
מובטחת בהתחייבות החברה כי מסגרת האשראי (. עקב ירידת דירוג האשראי של החברה

המניות המשועבדות לבנק  ושיעור FCRמהון המניות של  34% -לא יפחתו מ FCR -החזקותיה ב
 שיעור 2312בדצמבר  31ליום ; (בדילול מלא 23%) FCRמהון המניות של  22%-פחת מילא 

ההסכם קובע כי במידה ויהיה מחזיק אחר , כמו כן (.39.9%המניות המשועבדות לבנק עמד על 
 -תשעבד החברה לבנק מניות באופן ששיעורן יעלה ב, 18.88% -בשיעור הגבוה מ FCRבמניות 

  .על שיעור החזקותיו  של המחזיק האחר 13%

ת אשר עקרונותיהן מפורטים הסכם מסגרת האשראי כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריו
הן , אשר בכולן עומדת החברה)ואשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי , להלן
  (:2312בדצמבר  31ליום 

בממוצע , על פי מחירן בבורסה)יחס החוב בניצול על פי ההסכם לשווי שוק של המניות המשועבדות  .11.1.1.1.
 פיםאמור בסעיבהתאם לגובה ההון העצמי כ 93% או) 99%לא יעלה על ( של מספר ימי מסחר

 ; 13%היחס האמור עמד על , 2312בדצמבר  31ליום . (18.2.4.13.  -ו 18.2.4.8. 

 31ליום . 59%יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה לא יעלה על  .11.1.1.1.
 ; 92.1%היחס האמור היה  ,2312בדצמבר 

לפי שווי )לשווי החזקותיה " סולו מורחב"יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של החברה על בסיס  .11.1.1.1.
  ;23.5%היחס האמור עמד על  2312בדצמבר  31ליום . 93%לא יעלה על ( מאזני

המשועבדות לתשלום הריבית בפועל כנגד החוב המנוצל  FCRיחס הדיבידנדים המשולמים ממניות  .11.1.1.1.
להון עצמי  בכפוף 1.59או ) 1.9 -י במשך שלושה רבעונים רצופים לא יפחת מעל פי מסגרת האשרא

 ;13.3היחס האמור היה  2312בדצמבר  31ליום . (18.2.4.8. אמור בסעיף ולשיעור מינוף כ

 ,2312בדצמבר  31ליום . 1.59 -לא יפחת מ FCRלהוצאות המימון של  FCRשל  EBITDA-יחס ה .11.1.1.1.
 ;2.98היחס האמור עמד על 

בתוספת המינוף המשתקף בסך האשראי הבנקאי המנוצל מתוך , FCRיחס החוב הפיננסי נטו של  .11.1.1.1.
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שלושה  במשך 13.9וכן לא יעלה על , 14.2לא יעלה על  FCRשל  EBITDA -ל( מסגרת האשראי
 .8.4היחס האמור עמד על  ,2312בדצמבר  31ליום . רבעונים רצופים

 FCRהמחושב על פי שיעור מניות ), FCRהיחס בין החלק היחסי של החוב הפיננסי נטו של  .11.1.1.1.
המחושב גם כן ) FCRן של "לחלק היחסי של שווי הנדל, בתוספת החוב בניצול ,(המשועבדות לבנק

במשך  93%וכן לא יעלה על  92%לא יעלה על , (המשועבדות לבנק FCRעל פי שיעור מניות 
 ;93.5%היחס האמור היה , 2312בדצמבר  31ליום . שלושה רבעונים רצופים

 3.2 -גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, מיוחס לבעלי המניותעצמי שמירה על הון  .11.1.1.1.
 .לעיל 18.2.2.2. ראו סעיף  2312בדצמבר  31לפירוט בדבר ההון כאמור ליום . ח"מיליארד ש

המיוחס לבעלי המניות בהתאם לדוחותיהם העצמי ההון ( א: )בהתקיים אחד מהאירועים הבאים .11.1.1.1.
היחס בין ההתחייבויות הנושאות ריבית ( ב)או ; ח"שמיליארד  9.9 -המאוחדים של החברה יפחת מ

הדיבידנדים המשולמים ממניות יחס אזי ; 22.9%נטו לסך המאזן המאוחד של החברה יעלה על 
FCR  וכן יחס החוב , 1.59 -ל 1.9 -ה מיעל, בניצולהמשועבדות לתשלום הריבית בפועל כנגד החוב

בממוצע של מספר , על פי מחירן בבורסה)המנוצל על פי ההסכם לשווי שוק המניות המשועבדות 
 . 93% -ל 99% -יפחת מ"( Stop Loss( )"לעיל 18.2.4.1. כמפורט בסעיף ) (ימי מסחר

המשועבדות לבין שיעור ההחזקות של בעל מניות  FCRככל שההפרש בין השיעור שמהוות מניות  .11.1.1.11.
אזי יחס החוב בניצול על פי ההסכם לשווי שוק המניות , 13% -יהא נמוך מ FCR -אחר ב

 .  53% -ל 99% -יפחת מ"( Stop Loss( )"לעיל 18.2.4.1. כמפורט בסעיף )המשועבדות 

לרבות ביחס ל )ההסכם כולל תנאים מקובלים נוספים להעמדת האשראי לפירעון מיידי , כמו כן
FCR) ,וי שליטה בחברה או בשינ: ובהם- FCR (לרבות ביחס להחזקות בעלי מניות אחרים ב- 
FCR ר הדירקטוריון או כמנהל הכללי "כיויכהנו ה חיים כצמן או דורי סגל "ולרבות בהתייחס לכך שה
, לרבות בהקשר של פירוק)הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , שינוי מבנה או מיזוג, (FCRשל 

הפסקת מסחר בניירות הערך , הפסקת פעילות, (כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל
  .ועוד, ברפים ותנאים מסוימים Cross Default, המשועבדים להבטחת האשראי או של החברה

קו אשראי  –ובנק אמריקאי שבבעלותו מ "לאומי לישראל בעעם בנק  אימסגרת אשר מיהסכ .11.1.1.
  EQYמניות  המובטח בשעבוד

ובנק אמריקאי  לאומיהתקשרו החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה עם בנק  2311בחודש יוני 
שתועמדנה , ב"מיליון דולר ארה 293בהסכמים לקבלת מסגרות אשראי בהיקף של עד , שבבעלותו

. החברה רשאית למשוך סכומים על חשבון המסגרות במטבעות שונים. 2312עד לחודש אפריל 
הנהוגה בבנק לגבי אשראי שמאפייניו דומים הבסיס מסגרות האשראי נושאות ריבית בגובה ריבית 

 EQYמסגרת האשראי מובטחת בשעבוד חלק מניות . שנקבע בתוספת מרווח, לאשראי הרלוונטי
כאשר כמות המשועבדות לבנק ) EQY -שבבעלות החברה המהוות את אגד השליטה של החברה ב

המניות כמות וכן EQY מהון המניות המונפק והנפרע של ( בדילול מלא) 23%-פחת מתלא 
מניות המוחזקות על ידי חברה בת של כולל ) משועבדת לגורם אחראו שאינה /המשועבדת לבנק ו

לא , (להלן 18.2.9.13כמפורט בסעיף , הבנקוהמשועבדות לטובת  ,במישרין או בעקיפין, החברה
 עדכוןלפרטים אודות ) בדילול מלא EQYע של מהון המניות המונפק והנפר 33% -פחת מי

 שיעור 2312בדצמבר  31ליום . (להלן 18.2.9.11ח ראה סעיף "התחייבות זאת לאחר תקופת הדו
 . (בדילול מלא 21%) 34%המניות המשועבדות לבנק עמד על 

ואשר , הסכם ההלוואה כולל את אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים להלן
בדצמבר  31הן ליום , בכולן עומדת החברה)אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי 

2312:)  

 3.9 -גבוה מ, בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה, מיוחס לבעלי המניותעצמי שמירה על הון  .11.1.1.1.
 .לעיל 18.2.2.2.  ראו סעיף 2312בדצמבר  31לפירוט בדבר ההון כאמור ליום . ח"מיליארד ש

-המשועבדות לתשלום ריבית בפועל בגין החוב בניצול לא יפחת מ EQYיחס הדיבידנד בגין מניות  .11.1.1.1.
 ;5.1היחס האמור עמד על  2312בדצמבר  31ליום . רבעונים רצופים 3במשך , 1.29

, המשועבדות לבנק EQYעל פי שיעור מניות , EQYושא ריבית של היחס בין החלק היחסי של החוב נ .11.1.1.1.
 EQYהמחושב גם כן על פי שיעור מניות ) EQYן של "בתוספת החוב בניצול לחלק היחסי של שווי נדל

 ;23.2%היחס האמור עמד על  2312בדצמבר  31ליום . 92.9%לא יעלה על ( המשועבדות לבנק
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 המינוף בתוספת, EQYיחס החוב נושא ריבית נטו של  (א: )אם הופרו שתי אמות המידה הבאות .11.1.1.1.

 31ליום ) 14לא יעלה על  EQYשל  EBITDA-בחוב בניצול תחת מסגרות האשראי ל המשתקף
נטו בתוספת  EQYיחס החוב נושא הריבית של ( ב) -ו; (13.3היחס האמור עמד על  2312בדצמבר 

 31ליום ) 13לא יעלה על  EQYשל  NOIהחוב הבנקאי החוב בניצול תחת מסגרת האשראי לסך 
 ;(8.3היחס האמור עמד על  2312בדצמבר 

היחס האמור  2312בדצמבר  31ליום . 1.29 -לא יפחת מ EQYלהוצאות המימון של  EBITDA-יחס ה .11.1.1.1.
 ;2.2עמד על 

לפירוט . 59%לא יעלה על , יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה .11.1.1.1.
 ; לעיל 18.2.4.2. ראו סעיף  2312בדצמבר  31בדבר היחס האמור ליום 

לפי שווי )שווי החזקותיה ל" סולו מורחב" ס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו של החברה על בסיסיח .11.1.1.1.
 ראו סעיף 2312בדצמבר  31לפירוט בדבר היחס האמור ליום . 55.9%לא יעלה על ( מאזני

 ; לעיל 18.2.4.3. 

מחושב על פי ממוצע של שווי השוק ) EQYיחס החוב בניצול תחת מסגרות האשראי לשווי מניות  .11.1.1.1.
 ;31.9%היחס האמור עמד על  2312בדצמבר  31ליום . 53%לא יעלה על  ((NAV)ושווי נכסי נקי 

בממוצע של מספר ימי , על פי מחירן בבורסה) EQYיחס החוב המנוצל לשווי השוק של מניות  .11.1.1.1.
 .28.2%היחס האמור עמד על  2312 דצמברב 31ליום . 99%לא יעלה על ( מסחר

 -לרבות ביחס ל) להעמדת האשראי לפירעון מיידינוספים תנאים מקובלים  ההסכם כולל, כמו כן
EQY) ,ב או ברהשינוי שליטה בח: ובהם- EQY,  לרבות )הליכים משפטיים מהותיים מסוימים

במניות הפסקת מסחר , (והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל כינוס נכסים, בהקשר של פירוק
 .עודו, ברפים ותנאים מסוימים Cross Default ,פיצול נכסים או מיזוג, EQY, החברה

: להלן) בבעלותה המלאה של החברהת נוב ותחברשתי  והתקשר 2335יוני בחודש , בנוסף .11.1.1.11.
של עד כולל אשראי בהיקף  ויקושני ם להעמדת מיבהסכ בנק לאומי עם  "(החברות הבנות הנוספות"

ת האשראי ומסגר. "(מסגרות האשראי הנוספות)" 2312ינואר עד לחודש  וועמדיש, דולרמיליון  119
 EQYת בשעבוד על מניות ומובטח ןוהינ ריבית בסיס בתוספת מרווח קבועת ריבית בגובה ונושא

המשועבדות  EQYלצורך חישוב שיעור מניות מניות אלו תתווספנה ) תנוהב ותשבבעלות החבר
 כנדרש בהסכם של חברות בנות אחרות של החברה עם , לעיל 18.2.9. כאמור בסעיף  לבנק לאומי
 .(כמפורט בסעיף זה לעיל, בנק לאומי

ואשר אי , את אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר עקרונותיהן מפורטים להלן יםכולל םמיהסכה
בדצמבר  31הן ליום , בכולן עומדת החברה)לפירעון מיידי של האשראי עמידה בהן תהווה עילה 

2312:)  

המחושב במאוחד עבור )המשועבדות  EQYהיחס בין יתרת החוב המנוצלת לשווי שוק מניות  (א)
 .32%עמד היחס האמור על  2312בדצמבר  31ליום . 53%לא יעלה על ( שני ההסכמים

המשועבדות לתשלום הריבית בפועל כנגד החוב  EQYחס הדיבידנדים המשולמים ממניות י (ב)
עמד היחס האמור  2312בדצמבר  31ליום . 1.39 -המנוצל על פי מסגרת האשראי לא יפחת מ

 .בגין כל אחת מהחברות 3.13 -ו 2.95על 

לא יפחת ( EQYמתואם לפי מחיר השוק של מניות )ת נות הבוחברמה כל אחת ההון העצמי של (ג)
עמד ההון  2312בדצמבר  31ליום . מסך שווי הנכסים 39% -ב או מ"מיליון דולר ארה 33 -מ

 ,ב"מיליון דולר ארה 131.9 -ב ו"מיליון דולר ארה 28.3העצמי של כל אחת מהחברות על 
 .בגין כל אחת מהחברות ,בהתאמה, 53% -ו 21%עמד היחס האמור על וכן  ,בהתאמה

בדצמבר  31ליום . 99% -יפחת מליתרת החוב לא ( חושב כאמור לעילמ)יחס ההון העצמי  (ד)
 .בגין כל אחת מהחברות הבנות 223% -ו 191%עמד היחס האמור על  2312

 .cross defaultקיים מנגנון  האמוריםקווי האשראי  שניבין , כמו כן

 לאומי בנק עם שלה הבנות והחברות החברה התקשרו, 2313 מרס בחודש, ח"הדו תקופת לאחר .11.1.1.11.
אפריל  לחודשעד הנוספות  האשראימסגרות  עודכנובמסגרתו , לעיל המפורטים להסכמים בתיקון
העמידה ערבות לטובת הבנק בקשר עם התחייבויותיהם של החברות הבנות  החברהוכן  2312

 -ו 18.2.9 -בין הקווים המתוארים ב cross defaultתוך קביעת מנגנון , אלו הסכמים מכוח הנוספות
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קווי האשראי המפורטים בסעיף  שלתנאי המימון , במסגרת התיקון האמור, בנוסף. 18.2.9.13
אמות  החלפתלרבות ) לעיל 18.2.9בסעיף  המצוייניםמסגרות האשראי  לתנאיהושוו  18.2.9.13

 עד 18.2.9.1 בסעיפים המפורטותהמידה  לאמות 18.2.9.13בסעיף  המפורטותהמידה הפיננסיות 
 הבנות החברות, החברה של ןהתחייבות עודכנה, עדכון תנאי קווי האשראי כנגד(. 18.2.9.8

שהמניות שתשועבדנה  באופן ,המניות המשועבדת לבנק כמות בדבר הנוספותוהחברות הבנות 
 EQYמהון המניות של  23%חלף ( )בדילול מלא) EQYמהון המניות של  29% -לבנק לא יפחתו מ

 שלוהנפרע  המונפקמהון המניות  33%יבות כלפי הבנק כי לפחות וכן בוטלה ההתחי, (טרם התיקון
EQY  יחד עם זאת. ת לגורם אחרותהיינה משועבד לאאו ש/לטובת הבנק ו משועבדותתהיינה ,

, 18.2.9.13את קווי האשראי המפורטים בסעיף  נהתפרע הנוספות הבנות והחברות במקרה
 –קרי )כפי שהיה ערב התיקון  EQYניות החברה תידרש לעמוד בשיעור ההחזקה המינימאלי במ

מהון המניות  29%התחייבות כלפי הבנק כי לפחות ב וכן, (בדילול מלא EQYמהון המניות של  23%
ת לגורם ותהיינה משועבד לאאו ש/לטובת הבנק ו משועבדותתהיינה  EQY שלוהנפרע  המונפק

  .אחר

 : אגרות חוב של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה .11.1.

 (קרן) אגרות חוב בסך של חברה ולחברות הבנות בבעלותה המלאהל ,2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.1.
אגרות החוב של החברה   .(ח"הונפקו בשנת הדו ח"ש מיליארד 1.2 -מתוכן כ) ח"מיליארד ש 8.5-כ

 מדורגות וכן 2312בדצמבר  13מיום בהתאם לדוח דירוג  ,על ידי מידרוג( אופק יציב)  Aa3מדורגות 
A+  (אופק יציב )לפרטים בדבר אגרות . 2313בדצמבר  12בהתאם לדוח דירוג מיום  ,על ידי מעלות

לרבות השתתפות בעלת )ח "וכן פרטים אודות הנפקות שביצעה בתקופת הדו החוב של החברה
 . ב בדוחות הכספיים23-א ו 23 יםובאור לדוח הדירקטוריון 9ראה סעיף , (השליטה

המובטחות בשעבוד ( 'סדרה י)למעט אגרות החוב , אינן מובטחות בשעבוד אגרות החוב של החברה
אגרות החוב של , כמו כן. (לדוח הדירקטוריוןה 9לפרטים ראו סעיף ) על נכסים בבעלות גזית פיתוח

, כמקובל, למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדתן לפירעון מיידי ןבהתקיימאשר החברה כוללות עילות 
: כוללות גם התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות כדלקמן( 'דרה יאס)כאשר אגרות חוב 

מיליון דולר  933מינימלי בסך ( בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה)התחייבות לעמידה בהון עצמי 
עמידה ביחס חוב נושא הריבית נטו לסך מאזן שלא יעלה ; במשך ארבעה רבעונים רצופים, ב"ארה

דירוג אגרות החוב במועד מדידת , ך ארבעה רבעונים רצופים ובנוסףבמש, 93%על שיעור של 
היחס האמור לגבי הרבעון האחרון מבין ארבעת הרבעונים האמורים לא יהא נמוך מדירוג של 

(BBB- ) בדירוגMaalot S&P  ונמוך מדירוג שלBaa3 במקרה , בנוסף; מ"בדירוג מידרוג בע
בסכום שלא יפחת , סחיריםבעלי אגרות חוב ללפרוע בפירעון מיידי חובות  תידרשחברה שה

בניכוי זכויות שאינן )מההון העצמי  12.9%שיעור של ( ב) -ו ח"שמליון  333( א)הגבוה מבין מ
נכון ליום . וכן מקרה של שינוי שליטה בחברה יהוו עילה לפירעון מיידי; של החברה( מקנות שליטה

יחס החוב נושא , ב"מיליון דולר ארה 2,133ד ההון העצמי של החברה על סך עמ 2312בדצמבר  31
 S&Pבדירוג ( אופק יציב)  +Aודירוג אגרות החוב היה  92.1%הריבית נטו לסך המאזן עמד על 

 .בדירוג מידרוג( אופק יציב) Aa3מעלות ודירוג של 
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  :הלוואות של החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה סיכום יתרות .11.1.

של החברה וחברות בנות ( כולל חלויות שוטפות)להלן מצבת האשראי וההלוואות לזמן ארוך 
 -ו 11.2.9. אשר פרטים לגביהן ניתנו בסעיפים  ProMed-ו גרמניהלמעט גזית )בבעלותה המלאה 

 31 נכון ליום, אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי, שהתקבלו למימון פעילותן, (בהתאמה, 11.3.2. 0 

 : 2312בדצמבר 

תקופת פירעון 
 (שנים)ממוצעת 

שיעור ריבית 
 אפקטיבית

 שיעור ריבית
 משוקלל

 מיליוניב)יתרה 
 (ח"ש

 

3.11 3.22% 3.22% 3,129 
בריבית ממוסדות פיננסיים הלוואות 
 מובטחות בשעבודמשתנה 

2.89 9.92% 9.92% 292 
הלוואה ממוסדות פיננסים בריבית 

 קבועה מובטחת בשעבוד

9.43 9.52% 2.93% 993 
אגרות חוב בריבית קבועה מובטחות 

 בשעבוד

4.89 9.29% 9.34% 9,154 
 שאינןאגרות חוב בריבית קבועה 

 מובטחות בשעבוד

4.15 2.58% 2.38% 282 
אגרות חוב בריבית משתנה שאינן 

 מובטחות בשעבוד 

 כ"סה 01,010 - - -

 :יתרות אשראי של החברה ושל החברות המאוחדות שלה סיכום .11.1.

נכון ליום ( ח"במיליוני ש)ושל החברות המאוחדות שלה  (1)להלן פירוט יתרות האשראי של החברה
 :2312בדצמבר  31
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יתרות בגין אגרות 
סחירות ולא )חוב 

 (סחירות
8,523 2,535 9,939 831 421 - - - 03,127 

יתרות בגין אשראי 
בנקאי 

(3)
 3,411 

 
3,239 

 2,123 2,419 93 932 431 1,113 20,104 

 41,640  1,113 431 932 914 5,348 11,229  9,842 13,131 כ התחייבויות"סה

מסגרות מאושרות 
של קווי אשראי 

 מתחדשים
3,593 1,999 2,192 1,953 - - 23 - 3,630 

ניצול מסגרות 
אשראי

(4)
 2,192 242 123 933 - - 99 - 1,803 

 5,872 - 2 - - 1,353 1,883 1,213 1,984 יתרה לניצול

ערבויות במהלך 
 774 4 23 - - 314 392 5 - העסקים הרגיל

, ערבויות חוק מכר
ביצוע עבודות 

 ואחרות
- - - - 842 - - - 346 

 .Promed-ו גרמניההחברה וחברות בנות בבעלותה מלאה למעט גזית  (  1) 

 .עודפי עלות שהוכרו במועד רכישתהכולל  ( 2) 

 .כולל ניצול מסגרות אשראי מאושרות ( 3) 

 .כולל ניצול בגין מתן ערבויות (4) 
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אמות מידה פיננסיות כלולים , בחלק ממסמכי האשראי של החברה ושל חברות מאוחדות שלה .11.1.
תנאים , וכן( לעיל 18.2.9. עד  18.2.1. שאינן מחמירות יותר מאמות המידה המפורטות בסעיפים )

 ,בחברות מאוחדות, שינוי שליטה בחברה: ובהם, להעמדת האשראי לפירעון מיידינוספים מקובלים 
הליכים משפטיים , שינוי מבנה, להבטחת האשראי משועבדים ןאו בחברות אשר ניירות הערך שלה

, (והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל כינוס נכסים, בהקשר של פירוקלרבות )מהותיים מסוימים 
של ניירות ערך או  הפסקת מסחר בניירות הערך המשועבדים להבטחת האשראי, הפסקת פעילות

 .  ועוד, החברה

וחברות הבנות עומדות החברה  ,ח זה"ולמועד הסמוך לאישור דו 2312בדצמבר  31נכון ליום  .11.1.
בדצמבר  31נכון ליום , כמו כן. ןאמות המידה הפיננסיות החלות ביחס אליהבכל  בבעלותה המלאה

בכל אמות המידה הפיננסיות החלות ביחס  עומדות כל החברות המאוחדות של החברה ,2312
  .ח זה"ולמיטב ידיעת החברה לא חל כל שינוי בסטטוס האמור נכון למועד דו, אליהן

כאשר מרבית אגרות )מרבית מקורות החוב של החברה משוק ההון המקומי הינם שקליים , כאמור .11.1.
 במטבע חוץ נקובים  בעוד מרבית נכסי החברה( לצרכן מחיריםהמדד לשינויים לצמודות החוב הינן 

על מנת לצמצם את החשיפה המטבעית של ההון העצמי  .מטבעות הפעילות של הקבוצהל בהתאם
בהתאם , מבצעת החברה עסקאות החלף לתקופות קצרות וארוכות, ערי החליפיןלשינויים בש

עסקות ההחלף הארוכות . ובמרביתן מחליפה את החבות השקלית בחבות מטבע חוץ, לצורך
 .מבוצעות בהתאמה מלאה ללוחות הסילוקין של אגרות החוב

 מיליארד 2.8-כך של לחברה יתרת עסקאות החלף קצרות וארוכות מועד בס, לתאריך הדיווחנכון  .11.1.
ן ההוגן של עסקות ישווי(. במטבעות שונים ח קצרות מועד"שמיליארד  2.3-כמתוכן סך של )ח "ש

יין ההוגן של חלויות שוטפות ועסקות ומתוכו שו) ח"ש מיליארד 1.3 -ח הינו כיווההחלף לתאריך הד
 .לדוחות הכספיים' ד35ביאור  למידע נוסף ראה. (ח"מיליון ש 91 -ההחלף הקצרות הינו כ

  מיסוי .11.

לרבות שומות , שומות המס של החברה, לפרטים בדבר חוקי המס החלים על הקבוצה בישראל 
 . לדוחות הכספיים 29ראה באור , ל"ולהשלכות דיני המס על חברות הקבוצה בחו, שבמחלוקת

  איכות הסביבה .11.

מדינתית ומקומית , לחקיקה ותקינה פדרלית, מעצם החזקתה בנכסי מקרקעין, הקבוצה כפופה .11.1.
ולשאת בעלות פינויים , אחראית בגין להימצאבהקשר לכך הקבוצה עלולה . בנושא איכות הסביבה

וכן עלולה )זיהומים וחומרים רעילים המצויים או הנפלטים מנכסיה , או תיקונם של מפגעים שונים
אשר עלותם עלולה להיות גבוהה ואף לעלות על , (נסות ופיצויים בגין מפגעים כאמורלשאת בק

כי חלק מהוראות אלו בדבר איכות הסביבה הינן הוראות , יודגש. ערכם של הנכסים הרלבנטיים
לא נדרשת אשמתם או מודעותם על , קרי)בעלים של נכסים /המטילות אחריות מוחלטת על מחזיקים

אי פינוי המפגעים עלול להשפיע לרעה על יכולתה של (. תם בגין מפגעים אלומנת שתתגבש אחריו
. ואף לגרור תביעה משפטית, להשכיר או לשעבד נכסים בהם מצויים מפגעים אלו, הקבוצה למכור

דורשים טיפול בהיבט סביבתי ה, מודעת הקבוצה למספר נכסים ,2312בדצמבר  31ליום נכון 
יכולה לערוב לכך כי המידע שברשותה מגלה את אינה הקבוצה . ולנכסים אשר מטופלים בהיבט זה

או כי בעלים קודם של נכס מקרקעין שנרכש , כל החבויות האפשרויות שלה בגין מפגעים סביבתיים
או כי מסיבה , סביבהעל ידי הקבוצה לא יצר מצב של הפרה מהותית של הוראות דיני איכות ה

לשינויים עתידיים בדיני , בנוסף. אחרת קיימת או תהיה בעתיד הפרה מהותית של הוראות אלה
עשויה להיות השפעה מהותית ( אשר חלה בהם מגמת החמרה בשנים האחרונות)איכות הסביבה 

צמבר בד 31נכון ליום  .הן בהיבטים התפעוליים והן בהיבטים הפיננסיים, על מצבה של החברה
כי העלויות הצפויות של הקבוצה בקשר עם אחריות בגין נזקים הקשורים מעריכה החברה , 2312

 . בהיבטי איכות סביבה אינן מהותיות

 ,2312ובשנת  2313בשנת  .לנהל את עסקיה באופן ידידותי לסביבה פועלת מתוך שאיפה הקבוצה .11.1.
בנושאים מציג את מדיניות החברה , בין היתר, אשר, אימצה החברה קוד אחריות חברתית

היתה ותמשיך להיות נושא המשקף את גישתה החיובית  ,אחריות חברתית. קהילתייםו תייםסביב
 . כחברה גלובאלית מובילהכלפי נושאים סביבתיים וקהילתיים והאקטיבית של החברה 

משאבים  משקיעהולפיכך  כי הצלחה עסקית בת קיימא נבנית לטווח ארוךמאמינה  הנהלת הקבוצה



 84 -א 

 

 

הנהלת הקבוצה סבורה  .לשימור איכות הסביבה ובניית מרכזים מסחריים ידידותיים לסביבה
, כך למשל. מאופן פעילות זהיצאו נשכרים  ,חברות הקבוצההקמעונאים ו, הצרכניםשבטווח הארוך 

כות על אישומרים  ,עם הקהילהשונים מיטיבים רים ומשימוש באנרגיה ירוקה ופעילות מחזור ח
, להערכת החברה, כמו כן. חברהעבור העלויות ובטווח הארוך מובילים לחיסכון ב ,הסביבה

המודעות ההולכת וגוברת לשמירה על איכות הסביבה תגרום לאוכלוסיה להעדיף לבקר במרכזי 
ובאופן זה תוביל להשבחת שווים של נכסי חברות , על פני מרכזי קניות רגילים" ירוקים"קניות 

 .הקבוצה

בנוסף למנהלי . הקבוצהעל ידי מנהלים בכירים בחברות  מטופל ,נושא הסביבה וההגנה עליה
 .המקדמים את נושא הבנייה הירוקה חיצונייםיועצים היא מסתייעת ב ,הקבוצה

, באתרי הבניה הן, שימוש במגוון חומרים במהלך פעילותן העסקית השוטפת חברות הקבוצה עושות
במסגרת מאמצי החברות למזער . הוא בחומרי בניין והן בפעילות משרדית במטהשם עיקר השימוש 

, חומרים שאינם מתכליםבנעשה ניסיון לצמצם את השימוש , את השפעתן השלילית על הסביבה
להליכי  ,לשלוח מוצרים וחומרים שהשימוש בהם הסתיים וכןלעשות שימוש בחומרים ממוחזרים 

 .או שימוש מחודש/ו מחזור

 LEED( "Leadership in Energy and"תקן בונה מרכזים מסחריים על פי  FCR ,2332מאי מאז  .11.1.

Environmental Design certification standards) .מפעילה , כמו כןFCR   פרויקטים לבקרה וחיסכון
 ,ח"למועד הדו .בשלושה נכסים שימוש באנרגיה גיאותרמיתל מתקנים התקינהוכן , במים ובאנרגיה

בהתאם ( או יבנו)נבנים  אשר( בשלבי תכנון או בניה)ובפיתוח מחדש פיתוח ב םרויקטיפ FCR 29-ל
  . הבינלאומי LEED-ה תקןל

.11.1. CTY שואפת להוביל בתפעול מרכזים מסחריים אחראיים ובקידום פיתוח נכסים הדוגל בקיימות ,
כמו . נחשבת כחלוצה ביישום עקרונות קיימות במרכזיה המסחריים היא, בקרב החברות הנורדיותו

ם במרכזי הבינלאומי LEED-ה תקןשמים דגש רב על בנייה ירוקה ושואפים להשיג את  CTY-ב, כן
הכריז על על דוח הקיימות European Public Real Estate (EPRA ) -ארגון ה 2312בשנת . המסחריים

 Green Shopping Centerתוכנית אומצה  ,2338במהלך שנת . כעל אחד מהטובים בתעשייהCTY של 

Management Program ,בין היתר, אשר מתייחסת, לקידום הבנייה הירוקה תוכנית מבוססת יעדים ,
, ועוד רהאוויאיכות , (אנרגיה ומים)שימוש יעיל במשאבים , חומרי בניה, מחזור, ניהול פסולתל

בכל יעדי  CTYעמדה  2312בשנת  .שיטות לדיווח חיסכון באנרגיה CTYפיתחה  2312ובשנת 
חיסכון , בדריסת הרגל הפחמנית ןקיטו, חיסכון באנרגיה: לרבות)החיסכון שהציבה על פי התוכנית 

ים מסחריים בבעלות מרכזמספר , בשנים האחרונות ,כמו כן. ('פסולת וכוצמצום ה, בצריכת מים
CTY בלו תקני קיLEED , את תקן הלרבות- LEED Platinum(תקן ה- LEED  הגבוה ביותר .)בנוסף ,

נסקרו שלה המסחריים  הכל מרכזי, כןו, ערכה סקר מקיף לחיסכון באנרגיה CTY 2311בשנת 
שהינה תוכנית פנימית המשמשת , Green Shopping Center Management Programבהתאם לתוכנית 

 . לקידום התפתחות ברת קיימא

תקן הבנייה )הנחיות תקן בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה ל בהתאם פיתוחגזית  פועלתבישראל  .11.1.
התאם ב. במרכזים המסחריים שבשלבי הקמה( 9291י "ת)של מכון התקנים הישראלי ( הירוקה

בהליכי התכנון והביצוע  יוצא באלושפכים וכ, מים, קעקר, נלקחים בחשבון נושאי אנרגיה ,לתקינה זו
סקרי זיהומי קרקע בליווי ואישור המשרד )וזאת במקביל לניהול הסביבתי של הליך הבניה עצמו 

   (.'ושיטות בנייה רב פעמיות וכ, ומחזורהניהול פסולת , ות הסביבהלאיכ

.11.1. EQY חזורימהוטמעה תכנית  ,2339ת בשנ. יותר" ירוקים"משקיעה בהפיכת מרכזי הקניות שלה ל 
ולהשפיע באופן חיובי על  חזורימלעודד , מטרות התכנית הינן לצמצם פסולת מוצקה. הרחבה בנכסי

, כמו כן .מתכת ועץ, פלסטיק, זכוכית במחזורהתכנית עוסקת . המשאבים הטבעיים ועל הסביבה
EQY משתתפת בתוכנית איכות סביבה בתמיכה ממשלתית. 

 על פעילות התאגידמגבלות ופיקוח  .11.

בהיבטים שונים כמקובל לגבי הקמה , נכסי הקבוצה כפופים לחוקים ותקנות שונים באזורי פעילותם
, דיני תכנון ובנייה: ובין היתר בהיבטים הבאים, והפעלה של נכסי מקרקעין מסחריים באותם אזורים

ישור המוניציפאלי בקשר דינים במ, (כגון היתרי בנייה)רגולציה על הקמת ופיתוח נכסי מקרקעין 
ודיני דינים הנוגעים להתאמת הנכסים לאנשים עם מוגבלויות , לרישוי השימוש בנכסים והפעלתם

ואולם  נכסיה עומדים באופן מהותי בדרישות החוקיות להפעלתם ,החברהלהערכת . איכות הסביבה
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צם של חוקים של אימו, אם וככל שתהיינה, החברה אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות
על נכסים קיימים או נכסים שתרכוש הקבוצה , ותקנות חדשים או תיקונים לחוקים ותקנות קיימים

 .בעתיד

, בהיותן חברות ציבוריות, ודורי בניה דורי חברת, EQY ,FCR ,CTY ,ATRוכן  ,החברה, כמו כן
החלים על ( לרבות כללי ממשל תאגידי) ולכללי הבורסה כפופות לרגולציה בתחום דיני ניירות הערך

עמידה בדרישות . בהתאם למקום התאגדותן ולמקום המסחר במניותיהן, כל אחת מהחברות הללו
עלולה להטיל על חברות  ןהפרתו, אלו כרוכה בעלויות גבוהות לחברה ולחברות הקבוצה האמורות

 .אלו קנסות ואף לעלות לכדי עבירה פלילית

ובמטרה לאתר , א"התשע( תיקוני חקיקה)כי אכיפה ברשות ניירות ערך בהמשך לחוק ייעול הלי
. החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית אכיפה מנהלית ,ולמנוע הפרות בדיני ניירות ערך

וכן , החברה דירקטוריון בפיקוח הפועלת, "(הגורם האחראי)"דירקטוריון החברה מינה ועדה מטעמו 
ערכה סקר ציות ובהמשך , החיצוניים יועציה בשיתוף, החברה. מינה ממונה אכיפה מנהלית בקבוצה

, נוהל דיווחים מיידיים, נוהל איסור שימוש במידע פנים - כגוןגיבשה נוהל אב ונהלי עבודה נוספים 
שונים נבחנו נהלי העבודה ה. נוהל בחינת ואישור עסקאות בעלי ענייןו, נוהל דיווחים תקופתיים

הדרכות ב השתתפו החברה עובדי. עיקריהם הובאו לדיון בוועדה שמונתה מטעם הדירקטוריוןו
החברה . הנהלים בהוראות לעמוד התחייבו וכן, בנוגע לדרישות החוק ולעיקרי הוראות הנהלים

, ל"בארץ ובחו, פרטיותוציבוריות , בנות שלההחברות המול למקיימת תהליך סדור בנושא גם 
בנושא  ראשונהשל החברה קיים ביקורת פנימית  םמבקר הפני. מינוי נאמני אכיפה באמצעותרבות ל
 מטעם הוועדה. במסגרתה בדק את תהליך האימוץ וההטמעה של תוכנית האכיפה של החברהו

. האמור בתהליך חלק ולוקחת ההטמעה התקדמות אחר עוקבת, בנושא דיונים מקיימת הדירקטוריון
 דיוןתוכנית בכללותה לה את להביא ובכוונתה האכיפה תוכנית הטמעת להשלמת פועלת החברה

 . דירקטוריוןהאישור ו

  שיתוף פעולה אסטרטגיים ם מהותיים והסכמיהסכמי .11.

 .ארגון עם קבוצת נורסטאר-רההסכם  .11.1.

הדירקטוריון , לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, התקשרה החברה, 2312בפברואר  1ביום  .11.1.1.
 נורסטאר)"מ "בע ישראל נורסטארונורסטאר החזקות עם  בהסכם, והאסיפה הכללית של החברה

ישראל הינן ונורסטאר  נורסטאר החזקות) נורסטאר החזקותמלאה של ה הבבעלות שהינה, "(ישראל
הכולל את שלושת היסודות , "(נורסטארקבוצת : "שליטה בחברה ותקראנה להלן ביחדהבעלות 

בין החברה שנחתם ניהול האישור עדכון תנאי הסכם ( א"(: )נורסטאר-הסכם גזית)"המפורטים להלן 
תיקון הוראות אי ( ב); 2311בנובמבר  12בתוקף החל מיום , 1889בחודש יולי  נורסטאר ישראלובין 

מתן ( ג)-ו; 2311בנובמבר  12בתוקף החל מיום , ימות בין החברה וקבוצת נורסטארהתחרות הקי
לרבות באמצעות )זכויות רישום לנורסאטר בקשר עם ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידה 

הסכם זה החליף ועדכן הסכם קודם בין , בין היתר .כמפורט להלן, (חברות בנות בבעלותה המלאה
תיקון )שנקבעו במסגרת חוק החברות  לאור הוראות המעבר אשר הסתיים, 1889הצדדים משנת 

 תעם בעל חברה ציבוריתחריגות של ביחס לאישור התקשרויות , 2311 –א"התשע, (12' מס
 .אחת לשלוש שניםבה שליטה ה

 :נורסטאר-גזית הסכם עיקרי להלן

 תיקון תניית אי התחרות. א

הסכם לביצוע הקצאה פרטית של בוקבוצת נורסטאר החברה  התקשרו, 1889בחודש אוגוסט 
ן "אשר נועד לרכז במסגרת החברה את כל פעילות הנדל, נורסטארמניות החברה לקבוצת 
ל "בהתאם לכך נקבעו בהסכם הנ. ושל החברה נורסטארשל קבוצת , ן"וההחזקות בתחום הנדל

 :כמפורט להלן, ארנורסט-במסגרת הסכם גזיתאשר עודכנו , תניות אי תחרות בין החברות
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כי כל עוד תהיה קבוצת נורסטאר בעלת השליטה היחידה בחברה  התחייבההחזקות נורסטאר 
או מבני /הניהול והפיתוח של מרכזי קניות ו, בתחום הבעלות, כעיסוק עיקרי, והחברה תעסוק

או תשלוט ותחזיק כפעילות עיקרית בחברות העוסקות כפעילות עיקרית /משרדים רפואיים ו
הניהול והפיתוח של מרכזי , לא תעסוק קבוצת נורסטאר בתחום הבעלות, חומים האמוריםבת

קניות או מבני משרדים רפואיים ולא תחזיק במניות של חברות העוסקות בתחום זה כתחום 
, או החזקה כאמור אשר תוצענה לה/והצעות לעיסוק ו( למעט ההחזקה בחברה)פעילות עיקרי 

אמור לעיל לא יחול על השקעות פיננסיות במניות של חברות ה. תועברנה על ידה לחברה
הניהול והפיתוח של מרכזי , אשר עוסקות בתחום הבעלות, ל"הנסחרות בבורסה בישראל או בחו

ובלבד שקבוצת נורסטאר לא תחזיק בחברה , או מבני משרדים רפואיים כתחום עיקרי/קניות ו
לפיה , הוראהכוללת תניית אי התחרות . שלהאו יותר מהון המניות המונפק  9%בודדת כאמור 

ן שאינו מרכזי קניות או מבני משרדים "אם היא תבקש לפעול בתחום כלשהו מתחומי הנדל
באישור , ורק אם החברה, יהיה עליה ראשית להציע את הפעילות הנבחנת לחברה, רפואיים

תאשר כי אינה מעוניינת לבצע את הפעילות הנבחנת על ידי , ועדת הביקורת של החברה
זכות ההצעה הראשונה תמשיך . רסטאר לבצע פעילות כאמור בעצמהרק אז תוכל נו, נורסטאר

ותהא תקפה גם על עסקאות ספציפיות בתחום הפעילות שנבחן על ידי נורסטאר ונדחה על ידי 
במועד בו תחליט ועדת הביקורת של החברה לראשונה כי היא אינה מעוניינת לפעול . החברה

. שיפרט את תחום הפעילות המוצע כאמור, יידיח מ"היא תמסור על כך דו, ן מסוים"בתחום נדל
או הרבעוניים שלה פרטים בדבר עסקאות שביצעה /החברה תמסור בדוחות התקופתיים ו, כמו כן

נורסטאר בתקופה הרלוונטית אשר הוצעו מלכתחילה לחברה ואשר החברה החליטה שלא לבצען 
פורסמו עד אותו מועד על ידי  ובלבד שלא יימסרו פרטים אודות עסקאות קונקרטיות שלא, כאמור

. וכן הנימוקים המפורטים שהביאו את ועדת הביקורת לדחות את העסקאות האמורות, נורסטאר
לא יחול , לעילהאמור , כי עקרון הענקת זכות ההצעה הראשונה לחברה, להסרת ספק מובהר

וכל נורסטאר אשר בהם לא ת, לגבי פעילות בתחום מרכזי קניות ובתחום מבני משרדים רפואיים
 .לפעול כלל כל עוד מתקיימים תנאי סעיף אי התחרות

 הסכם לקבלת שירותי ניהול. ב

, 1889מחודש יולי  ניהולהחברה ונורסטאר ישראל היו צד להסכם , 2311בנובמבר  19ום עד לי
עודכנו נורסטאר -במסגרת הסכם גזית .על פיו העניקה החברה לקבוצת נורסטאר שירותי ניהול

 :"(הסכם הניהול החדש)" נקבעו כדלקמןכם הניהול בין הצדדים ותנאי הס

שירותי הניהול שמשלמת נורסטאר ישראל לחברה עודכנה  תמורתעל פי הסכם הניהול החדש 
קודם לכן עמדו דמי )מ "עבתוספת מח "ש 139,333סך ב שהיא עומדת על תשלום חודשיכך 

דמי הניהול צמודים למדד  ."(דמי הניהול)"( ב"דולר ארה 4,333הניהול החודשיים על סך של 
להסכם נוסף פירוט בדבר סוגי השירותים המוענקים , לשם הבהרה, כמו כן. המחירים לצרכן

כולל דיווח )ניהול כספים , שירותי מזכירות: מכוחו באופן שאלה כוללים את השירותים הבאים
, טיפול במימון בנקאי, שפטייםשירותים מ, תקשורת, מחשוב ומערכות מידע, גזברות, (לרשויות

הכוללות את נורסטאר וחברות )שוק ההון והשקעות נורסטאר ישראל וחברות מקבוצתה 
החל  שנים 3הינו לתקופה של תוקף הסכם הניהול החדש ביחס לשירותי הניהול (. בשליטתה

, שנים כל אחת 3לתקופות בנות , מעת לעת, בסיומן יתחדש מאליו, 2311בנובמבר  12מיום 
 -לא יאוחר מ, כאשר כל אחד מהצדדים יהא רשאי שלא לחדשו בהודעה בכתב שתינתן לצד השני

 (.בכפוף לדרישות החוק, והכל) לפני תום תקופת ההסכם ימים 83

 הענקת זכויות רישום לקבוצת נורסטאר. ג

הנפקת החברה )"יורק -עם השלמת הנפקת ורישום מניות החברה למסחר בבורסה של ניו
העניקה החברה לנורסטאר זכויות רישום מסויימות בקשר עם מניות , "(של ניו יורקבבורסה 

, (Registration Rights) לרבות באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה, החברה שבבעלותה
 : אשר עיקריהן כמפורט להלן

Piggyback Registraton –  או ניירות ערך )בכל עת בה החברה תפעל לרשום מכירת מניות שלה
תעמוד לנורסטאר הזכות "( SEC"-ה)באמצעות רשות ניירות ערך האמריקאית ( המירים למניותיה

 . להצטרף לרישום מניות החברה שבבעלותה

Non-Shelf Registered Offering Demand – ום נורסטאר תהא רשאית לדרוש מהחברה לבצע ריש
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או כל טופס  Form F-1)תשקיף מלא /למסחר של מניות החברה שבבעלותה על פי מסמך רישום
החל מפקיעת תקופת החסימה שתחול על החברה ועל נורסטאר , בכל עת, (רישום מתאים אחר

נורסטאר . יורק-לביצוע הנפקות בקשר עם הנפקת מניותיה של החברה לראשונה בבורסה של ניו
ובלבד שהמניות שהיא מבקשת למכור , זכותה כאמור פעמיים בלבד תהא רשאית לממש את

ב או מלוא המניות שתהיינה "מיליון דולר ארה 33 -בהצעה הינן בעלות שווי שוק שלא יהא נמוך מ
 .לפי הנמוך מביניהם, בבעלות נורסטאר וגופים הקשורים אליה

Shelf Registration Demand – לבצע רישום למסחר של  נורסטאר תהא רשאית לדרוש מהחברה
או כל טופס רישום  Form F-3)הצעת מניות החברה שבבעלותה על פי מסמך רישום מקוצר 

במקרה . בכל עת בה החברה תהא רשאית על פי דין לבצע רישום מקוצר כאמור( מתאים אחר
נורסטאר תהא רשאית להפעיל את זכותה כאמור פעמיים בכל , של הצעה מגובה בחיתום מלא

ובלבד שהמניות שהיא מבקשת למכור בכל הצעה הינן בעלות שווי שוק שלא יהא , לנדריתשנה ק
ב או מלוא המניות שתהיינה בבעלות נורסטאר וגופים הקושרים "מיליון דולר ארה 33 -נמוך מ

 .לפי הנמוך מביניהם, אליה

הנפקת במקרה בו רישום מניות החברה שבבעלות נורסטאר הינו במסגרת , על אף האמור לעיל
ככל שהחתמים ימליצו על הגבלת כמות המניות , מניות על ידי החברה המובטחת בחיתום

החברה תהא רשאית להגביל את כמות המניות שנורסטאר , שיירשמו למסחר במסגרת ההנפקה
, כמו כן. בהתאם לכללי העדיפות שנקבעו בהסכם, תהא רשאית לרשום על פי זכויותיה לעיל

לחברה זכות , (בות נסיבות בהן מסמך הרישום יגרום לחברה נזק מהותילר)בנסיבות מסויימות 
 .בכפוף למגבלות המפורטות בהסכם, פרסום מסמך הרישום את לדחות

החברה תישא בכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיה על פי ההסכם בקשר עם רישום 
למעט )ייעוץ משפטי , הוצאות דפוס, לרבות אגרות רישום והגשה, למסחר של מניות מכוחו

 . 'שירותי רואה חשבון וכו, (יועצים משפטיים שייצגו את בעלי המניות המוכרים בלבד

בכפוף לכך , הסכמי זכויות רישום עם בעלי מניות אחריםהחברה תהא רשאית להתקשר ב
ככל שהן תהינה )שנורסטאר תהא זכאית לאותן זכויות רישום שיוענקו לבעלי המניות האחרים 

 (.עדיפות על הזכויות המוענקות לנורסטאר על פי הסכם רישום הזכויות

לרבות , ביחס לאותן מניות זכויות הרישום המפורטות לעיל יחולו גם על כל ניירות הערך שיונפקו
נורסטאר תהא , כמו כן. 'מיזוג וכו, איחוד הון, שינוי הון, פיצול מניות, עקב חלוקת מניות הטבה

בכפוף לכך , לכל נעבר, כולן או חלקן, רשאית להעביר את זכויותיה על פי ההסכם האמור
 .מהמניות הרגילות הניתנות לרישום 9%שיועברו לפחות 

הפסד או הוצאה , החברה תשפה את נורסטאר וגורמים מטעמה בגין כל נזק, בכפוף לחריגים
שנגרמו כתוצאה ממידע שגוי שנכלל במסמך רישום או בתשקיף או ( לרבות שכר טרחת עורך דין)

למעט ככל ומידע שגוי כאמור , כתוצאה מהפרת הדין על ידי החברה בקשר עם רישום כאמור
נורסטאר תשפה את החברה וגורמים מטעמה , ף לחריגיםבכפו, כמו כן. נמסר על ידי נורסטאר

בגין כל נזק כאמור לעיל שנגרם כתוצאה ממידע שגוי שנכלל במסמך רישום או בתשקיף 
סכום השיפוי בו תחוייב נורסטאר לא יעלה על סכום , בכל מקרה. ושהועבר על ידי נורסטאר

 .שום הרלבנטיהתמורה נטו שתתקבל ממכירת ניירות הערך על ידה במסגרת הרי

, בבורסה של ניו יורקתוקף הסכם זכויות הרישום הינו לתקופה שהחל ממועד הנפקת החברה 
שנים ממועד  13עד למועד בו לא ייוותרו ניירות ערך הזכאים לרישום מכוחו או עד לחלוף ו

  .לפי המוקדם מביניהם, חתימתו

  EQY -בקשר ל LIHהסכם בעלי מניות עם  .11.1.

, לעיל 2.2.1. 3 כמפורט בסעיף , CSCעם  בהסכם ההשקעה EQYבד בבד עם התקשרותה של 
קבוצת : "להלן בסעיף זה) EQYהתקשרו החברה וחברות בנות של החברה המחזיקות במניות 

בהסכם בעלי מניות , EQY-ו "(ליברטי קבוצת: "להלן יחדיו) CSC  וחברת האם שלה LIHעם "( גזית
את , בין היתר, ואשר קובע, (2311תוקן בחודש ספטמבר ו) 2311בחודש ינואר כנס לתוקף נש

על פיהם התחייבה , EQYנקבעו הסדרים למינוי דירקטורים לדירקטוריון ( א: )העקרונות הבאים
ואילו זו האחרונה , קבוצת ליברטיקבוצת גזית לתמוך במינוי של דירקטור אחד שיומלץ על ידי 

העניקה  קבוצת ליברטי( ב); התחייבה להצביע בעד מינוי הדירקטורים שיומלצו על ידי קבוצת גזית
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ככל )וכן זכות הצעה ראשונה , EQYלקבוצת גזית זכות הצעה ראשונה במקרה של מכירת מניות 
; (צת גזיתווקב LIHהמוחזק על ידי ) לרכישת יחידות התאגיד המשותף( EQYשלא תמומש על ידי 

של קבוצת גזית  EQYמכירת מניות  תבמקרה של עסק קבוצת ליברטיהוענקה זכות הצטרפות ל( ג)
התחייבה להימנע מביצוע פעולות שונות  קבוצת ליברטי (ד); EQY-שיש בה משום שינוי שליטה ב

 EQYוכן התחייבה שלא לרכוש ניירות ערך של , EQY-אשר יהיה בהן משום ניסיון רכישת שליטה ב
  .מעל רף שהוסכם

 או עד, (2321עד לחודש מאי  ,דהיינו)כריתתו מועד שנים מ 13 -לתוקף הסכם בעלי המניות הינו 
( מלא דילולעל בסיס ) EQYמההון המונפק של  23%-מיפחתו  EQY -של הקבוצה באשר החזקותיה 

על ) EQYמההון המונפק של  3%-מ יפחתו EQYבמניות  קבוצת ליברטיחזקותיה של ה אשרעד  או
 .על פי המוקדם מביניהם, (מלא דילולבסיס 

   FCR-בקשר לעם אלוני חץ הסכם בעלי מניות  .11.1.

, בסעיף זה להלן; יחד עם חברות בנות בבעלותה המלאה)החברה התקשרה  ,2311בינואר  8יום ב
בסעיף ; יחד עם חברות בנות בבעלותה המלאה)בהסכם בעלי מניות עם אלוני חץ "( החברה: "יחדיו

זה החליף את הסכם בעלי הסכם  .FCRבקשר להחזקותיהם במניות "( קבוצת אלוני חץ: "זה להלן
 ,2312בדצמבר  31נכון ליום , למיטב ידיעת החברה. 2333מחודש אוקטובר בין הצדדים המניות 

בין , קובעהאמור הסכם בעלי מניות . FCRמהון המניות של  3.39%-אלוני חץ בכקבוצת מחזיקה 
על פיהם , FCRנקבעו הסדרים למינוי דירקטורים לדירקטוריון  (א) :את העקרונות הבאים, היתר

בהתקיים , FCRאלוני חץ לדירקטוריון קבוצת של  םנציגיעד שני כי תתמוך במינוי , החברה התחייבה
 מונה מטעם ,מועד דוח זהלנכון  .FCRאלוני חץ בהון מניות קבוצת תנאי החזקות מסוימים של 

אלוני חץ התחייבה במקביל לתמוך קבוצת . FCRדירקטוריון לאלוני חץ דירקטור אחד בלבד קבוצת 
 ;חברים 19-לא ימנה יותר מ FCRהוסכם כי דירקטוריון  ,כן. FCRדירקטוריון לבמינוי נציגי החברה 

בנסיבות  FCRניתנה לחברה זכות לחייב את אלוני חץ להשתתף בעסקת מכירת מניות של ( ב)
על  FCRאלוני חץ זכות הצטרפות במכירת מניות קבוצת ניתנה ל( ג) ;(Drag Along Rights) מסוימות

במקרה בו ירכוש מי מהצדדים  (ד) ;בהתקיים תנאים מסוימים, (Tag Along Rights)ידי החברה 
לצד השני לרכוש חלק יחסי מניירות  על הצד הרוכש להציעכי אז , FCRניירות ערך נוספים של 

כך שבמידה , (Right of First Offer)ניתנה לחברה זכות הצעה ראשונה ( ה) ;על ידו הערך שנרכשו
 מניותהתינתן לחברה זכות לרכוש כל או חלק כלשהוא מ, FCRאלוני חץ תמכור מניות קבוצת ו
במקרה של או  ',וכו הצעת החלפה, מיזוג, מכירת המניות בהתאם להצעת רכש למעט במקרים של)

לא , אלוני חץ התחייבה כי כל זמן שההסכם תקףקבוצת ( ו) ;(FCRמהון המניות  1%מכירת עד 
או  FCRמשום התערבות באופן ניהולה של  ןשיש בה, תנקוט בפעולות שונות המפורטות בהסכם

ללא הסכמה מראש ובכתב של דירקטוריון  ,לבד או ביחד עם אחרים, ניסיון לרכוש את השליטה בה
FCR. 

עד לחודש , דהיינו)שנים  13-אלוני חץ הינו ל קבוצתתוקף הסכם בעלי המניות בין החברה ל
מההון  3%-מ יפחתו FCRאלוני חץ במניות קבוצת או עד אשר החזקותיה של ( 2321אוקטובר 

 23%-יפחתו מ FCR-ימים רצופים או במקרה בו החזקות החברה ב 83למשך  FCRהמונפק של 
 כל אחד מהצדדים, כמו כן .על פי המוקדם מביניהם, ימים רצופים 83למשך  FCRל מההון המונפק ש

 .ימים ממועד שינוי שליטה באלוני חץ 23תוך  רשאי להביא הסכם זה לכדי סיום

ויתרה החברה בהתקיים תנאים מסויימים על קבלת זכות הצעה ראשונה מאלוני  2313בחודש ינואר 
הלוואה שלקחה אלוני חץ מתאגיד ל FCRשועבדו חלק מהחזקות אלוני חץ במניות  באותו המועד. חץ

לא תהיה לחברה זכות הצעה , FCR -במקרה בו ימומש השעבוד על החזקות אלוני חץ ב. בנקאי
 .ביחס למניות אלה והסכם בעלי המניות יבוטל FCRראשונה לאלוני חץ על מניות 

   ATR-ל בקשרהסכם בעלי מניות  .11.1.

אשר  ,בת בבעלותה המלאה של החברהבאמצעות חברה ) החברהבמסגרת הסכם שנחתם בין  .11.1.1.
: יחדיו) CPI ,"(חברת הבת: "בסעיף קטן זה; ATR-ב החברה השקעות באמצעותה בוצעו

שהוחזקו בידי  ATRבמסגרתו הומרו אגרות חוב של , 2338בחודש ספטמבר  ATR -ו"( המשקיעים"
 :העקרונות הבאים, בין היתר, נקבעו, המשקיעים למניותיה

( כפי שנקבעה בהסכם קודם בין הצדדים)לגביהם הוענקו למשקיעים זכויות וטו רשימת הנושאים  .11.1.1.1.
, ח"סמוך למועד הדו)מיליון מניות לפחות  23-כי כל עוד מחזיקים המשקיעים ב, כך שנקבע, צומצמה
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מיליון מניות  52.9-מחזיקה בכ CPI, ולמיטב ידיעתה, ATRמיליון מניות  129.8-מחזיקה החברה בכ
ATR) , מהותיות מסוימות של ביצוע פעולות נדרשת הסכמתם לשםATR , לגביהן נקבעו רפים של

התקשרות ; אותביצוע רכישה או התקשרות בעסק; ATRנכסים של  תמכיר: לרבות, מהותיות בהסכם
 נקבע כי החלטה לגבי, בנוסף. ATRל "מינוי מנכ; ATRמס שחל על שינוי משטר ה; בהסכם מהותי

או כל חברה  ATRולגבי הנפקת ניירות ערך על ידי  ATRשינוי מהותי בעסקי אחת מחברות קבוצת 
באסיפה הכללית של  2/3תהיה ברוב מיוחד של  (למעט חריגים שנקבעו בהסכם) ATRמקבוצת 

ATR.  מידעכן נקבעו למשקיעים זכויות לקבלת.   

דירקטורים כל עוד הם  4( חברים 13מתוך דירקטוריון שלא יעלה על )המשקיעים יהיו זכאים למנות  .11.1.1.1.
 2; מליון מניות 23דירקטורים כל עוד הם מחזיקים  3 ;מליון מניות 93( במצטבר)מחזיקים 

מליון  23דירקטור אחד כל עוד הם מחזיקים ו; מליון מניות 43דירקטורים כל עוד הם מחזיקים 
 .מניות

למנות את רוב חברי וועדת המינויים של הדירקטוריון הממליצה על מינוי יתר  יהיו זכאים המשקיעים .11.1.1.1.
 99כל עוד המשקיעים מחזיקים במצטבר לפחות , ר הדירקטוריון"חברי הדירקטוריון ולמנות את יו

 .ליון מניותימ

בקשר  םים ביניהמערך היחס להסדרת במסגרת הסכם שנחתם בין המשקיעים, כמו כן .11.1.1.
הסכם בעלי : "בסעיף קטן זה) 2338אשר תוקנו לאחרונה בחודש ספטמבר , ATR-ב םלהחזקותיה

 :העקרונות הבאים, בין השאר, נקבעו "(המניות

מיליון  23-מיליון מניות או מתחת ל 23מעל ( כל אחד בנפרד)לכך ששני המשקיעים מחזיקים בכפוף  .11.1.1.1.
ם על פי הסכמי האשר הוקצו ל ,ATRמימוש זכויות ההצבעה באסיפה הכללית ביחס למניות , מניות

ייעשה בהסכמה בין  ,"(הסכמי ההשקעהמניות )" 2338 -ו 2339נים מהש ATR-בשלהם ההשקעה 
יצביעו המשקיעים , בהיעדר הסכמה .אשר לא תישלל או תעוכב מטעמים שאינם סבירים, המשקיעים

 .בשלילה

ואילו המשקיע "( בעל מניות הרוב)" ATRליון מניות ימ 23-אחד המשקיעים יחזיק ביותר מבמידה ו .11.1.1.1.
בעל מניות המיעוט יידרש אזי , "(בעל מניות המיעוט)"מיליון מניות  23-השני יחזיק בפחות מ

, במקרה כאמור, כמו כן. בהתאם להחלטתו של בעל מניות הרוב ATRלהצביע באסיפה הכללית של 
 23.4.1.2. לו כמתואר בסעיף ואשר הוענק ההסכמהת יולממש את זכומניות המיעוט  בעללא יוכל 

 .לעיל

החלוקה הפנימית של מספר חברי הדירקטוריון שימונו על ידי כל אחד מהמשקיעים מתוך סך חברי  .11.1.1.1.
תקבע על פי יחס ההחזקות ( ATRמכוח זכותם על פי תקנון )הדירקטוריון שימונו על ידי המשקיעים 

כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להתנגד מטעמים ) י שיהיה ביניהם מעת לעתכפ, ATRבמניות 
חברי  2זכאי כל צד למנות , ח זה"נכון למועד דו(. סבירים לזהותו של מי ממועמדי הצד האחר

נדרשת הסכמת , בכפוף לרף החזקה מינימאלי של כל אחד מהצדדים, כמו כן נקבע כי. דירקטוריון
בהתאם ) ATRחברי ועדת המינויים של דירקטוריון רוב הדירקטוריון ו ר"יולקביעת זהותם של שניהם 

 . (לעיל 23.4.1.3. כאמור בסעיף  ATRלזכויות המשקיעים כלפי 

 תבין הצדדים במקרה של העברראשונה  הצעהזכות בדבר  הוראותקובע  ,הסכם בעלי המניות .11.1.1.1.
 .הסכמי ההשקעהמניות 

 93%-החזקה בלמעלה מ)במקרה של רכישת שליטה  תידרש הסכמת שני המשקיעיםנקבע כי  ,כן .11.1.1.1.
 .על ידי מי מהמשקיעים ATR-ב( מזכויות ההצבעה או מהזכויות למינוי דירקטורים, מהון המניות

   גזית פיתוחל בקשרהסכם בעלי מניות  .11.1.

במערכת הסכמים עם מר רונן אשכנזי וחברה בשליטתו  ,2332בחודש מאי החברה התקשרה  .11.1.1.
נכון  .בגזית פיתוחהמסדירים את זכויות והתחייבויות הצדדים בקשר להחזקתם "( חברת אשכנזי)"

וחברת אשכנזי , מהון המניות של גזית פיתוח 59%-ב מחזיקה החברה ,2312בדצמבר  31ליום 
 .71מהונה המונפק 29%-מחזיקה ב

                                                 
71

הנדסה ופיקוח בתנאי שוק רגילים , שירותי תכנון העניקהחברה פרטית בבעלות רונן אשכנזי , 2332על פי התקשרות משנת   
מר , (שרונן אשכנזי הינו מנהלה)וחברה בבעלותו  כצמןשבו מר ( ח"אשר הושלמה במהלך תקופת הדו)לבניית בניין דירות למגורים 

  .ובעלינמנים על , אחרים עם ביחד, מינטקביץומר אריה , דורי סגל ורעייתו
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 .לעיל 11.1.13.  סעיף ולזכויות והתחייבויות החברה בקשר עם העמדת מימון לגזית פיתוח רא .11.1.1.

יכלול דירקטוריון גזית פיתוח בין שלושה לחמישה חברים  ,בעלי המניות שבין הצדדים על פי הסכם .11.1.1.
החלטות מסוימות . כאשר לחברת אשכנזי תהיה זכות למנות דירקטור אחד, על פי קביעת החברה

בדבר שינוי תקנון באופן )של האסיפה הכללית של בעלי מניות גזית פיתוח ושל הדירקטוריון שלה 
פירוקה וכן החלטה , ות הנלוות למניות של גזית פיתוחשינוי זכוי, הפוגע בזכויות בעלי המניות

 92%תתקבלנה ברוב מיוחד של , (להנפיק מניות או ניירות ערך המירים שלה בבורסה כלשהי
 .מהנוכחים והמצביעים

אשר נכנס , נחתם הסכם ניהול בין גזית פיתוח לבין חברת אשכנזי, 2313ינואר בחודש , כמו כן .11.1.1.
אשר לפיו יעניק מר רונן אשכנזי שירותי ניהול , 2312ינואר לתוקף רטרואקטיבית החל מחודש 

במסגרת הסכם זה  .(הסכם זה החליף הסכם קודם בין הצדדים) שנים 9לגזית פיתוח לתקופה של 
 .ל גם לקבוצת דורי"מעניק מר אשכנזי שירותי מנכ

  הליכים משפטיים .11.

 . לדוחות הכספיים' ד22ראה באור , הינה צד להםשהקבוצה המשפטיים  לפרטים בדבר ההליכים .11.1.

ם והליכים משפטיים מול רשויות צווים שהוצאו בקשר עמ ,שבמחלוקתמס  לפירוט בדבר שומות .11.1.
 .לדוחות הכספיים 'אי29-ו 'י29ביאור ראו  המס

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .11.

על רקע ההתפתחויות , מעת לעת, יעדיההקבוצה נוהגת לבחון את האסטרטגיה העסקית שלה ואת  .11.1.
 :להלן תמצית נושאי הליבה באסטרטגיית הקבוצה. כלכלית-בסביבתה העסקית והמאקרו

הנהלת . אקטיבי של נכסיה-התמקדות בהגדלת תזרימי המזומנים של הקבוצה על ידי ניהול פרו .11.1.1.
ערך נוסף לבעלי תביא ליצירת  ,תוך החזקת הנכסים לאורך זמן ,החברה מאמינה כי מדיניות זו

 .מניותיה

המספקים את הצרכים , מעוגני סופרמרקטים בעיקר מרכזים מסחריים, ן מניב"בסוגי נדלהשקעה  .11.1.1.
לסקטורים אחרים של  ביחסרגישים למחזוריות כלכלית פחות כ נחשביםה, היומיומיים של התושבים

 .ן"נדל

 לשוכרים בעלי איתנות פיננסיתשל המרכזים המסחריים הקיימים באמצעות השכרתם השאת ערכם  .11.1.1.
 . תוך יצירת תמהיל שוכרים אטרקטיבי, ומובילי שוק

 הבחינו, פיזור גיאוגרפי תוך, מיקוד עיקר הפעילות במדינות המדורגות בדירוג השקעה בינלאומי .11.1.1.
 .להלן זההזדמנויות השקעה מתאימות גם באזורים נוספים כאמור בסעיף ומימוש 

 . בניים צומחיםמיקוד הפעילות באזורים אור .11.1.1.

איתור הזדמנויות לצמיחה עתידית באמצעות התמקדות באזורים בהם הקרקע מאופיינת בנדירות  .11.1.1.
 .ולפיכך הינם בעלי חסמי כניסה גבוהים לתחרות, כלכלית

תוך ניצול יתרונות , המשך מגמת ההתרחבות לתחומי פעילות משיקים באזורים בהם פועלת החברה .11.1.1.
 . וניצול בסיס המידע הרחב הקיים בחברה ,יחסיים לגודל באזורים אלו

מתוך שאיפה להעלאת , פעילות סלקטיבית ומושכלת בתחום פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים מניבים .11.1.1.
כי פעילות הפיתוח והפיתוח מחדש לא תעלה , הקבוצה תשאף .התשואה ושדרוג תיק הנכסים הקיים

  . לידי שיעור מהותי מסך נכסיה

בחינת סוג הנכס על בסיס לרבות  ,מדים בתנאי ההשקעה של החברהמכירת נכסים אשר אינם עו .11.1.1.
 .ומיקומו הגיאוגרפי

שותפויות או פעילויות קיימות של החברה להמשך ביסוס , מיחזור הון דרך מכירה של נכסים .11.1.11.
 .הצמיחה באזורים אורבנים ושיפור ביעילות התפעולית ועלויות ההון של החברה

תוך ניצול יתרונות  אזורים בהם פועלת החברהב דים הרפואייםמבני המשר בענף איתור הזדמנויות .11.1.11.
 . החברה לשיחסיים 

תוך , (ובכלל זאת גם חברות ציבוריות)ן "של חברות נדל בחינת הזדמנויות של מיזוגים ורכישות .11.1.11.
עם חברות  יםאסטרטגי חתימת הסכמים ליחסים, רכישות שליטה בחברות, רכישות ממוקדותביצוע 

סינרגיה שיווקית , השקעה בשווקים בעלי שיעור צמיחה גבוה, רכישה עקבית וזהירהויישום מדיניות 
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 .היכרות מעמיקה של השוק המקומי ויצירת בסיס להזדמנויות עסקיות נוספות, ותפעולית

תוך ניהול , המשך יצירת שיתופי פעולה עם הגופים המוסדיים החזקים והמובילים בארץ ובעולם .11.1.11.
באופן המביא לידי ביטוי את ניסיונה ומומחיותה בניהול נכסים , ת כאמורהנכסים שבבעלות השותפויו

 . אלו

בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו נלקחו  ,על מתאם כלכלי גבוה ככל האפשר שמירה .11.1.11.
מתוך מגמה להחזיק את הונה העצמי במטבעות של השווקים השונים , ההתחייבויות בגין רכישתם

ותוך , בהם היא פועלת ובשיעורים דומים לשיעור הנכסים במטבעות השונים מתוך סך הנכסים
 .ור לשינויים בשערי מטבע חוץשל עסקאות הגנה לצמצום חשיפה כאמ, מעת לעת, עריכה

, של הקבוצה שמירה על רמת נזילות נאותה המאפשרת ניצול הזדמנויות עסקיות בתחומי עיסוקה .11.1.11.
 . וכן ניהול חובות המתפרסים לאורך שנים

חשיפה בפני משקיעים מוסדיים הגדלת ההרחבת הגמישות הפיננסית בשווקי ההון הבין לאומיים ו .11.1.11.
 .מקומיים ובינלאומיים

השקעות תוך שימת לב להמשך שמירה על יחסי איתנות פיננסית נאותים המאפיינים את ביצוע  .11.1.11.
בתל וכן על ידי גיוסי הון וחוב בבורסה  לקבוצהתוך שימוש במקורות ובמסגרות הקיימים , הקבוצה

 .ל"ובשווקים פיננסיים בחו אביב

 (.מחזיקי אגרות חובבעלי מניות ו)ייחוס חשיבות רבה לשקיפות ואמינות מול המשקיעים  .11.1.11.

מנוסות  הפעילות במדינות השונות מתבצעת באמצעות הנהלות מקומיות –אקטיביו עצמי ניהול .11.1.11.
, הקשרים והכרת הסביבה העסקית, הניסיון, הידע, המומחיות. המכירות את השוק המקומי

 שיש בה כדי לקדם את הצמיחה, יוזמת ודינאמית, מאפשרים לחברה לנקוט באסטרטגיה אקטיבית
הגנה ומיצוב גבוה , תוך התאמת נכסי החברה להתפתחויות בענף הקמעונאותבין היתר , הפנימית

 .וניצול הזדמנויות לרכישה ופיתוח נכסים בסמוך לנכסי החברה, של תיק הנכסים הקיים

. כי ההון האנושי המועסק בקבוצה הינו אחד המשאבים החשובים ביותר שלה ,הקבוצה מאמינה .11.1.11.
שימור ההון האנושי לאורך זמן מהווה בסיס איתן לצמיחת פעילות החברה ויצירת ערך לבעלי 

 . מניותיה

החברה . לרבות בנתוניה התפעולים, הראתה הקבוצה צמיחה עקבית ורצופה ,בשנים האחרונות .11.1.11.
פיתוח  ,רכישה, בין היתר על ידי הגדלת הרווחיות, לקידום הצמיחה בה, ותמשיך לפעול, פעלה

, איתור שווקים ותחומי פעילות משיקים חדשים, ניהול יעיל ומקצועי, והשבחה של נכסים קיימים
. ן אחרות"גמישות ויכולת פיננסית גבוהה וניצול הזדמנויות עסקיות לרכישה ומיזוג עם חברות נדל

ערך מניותיה על מנת לספק למשקיעים בה להשאת עלת החברה בהתמדה פו ,לאורך השנים הללו
 . דיבידנד איכותי וצומח שנה אחר שנה

המבוססים במידה מהותית על ציפיות והערכות , הם בבחינת חזון ויעד ,היעדים האמורים לעיל
כל אין לחברה . ואחרות ועל השתלבותן אלה באלה( ענפיות וכלליות)לגבי התפתחויות כלכליות 

לרבות בקשר עם יכולתה לממש את החזון , תתממשנהודאות כי ציפיותיה והערכותיה אכן 
אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים גם על גורמים , שהעמידה לעצמה יעדיםולהשיג את ה
כי תוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות  ,מובהר. אינם בשליטתה, שמעצם טבעם

 .באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה

 ח "הדואירועים מהותיים לאחר תאריך  .11.

 .לדוחות הכספיים 43ראו ביאור ח "הדואירועים מהותיים לאחר תאריך לפרטים אודות 

 מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים .11.

 .לדוחות הכספיים 38אור יב ורא
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  גורמי סיכון של החברה .11.

   סיכוני מקרו .11.1.

מגיוסי ממומנת  ,של חברות הקבוצה פעילות הקבוצה ברכישת נכסים וניירות ערך סחירים – מימון .11.1.1.
של הקבוצה  הגיוספגיעה ביכולת . וכן ממוסדות פיננסיים בשווקי ההון השונים חוב ומהנפקות הון

 . עלולה להגביל את פעילותה באופן מהותי

לגייס בעתיד הלוואות  ןתלויות ביכולת ,תוצאותיהן העסקיות של החברה והחברות המאוחדות שלה
ולגבי ) ןלשם פירעון ההלוואות ולתזרים המזומנים הנדרשים לפעילות, ובתנאי גיוסים כאמוראו הון 
EQY – יבידנד על מנת ליהנות ממעמד הגם לשם עמידתה בדרישה לחלוקת ד-REIT .) יכולת

, המימון של הקבוצה עלולה להיות מושפעת מחוסר זמינות או מחסור במקורות מימון חיצוניים
והידרדרות , שינויים חקיקתיים, בתוצאות הפעילות של הקבוצהשינויים , שינויים בתנאי מימון קיימים

תיתכן השפעה על תוצאות פעילותן של , כן כמו. במצב הכלכלי באזורי הפעילות של הקבוצה
אולם לנוכח העובדה כי מרבית חובותיהן של , החברות המאוחדות כתוצאה משינויים בשערי הריבית

השפעתם של שינויים בשערי הריבית על הקבוצה הינה , בריבית קבועה ןחברות הקבוצה הינ
כוללים מגבלה ביחס לסכום החוב מסמכי ההתאגדות של החברה ומדיניותה אינם , כמו כן .מוגבלת

, 2.12.  לפירוט אודות היקפי החוב של הקבוצה ראו סעיפים)המקסימאלי אשר החברה יכולה לחוב 

להיקפי החוב של החברה וחברות  (.ח"לדו 11.3.2-ו 11.1.13. , 11.2.9. , 13.5.3. , 8.13. , 9.13. , 5.11. 
הקצאת  באופן לרבות, הבנות עלולה להיות השלכה מהותית על חברה וחברות הבנות הציבוריות

עלולה לפגוע ביכולת להקצות משאבים וכן היא  ,חלק מהותי מתזרים המזומנים לפירעון הלוואות
 . וביכולת הגיוס דיבידנדיםביכולת לחלק , פיתוח ורכישת נכסים, לתפעול

לרבות התחייבויות לשמירה על יחסים , להפרת התחייבויות של החברה בהסכמי מימון, כמו כן
עלולות להיות , ומגבלות בדבר שינוי שליטה פיננסיים המושפעים גם מגורמי שוק החיצוניים לחברה

סים ומימון מחדש בתנאים מימוש נכ, כגון דרישה לפירעון מוקדם של ההלוואות, השלכות מהותיות
עלול להשפיע על  ,בדירוג החוב של אילו מחברות הקבוצה( או שינוי צפוי)שינוי , בנוסף .פחות טובים

  .נגישותן לשווקים פיננסיים ולהעלות את עלויות הגיוס שלהן

 .לדוח הדירקטוריון 1.4לפרטים בדבר המשבר הפיננסי ראו סעיף 

לדולר , ב"ארהלחברה חשיפה מטבעית של הונה העצמי בעיקר לדולר  – שינויים בשערי חליפין .11.1.1.
ה בשער החליפין של המטבעות הזרים מגדילה את הונה העצמי וירידה יבאופן שעלי, הקנדי ולאירו

 -ו SWAPכאשר השפעות כאמור מתקזזות מול עסקאות מסוג ) בשעריהם מקטינה את הונה העצמי
Forward שינויים בשערי החליפין משפיעים על השווי ההוגן של מכשירים , כמו כן .(שהחברה מבצעת

אשר מטרתם להעניק הגנה מפני החשיפה , (Forward -ו SWAPבעיקר מסוג )פיננסים נגזרים 
השינוי בשווי ההוגן של . אך אינם עומדים בתנאים של גידור בהתאם לכללי החשבונאות, הכלכלית

רווחיות החברה עלולה להיות מושפעת לרעה מהעדר הגנה . ח רווח והפסד"מכשירים אלו נזקף לדו
 .או הגנה חלקית בפני שינויים בשערי החליפין

ת נוחברות הבהחלק משמעותי מנכסי החברה מורכב מניירות ערך של  – שינויים בשווקי ההון .11.1.1.
ם ותנודתיות במחירי המניות עקב שינויי שינויים בשווקי ההון ,אשר על כן. הציבוריות של החברה

 ת החברהולהשפיע על שווי מני העלול, בתנאי השוק וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה
לחשוף , בין היתר, אשר עלולים ,להשפיע על ביצועי החברה ותוצאות פעילותהו ,וחברות הקבוצה

להגביל את החברה למצב של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי האשראי וכן 
 .לגייס הון נוסףאת יכולתן 

משטחי הקבוצה הניתנים חלק מהותי – על אזורים גיאוגרפיים מסוימיםתנאים כלכליים המשפיעים  .11.1.1.
 מונטריאולוב (13.1% -כ) רבתי בטורונטובקנדה בעיקר , (13.2% -כ) בפלורידהלהשכרה ממוקמים 

תושפע  באופן המגביר את הסיכון שהקבוצה, בהתאמה ,(3.2% -כ) ובהלסינקי, (2.8% -כ) רבתי
   . שישררו באזורים אלהאו אסון טבע איזורי לרעה באופן מהותי עקב שינוי לרעה בתנאים הכלכליים 

. הקבוצה יפעילויות טרור עלולות להשפיע על נכס – סיכוני טבע וטרור וסיכונים שאינם מבוטחים .11.1.1.
הצפות , כגון סופות הוריקן)ים החשופים לסיכוני טבע חלק מנכסי הקבוצה מצוי באזור, בנוסף

אינם מכוסים אינם ניתנים לביטוח או ש, הפסדים בגין סיכונים אלה וסיכונים אחרים(. ורעידות אדמה
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בשל סיכונים  זמינותם של כיסויים ביטוחיים מסוימים, בנוסף. במלואם בפוליסות ביטוח של הקבוצה
באופן שעלול להביא לצמצום , עלות הפרמיה בגינם עלולה לעלות להצטמצם וכןעלולה  ,אלו ואחרים

  .הכיסוי הביטוחי של חברות הקבוצה

בעיקר במרכז , חלק מהשקעות הקבוצה הינן בשווקים מתפתחים - השקעה במדינות מתפתחות .11.1.1.
(. בה השקיעה החברה בקרן השקעות)ברזיל והודו , (וקבוצת דורי ATRבאמצעות )ומזרח אירופה 

הקבוצה בשווקים המתפתחים נתונות לסיכון גבוה ביחס להשקעותיה בשווקי צפון אמריקה  השקעות
כלכליים , ובכלל זאת חושפות את השקעת החברה לסיכונים משפטיים, וצפון ומערב אירופה

 .במדינות אלו ופוליטיים

 סיכונים ענפיים .11.1.

מן האיתנות , בין היתר, הכנסות הקבוצה מושפעות – לרבות שוכרי עוגן איתנות פיננסית של שוכרים .11.1.1.
האיתנות . ובכללם שוכרי עוגן הפיננסית של שוכרי הנכסים ובעיקר של שוכרים משמעותיים

גורמים  .מכלכלת המדינות והאזורים בהם הם פועלים, בין היתר, הפיננסית של השוכרים מושפעת
שינוי בהרגלי הקניה של , הפעילות של הקבוצהשונים כגון שינוי לרעה בתנאים הכלכליים באיזורי 

תחרות מוגברת באיזורי הפעילות של הקבוצה והמיתון הכלכלי בו מצויים חלק משווקי , הצרכנים
עשויים לפגוע בפעילותם העסקית ותוצאותיהם הכלכליות של שוכרי עוגן , הפעילות של הקבוצה

עיכובים , ביא לאי חידוש הסכמי השכירותאשר מצידם עשויים לה, ושוכרים אחרים של נכסי הקבוצה
ב וכפועל יוצא מכך להשפיע "לעיכוב או אי עמידה בתשלום דמי השכירות וכיו, באכלוס נכסי הקבוצה

השלכות על כל המרכז המסחרי בו  נה בעלתיה עזיבת דייר עוגן. באופן שלילי על הכנסות הקבוצה
אף אם דייר  ,זאת ,על הכנסות הקבוצה מאותו מרכז מסחרי גםולכן , הוא מצוי ועל כח המשיכה שלו

 .העוגן ממשיך לשלם את דמי השכירות בגין החנות שנסגרה

חלק ניכר מהשוכרים המהותיים  – שינויים במדיניות השכירות של רשתות שיווק ושוכרים מהותיים .11.1.1.
לולות להיות תוצאותיה העסקיות של הקבוצה ע. רשתות שיווק םהשוכרים שטחים מהקבוצה הינ

כגון גודל )מושפעות לרעה משינוי במדיניות רשתות השיווק בקשר עם דרכי ההפעלה של החנויות 
 .ואזורי הפעלתן( החנויות

, מאחר שעיקר נכסי הקבוצה הינם מרכזים מסחריים – שינויים בהרגלי הצריכה של התושבים .11.1.1.
גלי הצריכה של התושבים באזורים שינוי בהר, ביגוד ושירותים, פארמה, המתבססים על חנויות מזון

או מעבר לרכישה  כגון מעבר לרכישה במרכזים מסוגים אחרים)הסמוכים לאותם מרכזים מסחריים 
אשר , לפגוע ביכולתם של שוכרים בנכסי הקבוצה עלול( באמצעות הטלפון או באמצעים אלקטרוניים

להשפיע , ולפיכך פי הקבוצהחלק מהותי מהם הינו בתחום הקמעונאות לעמוד בהתחייבויותיהם כל
 .לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה

 – ולדיני חברות וניירות ערך לרבות בנוגע לשמירה על איכות הסביבה, דרישות חוקיות ורגולטוריות .11.1.1.
כפופות לדרישות  ,פיתוח ופיתוח מחדש, פעילות בנייהאלה המעורבות בלרבות , חברות הקבוצה

זיהום , מטרדים)ובין היתר בסוגיות הקשורות באיכות הסביבה , בהיבטים שוניםחוקיות ורגולטוריות 
גישה המאפשר והוראות המחייבות התאמת מבנים באופן ( 'פסולת רעילה וכד, תת קרקעי ועילי

יהן תוצאות באופן העלול להשפיע על, ועליהן לשאת בעלויות הכרוכות בעמידה בהן, נוחה לנכים
לא ידוע לחברה על אירוע כאמור שיש בו כדי להשפיע מהותית , 2312צמבר בד 31ליום נכון )לרעה 

איכות , כגון בהיבטי מס)אחריות החברה והחשיפה שלה לנזקים ועלויות (. לרעה על תוצאותיה
עלולות לנבוע גם מפעולות או מחדלים הקשורים לתקופה בה היה הנכס הרלבנטי , (ורגולציה סביבה

לרבות פעילות שלא בהתאם להוראות הדין , ובהחזקת מחזיקים אחריםבבעלות של בעלים קודמים 
ולרבות כתוצאה מכך שהבדיקות שערכה החברה לקראת רכישת , (אי עמידה בדרישות רישוי: כגון)

לתיאור הסיכונים העיקריים הכרוכים  .מספקותבלתי להיות לא מלאות או  עלולותנכס כלשהו 
 .לעיל 21. סעיף  ו גםרא, איכות הסביבהבהפרת דינים הקשורים לשמירה על 

-אביב ובבורסה של ניו-לאור זאת שהחברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל ,בנוסף
 המאוחדותמהחברות חלק , כמו כן. ב"לבנטיות בארץ ובארהעליה לעמוד בהוראות הדין הר, יורק

אשר ניירות הערך שלהן  נן חברותיה( ודורי בניה דורי חברת, EQY ,FCR ,CTY, ATR) של החברה
לרבות כללי ) נסחרים בבורסות שונות בעולם וכפופות לדיני ניירות הערך הרלבנטיים בכל בורסה
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, כרוכה בעלויות גבוהות לחברה ולחברות הקבוצה האמורותעמידה בדרישות אלו . (ממשל תאגידי
ועל כן עלולות , ובנוסף הפרתם עלולה להטיל על חברות אלו קנסות ואף לעלות לכדי עבירה פלילית

לפרטים אודות פעילות החברה לקראת אימוץ תוכנית אכיפה בדיני  .להשפיע לרעה על הקבוצה
 .ח"לדו 22. ראו סעיף , יני ניירות ערךבדלמנוע הפרות לאתר ובמטרה , ניירות ערך

הן על דרך , בתחום פיתוח נכסים, בין היתר, הקבוצה פועלת – פעילות בתחום חידוש ופיתוח נכסים  .11.1.1.
הן על דרך רכישת נכסים לפיתוח והן על דרך הרחבה ופיתוח של נכסים , ייזום פרויקטים לפיתוח

. תתגשמנה, כל וודאות שתחזיותיה של הקבוצה בקשר לפיתוח אחד או יותר מהנכסים אין. קיימים
כפופות לסיכונים אשר בדרך כלל כרוכים בפעילות  ,התחייבויותיה של הקבוצה בקשר לפיתוח נכסים

ועלויות  (השלמת הבנייה כלל-או אי)עיכובים בבנייה וחריגה מלוחות זמנים : בין היתר כולליםו שכזו
עיכובים , מימון, כוח אדם, חריגה מעלויות מתוכננות לרבות בהיבט חומרי הגלם; ת מכךהנובעו

קשיים ; פגעי טבע ואקלים באתרי הפיתוח; ועלויות אחרות ועלויות הקשורים לאישורים רגולטוריים
פעילות הבנייה והיבטי איכות , סיכונים טכניים הקשורים בתוכניות הבנייה; הכרוכים בתנאי הקרקע

חומרי גלם או מוצרים פגומים , לרבות כתוצאה משימוש בשיטות בנייה)ליקויי בנייה ; יבההסב
אי אכלוס הנכס על ידי הדייר המתוכנן לאכלסו על פי ; (הנרכשים על ידי החברה מצדדים שלישיים

חוסר יכולת להשלים . ועוד, אכלוס הנכס בדמי שכירות נמוכים מהמתוכנן; הסכמי שכירות מוקדמים
בשל הסיבות המפורטות לעיל או , או להשלימם במועד, פיתוח או פיתוח מחדש של הנכסיםאת ה

 .מצבה הפיננסי ועל תוצאות פעילותה, עלולה להשפיע לרעה על עסקי החברה, מסיבות אחרות

חשופה לסיכונים הכרוכים במתן שירותי ניהול  הקבוצה – סיכונים הקשורים בניהול נכסי הקבוצה .11.1.1.
לא תצליח לנהל באופן  הקבוצהבמקרה בו . לרבות אחריות לנזקים לצדדים שלישיים, לשוכרי נכסיה

עלולות להיווצר עלויות מוגדלות הקשורות באחזקת ושיפור נכסים , יעיל נכס או נכסים כלשהם
בכל הנוגע לקבלת , כמו כן. וירידה בערך הנכסים, אובדן הזדמנויות לשיפור הכנסות ותשואה, כאמור

עלולה איכות השירותים המוענקים על ידי צדדים , שירותי ניהול לנכסי הקבוצה מידי צדדים שלישיים
להשפיע ( כמו גם יכולת הקבוצה לאתר ולהתקשר עם צדדים שלישיים בעלי יכולות)שלישיים כאמור 

 .יהכן על תשואת הקבוצה מהשקעותבאופן מהותי על יחסי הקבוצה עם שוכריה ו

הגברת התחרותיות . חשופה לתחרות משמעותית ברכישת נכסיםהקבוצה  – סביבה תחרותית .11.1.1.
, להפחית את כמות הנכסים הפנויים לרכישהברכישת נכסים ובהתקשרות עם דיירים עלולה 

דמי שוכרים ואת למשוך יכולת הלהפחית את , את מחירי הנכסים המיועדים לרכישה להעלות
ולפגוע בתשואה המתקבלת  להגדיל את עלויות התפעול, להפחית את שיעורי התפוסה, השכירות

מעלות אשראי , בין היתר, למתחרי החברה עלולים להיות יתרונות כתוצאה, כמו כן. מנכסי החברה
פעילות  מילתיאור התחרות בתחו) תפעול יעיל יותר ועמידות גבוהה יותר לסיכון, נמוכה יותר

  (.לעיל 14. -ו 13.2.2.13. , 13.2.1.9. פים סעי וראצה הקבו

ללא גידול , חרותגידול בהוצאות התפעול ובהוצאות א – גידול בהוצאות תפעול והוצאות אחרות .11.1.1.
בשל גידול בעלויות נותני , בין היתר, עלול להיגרם, מקביל במחזור או בתשלומים מצד שוכרים

 גידול לא צפוי בעלויות אחזקה, גידול בנטל מסי המקרקעין ובהיטלים אחרים, שירותים חיצוניים
ציה או במדיניות ברגול, שינוי בחוק, (לרבות בשל תקלות בלתי צפויות וגידול בעלויות אנרגיה)

החברה , ב"עם רישום מניותיה של החברה למסחר בארה, כמו כן .שלטונית ועלייה בעלויות הביטוח
לרבות שירותים , נושאת בעלויות משמעותיות על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות הכרוכות בכך

בחלק אשר יוטלו גם על חברות הבנות הציבוריות שיצטרכו לעמוד )משפטיים וחשבונאיים 
 (. מהדרישות האמורות

חשופה  הקבוצה – סיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים על ערך נכסי הקבוצה ועל פעילותה .11.1.1.
, לסיכונים הנובעים מהעובדה שהערכת שווי נכסי מקרקעין הינה סובייקטיבית ולא וודאית מטבעה

ולסיכונים הנובעים מכך שערך הנכסים עלול להיות מושפע מגורמים שונים אשר הינם מחוץ 
ב "ן והפיננסים בארה"על סקטורי הנדלהפיננסי כדוגמת ההשפעה של המשבר , לשליטת הקבוצה

ן המסחרי בכלל "הנדל, ן"שווקי הנדלהשוק בכללו ובכלל זה לרבות תנאי  החוב באירופהומשבר 
תנאים כלכליים כלל , ן"העדר נזילות בהשקעות בנדל, ן בתחומי פעילותה של הקבוצה בפרט"והנדל

, תנאים דמוגרפיים, עודף שטחים להשכרה, תנאים ואירועים פוליטיים, אזוריים או מקומיים, ארציים
, גישה לתחבורה ציבורית, קרבה ונגישות של נכסים מתחרים, שיעורי אבטלה, ות צרכניתהתנהג
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וגידול , מסי העברה ומסים ותשלומים אחרים, הפקעה, (לרבות רטרואקטיביים)שינויי חקיקה 
סיכונים אלה ואחרים עלולים להוביל להשכרה במחיר (. לרבות הוצאות אנרגיה)בהוצאות תפעול 
לאי חידוש חוזי שכירות או חידושם בתנאים נחותים יותר , לאחוזי תפוסה נמוכים, ןנמוך מכפי שתוכנ
, לתופעות לוואי שליליות של עזיבת דיירים קטנים, (בכל הנוגע לשוכרי עוגן לרבות)מהיבט המשכיר 

ולנשיאה בעלויות לא , לאפשרות של נשיאה בהוצאות בגין נכסים אותם לא תצליח הקבוצה להשכיר
 .בגין פעולות תיווך ואיתור שוכרים חדשים מתוכננות

השקעה שאינה נזילה לעומת , בדרך כלל, ינהן ה"נדלהשקעה ב –ן"נדלשקעה בההיעדר נזילות ה .11.1.11.
בתגובה לשינויים  נכסי מקרקעיןהעדר הנזילות עלול לגרום לחברה למכור . בניירות ערךה השקע

דיירי מכמה ל, בנוסף. ו במחיר הרצוישלא במועד א, ן או בשל תנאים אחרים"בשוק הנדל, בכלכלה
באופן , ישת הנכסיםיש זכות סירוב ראשונה או זכות הצעה ראשונה לרכבנכסי הקבוצה העוגן 

 .תנאי השוקשינוי בלשעלול להקשות על מכירת הנכסים בתגובה 

 סיכונים מיוחדים לחברה .11.1.

 – REIT-כ EQYשל החברה ובייחוד מעמד  המאוחדותשינוי בנטל המס בקשר עם פעילות החברות  .11.1.1.
הקבוצה חשופה לשינויים אפשריים בנטל המס בקשר עם פעילותן של החברה ושל חברות 

חברות הקבוצה או בשל של לרבות בשל שינויים בדיני המס החלים באזורי פעילותן , שלה מאוחדות
נכון ליום , כמו כן. קבוצהאי התממשות הנחות של החברה לגבי הטיפול המיסויי החל על הכנסות ה

ותוצאותיה העסקיות עלולות להיות מושפעות לרעה אם  REIT-כ EQYממוסה , 2312בדצמבר  31
לא  EQYאו אם  REIT-אינה עומדת בתנאים הנדרשים מ EQYכי  תקבענהב "רשויות המס בארה

עלול הדבר לגרום לירידה ברווחים  ,בנוסף .REITתקיים את התנאים הנדרשים לצורך היותה 
דרישות החוק האמריקאי בקשר עם חלוקת דיבידנדים על . EQYהראויים לחלוקה כדיבידנד על ידי 

וכן לחדש ולפתח נכסים , לממן רכישת נכסים חדשים EQYעלולות להגביל את יכולתה של  ,REITידי 
 .EQYהשקעה בהונה של מבלי להיזקק למימון נוסף בצורת הון זר או בצורת , קיימים

, חברהה ר הדירקטוריון של"לקבוצה קיימת תלות מסוימת בהמשך פעילותם של יו – תלות בהנהלה .11.1.1.
שנים עד  13-כ במשךל החברה "אשר כיהן כמנכ ,מר דורי סגל, ושל סגנו הפעיל, מר חיים כצמן
סיום עם , ברהלהערכת הח. ה כצמן וסגל מכהנים בתפקידים שונים בקבוצה"ה. 2339 לתחילת שנת

פחתה , 2339בראשית שנת  תחתיול "מינויו של מנכל החברה ו"כהונתו של מר דורי סגל כמנכ
הסתיימו הסכמי  2311בחודש נובמבר  15.9. כאמור בסעיף  .התלות בשני נושאי המשרה האמורים

ממשיכים מר כצמן ומר סגל ח "אך נכון למועד הדו, העסקה של החברה עם מר כצמן ועם מר סגל
 החברה אינה יכולה. עימם העסקה הסדרי לגיבוש לפעול החברה ובכוונת בחברהבתפקידיהם 

  .לסיום פעילות של איזה מהמנהלים האמורים בקבוצה, אם בכלל, להעריך איזו השפעה תהיה

 ה"ה, טה בהיהשל יולבעל, .נורסטאר החזקות אינק, השליטה בחברה תלבעל -השליטה בחברה .11.1.1.
היכולת לפעול , אריקה אוטוסון' הגב, דורי סגל ורעייתו, חיים כצמן ולבני משפחה מסוימים שלו

מאחר , מניות בחברה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם האינטרס של שאר בעלי המניות יכבעל
בחברה מספקות לצורך קבלת החלטות מסויימות באסיפה הכללית של החברה ללא  הםוהחזקותי

השליטה , כמו כן. ובכלל כך היכולת למנות דירקטורים בחברה, צורך בהסכמת שאר בעלי המניות
באופן שעלול להשפיע על , דדים שלישיים מלנסות להשתלט על החברהבחברה עלולה להרתיע צ
 . מחיר המניה של החברה

משועבדות לרוב לגופים , בעלת השליטה בחברה, נורסטארמניות החברה אשר בבעלות , בנוסף
הפרת הוראות הסכמי המימון האמורים על ידי נורסטאר באופן שיעניק . המממנים את פעילותה

, עלולה להשפיע לרעה על משקיעי החברה, מניות החברהעל מש את השעבודים למלווים זכות למ
 .לרבות במקרה בו המלווים יבקשו למכור את מניות החברה
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בהם לקבוצה אין ניסיון  ,כניסת הקבוצה לאזורי פעילות חדשים – כניסה לאזורי פעילות חדשים .11.1.1.
בלימוד והיכרות עם ההיבטים השונים הקשורים , בין היתר, כרוכה בעלויות וסיכונים הקשורים ,עשיר

חשיפה מטבעית , סביבה עסקית ומקרו כלכלית, לרבות היבטי רגולציה, בפעילות באזורים האמורים
, לעילכאמור . ושילובם בקבוצה כמו גם בהקמת מערכים ומטות חדשים בעלויות ניכרות, חדשה ועוד

ובראשן , במרכז ומזרח אירופהמדינות  9-ב ,ATRאמצעות ב, לפעולהחברה החלה  ,2339 שנתב
החלה החברה לפעול  2339בשנת , כמו כן .(לעיל 8.1.4. סעיף  ולפרטים רא)כיה 'צו, פולין, רוסיה

לה פעילות במזרח  ,דורי חברתהמחזיקה ב ,אכדבהחברה  מחזיקה 2335שנת והחל מ ,גם בברזיל
   . אירופה

אשר , נוספות של נכסים וחברות אחרות לרכישותלקבוצה אסטרטגיה  – אסטרטגיית רכישות .11.1.1.
, העסקיםנו כרוך בהטמעת יואשר ה, יישומה עלול שלא להצליח ולא להניב את התשואה המצופה

וכן עלול , ועלול לגזול משאבי ניהול ולהסיטם מהניהול השוטף של הקבוצה, מערכות וכוח אדםה
 . נרכשיםלחשוף את החברה לסיכונים משפטיים ורגולטורים בגין הנכסים ה

של החברה  המאוחדותמהחברות ניכר חלק  – של החברה המאוחדותחזקות בחברות המבנה ה .11.1.1.
נן חברות אשר חלקים יה דורי חברתו, EQY ,FCR ,CTY, ATRומתוכן , אינן בבעלותה המלאה

הציבור כמו גם על ידי בעלי מניות  משמעותיים מהון המניות המונפק שלהן מוחזק על ידי
אלה כפופות למגבלות משפטיות ורגולטוריות הטיפוסיות  מאוחדותחברות . משמעותיים אחרים

עלולה להיות במצב בו היא אינה יכולה  ,על אף היותה בעלת שליטה, והחברה, לחברות ציבוריות
 המאוחדותם של החברות לנקוט בדרכי פעולה מסוימות ללא האישור הנדרש מבעלי מניות אחרי

 בעלי מניות אחריםחזקות הקיום (. או מסמכי התאגדות בעלי מניות מיבין על פי דין ובין מכוח הסכ)
עלול להגביל את יכולת החברה להגדיל את שיעור החזקותיה בחברות  המאוחדותבחברות 
רות שונות או לארגן למנף סינרגיה אשר יכול ותהיה קיימת בין חב, לאחד פעילויות דומות, האמורות

ייתכן והחברה לא תוכל לקבוע את מועד והיקף הדיבידנד , כמו כן .מחדש את מבנה הקבוצה
באופן העלול לפגוע בתזרים המזומנים של החברה , שלה מאוחדותהמשולם על ידי חברות 

חשופה לסיכונים הכרוכים בבעלות  הקבוצה, כמו כן. שלה וביכולתה של החברה לשרת את החוב
בנכסים  הקבוצהלרבות הצורך בקבלת הסכמת שותפי , שותפת בנכסים עם צדדים שלישייםמ

וכן סיכונים , לבין שותפים כאמור הקבוצהוהאפשרות לחילוקי דעות בין , כאמור לשם קבלת החלטות
מהחשיפה לחבות מימון השקעת חלקם של , הנובעים מהפיכתם של השותפים לחדלי פירעון

איחוד  .והשלכותיהם של סיכונים אלה על תפעול הנכסים המשותפים, תפיםהשותפים בנכסים המשו
מבוצע בהתאם למידת השליטה האפקטיבית או  IFRS-הנכסים בדוחות הכספיים על פי כללי ה

עלולים לגרום לשינוי בהצגת ההשקעה ת נובחברות הב ת החברהשינויים בשליט. המשפטית
. וכן להשפיע על תפיסת המשקיעים את החברהבחברות הבנות בדוחות הכספיים של החברה 

החברה נסמכת על מידע אותו , חובת הדיווח של החברה כחברה ציבוריתעל מנת לעמוד ב, בנוסף
על אף שהחברה מאמינה כי היא מקבלת מהחברות הבנות את  .היא מקבלת מהחברות המאוחדות

כמו . ת לקבלת מידע כאמורלחברה אין הסכמים עם כל החברות הבנו, הנדרש לה המידע המהותי
לא החברות הבנות הציבוריות רשומות למסחר בבורסות שונות בעולם וכפופות לחובות דיווח , כן

ן "על כן ייתכן כי החברה לא תוכל להציג מידע מסוים באופן בו מציגות אותו חברות נדל, אחידות
 .אחרות באיזורים מסוימים

מספר הליכים משפטיים בקשר עם מהלך  מתנהליםכנגד חברות הקבוצה  - משפטייםהליכים  .11.1.1.
כמו . לדוחות הכספיים 'ד22ביאור בכמפורט , לרבות הליכים מול רשויות המס, ןהעסקים הרגיל שלה

והסכם הפשרה  ATR -ביחס להליכים המשפטיים שניהלה החברה בקשר עם השקעתה ב, כן
לת החברה להבטיח כי החברה או אין ביכו, לדוחות הכספיים 2ד22בבאור כמפורט , שנחתם בגינם

ATR  לא תתבענה בעתיד ביחס לעילות שבבסיס התביעה הנגזרת על ידי בעלי מניות לשעבר במיינל
, יוכרעו כנגד הקבוצה( או איזה מהם) לדוחות הכספיים ד22בבאור  ככל שהליכים כאמור .או אחרים

  . עלול להיות לדבר השפעה לרעה על תוצאות פעילות החברה

מניות החברה נסחרות  –יורק–ניוהכרוכים ברישום מניות החברה למסחר בבורסה של  סיכונים .11.1.1.
של  במעמד) 2311 שנת מתום יורק ניו של בבורסה וכן 1893 משנת החלאביב -בתל בבורסה

( ח"שודולר )במטבעות שונים , מסחר במניות החברה מתקיים בשווקים שוניםה. (חברה זרה
 שערים הבדלי להיווצר עלולים כן ועל, (ימי מסחר שוניםוכתוצאה מאזורי זמן שונים ) שונים ובזמנים

לירידה  להובילעלול  אחת בורסהכל ירידה במחיר מניות החברה ב. אלו בשווקים החברה מניות בין
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 במדדי תיכלל החברה מנית כי צופה אינה החברה, בנוסף. האחרת בבורסהבמחיר מניות החברה 
באופן העלול , האמריקאיות REIT-ה מחברות רבות נכללות בהם, יורק-ניו של בבורסה שונים מסחר

 . להשפיע לרעה על הביקוש למניית החברה על ידי משקיעים שונים ועל מחיר מנית החברה

אושרה בקריאה ראשונה ולאחר מכן הועברה לועדת  2312יולי בחודש  - המלצות ועדת הריכוזיות .11.1.1.
, הכוללות, הצעת החוק הממשלתית לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות במשק, הכספים של הכנסת

וממשל תאגידי בחברות , התייחסות לנושאי שליטה באמצעות מבנה אחזקות פירמידאלי, בין היתר
חלק , שנייה ושלישית על ידי הכנסתשתאושר הצעת החוק כאמור בקריאה אם וככל . ציבוריות

ולכללי חברות ציבוריות מסויימות בין היתר כאלה הנוגעות למבנה הדירקטוריון של , מההוראות
המלצות הועדה . או על חברות ציבוריות בשליטתה עשויות לחול על החברה, ןהממשל התאגידי בה

 .אם בכלל, החוק הצעתטרם אושרו בכנסת ואין כל ודאות באשר להיקף ומועד אישור 

לאור הצעדים )בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של הקבוצה על פי טיבם ועל פי השפעתם  .11.1.
  :על עסקי החברה, לדעת הנהלת החברה, (הקבוצהלמזעור החשיפות שנוקטת 

 גורם סיכון השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 סיכוני מקרו   

 מימון +  

 שינויים בשערי חליפין   + 

 שינויים בשווקי ההון +  

 תנאים כלכליים המשפיעים על אזורים גאוגרפיים +  

 סיכוני טבע וטרור וסיכונים שאינם מבוטחים  + 

 השקעה במדינות מתפתחות   +

 סיכונים ענפיים   

 לרבות שוכרי עוגן, איתנות פיננסית של שוכרים +  

 
+ 

 
השכירות של רשתות השיווק ושוכרים שינויים במדיניות 

 מהותיים

 שינויים בהרגלי הצריכה של התושבים  + 

 +  
לרבות בנוגע לשמירה על איכות , דרישות חוקיות ורגולטוריות

 ודיני חברות וניירות ערך הסביבה

 פעילות בתחום חידוש ופיתוח נכסים  + 

 סיכונים הקשורים בניהול נכסי הקבוצה   +

 תחרותית סביבה  + 

 גידול בהוצאות תפעול והוצאות אחרות   +

  + 
סיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים על ערך נכסי 

 הקבוצה ועל פעילותה

 ן"נדלשקעה בההיעדר נזילות ה  + 

 סיכונים מיוחדים לחברה   

 +  
שינוי בנטל המס בקשר עם פעילות החברות הבנות של 

 REIT -כ EQYהחברה ובייחוד מעמד 

 תלות בהנהלה  + 

 השליטה בחברה   +

 כניסה לאזורי פעילות חדשים +  

 אסטרטגיית רכישות  + 

 של החברה המאוחדותמבנה האחזקות בחברות   + 

 הליכים משפטיים   +

 +  
סיכונים הכרוכים ברישום מניות החברה למסחר בבורסה של 

 יורק-ניו

 המלצות ועדת הריכוזיות   +

 

 

 .לעיל 13.8.  דורי ראו סעיף חברתלפרטים בדבר גורמי הסיכון להם חשופה פעילותה של 
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  מ"גלוב בע- תגזי

  דין וחשבון הדירקטוריון לבעלי המניות

 2012 רדצמבב 13ביום לשנה שנסתיימה 

 לשנהשל החברה  דוח הדירקטוריוןמתכבד להגיש בזה את ") החברה: "להלן(מ "גלוב בע-דירקטוריון גזית
 :")תאריך הדיווח: "להלן( 2012 רדצמבב 31ביום  השנסתיימ

 החברה ופעילותה .1
 מבוא .1.1

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

ביצוע של פרויקטים ביזום ו וכן ב"בארהבני משרדים רפואיים לקבוצה פעילות בענף מ, כמו כן. הסופרמרקטים
פועלת הקבוצה לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך , בנוסף. בישראל ובמזרח אירופה המגוריםבתחום בעיקר 

באזורי , )לרבות עם שותפים( או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה או בתחומים משיקים/של רכישת נכסים ו
  .פעילותה ובאזורים אחרים

 בורסת"או  "TASE: "להלן(מ "אביב בע- מים למסחר בבורסה לניירות ערך בתלניירות הערך של החברה רשו
  "). NYSE: "להלן) (NYSE(בבורסה של ניו יורק ו) "א"ת

 אסטרטגיית צמיחה בעסק יציב .1.2

  :להלן המאפיינים העיקריים של מדיניותה העסקית של החברה

  .ניהול פרו אקטיבי של הנכסיםהגדלת תזרימי המזומנים על ידי  -

  .גבוה המדורגות בדירוג השקעה בינלאומי מיקוד עיקר הפעילות במדינות -

המספקים את הצרכים , מעוגני סופרמרקטים בעיקר מרכזים מסחריים, ן מניב"נדלבסוגי השקעה  -

  . ן"לסקטורים אחרים של נדל ביחסהנחשבים כפחות רגישים למחזוריות כלכלית  ,של התושבים םהיומיומיי

 .יל שוכרים אטרקטיביבעלי איתנות פיננסית תוך יצירת תמה, מובילי שוקהשכרת נכסים לשוכרים  -

  .  חסמי כניסה גבוהים לתחרותאורבאניים צומחים בעלי פעילות בעיקר באזורים  -

 .תוך מעורבות של מנהלי החברה, פעילות באמצעות חברות בנות מקומיות בעלות הנהלה מקומית מנוסה -

 .מסחריים מרכזיםופיתוח של  רכישה, יזוםית צמיחה באמצעו -

או /ו ן הפועלות בתחום הפעילות של הקבוצה"ר עם חברות נדלניצול הזדמנויות לרכישה ומיזוג בעיק -

 .בתחומי פעילות המשיקים לתחום פעילותה

שנצבר ניסיון הלאזורים גיאוגרפים נוספים תוך מינוף  ,בתחום הפעילות הקיים ,עסקי הקבוצה הרחבת -

   .קבוצה ויתרונותיה התחרותייםב

שותפויות או פעילויות קיימות של החברה להמשך ביסוס הצמיחה , חזור הון דרך מכירה של נכסיםימ -

 . ושיפור ביעילות התפעולית ועלויות ההון של החברה םבאזורים אורבאניי

      .וסף לבעלי מניותיהערך נ תשיא ,תוך החזקת הנכסים לאורך זמן ,כי מדיניות זו ,הנהלת החברה מאמינה

ח תקופתי "בפרק תיאור עסקי החברה בדו 25לפרטים נוספים בדבר היעדים והאסטרטגיה של החברה ראה סעיף 

  .זה

   

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

 .השווי המאזני בשיטתאשר מוצגות 
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 נכסי הקבוצה .1.3

 : כדלקמן, נכסים 622מנהלת מחזיקה ו הקבוצה 2012 בדצמבר 31 ליום

 599  שוניםבגדלים ומבני משרדים רפואיים מרכזים מסחריים  

 10 מרכזים מסחריים בפיתוח  

 13 נכסים אחרים 

בספרי החברה הנכסים רשומים ; ר"מיליון מ 6.8 -ל משתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף של כ"הנכסים הנ
 ח בהנחת איחוד של חברות בשליטה משותפת"מיליארד ש 76.5 -כ( ח"מיליארד ש 60.0 - בסך של כ בשווים ההוגן

ומניבים דמי שכירות שנתיים , )א שווים של נכסים המנוהלים על ידי הקבוצהווהכללת מל המוצגות בשווי מאזני
 ח"מיליארד ש 5.4 - בסך של כ )2012 דצמברב 31חליפין ליום השערי ולפי לפי מצבת הנכסים  יםמחושב( ברוטו

מלוא דמי  והכללתת בשווי מאזני והמוצגח בהנחת איחוד של חברות בשליטה משותפת "מיליארד ש 6.9 -כ(
 ). השכירות מנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה

 - ל. NYSE - חברה ציבורית הנסחרת ב, )"EQY: "להלן.Equity One Inc (בעיקר באמצעות  החברהב פועלת "בארה
EQY  מעמד שלREIT מהון המניות של 45.5% -מחזיקה החברה בכ 2012 בדצמבר 31ליום . אמריקאי לצורכי מס 
EQY. EQY  ב"בצפון מזרח ארה ,ולואיזיאנה אטלנטה ,בעיקר בפלורידה, ב"באזורי צמיחה בדרום מזרח ארהפועלת ,
, בעיקר בקליפורניה, ב"ארהשל בחוף המערבי קונטיקט ווסטס 'בוסטון מסצ, יורק-ניו מדינתקר באזור בעי

ר "ממיליון  1.9 -של כ בשטח בנוי כולל) נכסים אחרים 7 - מרכזים מסחריים ו 160(נכסים מניבים  167 1ובבעלותה
 12, ומנהלת) 10%/20%(באמצעות שותפויות , מחזיקה בבעלות חלקית EQY,בנוסף .מרכז מסחרי בפיתוחוכן 

  .ר"אלפי מ 177 - של ככולל ב בשטח בנוי "בארהונכס מניב אחר מרכזים מסחריים 

העוסקת בתחום  ,)ProMed") (100%" :להלן( .ProMed Properties Incת ב באמצעו"ארהב החברהבנוסף פועלת 
  . ר"אלפי מ 136 -של ככולל בשטח בנוי  ב"בארהמבני משרדים רפואיים  16רפואיים ובבעלותה המשרדים המבני 

 Toronto- חברה ציבורית הנסחרת ב, ")FCR: "להלן( .First Capital Realty Incבאמצעות  החברהבקנדה פועלת 
Stock Exchange )להלן" :TSX" .( מהון המניות של  45.6% - מחזיקה החברה בכ 2012 בדצמבר 31ליוםFCR .FCR 

מרכזים מסחריים בשטח בנוי  169 2אלברטה ובריטיש קולומביה ובבעלותה, קוויבק, פועלת בעיקר במחוזות אונטריו
  .מרכזים מסחריים בפיתוח 6ר וכן "מיליון מ 2.2 -כולל של כ

פיתוח , העוסקת ברכישה, )Gazit Brazil"( )100%": להלן( .Gazit Brazil Ltdaבברזיל פועלת החברה באמצעות 
מסחריים מניבים בשטח  נכסים Gazit  Brazil 3שלבבעלותה  2012 בדצמבר 31ליום . וניהול של מרכזים מסחריים

  .וכן נכס מסחרי בפיתוח ר"אלפי מ 23 -של ככולל בנוי 

הנסחרת בבורסה של  ציבורית חברה ,")CTY: "להלן( .Citycon Oyjבאמצעות  החברהפועלת  אירופהצפון ב
, פועלת בפינלנד CTY .CTYמהון המניות של  48.8% -מחזיקה החברה בכ 2012 בדצמבר 31ליום  ).OMX(הלסינקי 
בשטח ונכסים קמעונאיים אחרים בגדלים שונים  מרכזים מסחריים 78ובבעלותה ודנמרק ליטא , אסטוניה ,שבדיה

  .ר"ממיליון כ כולל שלבנוי 

 חברה, )ATR"": להלן( Atrium European Real Estate Limitedאירופה פועלת החברה באמצעות במרכז ובמזרח 
 NYSE Euronextובבורסת  אוסטריה, וינה נסחרת בבורסתו שותפת המוצגת בשיטת השווי המאזניבשליטה מ
, פועלת בעיקר בפולין ATR3. ATRמהון המניות של  34.5% - מחזיקה החברה בכ 2012 דצמברב 31ליום  .אמסטרדם

בשטח , ונכסים קמעונאיים אחרים בגדלים שוניםסחריים מניבים מרכזים מ 156ובבעלותה וסלובקיה  רוסיה, כיה'צ
  .קרקעות לפיתוח עתידי 35בפיתוח וכן נכס  ,ר"מיליון מ 1.2 -בנוי כולל של כ

 ")גרמניהגזית " :להלן(המסחריים באמצעות חברות בנות בתחום המרכזים  גרמניהפועלת החברה ב ,בנוסף
 - בשטח בנוי של כ ונכס מניב אחרמרכזים מסחריים  6 של גזית גרמניה בבעלותה 2012 דצמברב 31ליום . )100%(

  .ר"אלפי מ 101

   

                                                
  .כולל נכסים בשליטה משותפת   1
  .כולל נכסים בשליטה משותפת   2
") CPI: "להלן( .Apollo Global Real Estate Management L.Pעל ידי תאגיד מקבוצת  המנוהלתן "נדלקרן  ,CPIלחברה הסכם בעלי מניות עם    3

  .ATRמהון המניות של  19.4% -בכ, למיטב ידיעת החברה, המחזיקה



3  
 

גזית פיתוח  .)75%( ")גזית פיתוח: "להלן(מ "בע) פיתוח(גלוב ישראל -גזיתאמצעות ב החברה פועלת ,בישראל
מרכזים מסחריים מניבים בשטח בנוי  10בבעלותה בישראל ו ,פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים, ברכישהעוסקת 

בבולגריה  גזית פיתוחפועלת , כמו כן .נכס בפיתוח וקרקעות לפיתוח עתידי, ר וכן"אלפי מ 126 -כולל של כ
בשטח בנוי , מרכז מסחרי אשר בבעלותן") )גריהבול( גזית פיתוח: "להלן(ובמקדוניה באמצעות חברות בנות 

   .לפיתוח עתידי ותקרקעו ר"אלפי מ 7 -כולל של כ

: להלן(מ "דורי בע. מהון המניות של קבוצת א 73.9% - בכבאמצעות חברות בנות  גזית פיתוח מחזיקה, בנוסף
, מ"דורי בניה בע. לרבות באמצעות א( ואשר עיקר עיסוקה א"בורסת תבחברה ציבורית הנסחרת , ")קבוצת דורי"

, בעיקר בתחום המגוריםשל פרויקטים  והקמה ייזוםבתחום ההינו  )אף היאא "בבורסת תחברה ציבורית הנסחרת 
, מ"ממניות חברת דוראד אנרגיה בע 11.25% - כבבעקיפין  קבוצת דורימחזיקה , כמו כן. בישראל ובמזרח אירופה

  . באזור אשקלון הפועלת להקמת תחנת כוח פרטית

העוסקת בתחום  ,")RSC: "להלן( Royal Senior Careבאמצעות גם ב "בארההחברה  פעלה 2012עד לחודש אוגוסט 
. קרקעב 60% - בית דיור מוגן אחד ומ 50% -בלתאריך הדיווח  מחזיקההחברה  .ב"ארהדרום מזרח הדיור המוגן ב

ראה , במהלך השנהנכסים נוספים חלק מומכירת , ב"בתי דיור מוגן בדרום מזרח ארה 12לפרטים בדבר מכירת 
  .לדוחות הכספיים 'ח9באור 

. TSX -אשר נסחרה ב, ")GAA: "להלן( .Gazit America Incפעלה החברה בקנדה באמצעות  2012עד חודש אוגוסט 
ורכישת מבני המשרדים הרפואיים שהיו , אשר לא הוחזקו על ידי הקבוצה, GAAלפרטים בדבר רכישת מלוא מניות 

  .לדוחות הכספיים 'ה9ראה באור , FCRעל ידי  GAAבבעלות 
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   ): -  - מסומן ב(את אזורי הפעילות של החברה  ציגהלהלן מפה המ

  

  

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

ובאתרי האינטרנט של החברות  globe.com-www.gazit - ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה, )ההפניה
 :המוחזקותבוריות הצי

www.equityone.net  
www.firstcapitalrealty.ca 

www.citycon.fi 
www.aere.com 
www.dori.co.il  
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 השפעות המשבר הכלכלי והתנודתיות בשווקי ההון הבינלאומיים .1.4

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

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

ככל הנראה , שמקורם, נודתיות הולכת וגוברת ולחוסר וודאות בשווקים הפיננסיים הגלובלייםבתקופה האחרונה לת
נכון למועד אישור , ל באה לידי ביטוי"השפעת התנודתיות ואי הוודאות הנ. באי שקט הכלכלי השורר באירופה

וי ההון העצמי שנסחרות במשך תקופה ארוכה מתחת לשו(בעיקר במחיר המניות של חברות באירופה , הדוחות
  ).שלהן

השכירות  בדמי ועלייה הקבוצה בנכסי התפוסה בשיעורי יציבותהחברה מדווחת על , 2012 בדצמבר 31ליום  נכון
כי לא חלו פיגורים משמעותיים בתשלומי דמי השכירות באופן שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי , הממוצעים וכן

כי המשך מימון פעילותה השוטפת ופעילות ההשקעה , ה מעריכההחבר. על הכנסותיה של הקבוצה מדמי שכירות
, תזרימי המזומנים שלה, היתרות הנזילות של הקבוצה - קרי , יתאפשרו ממקורות המימון הקיימים של הקבוצה, שלה

  . גיוסי הון וחוב בשווקי ההון השונים בהם הקבוצה פועלת וקווי האשראי המאושרים והלא מנוצלים שברשותה

 להשפיע עלולה, באירופה בעיקר, כאמור לעילהתגברות מחודשת של משבר פיננסי בעולם , האמור לעילאף  על
 ובתזרים התפעוליות בתוצאותיה אפשרית מירידה כתוצאה לרבות הכספי ומצבה תוצאותיה, הקבוצה פעילות על

של חברות הקבוצה לגייס חוב והון  והיכולת הציבוריות הקבוצה חברות מניות של בשווי ירידה, שלה המזומנים
ן להשקעה בפיתוח "ן להשקעה והנדל"עלולה לגרום לירידה בשוויים ההוגן של הנדל, משווקי ההון והבנקים וכן

  . של הקבוצה

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

בקשר למצבם הנוכחי של תחומי , מבוססות על עובדות ונתונים בקשר למצבם הנוכחי של החברה ועסקיה
ן למועד כפי שידוע לחברה נכו לכלכליים והכו-פעילותה והשווקים בהם היא פועלת ועל עובדות ונתונים מאקרו

הערכותיה האמורות של החברה מבוססות במידה מהותית על ציפיות והערכות נוכחיות של , כמו כן. אישור הדוחות
התממשותן של . ועל השתלבותם אלה באלה, החברה לגבי התפתחויות עתידיות בכל אחד מהפרמטרים האמורים

ות חיצוניות שלא ניתן להעריכן מראש ואשר וזאת הואיל והן נתונות להשפע, הערכות החברה כאמור אינה וודאית
  .כאמור אינן מצויות בשליטתה

  IFRSאימוץ מוקדם של תקני  .1.5

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

השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות  IFRS 12""( ,IAS 28R: להלן(זכויות בישויות אחרות 
התקנים : "יקראו ביחד) ("IAS 27R": להלן(דוחות כספיים נפרדים  IAS 27R - ו) "IAS 28R": להלן(

קודמות בדוחות  ותתקופהנתונים של , על כן .יש ליישמם למפרע, החדשיםעל פי התקנים "). החדשים
לפרטים בדבר השפעת אימוץ מוקדם של התקנים הללו . הכספיים ובדוח הדירקטוריון הותאמו למפרע

קודמות בדוחות הכספיים ובדוח  שניםהנתונים ל, כמו כן. לדוחות הכספיים 41-ו' א2ראה באורים 
  .לדוחות הכספיים 41-ו' א2ראה ביאורים  IAS 12 -תיקון להבשל גם הדירקטוריון הותאמו למפרע 
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  2012שנת לדגשים  .1.6
 

  )ח למעט נתונים למניה"מיליוני ש(
 31לשנה שנסתיימה ביום 

 בדצמבר
  

  שינוי  *)2011 2012  
 11% 4,718 5,249  מבנים הכנסות מהשכרת

1N.O.I 3,544 3,196 11% 
F.F.O2  533 405 32% 
F.F.O2  23% 2.62 3.23 )ח"בש(למניה 

      
  - 8,705 5,692  ן להשקעה בפיתוח"בנדל, להשקעהן "השקעות בנדל

  - 1,670 1,913  ן להשקעה בפיתוח"השקעה ונדלן ל"נדל עליית ערך
  - 719 957  מיוחס לבעלי המניות של החברה רווח נקי
  - 4.30 5.59 )ח"בש( למניהמדולל  רווח נקי

  - 1,126 1,393   תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  - 7,310 7,849  לבעלי המניות של החברההון עצמי המיוחס 
  - 44.4 47.5  )ח"בש(הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה 

  - 49.4 56.9  )ח"בש(  3EPRA NAVהשווי הנכסי של החברה למניה
3EPRA NNNAV  41.8 44.3 )ח"בש(למניה -  

 

   יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים למשיכה  לחברה ולחברות מאוחדות שלה 2012 בדצמבר 31ליום
 .)ח בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה"מיליארד ש 2.6 -כ( ח"מיליארד ש 8.2 -מיידית בסכום של כ

לחברה בשליטה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני יתרות מזומנים  2012בדצמבר  31ליום , בנוסף
 .ח"בסך של כמיליארד ש

   בדצמבר  31ליום  58.0% -לעומת כ 56.1% - בכ 2012בדצמבר  31הסתכם ליום סך המאזן נטו ליחס החוב
2011. 

   מיליארד  6.2 -בסך כולל של כ אגרות חוב ואגרות חוב להמרהגייסו חברות הקבוצה  2012במהלך שנת
 .ח"ש

   ח"מיליארד ש 1.8 - גייסו חברות הקבוצה הון בסך כולל של כ 2012במהלך שנת. 

  

  

  

  

  

  

  .לדוחות הכספיים 41-ו 'א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני    *)

                                                
 1   N.O.I – ")Net Operating Income ("הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים.  

  .להלן 2.3ראה סעיף , לפי שיעור החזקתה בהון של כל אחת מחברות הקבוצה, של חברות הקבוצה N.O.I -חלקה היחסי של החברה ב    2
  .להלן 2.2ראה סעיף  ,F.F.O - לנתוני ה .EPRA - מוצג על פי גישת ההנהלה ובהתאם לכללי ה") F.F.O ")Funds From Operations -ה      3  
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 2012לרבעון הרביעי של שנת דגשים  .1.7

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

 דצמברב 31ביום 
  

  שינוי  *)2011  2012  
 10% 1,248 1,370  הכנסות מהשכרת מבנים

1N.O.I 911 851 7% 
N.O.I 3% 517 531 2באיחוד יחסי 
F.F.O3  137 111 23% 
F.F.O3  17% 0.71 0.83 )ח"בש(למניה 

        
  - 2,363 1,348  ן להשקעה בפיתוח"בנדל, ן להשקעה"השקעות בנדל
  - 843 441  ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל

  - 269 224  רווח נקי מיוחס לבעלי המניות של החברה
  - 1.54 1.34)ח"בש(רווח נקי מדולל למניה

  - 234 430  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 

 

   בסך כולל של כ אגרות חוב ואגרות חוב להמרהגייסו חברות הקבוצה  2012במהלך הרבעון הרביעי לשנת - 
 .ח"מיליארד ש 2.8

   ח"מיליון ש 294 - כגייסו חברות הקבוצה הון בסך כולל של  2012במהלך הרבעון הרביעי לשנת. 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  .לדוחות הכספיים 41-ו 'א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני    *)  

                                                
1    N.O.I - הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת הנכסים.  
  .להלן 2.2ראה סעיף  ,F.F.O -לנתוני ה .EPRA - מוצג על פי גישת ההנהלה ובהתאם לכללי ה F.F.O - ה   2
  .להלן 2.4ראה סעיף    3
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 בדצמבר 31שיעור ההחזקה הינו ליום מבנה ההחזקות ו(להלן מבנה ההחזקות העיקריות של החברה  .1.8
1220(:   

  

  

__________________________  

    .ATRמהון המניות של  19.4% - בכ, 2012בדצמבר  31ליום , למיטב ידיעת החברה, המחזיקה CPIחברה בשליטה משותפת יחד עם      1

45.6% 

45.5% 

75.0% 

100% 

73.9% 

100% 

48.8% 

34.5%1 

100% 

100% 
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   :1באזורי הפעילות של החברה )"N.O.I"(להלן התפלגות הכנסות מהשכרה נטו  .1.9

   2011 רביעירבעון    2012 רביעירבעון 

  

   2011שנת    2012 שנת 

 

   

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

, ב"ארה
26%

,  ישראל
5%

,  אירופה
36%

, קנדה
32%

,  ברזיל
, ב"ארה1%

28%

6%, ישראל

,  אירופה
32%

33%, קנדה
1%, ברזיל

, ב"ארה
26%

,  ישראל
7%

,  אירופה
34%

, קנדה
32%

,  ברזיל
, ב"ארה1%

27%

6%, ישראל

,  אירופה
33%

33%, קנדה
1%, ברזיל
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 ידע נוסף אודות נכסי החברה והתחייבויותיהמ .2
 :2012 דצמברב 13ליום , חזקות החברההמצית ת .2.1

  שם החברה
 המוחזקת

סוג נייר 
 נכסים/הערך

  כמות
 )במיליונים(

  שיעור החזקה
(%) 

  ערך בספרים
 )ח"מיליון ש(

  שוק ליוםשווי 
31/12/2012  

 )ח"מיליון ש(

EQY   מניה(NYSE) 53.2 45.5 2,715 4,172 

FCR  מניה(TSX) 94.1 45.6 5,544 6,643 

CTY  מניה(OMX)  159.4 48.8 2,423 2,016 

ATR  מניה)Euronext,VSX( 128.9 34.5 3,845 2,823 

 TASE(  75.1 55.4 155 101(מניה 1דורי.א

 - 968 - -  מניביםנכסים   אירופה

  2אירופה
נכסים בפיתוח 

 - 187 - -  וקרקעות

ProMed 2,046 - -  נכסים מניבים - 

 ברזיל

ונכסים  נכסים מניבים
 - 523 - -  בפיתוח

 - 1,769 - -  מניביםנכסים   2ישראל

  2ישראל
נכסים בפיתוח 

 - 147 - - וקרקעות 

 - 20,322 - -   כ"סה

  

 2012 רדצמבב 31ליום ") סולו מורחב: "להלן() לרבות יתרות של חברות בנות אשר אינן חברות ציבוריות(להלן יתרות כספיות של החברה 
  ):ח"במיליוני ש(

  10,0063  אגרות חוב
 5,095  התחייבויות למוסדות פיננסיים

 15,101  (*)למוסדות פיננסיים תכ אגרות חוב והתחייבויו"סה
 403  אחרותהתחייבויות כספיות 
 307  התחייבויות אחרות

 15,811  כ התחייבויות "סה
 2,896   בניכוי נכסים כספיים

 442  4בניכוי השקעות אחרות
 12,473  נטו, התחייבויות

  ):ח"במיליוני ש( מועדי הפירעון של אגרות חוב והתחייבויות למוסדות פיננסייםטבלת להלן   *)
  %  כ"סה  משכנתאות  בנקים  5אגרות חוב  שנה

2013  751 102 46 899 6 
2014  278 1816 624 1,083 7 
2015  986 1,105 303 2,394 16 
2016  978 993 28 1,999 13 
2017  770 256 70 1,096 7 
2018  1,264 525328 2,117 14 
2019  1,523 - 112 1,635 11 
2020  1,007  21 1,028 7 
2021  991  23 1,014 7 
2022   600  239 839 6 
 6 997 139 - 858  ולאחריה 2023

 100 15,101 1,933 3,162 10,006  כ"סה

                                                
 .דורי. מייצג החזקה משורשרת בא   1
  ).75%(מוצג על פי איחוד יחסי    2
 .המוצג כחלק מהנכסים הכספיים SWAPפיננסיים מסוג  נגזריםח המייצג את השווי ההוגן של "מיליון ש 1,002 -לא כולל נכס בסך של כ   3
  .RSCביחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות ובחברת  כולל בעיקר את ההשקעה   4
  .ח"ש מיליון 286 -כ של בסך מוסדי מגוף מובטחת בשיעבוד בלתי פרטית הלוואה כולל   5
  .של שנתיים ב לתקופה"מיליון דולר ארה 50עם בנק זר בסך של  2012כולל קו אשראי שנחתם בשנת    6
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2.2. F.F.O )Earnings EPRA( 

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

שהינו מדד ,  EPRA Earnings-ן המניב לפרסם את תוצאות ה"נוהגות חברות הנדל, ")"IFRS( םחשבונאות בינלאומיי
זאת בהתאם לנייר העמדה של , להצגת התוצאות התפעוליות של החברה המיוחסות לבעלי מניות החברה

European Public Real Estate Association ")EPRA ("האחידות וההשוואתיות של , אשר מטרתו הגברת השקיפות
על פי הנחיית , כמו כן .מדד זה אינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים .ן"ידי חברות נדל מידע פיננסי המדווח על

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

  

לרבות (בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות  מחושב כרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה EPRA Earnings -ה
   .חתות וסוגי רווח והפסד נוספיםפחת והפ, נכסיםרווחים או הפסדים ממימוש , )רווחים או הפסדים משערוכי נכסים

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

לנייר עמדה  בהתאם, )אחרות והפחתות ן"מנדלספת חלק החברה בפחת ובתו הוניבעלות אופי הכנסות והוצאות 
  .ב"בארה REIT -ארגון חברות ה – NAREIT -שפורסם על ידי ה

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

 יהתוצאות את משקף באופן נכון יותר EPRA - על פי הנחיות ה המחושב F.F.O -החברה סבורה כי פרסום ה
כמו . IFRSהיות והדוחות הכספיים של החברה ערוכים על פי כללי חשבונאות בינלאומיים , התפעוליות של החברה

ת של החברה בתקופה מסוימת יולופעתה יהתוצאות תלהשוואטוב יותר אפשר בסיס יכאמור  F.F.O -פרסום ה, כן
ן אחרות "ידי חברות נדללזה המפורסם על , השוואתיות של מדד פיננסי זהדות והויגביר את האחי לתקופות קודמות

  .באירופה

לרבות רווחים או הפסדים משערוך (בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות , המדד מהווה רווח נקי חשבונאי לתקופה
נת ביצועיהן של חברות השימוש במדד זה מקובל לבחי. פחת והפחתות וסוגי רווח נוספים, מכירת נכסים, )נכסים
  .התאמות הנדרשות מהרווח החשבונאי מפורטות בטבלה להלן. ן מניב"נדל

 יםמייצג םאינ F.F.O - הו EPRA Earnings -י המדד ,NAREIT -הו EPRA - ה על ידי מועמדה שפורס ותניירב מובהרכ
ואת מזומנים שבידי החברה  פיםמשק םאינ, תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים

על ידי רואי  יםמבוקר םאינ הכי מדדים אל ,מובהר כן. המדווחהנקי את הרווח  ואינם מחליפיםיכולתה לחלקם 
  .החשבון של החברה

  .אינו מהווה מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים FFO, כפי שהובהר בהנחיית רשות ניירות ערך, כמו כן
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והנחיית רשות ניירות ערך  EPRA - על פי הנחיות ה יםהמחושב למניה של החברה F.F.O - וה F.F.O -הלהלן חישוב 
  :לתקופות האמורות

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

חודשים  3 - ל  
 31שהסתיימו ביום 

 דצמברב

  2012  2011 (* 
 

2010(*  2012  2011 (* 

 )למעט נתונים למניה(ח "מיליוני ש
המיוחס לבעלי המניות של החברה רווח נקי
 269    224  831 719 957 לתקופה

     
       :התאמות

, ן להשקעה בפיתוח"ונדל ן להשקעה"ערך נדלעליית
 )1,670(  )1,913(   נטו

  
)935( )441(  )843( 

ן "ן להשקעה ונדל"הון ממכירת נדל) רווח(הפסד
 63  5  להשקעה בפיתוח

  
)13(  8   22 

 38   -  42  38  -  ירידת ערך מוניטין
 לרבות נגזרים שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים

 179 )36(  רווח והפסד הנמדדים בשווי הוגן דרך
  
)474( )147(   74 

 )7(  77  6 )131(  )43(   התאמות בגין חברות המוצגות בשיטת השווי המאזני
 -   1  4 1  4  מירידה בשיעור החזקה בחברות מוחזקותהפסד

 149   228  382 324  668  ומסים שוטפים בגין מימוש נכסים מסים נדחים
 )18(  -  - )102(  )134(  מרכישה במחיר הזדמנותירווח

  )3(   6  21  21  26  עלויות רכישה שהוכרו ברווח והפסד
  21    132  4  14   147  התחייבויות נושאות ריביתהפסד מפדיון מוקדם של 

 337   83  273 646  685 חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאמות לעיל
      

F.F.O 39   171  141 102  366  נומינאלי 
      

        :התאמות נוספות
      

 )15(  )40( 115 133  94  חליפיןהפרשי הצמדה למדד ולשערי 
 4   4  14 15  16  פחת והפחתות

 30   )13( )9( 67  2  התאמות בגין חברות המוצגות בשיטת השווי המאזני
 53   15  98 88  55  1התאמות אחרות

      
F.F.O 111   137  359 405  533  לפי גישת ההנהלה 
F.F.O  0.71   0.83  2.54 2.62  3.23  )ח"בש(למניה לפי גישת ההנהלה 

 F.F.O2 -כמות המניות ששימשו בחישוב ה
 155,817  165,136 141,150 154,456   164,912  )באלפים(

  
  .לדוחות הכספיים 41 -ו 'א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *) 

   

                                                
הכוללות תיאום הוצאות והכנסות מהליכים משפטיים חריגים שאינם קשורים , F.F.O - הכנסות והוצאות שתואמו מהרווח הנקי לצורך חישוב ה   1

הוצאות הנובעות מתשלומים חד פעמיים מסיום התקשרות עם עובדים בכירים בקבוצה וכן הכנסות והוצאות מפעילות , לתקופות הדיווח
הכנסות מויתור הבונוס והתגמול הנתונים כוללים תיאום , לעיל 2011 - ו 2010 םיביחס לתקופות המוצגות בשנ, כמו כן. ן מניב"אשר אינה נדל

 .ןר הדירקטוריו"בגין סיום הסכם העסקה של יו
  ).ממוצע משוקלל לתקופה(כמות המניות המונפקות    2
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להלן מידע נוסף בדבר חלקה של החברה בשווי הנכסים המניבים שבבעלות הקבוצה בהסתמך על מתודולוגית  .2.3
המבוסס , הצגה זו נועדה להעניק מידע נוסף. 2012 בדצמבר 31ליום ") N.O.I": להלן(נטו  הכנסות מהשכרההיוון 

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

 .את שוויה הנוכחי או העתידי או את שווי מניותיה

    
  חודשים שהסתיימו 3 -ל

  בדצמבר 31ביום 

    
 31לשנה שהסתיימה ביום 

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

  4,718   5,249  1,248  1,370 הכנסות מהשכרה
             

   397   459  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה  
  

1,705  
 

1,522  
             

N.O.I  3,196   3,544  851   911  לתקופה 
 N.O.I –ב  הפחת חלק המיעוט

)455(  )408(  
  

)1,715(  )1,582( 

של  N.O.I -הוסף חלק החברה ב
   74    75  1חברות בשליטה משותפת

  
  

333  

 

286  
N.O.I  חלקה היחסי של  –לתקופה

  517   531  הקבוצה
  

2,162  
   

1,900  
            

N.O.I 1,900   2,162   2,0682   22,124 לשנה  

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

הצגה זו אינה מביאה לידי ביטוי הכנסות משטחים שאינם מושכרים וזכויות בנייה נוספות הקיימות בנכסים המניבים 
  .הקבוצהשל 

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

:Cap Rate 6.50%   %7.00   %7.50  %8.00  
        

 26,555  28,326  30,349  32,684  3)ח"ש נימיליוב(שווי נכסים מניבים

אשר טרם החלו להניב הכנסה ומוצגים על פי שווים ההוגן בספרי הקבוצה  וקרקעות נכסים בפיתוח ,נכסים חדשים
  .ח"מיליון ש 2,295 -הסתכמו בכ, 2012 דצמברב 31ליום ) וד יחסיבדרך של איח(

 24,196 -הסתכמו בכ, 2012 דצמברב 31ליום ) בדרך של איחוד יחסי(התחייבויות הקבוצה בניכוי נכסים כספיים 
  .ח"מיליון ש

      

  

  .לדוחות הכספיים 41-ו 'א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *) 

                                                
  .חברות המוצגות בשיטת השווי המאזני   1

  .לרבעון הרביעי בארבע N.O.I - מחושב כמכפלת ה   2
  .Cap Rate - ב N.O.I - מחושב כמנה המתקבלת מחלוקת ה   3
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 )EPRA NNNAV -ו EPRA NAV( שווי נכסי נקי .2.4

מטרתו הגברת אשר , EPRA-הובדומה לנייר עמדה שפורסם על ידי , בהן פועלת הקבוצה, כמקובל במדינות אירופה
מפרסמת החברה את נתוני השווי  ,ן"ידי חברות נדל- המדווח עלהאחידות וההשוואתיות של מידע פיננסי , השקיפות

המשתקף ממאזן החברה שהינו מדד המשקף את השווי הנכסי הנקי של החברה  ,)EPRA NAV(הנכסי הנקי 
מסים נדחים בגין שיערוך נכסים לשווי ושל מכשירים פיננסיים נגזרים  השווי ההוגן נטרולכגון  מסוימותבהתאמות ו

בהתאמה לשווי  )EPRA NAV(שהינו מדד נוסף המשקף את השווי הנכסי הנקי  EPRA NNNAV - ואת נתוני ה; הוגן
 מסוימותוהתאמות  פיננסיות לשווי ההוגן של התחייבויות ,אמור לעילה מהסוג ההוגן של מכשירים פיננסיים

  .כסים לשווים ההוגןבגין שערוך נ לעתודה למסים נדחים

ן "החברה לחברות נדל תוצאות מאפשרת השוואת EPRA NNNAV -וה EPRA NAV -ההחברה סבורה כי הצגת נתוני 
אינם מחליפים את הנתונים ו אינם מהווים הערכת שווי של החברה הנתונים אל, יחד עם זאת. אחרות באירופה
 .EPRA - החברה בהתאם להמלצות של השל  (NAV)הנקי  השווי הנכסי של אלא נותנים פן נוסף ,בדוחות הכספיים

  .כי נתונים אלו אינם מבוקרים על ידי רואי החשבון של החברה, מובהר

  :EPRA NNNAV -וה EPRA NAV -להלן חישוב ה

  
  בדצמבר 31ליום 

  2012   2011 (* 
  ח"מיליוני ש  

 EPRA NAV      
     

  7,310    7,849   בדוחות הכספייםהחברהמיוחס לבעלי מניות הון עצמי
          

  )829(   )738(   נגזריםהשווי הוגן של מכשירים פיננסייםהנכס של תהתאמ
          

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

  
 2,048 

  
 1,427  

          
  233    235    התאמות בגין חברות כלולות

  EPRA NAV –שווי נכסי נקי 
   

 9,394     8,141  
       

EPRA NAV 49.4   56.9    )ח"בש(למניה  
       

EPRA NNNAV       
        

EPRA NAV    9,394    8,141  
        

   נגזרים השווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנכס של תהתאמ
  
   

  
 738  

    
 829  

         
  )887(    )1,495(  לשווי הוגןפיננסיותהתחייבויותהתאמת ערך 

         
  )938(    )1,059(  1התאמות אחרות לעתודה למסים נדחים

  )252(   )254(    התאמות בגין חברות כלולות
        

  EPRA NNNAV   7,324    6,893–"מתואם"שווי נכסי נקי 
         

EPRA NNNAV 41.8   44.3   )ח"בש(למניה  
  

  

כל . נ.ח ע"ש 1רגילות בנות מניות  אלפי 165,247 - מניות המונפק של החברה הינו כההון  2012 דצמברב 31 ליום .2.5
 ).אלפי מניות 164,821 -כ 2011בדצמבר  31ליום ( )לא כולל מניות רדומות שבידי החברה(אחת 

  .לדוחות הכספיים 41-ו' א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)   

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

  .רווח ההון
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 הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו, תוצאות פעולותיו, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .3

 כללי .3.1

 5,692 -בסך של כ ,קיימיםהרחבה ובניה של נכסים מניבים , וכן בשיפוץ, נכסים חדשים של פיתוחהסתכמו השקעות הקבוצה ברכישה וח "בתקופת הדו
של השפעת השקעות אלו על תוצאות הפעילות  .חברות מוחזקות על ידי החברהמניות של ח בהשקעות ב"מיליון ש 529 - ח וכן סך של כ"ש יוןמיל

  .ואילך 2013שנת  במלואה במהלךתתבטא הקבוצה 

  פעילות במקרקעין

 מיליון 3,836 - כ בהשקעה כוללת של, לפיתוח עתידי וקרקעותר "אלפי מ 224 -בשטח של כ נכסים מניבים 30ה הקבוצה רכשח "בתקופת הדו )1
 .ח"שמיליון  1,856 - כבהשקעה כוללת של , נכסים קיימים הנכסים חדשים ושיפצה הקבוצה פיתח, כמו כן .ח"ש
 

  נתונים תפעוליים עיקריים )2

  
נכסים 
 מניבים

שטח בנוי 
  להשכרה

 )ר"אלפי מ(

ממוצע דמי שכירות בסיסיים
   ר"חודשיים למ

שינוי בתזרים 
נטו מנכסים 

  *)זהים

בנכסי  שיעור תפוסה
   הליבה

 לסךיחס חוב 
 11.2012.13 2.20112.13  201112.13.  201212.13.  מאזן

EQY  167 1,904 13.09 $U.S 12.54 $U.S 3.3%  92.1% 90.7% 39.6% 

FCR  169 2,236  15.72  $ C  15.09 $ C 1.4% 95.6% 96.2% 42.2% 

CTY 78 1,000 20.7 €  € 19.7   4.9%  95.7% 95.5% %54.4  

ATR 156 1,244 11.7 €   11.5 €  7.3% 97.4% 97.3% 17.5%1  

  2- 99.0% 98.6%  3.5%  ח"ש 97.05   ח"ש 99.2 133 11 גזית פיתוח

  55.9% 93.0% 92.5% )5%( 11.7€  € 710112.2 גזית גרמניה

Gazit Brazil  3 23 49.0 BRL 38.0 BRL - 90.1% 492.9%  -3  

ProMed 16 136 27.2 $U.S  26.9 $U.S  3.3% 96.3% 95.9% 50.9% 

  .2011לעומת שנת  2012בשנת שינוי בתזרים נטו מנכסים זהים   *)         

                                                
  .11.5% -בכ 2012 בדצמבר 31הסתכם ליום  ATR - בסך מאזן יחס חוב נטו ל   1
  .על ידי החברה הועמדו להגזית פיתוח ממומנת בעיקר על ידי הלוואות בעלים ש   2
3   Gazit Brazil על ידי החברה הועמדו להממומנת על ידי הלוואות בעלים ש.  
 .להלן 3ראה סעיף , שיעור התפוסה אינו כולל נכס המיועד לפיתוח   4
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 בפיתוח מחדש והרחבה ,תוני נכסים בפיתוחנ )3
  בפיתוחנכסים    

 נכסים' מס  שם החברה

סך השקעה עד ליום 
  2012 דצמברב 31

  )ח"מיליון ש(

  
  
 

עלות 
  להשלמה

 )ח"ש מיליון(
  שטח

 )ר"אלפי מ(
            

FCR  6 1,347  374 126 

EQY   1 36  169 12 

ATR  1 205  283 75 

 4 1368   גזית פיתוח

Gazit Brazil  1  130  -1  -1  

  10 1,754  834 217 

  
  מחדש והרחבה נכסים בפיתוח   

 נכסים' מס  שם החברה

סך השקעה עד ליום
  2012 בדצמבר 31

  )ח"ש מיליון(

  
  
 

  עלות
  להשלמה

  )ח"מיליון ש(
  שטח

)ר"אלפי מ(
            

FCR   13 1,977  184 143 

EQY   10 92  119 44 

CTY  1 33  1 2 

  24 2,102  304 189 

  
   

                                                
  .וטרם אושר על ידי האורגנים המוסמכים של החברהשטרם הסתיים הפרויקט נמצא בשלב תכנון    1
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 2012בשנת אירועים מהותיים  .3.2

 הון גיוסי

, והשתתפות החברה בגיוס הון זהב "ארהמיליון דולר  86 -בהיקף של כ   EQYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי  .א
 .לדוחות הכספיים' ג9ראה באור 

 .הכספייםלדוחות ' ד9ראה באור , מיליון דולר קנדי 287 - בהיקף של כ FCRלפרטים בדבר גיוסי הון על ידי   .ב

ראה , אירו והשתתפות החברה בגיוס הון זהמיליון  91 - בהיקף של כ, CTYעל ידי  הון לפרטים בדבר גיוס  .ג
  .לדוחות הכספיים' ו9באור 

 מימון פעילות

מיליון דולר  128 -מיליון דולר קנדי באגרות חוב וכ 475 - בהיקף של כ FCRחוב על ידי  ילפרטים בדבר גיוס  .ד
 .לדוחות הכספיים' ג21 - ו' ד20ראה באורים , רהוב להמקנדי באגרות ח

 'ג21ראה באור , FCRעל ידי  FCRלמניות ) C - ו A, Bסדרות (לפרטים בדבר פידיון יתרת אגרות החוב להמרה   .ה
 .לדוחות הכספיים

 'ג20ראה באור , ב באגרות חוב"מיליון דולר ארה 300בהיקף של  EQYלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .ו
 .לדוחות הכספיים

שמועד ב "ארהמיליון דולר  250הלוואה בלתי מובטחת בשעבוד בסך של  EQYקיבלה  2012במהלך   .ז
 .2019בחודש פברואר  הפירעונ

 -לצדדים שלישיים ול CTYלפרטים בדבר מכירת מלוא החזקותיה של החברה באגרות החוב להמרה של   .ח
CTY  ורכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה על ידיCTY לדוחות הכספיים' ד21ראה באור , מאחרים. 

לדוחות ' ב20ראה באור , ח"שיליארד מ 1.7 - חוב על ידי החברה בהיקף של כאגרות לפרטים בדבר גיוסי   .ט
 .הכספיים

מוסדי בישראל בהיקף משקיע עם בשעבוד  תהלוואה בלתי מובטחהחברה בהסכם  התקשרה 2012במהלך   .י
 .2022בחודש דצמבר  הפירעונשמועד  )ח"מיליון ש 286 - כ( ב"ארה מיליון דולר 76.6 -של כ

לדוחות  'ה20ראה באור , באגרות חוב מיליון אירו 150של בהיקף  CTYלפרטים בדבר גיוס חוב על ידי   .יא
 .הכספיים

 360בהיקף של בשעבוד  ותבלתי מובטח והלוואה בהסכם להעמדת קו אשראי CTY התקשרה 2012במהלך   .יב
 .שנים בממוצע 5לתקופה של  מיליון אירו

התקשרה החברה בהסכם עם בנק ישראלי להארכת תקופת מסגרת אשראי בהיקף של  2012בחודש יוני   .יג
 .שינויים מהותיים ביתר התנאים העיקריים של מסגרת האשראי ללא ,שנים 5 -ב ל"מיליון דולר ארה 200

 .ח תיאור עסקי החברה"לדו 19.2.3 למידע נוסף ראה סעיף

התקשרה חברה בת אמריקאית בבעלותה המלאה של החברה עם בנק זר  2012במהלך חודש אוגוסט   .יד
מסגרת האשראי הינה . ב לתקופה של שנתיים"מיליון דולר ארה 50בהסכם מסגרת אשראי בהיקף של 

 . EQYבערבות החברה ומובטחת בשעבוד על מניות 

מדירוג  -A-3/BBB -לזמן ארוך וזמן קצר ל ATR את דירוג האשראי של S&Pהעלתה  2012, בספטמבר 6ביום   .טו
 Ratingsהעלתה חברת הדירוג  2012באוקטובר  8ביום , בנוסף. עם אופק דירוג יציב, בהתאמה, BB/B+של 
Fitch  את דירוג האשראי שלATR מ - BB+ ל- -BBB עם אופק דירוג יציב. 

 עם BBB (high) - ל FCRשל  וג האשראיעל העלאת דיר DBRSהודיעה חברת הדירוג  2012בנובמבר  14ביום   .טז
 FCRהעלאת דירוג האשראי של  עלs' Moodyהודיעה חברת הדירוג  2012בנובמבר  20ביום . אופק דירוג יציב

 .עם אופק דירוג יציב Baa2 - ל

עם אופק  Baa2 -ל EQYעל העלאת דירוג האשראי של  Moody'sבדצמבר הודיעה חברת הדירוג  11ביום   .יז
 .דירוג יציב
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 מוחזקות בחברות השקעות

והכרה ברווח מרכישה במחיר , על ידי החברה ATRמיליון מניות נוספות של  11 -לפרטים בדבר רכישת כ  .יח
 .לדוחות הכספיים 'ז9ראה באור , ח"מיליון ש 134 -הזדמנותי בסך של כ

ורכישת מבני המשרדים , אשר לא הוחזקו על ידי הקבוצה, GAAלפרטים בדבר רכישת מלוא מניות   .יט
 .לדוחות הכספיים 'ה9ראה באור , GAA -מ FCRהרפואיים על ידי 

מיליון דולר  230בתי דיור מוגן בתמורה כוללת של  12עסקה למכירת  RSCהשלימה  2012באוגוסט  15ביום   .כ
 -הכירה החברה ברווח לפני מס של כ כתוצאה מהמכירה). ב"מיליון דולר ארה 138חלק החברה (ב "ארה

למידע  .ח אשר נרשם במסגרת חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני"מיליון ש 63
 .לדוחות הכספיים' ח9ראה באור , RSCלפרטים בדבר מכירת נכסים נוספים על ידי נוסף ו

  

 מדיניות חלוקת דיבידנד .3.3

 נובמבר בחודש. העוקבתמודיעה החברה בסוף כל שנה על הדיבידנד הצפוי לשנה , בהתאם למדיניות החברה
למניה  ח"ש 1.72(אגורות למניה לרבעון  43 -לא יפחת מ 2013כי הדיבידנד שיוכרז בשנת , הודיעה החברה 2012

רות ואג 40פיה חולק סכום של  על 2011שהוכרזה בנובמבר  2012לשנת חלף מדיניות דיבידנד  ,)בחישוב שנתי
  . )ח למניה בחישוב שנתי"ש 1.60( למניה ברבעון

רלוונטיות הלעיל כפוף לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה במועדים הרלוונטיים וכפוף להוראות כל דין  האמור
  .מדיניות זולרבות לעניין יעוד אחר לרווחיה ושינוי , דיבידנד ולהחלטות אשר החברה רשאית לקבלה לחלוקת

   :2013ועד  1999להלן גרף התפתחות הדיבידנד של החברה לשנים 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . כאמור לעיל, 2013הנחת יישום החלטת דירקטוריון החברה בדבר שיעור חלוקת הדיבידנד לשנת בצפי   *)

   

  אגורות למניה                                 
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 מצב כספי .3.4

  נכסים שוטפים

 31ח ליום "מיליארד ש 4.9 -ח לעומת כ"מיליארד ש 5.6 -הינה כ 2012 רדצמבב 31ליום  הנכסים השוטפיםיתרת 
 - לנכסים מוחזקים למכירה בעיקר בהמסווג  ן להשקעה"דלנמגידול ביתרת נובע בעיקר  גידולה. 2011בדצמבר 

FCR )קרקעות 4 - ור "אלפי מ 142 - בשטח של כמרכזים מסחריים  13 יםאשר כולל(.   

  המטופלות בשיטת השווי המאזניהשקעות 

ח כוללת "מיליון ש 4,713 - בסך של כ 2012 בדצמבר 31ליום המטופלות בשיטת השווי המאזני יתרת ההשקעות 
מיליון  4,390 -כיתרה בסך של לעומת  ,ח"מיליון ש 3,845 - של כ כוםבס ATRמיליון מניות  129 - בעיקר השקעה בכ

  .2011בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 3,535 - של כ בסכום ATRמיליון מניות  118 - השקעה בכ ח הכוללת בעיקר"ש

 פיננסיים  נגזרים

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

ח "מיליון ש 929 - כב ,כאמור, הסתכמה היתרה 2012 בדצמבר 31ליום . הוגן ומוצגת בשווי ,)על בסיס איחוד יחסי(
   .2011בדצמבר  31ח ליום "ון שמילי 937 -לעומת כ

  חובה ויתרות הלוואות, אחרות השקעות

כמו , לת בעיקר הלוואות לזמן ארוך שניתנו לשותפים ולאחריםהלוואות ויתרות חובה כול, יתרת ההשקעות אחרות
של מסך  2012בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 713 -של כלסך הגידול ביתרות אלו . ויתרות חובה אחרות תפיקדונוגם 
מובטחת בשעבוד על לצד שלישי ה EQYשנתנה נובע בעיקר מהלוואה  2011בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 308 - כ

  . לדוחות הכספיים )2('א10ראה באור , מליון דולר 95 - ב בסך של כ"ארה, נכס במרילנד

 ן להשקעה בפיתוח "נדלון להשקעה "נדל

ליום , )המוצגים ברכוש השוטף, כולל נכסים מוחזקים למכירה(ן להשקעה בפיתוח "נדלוה ן להשקעה"יתרת הנדל
  .2011בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש 53.9 - לעומת כ, ח"מיליארד ש 59.8 - כב הסתכמה ,2012 בדצמבר 31

נכסים קיימים בעלות  שיפוץנכסים חדשים ו פיתוח, נכסים מניביםנובע מרכישת  2012בשנת הגידול ביתרות אלו 
ן להשקעה בפיתוח בסך של "ן להשקעה והנדל"התאמת השווי ההוגן של הנדלו ח"מיליארד ש 5.7 -כוללת של כ

וכן ח "מיליארד ש 1.5 -ן להשקעה בתמורה של כ"נדל כירתהגידול האמור קוזז ממ .ח נוספים"מיליארד ש 1.9 - כ
 ח נוספים"מיליארד ש 0.5 - ך של כבס) ח"השלעומת ב ודולר קנדי "דולר ארה, אירו(מהשינוי בשערי החליפין 

  .2012בשנת 

באזורי , ן להשקעה"ערכות השווי של הנדלהגלומים בה) Cap Rates(הממוצעים (%) להלן שיעורי התשואה 

 :הפעילות העיקריים של הקבוצה

 

 קנדה ב"ארה

צפון ומערב   

 אירופה

מרכז ומזרח  

 ישראל אירופה

 7.5 8.4 20126.86.06.3בדצמבר  31

 7.5 8.4 20116.96.36.4בדצמבר  31

  

  התחייבויות שוטפות

ליום ח "מיליארד ש 6.5 -לעומת כ ,ח"מיליארד ש 5.4 -כ הינה 2012 בדצמבר 31יתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
מיליארד  2.4 - בסכום של כ, ךארוכוללת בעיקר חלויות שוטפות בגין התחייבויות לזמן  היתרה .2011 בדצמבר 31
חלויות שוטפות של  ןמפירעונובע בעיקר הקיטון . 2011 בדצמבר 31ליום ח "מיליארד ש 3.5 -ח לעומת כ"ש

מיליארד  0.2 - בסך של כחיובי הון חוזר יתרת לקבוצה  2012בדצמבר  31ליום  .ןפירעונמועד שחל ייבויות התח
, מלאי בניינים למכירה נטו ממקדמות שנתקבלו מרוכשי דירות שמועד מימושם החזוי ארוך משנה בנטרול .ח"ש

יתרת  ,ח"מיליארד ש 5.6 - הרכוש השוטף בסך של כ. ח"מיליון ש 86 - לקבוצה הון חוזר כלכלי שלילי בסך של כ
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וכן תזרים המזומנים הנובע  ח"מיליארד ש 5.9 - בסך של כהמאושרים הלא מנוצלים לזמן ארוך קווי האשראי 
ולפיכך הנהלת החברה מעריכה כי ניתן לפרוע גבוהים משמעותית מסך ההתחייבויות השוטפות , מפעילות שוטפת

  . 2012בדצמבר  31בויות השוטפות ליום באמצעותם את יתרת ההתחיי

  לא שוטפות התחייבויות 

 38.5 -לעומת כ ח"מיליארד ש 43.0 -בכהסתכמה  2012 בדצמבר 31ליום  הלא שוטפותיתרת ההתחייבויות 
בעיקר (מגיוסי חוב  נובע בעיקר ביתרת ההתחייבויות הלא שוטפות הגידול .2011בדצמבר  31ח ליום "מיליארד ש
ן "בעיקר בכדי לממן את ההשקעות בנדל, 2012בשנת שהחברה והחברות המאוחדות שלה ביצעו ) אגרות חוב

גידול במסים הנדחים בעיקר כן ו ן להשקעה בפיתוח ובכדי לממן רכישת מניות חברות הקבוצה"להשקעה ונדל
  . ן להשקעה בפיתוח"ונדללהשקעה ן "בגין שערוך נדל

 החברההמיוחס לבעלי מניות ון ה

מיליון  7,310 - לעומת כ, ח"מיליון ש 7,849 -הסתכם בכ 2012 דצמברב 31ליום  המיוחס לבעלי מניות החברההון ה
, ח"מיליון ש 957 - הגידול נובע בעיקר מרווח המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של כ. 2011 דצמברב 31ח ליום "ש

בעיקר בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות (ח "יון שמיל 154 - בסעיף קרנות הון בסך של כאשר קוזזו מקיטון 
והדולר הקנדי לעומת ב "ארההדולר , כתוצאה משינויים בשערי החליפין של האירו, כספיים של פעילויות חוץ

  .ח"מיליון ש 264 -מדיבידנד שהוכרז ושולם בסך של כו) ח"הש

 44.4 - ח למניה לעומת כ"ש 47.5 - הסתכם בכ 2012 בדצמבר 31ליום , למניה, ההון המיוחס לבעלי מניות החברה
  .2012בשנת ח למניה "ש 1.60וזאת לאחר חלוקת דיבידנד של  ,2011בדצמבר  31ח למניה ליום "ש

  זכויות שאינן מקנות שליטה

 12.3 - כלעומת ח "ש מיליארד 14.8 - הסתכמה בכ 2012 בדצמבר 31יתרת זכויות שאינן מקנות שליטה ליום 
בשיעור  EQYכוללת בעיקר את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של  היתרה .2011בדצמבר  31ח ליום "שמיליארד 

מהונה של  54.4% -כבשיעור של  FCRאת חלקם של בעלי מניותיה האחרים של , EQYמהונה של  54.5% -כשל 
FCR , את חלקם של בעלי מניותיה האחרים של וכןCTY  מהונה של  51.2% - כבשיעור של.CTY  

של הכולל ברווח של בעלי המניות האחרים  םמחלק בעיקר נובע 2012בשנת  הגידול בזכויות שאינן מקנות שליטה
בחברות למניות להמרה והמרת אגרות חוב ומהנפקת מניות ח "מיליארד ש 1.3 - בסך של כהמאוחדות חברות ה

בסך של  מרכישת זכויות שאינן מקנות שליטהבחלקו הגידול כאמור קוזז , ח"מיליארד ש 2.1 - בסך של כ מאוחדות
בסך של  בדיבידנדים שחילקו החברות המאוחדות הזכויות שאינן מקנות שליטה מחלקם שלוח "ש דמיליאר 0.3 - כ
  .ח"ש דמיליאר 0.7 - כ

  יחסי חוב לסך נכסים

 - לעומת כ 56.1% - בכ 2012 בדצמבר 31הסתכם ליום  ,של הקבוצה לסך המאזן נטויחס החוב נושא הריבית 
  . 2011בדצמבר  31ליום  58.0%

 59.6% -לעומת כ 57.5% - בכ 2012 בדצמבר 31הסתכם ליום , יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה לסך המאזן
  .2011בדצמבר  31ליום 

 הסתכם ליום ,)הקבוצה חברות הנגזר משווי השוק של מניות(של הקבוצה לשווי הנכסי נטו יחס החוב נושא הריבית 
  . 2011בדצמבר  31ליום  58.6% -לעומת כ 54.5% -לכ 2012 בדצמבר 31

 31הסתכם ליום , )הנגזר משווי השוק של מניות חברות הקבוצה(יחס החוב נושא הריבית של הקבוצה לשווי הנכסי 
  .2011בדצמבר  31ליום  60.2% - לעומת כ 55.9% - לכ 2012 בדצמבר
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 תוצאות הפעולות .3.5
 :2012-2010ים לשנ להלן תוצאות הפעולות  .א

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2012  2011 (*  2010 (*  

   
  ח "מליוני ש

  )למעט נתוני רווח נקי למניה(
         

  4,147    4,718    5,249     הכנסות מהשכרת מבנים
  1,341    1,522    1,705     הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

            
  2,806    3,196    3,544     מהשכרת מבניםנטו , הכנסה תפעולית

             
  -    1,001    1,749     קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים

  -    967    1,665     קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים
             

  -    34    84     וביצוע עבודות קרקעות, רווח גולמי ממכירת בניינים
             

  2,806    3,230    3,628     סך הכל רווח גולמי
             

  935    1,670    1,913     נטו, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל
  )569(    )733(    )648(     הוצאות הנהלה וכלליות

  21    115    164     הכנסות אחרות
  )46(    )110(    )47(     הוצאות אחרות

,חברות המטופלות בשיטת השווי המאזניחלק החברה ברווחי 
  171    334    299     נטו

             
  3,318    4,506    5,309     רווח תפעולי

             
  )1,764(    )2,197(    )2,214(     הוצאות מימון
  525    72    120     הכנסות מימון

             
  2,079    2,381    3,215     מסים על ההכנסהרווח לפני 

  390    328    681     מסים על ההכנסה 
             

  1,689    2,053    2,534     רווח נקי 

             
             :מיוחס ל

             
  831    719    957     בעלי מניות החברה

  858    1,334    1,577     זכויות שאינן מקנות שליטה
             
     2,534    2,053    1,689  

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

  5.89    4.65    5.80     רווח נקי בסיסי 

             
  5.87    4.30    5.59     רווח נקי מדולל 

  

  .לדוחות הכספיים 41 -ו 'א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
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  :2012-2010לשנים  ח על הרווח הכולל"להלן דו

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2012  2011 (*  2010 (*  
  ח "מליוני ש   
         
         
  

  1,689    2,053    2,534     רווח נקי 
             

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

  )1,273(    1,139    )417(    התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 
מימוש קרנות הון מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ שטופלו בשיטת 

  -    12    3     השווי המאזני
  49    )139(    )100(     בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים ) הפסדים(רווחים 
  12    )39(    37      בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים 

  17    28    10     רכוש קבוע בחברה בשליטה משותפתרווח בשל הערכה מחדש של 
             
  )1,195(    1,001    )467(    כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה
             
  494    3,054    2,067     כ רווח כולל"סה

             
             :מיוחס ל

           
  179   1,231   773    בעלי מניות החברה 

  315   1,823   1,294    זכויות שאינן מקנות שליטה
           
     2,067    3,054    494  

  

  .לדוחות הכספיים 41- ו' א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני  *)

   



23  
 

 2012לשנת ניתוח תוצאות הפעולות   .ב

  ת מבניםהכנסות מהשכר

מיליון  4,718 -לעומת כ, ח"מיליון ש 5,249 -לכ 11% -כב גדלו 2012בשנת סך ההכנסות מהשכרת מבנים 
מהפעלת נכסים , בעיקר מהפעלה לראשונה של נכסים שפיתוחם הושלם נובעהגידול  .2011בשנת  ח"ש

הדולר וב "ארההחליפין הממוצעים של הדולר  ימעליה בשער, 2012 -ו 2011נוספים שנרכשו במהלך השנים 
   .ומגידול בהכנסות מהנכסים הקיימים ח"השלעומת הקנדי  

  נכסים להשכרההוצאות הפעלת 

מסך  32.5% -כ םח המהווי"מיליון ש 1,705 - הסתכמו בכ 2012בשנת הוצאות הפעלת נכסים להשכרה 
  . 2011בשנת מסך ההכנסות מהשכרה  32.3% -כ םח המהווי"מיליון ש 1,522 - לעומת כ, ההכנסות מהשכרה

  )I.O.N( השכרת מבניםמ הכנסה תפעולית נטו

 67.5% - כ( ח"מיליון ש 3,544 - כל 11% - בכ הגדל 2012בשנת  מבניםהשכרת מ תפעולית נטוההכנסה ה
  . 2011בשנת ) ת מהשכרהההכנסוסך מ 67.7% - כ( ח"שמיליון  3,196 - לעומת כ ,)מסך ההכנסות מהשכרה

  קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

מתוכן  ,ח"מיליון ש 1,749 - הסתכמו לכ 2012בשנת קרקעות וביצוע עבודות , סך ההכנסות ממכירת בניינים
 1,001 -לעומת כ, ח מביצוע עבודות"מיליון ש 1,549 -ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 200 - סך של כ
ח "מיליון ש 14 -ח מביצוע עבודות וסך של כ"מיליון ש 987 -מתוכן סך של כ, 2011בשנת ח "מיליון ש

הגידול נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של פעילות זו החל מתחילת הרבעון השני  .ממכירת בניינים וקרקעות
  . 2011של שנת 

 -סך של כרווח גולמי בלעומת  ,ח"מיליון ש 84 -הסתכם לסך של כ 2012בשנת מפעילות זו הרווח הגולמי 
מועד ההכרה  שינויים ברווח הגולמי בין התקופות נובעים משינויים בעיתוי .2011בשנת ח "מיליון ש 34

  .כלוסם של הפרויקטים היזמייםיבהכנסה בהתאם למועד א

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

כירה ה ,כתוצאה מיישום התקן. ן להשקעה"נדל - ) מתוקן( IAS 40 -החברה מיישמת את מודל השווי ההוגן ב
 ,ח"מיליון ש 1,913 -של כבסך שווי ההוגן של נכסיה בסכום ברוטו ב ברווח מעלייה, 2012בשנת  הקבוצה

 ,להשקעה הגבוהה ביותרן "עליית ערך נדל. 2011בשנת ח "מיליון ש 1,670 - לעומת עליית ערך בסך של כ
  . EQY -וב FCR - נרשמה ב ,2012בשנת 

  הוצאות הנהלה וכלליות

 - לעומת כ, )מסך ההכנסות 9.3% - כ(ח "ון שמילי 648 - הסתכמו לכ 2012בשנת הוצאות הנהלה וכלליות 
מהתגמול בשל הקיטון בהוצאות ההנהלה וכלליות נובע בעיקר ). מסך ההכנסות 12.8% - כ(ח "מיליון ש 733

ח והפרשה "מיליון ש 60 -בסך של כ, לו היה זכאי ,2011בשנת  ר הדירקטוריון"סיום הסכם ההעסקה עם יו
בתום באופן מוחלט  עליהםר הדירקטוריון ויתר "אשר יו, ח"מיליון ש 43 - בסך של כ 2011לבונוס בגין שנת 

הקיטון האמור קוזז  .2011קרן הון בשנת כנגד הכנסה המוצגת ישירות ב סכומים אלו נרשמואך  2011שנת 
  .2011החל מתחילת הרבעון השני של שנת קבוצת דורי מאיחוד לראשונה של פעילות בחלקו 

  הכנסות אחרות

של  מרכישה במחיר הזדמנותי בעיקר רווח כוללות 2012בשנת ח "מיליון ש 164 -ת בסך של כהכנסות אחרו
ראה באור  ,של וינה במהלך המסחר בבורסהבגין רכישות שבוצעו , ח"מיליון ש 134 -בסך של כ ,ATRמניות 

מיליון  115 -לעומת סך של כח "מיליון ש 21 - וכן רווח הון ממכירת נכסים בסך של כ, לדוחות הכספיים' ז9
 76 - מתוכו כ, ח"מיליון ש 102 - הכולל בעיקר רווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כ 2011בשנת ח "ש

  .בקבוצת דורימניות השותף ח בגין רכישת "מיליון ש 26 -וכ ATR רכישת מניות ח בגין"מיליון ש
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  הוצאות אחרות

 - כוללות בעיקר הפסד ממכירת נכסים בסך של כ 2012ח בשנת "מיליון ש 47 -הוצאות אחרות בסך של כ
הכוללות בעיקר הפסד  2011ח בשנת "מיליון ש 110 -לעומת הוצאות אחרות בסך של כ, ח"מיליון ש 26

  .ח"ליון שמי 38 -בסך של כ CTYבגין ח וירידת ערך מוניטין "מיליון ש 64 -ל כשממכירת נכסים בסך 

  נטו, המטופלות בשיטת השווי המאזניחלק החברה ברווחי חברות 

 214 -לעומת כ, ח"מיליון ש 159 - בסך של כ 2012בשנת  ATRהסעיף כולל בעיקר את חלק החברה ברווחי 
בעיקר (ן להשקעה שלה "הנדלבשווי ההוגן של  מירידהנובע  ATRהקיטון ברווחי  .2011בשנת ח "מיליון ש

ח "מיליון ש 63 -בסך של כ RSCאת חלק החברה ברווחי , 2011בשנת  עליית ערךלעומת  )קרקעותבגין 
ח "מיליון ש 15 -לעומת כ) לדוחות הכספיים' ח9ראה באור , דיור מוגןבתי  12בעיקר בגין רווח הון ממכירת (

ח בשנת "מליון ש 16 - ח לעומת כ"מליון ש 53 - ברווחי שותפויות שלה בסך של כ EQYואת חלק  2011בשנת 
) 2011במרס  31עד ליום (קבוצת דורי כולל הסעיף את חלק החברה ברווחי  2011בשנת  ,כמו כן. 2011

  .ח"מיליון ש 30 - בסך של כ

  הוצאות מימון

 .2011בשנת ח "מיליון ש 2,197 -ח לעומת כ"מיליון ש 2,214 -הסתכמו לכ 2012בשנת הוצאות המימון 
של  ההתחייבויות נושאות ריביתביתרת מגידול  נובע 2011שנת לעומת  2012בשנת בהוצאות המימון  הגידול

 -ליתרה ממוצעת של כ 2011שנת בח "מיליארד ש 34.6מיתרה ממוצעת של  ,החברה והחברות המאוחדות
 - בסך של כ) EQY -בעיקר ב(וכן מהפסד מפידיון מוקדם של אגרות חוב  ,2012בשנת ח "מיליארד ש 39.7
. 2011ח בשנת "מיליון ש 14 -בסך של כמפדיון מוקדם של אגרות חוב ח לעומת הפסד "ש מליון 147

חברה על מצבת ההתחייבויות של ה 5.2% - הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית ממוצעת של כ
הקיטון בריבית הנומינלית נובע בעיקר . אשתקד 5.7% -לעומת כ 2012בשנת  והחברות המאוחדות שלה

לות החוב האפקטיבית של מע ,החוב שנפרע בתקופה האמורהבריבית נמוכה יותר מ 2012בשנת מגיוסי חוב 
 1.5% -בשיעור של כ 2012בשנת התחייבויות הצמודות למדד המחירים לצרכן הידוע בישראל אשר עלה 

פיננסיים  נגזריםשערוך הוצאות מקוזז דול האמור יהג. 2011בשנת  2.6% - לעומת עלייה בשיעור של כ
רווח לעומת  2011בשנת אשר נרשם ח "מיליון ש 190 - של כבסך  SWAPבעיקר בגין עסקאות גידור מסוג 

  .בסעיף הכנסות המימון אשר נרשם 2012נגזרים בשנת משערוך 

  מימון כנסותה

הכנסות . 2011בשנת ח "מיליון ש 72 -ח לעומת כ"מיליון ש 120 - הסתכמו לכ 2012בשנת הכנסות המימון 
הכנסות בסך  2011בשנת (ח "מיליון ש 68 -בעיקר הכנסות ריבית בסך של ככוללות  2012בשנת המימון 
בשנת (ח "מיליון ש 34 - הכנסות מרווח ממימוש ניירות ערך ומדיבידנד בסך של כ ,)ח"מיליון ש 53 - של כ
  . ח"מיליון ש 13 -ורווח משערוך נגזרים בסך של כ )ח"מיליון ש 19 - הכנסות בסך של כ 2011

   מסים על ההכנסה

הנובעות  ,ח"מיליון ש 656 - הוצאות מסים נדחים בסך של כבעיקר כוללים  2012בשנת מסים על ההכנסה 
 נטו, לעומת הוצאות מסים נדחים ן להשקעה"עליית ערך נדל בעיקר מגידול בעתודות למסים נדחים בגין

הוצאות מסים שוטפים בחברות נרשמו , 2012בשנת , בנוסף .2011בשנת ח "מיליון ש 302 - בסך של כ
 IAS 12 - לפרטים בדבר תיקון ל. 2011שנת ח ב"מיליון ש 26לעומת ח "שמיליון  25 - הקבוצה בסך של כ

  .לדוחות הכספיים 41 - ו' א2אורים ראה ב, השפעתו על הדוחות הכספייםו
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 על בסיס רבעוני 2012להלן תוצאות הפעולות לשנת   .ג

 

  .לדוחות הכספיים' א2ראה באור , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני     *)       

   

                                                
  .ןבמסגרת הכנסות המימו 2012ח נכלל ברבעון הרביעי לשנת "מיליון ש 137 -רווח משערוך נגזרים בסך של כ   1

  שנת  4רבעון  3רבעון  2רבעון   1רבעון   4רבעון   
  2011(*  2012(*  2012  2012  2012   2012  
  ח"מיליוני ש                                

  5,249    1,370    1,352    1,268    1,259     1,248    הכנסות מהשכרת מבנים

  1,705    459   424    403    419     397    הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

  851    נטו מהשכרת מבנים, הכנסה תפעולית
 

  840    865    928    911  3,544  
               

  1,749    414    403    456    476     322   קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים

  311    קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים

 

  455    430    382   398   1,665 
קרקעות ומביצוע , רווח גולמי ממכירת בניינים

  11    עבודות
 

  21    26    21    16    84  
               

  3,628    927    949    891    861     862    רווח גולמי

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

 
  313    718    441    441    1,913  

  )648(   )172(   )149(   )165(   )162(    )254(   הוצאות הנהלה וכלליות
 164   )4(   43    35    90     17    הכנסות אחרות 

 )47(  )7(   )23(   )12(   )5(    )61(   הוצאות אחרות

               המטופלות  חברותברווחי חלק החברה 
  299    20    125    74    80     57    נטו, המאזניבשיטת השווי 

  5,309    1,205    1,386    1,541    1,177     1,464    תפעולי רווח
               

  )2,214(   1)588(   )666(   )591(   )506(    )557(   הוצאות מימון
  120    1171    41    19    26     28    הכנסות מימון

                     
  3,215  788   761    969    697     935    לפני מסים על ההכנסהרווח 

  158    מסים על ההכנסה
 

  132    211    115   223  681 

  2,534   565    646    758    565     777    רווח נקי 

               :מיוחס ל

 957  224   187    288    258     269    בעלי מניות החברה
 1,577  341   459    470    307     508    שאינן מקנות שליטהזכויות 

    777     565    758    646   565   2,534  
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  על בסיס רבעוני 2201לשנת להלן הרווח הכולל 

 

 

 

  .לדוחות הכספיים' א2ראה באור , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני *)    

   

 
*)4רבעון 

2011  
*)1רבעון  

   2012   
2 רבעון

2012 
3 רבעון 

2012 
4 רבעון 

2012 
שנת  

2012 
  ח"מיליוני ש                               
            

  2,534  565   646  758  565      777  רווח נקי
                

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

 תפעילויו התאמות מתרגום דוחות כספיים של 
 )417( )1,417(  572  657  )229(     308  חוץ

מתרגום דוחות כספיים של  קרן הוןמימוש 
  שטופלה בשיטת השווי המאזני חוץ תפעילו

   
-  

  
  3  -  -   -  3  

עסקאות גידור תזרימי בגין  )הפסדים(רווחים  
  מזומנים

  
)50(  

  
  26  )63(  )69(   6 )100( 

בגין נכסים פיננסיים זמינים  )הפסדים(רווחים  
  למכירה

  
)18(  

  
  1  33  6  )3( 37 

הערכה מחדש של רכוש של ב )הפסד(רווח 
  בחברה בשליטה משותפתקבוע 

  
13  

  
 )3(  19  -  )6( 10 

  נטו, כולל אחר )הפסד(רווח  לסך הכ
  

253  
  

 )202(  646  509  )1,420( )467( 

  כולל) הפסד(רווח   לסך הכ
  

1,030  
  

  363  1,404  1,155  )855( 2,067 
                

                :מיוחס ל

 773 )410(  431  575  177      388  לי מניות החברהעב

 1,294 )445(  724  829  186      642  זכויות שאינן מקנות שליטה

                

  1,030      363  1,404  1,155  )855(  2,067  
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 2012של שנת רביעי ניתוח תוצאות הפעולות לרבעון ה  .ד

  ת מבניםהכנסות מהשכר

לעומת , ח"מיליון ש 1,370 -לכ 10% - כב גדלו 2012של שנת  רביעיההכנסות מהשכרת מבנים ברבעון ה סך
מהפעלה לראשונה של נכסים בעיקר  נובעהגידול  .ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 1,248 - כ

מעלייה בשערי החליפין הממוצעים  ,2012שנת מהפעלת נכסים נוספים שנרכשו במהלך , שפיתוחם הושלם
   .ומגידול בהכנסות מהנכסים הקיימיםח "השלעומת של הדולר והדולר הקנדי 

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

 -כ םח המהווי"מיליון ש 459 -הסתכמו בכ 2012הוצאות הפעלת נכסים להשכרה ברבעון הרביעי של שנת 
מסך ההכנסות מהשכרה  31.8% - כ םח המהווי"מיליון ש 397 - לעומת כ, מסך ההכנסות מהשכרה 33.5%

  . ברבעון המקביל אשתקד

  )N.O.I( השכרת מבניםמ הכנסה תפעולית נטו

 ח"מיליון ש 911 -כל 7% -גדלה בכ 2012ברבעון הרביעי של שנת  השכרת מבניםמ ההכנסה התפעולית נטו
) ת מהשכרהההכנסוסך מ 68.2% -כ( ח"שמיליון  851 -לעומת כ ,)מסך ההכנסות מהשכרה 66.5% -כ(

עלייה בהוצאות הפעלת נכסים נבעה מ , FCRבעיקר ב , NOI - הבשיעור הירידה . ברבעון המקביל אשתקד
  .לאור ירידה בשיעור התפוסה בנכסים אלו במהלך פיתוחם, בתהליך פיתוח ופיתוח מחדשאשר נמצאים 

  קרקעות וביצוע עבודות, מכירת בניינים

 414 -כבהסתכמו  ,2012של שנת  רביעיברבעון ה ,קרקעות וביצוע עבודות, סך ההכנסות ממכירת בניינים
, ח מביצוע עבודות"מיליון ש 381 - ח ממכירת בניינים וקרקעות וכ"מיליון ש 33 - מתוכן סך של כ ,ח"מיליון ש

  . ברבעון המקביל אשתקד ,וממכירת בניינים וקרקעות ח מביצוע עבודות"מיליון ש 322 - לעומת סך של כ

רווח ח לעומת "מיליון ש 16 - הסתכם לסך של כ 2012של שנת  רביעיזו ברבעון המפעילות הרווח הגולמי 
   .ברבעון המקביל אשתקד ,ח"מיליון ש 11 - סך של כבגולמי 

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

כירה ה ,כתוצאה מיישום התקן. ן להשקעה"נדל - ) מתוקן( IAS 40 -החברה מיישמת את מודל השווי ההוגן ב
 - של כבסך בסכום ברוטו  שווי ההוגן של נכסיהב ברווח מעלייה, 2012של שנת  רביעיברבעון ה הקבוצה

ן "עליית ערך נדל. ברבעון המקביל אשתקדח "מיליון ש 843 - לעומת עליית ערך בסך של כח "מיליון ש 441
  . ProMed - ו EQY, FCR - נרשמה ב ,2012של שנת  רביעיברבעון ה ,להשקעה הגבוהה ביותר

  הוצאות הנהלה וכלליות

מסך  9.6% - כ(ח "מיליון ש 172 -הסתכמו לכ 2012של שנת  רביעיהוצאות הנהלה וכלליות ברבעון ה
הקיטון . ברבעון המקביל אשתקד) מסך ההכנסות 16.2% - כ(ח "מיליון ש 254 - לעומת כ, )ההכנסות

ולתגמול בשל סיום  לבונוסברבעון המקביל אשתקד בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקר מהפרשה 
 הוא ויתרעליהם לקבל ור הדירקטוריון "היה זכאי יואותם , ח"מיליון ש 103 -בסך של כ הסכם ההעסקה

אידך ביטול ומ, קרן הוןב כנגד הכנסה המוצגת ישירותך הם נרשמו א, 2011באופן מוחלט בתום שנת 
 9 -בסך של כ ר הדירקטוריון"סגן הפעיל ליול תשעת החודשים הראשונים של השנה הפרשה לבונוס בגין

  .2011בתום שנת באופן מוחלט סכום עליו הוא ויתר , ח"מיליון ש

  נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

הפסד בעיקר  כוללות 2012של שנת  רביעיח ברבעון ה"מיליון ש 11 -בסך של כ, נטואחרות הוצאות 
ח ברבעון "מיליון ש 44 -סך של כהוצאות אחרות נטו בלעומת , ח"מיליון ש 8 - בסך של כממכירת נכסים 
ירידת ערך מוניטין , ח"מיליון ש 50 - הפסד ממכירת נכסים בסך של כבעיקר מ ואשר נבע ,המקביל אשתקד

ורווח  ח"מיליון ש 26 - ו מרווח מעליה לשליטה בקבוצת דורי בסך של כאשר קוזז ,ח"מיליון ש 38 -בסך של כ
  . ח"מיליון ש 18 - בסך של כ ATRמרכישה במחיר הזדמנותי של מניות 
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  נטו, המטופלות בשיטת השווי המאזניברה ברווחי חברות חלק הח

הקבוצה בעיקר את חלק כולל והוא ח "מיליון ש 20 -כבהסעיף הסתכם  2012ברבעון הרביעי של שנת 
 13 - בסך של כ ATRבהפסדי  ח אשר קוזז מחלק החברה"מיליון ש 30 - בסך של כ EQY שלברווחי שותפויות 

 7 -סך של כרווח באשר כלל  ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 57 -כרווח של לעומת , ח"מיליון ש
ח מביטול "מיליון ש 31 - וכ EQYח משותפויות של "מליון ש 13 - כ, ATR חלק החברה ברווחי ח בגין"מיליון ש

נובע  2012ברבעון הרביעי לשנת  ATR יהפסדחלק החברה ב .הפרשה לירידת ערך בגין חברה כלולה
לעומת עליה בשווי ההוגן של ) בעיקר בגין קרקעות( ATRן להשקעה של "הנדלן של בשווי ההוגמירידה 
   .ברבעון המקביל אשתקד ATRשל ן להשקעה "הנדל

  הוצאות מימון

ח "מיליון ש 557 - ח לעומת כ"מיליון ש 588 - הסתכמו לכ 2012של שנת  רביעיברבעון ההוצאות המימון 
מוקדם של  ןמפירעוכוללות הפסד  2012הוצאות המימון ברבעון הרביעי של שנת  .ברבעון המקביל אשתקד
 5 - לעומת כ, EQY - מוקדם של אגרות חוב ב ןמפירעושמרביתו נבע ח "מיליון ש 132 - אגרות חוב בסך של כ

הוצאות המימון ברבעון המקביל אשתקד כללו הוצאות שערוך כמו כן . ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש
משערוך רווח ח לעומת "מיליון ש 87 -בסך של כ SWAPזרים פיננסיים בעיקר בגין עסקאות גידור מסוג נג

בנטרול הפסד  .שנכלל במסגרת הכנסות המימון ח ברבעון הרביעי השנה"מיליון ש 137 -נגזרים בסך של כ
לעומת קטנו  2012נת ברבעון הרביעי של ש ריביתהוצאות ה ,כאמורושערוך נגזרים פיננסיים מפדיון מוקדם 

לעומת  2012משיעור ריבית ממוצע נמוך יותר ברבעון הרביעי של שנת  כתוצאההרבעון המקביל אשתקד 
קוזז מגידול ביתרת החוב נושא ריבית של החברה והחברות  הקיטון כאמור. הרבעון המקביל אשתקד

ליתרה ממוצעת של  2011ח ברבעון הרביעי של שנת "מיליארד ש 38.0 -המאוחדות מיתרה ממוצעת של כ
הוצאות המימון משקפות ריבית נומינלית שנתית . 2012ח ברבעון הרביעי של שנת "מיליארד ש 40.8 - כ

לעומת  חברה והחברות המאוחדות שלהשל הנושאות ריבית תחייבויות על מצבת הה 4.7% -ממוצעת של כ
בריבית  2012בשנת הקיטון בריבית הנומינלית נובע בעיקר מגיוסי חוב . ברבעון המקביל אשתקד 4.8% - כ

נמוכה יותר מהחוב שנפרע בתקופה האמורה וכן מהוצאות מימון בגין התחייבויות הצמודות למדד המחירים 
  . ברבעון המקביל אשתקד 0.2% -לעומת ירידה של כ 0.7% -בשיעור של כ לצרכן אשר ירד

  מימון כנסותה

ח "מיליון ש 28 - ח לעומת כ"מיליון ש 171 - הסתכמו לכ 2012של שנת  רביעיהכנסות המימון ברבעון ה
משערוך רווח בעיקר כוללות  2012של שנת הרביעי ברבעון הכנסות המימון . ברבעון המקביל אשתקד

ברבעון (ח "מיליון ש 18 - הכנסות ריבית בסך של כח ו"מיליון ש 137 - מכשירים פיננסיים נגזרים בסך של כ
והכנסות מרווח ממימוש ניירות ערך ומדיבידנד בסך ) ח"מיליון ש 18 - המקביל אשתקד הכנסות בסך של כ

  ). ח"מיליון ש 8 - ברבעון המקביל אשתקד הכנסות בסך של כ(ח "מיליון ש 12 -של כ

   מסים על ההכנסה

 224 - הוצאות מסים נדחים בסך של כבעיקר כוללים  2012של שנת  רביעיברבעון המסים על ההכנסה 
ובגין העלייה  ן להשקעה"עליית ערך נדל הנובעות בעיקר מגידול בעתודות למסים נדחים בגין ,ח"מיליון ש
ח "מיליון ש 146 -נדחים בסך של כ מסיםהוצאות לעומת , פיננסיים נגזריםבשווי ההוגן של  שנרשמה

מסים שוטפים בחברות  הכנסותנרשמו , 2012של שנת  רביעיברבעון ה, בנוסף .ברבעון המקביל אשתקד
. ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 12 -סך של כהוצאות בח לעומת "ששל כמיליון נטו הקבוצה בסך 

  .הכספייםלדוחות ' א2ראה ביאור  IAS 12 - לפרטים בדבר תיקון ל
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 ומקורות מימון נזילות .3.6

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

משכנתאות והלוואות לזמן , קווי אשראי, מקורות הנזילות של הקבוצה הינם מזומנים הנובעים מנכסיה המניבים
פיתוח , לשם רכישה ,הקבוצה משתמשת במקורות אלה .אגרות חוב להמרה וגיוסי הון ,גיוסי אגרות חוב, ךארו

השקעות אחרות ותשלום , השקעות בחברות מוחזקות, התחייבויות פירעון, ופיתוח מחדש של נכסים מניבים
  . דיבידנדים

לרבות השקעות , ות המאוחדות שלההחברה והחברמסתכמות היתרות הנזילות שברשות  2012 בדצמבר 31 ליום
לחברה  2012 בדצמבר 31ליום , בנוסף .ח"מיליארד ש 2.5 - כב 2011ולתום שנת ח "ש מיליארד 2.3 - בכ, לזמן קצר

 מיליארד 5.9 -לא מנוצלים למשיכה מיידית בסך של כ מאושריםלזמן ארוך  קווי אשראי ולחברות המאוחדות שלה
  .2011בדצמבר  31ח ליום "שמיליארד  5.4 - לעומת כ, ח"ש

לזמן ארוך קווי אשראי  לרשות החברה והחברות המאוחדות שלה עומדים 2012 בדצמבר 31נכון ליום 
מיליארד  2.6 -כ( ח"מיליארד ש 8.2 - בסכום של כויתרות נזילות לא מנוצלים למשיכה מיידית מאושרים 

  .)ח בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה של החברה"ש

שאינו ן להשקעה בפיתוח "ונדלן להשקעה "נדל לחברה ולחברות המאוחדות שלה 2012 בדצמבר 31ליום , כמו כן
  .ח"מיליארד ש 37.5 - משועבד המוצג בספרים בשווי הוגן של כ

מנגד . ח"מליון ש 86 - בסך של כ 1לחברה על פי דוחותיה המאוחדים הון חוזר כלכלי שלילי 2012בדצמבר  31 ליום
קווי אשראי לזמן ארוך ) של החברה מלאהה הלרבות בחברות בבעלות(עומדים לרשות החברה במאוחד ובסולו 

בהתאם . בהתאמה, ח"מיליארד ש 1.6 -וכ ח"מיליארד ש 5.9 -מאושרים אשר ניתנים לניצול באופן מיידי בסך של כ
את פעילותה באמצעות קווי אשראי מתחדשים ומגייסת הון וחוב ארוך הקבוצה נוהגת לממן , למדיניות הקבוצה

 'ד40 ראה באור, לאחר תאריך הדיווח CTYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי . טווח מעת לעת בהתאם לתנאי השוק
. לדוחות הכספיים' ו40 -ו' א40 יםראה באור, לאחר תאריך הדיווח FCRחוב על ידי  ילדוחות הכספיים וגיוס

ל העומדים "המקורות הנהיקף כי לאור , בחן את קיומו של הון חוזר כלכלי שלילי כאמור וקבעטוריון החברה דירק
  .בקבוצהבחברה או נזילות בכדי להצביע על בעיית אין בקיומו , החברההקבוצה בכלל ולרשות 

  מזומנים םתזרי .3.7

 -ח וכ"מיליון ש 1,393 - בכ 2012של שנת  רביעיוברבעון ה 2012בשנת  מוהסתכהמזומנים מפעילות שוטפת  מיתזרי
בתקופות המקבילות , בהתאמה, ח"מיליון ש 234 -ח וכ"מיליון ש 1,126 -לעומת כ, בהתאמה, ח"מיליון ש 430

ח "מיליון ש 282 -תזרים המזומנים מפעילות שוטפת כולל דיבידנד ששולם לחברה בסך של כ 2012בשנת . אשתקד
  .RSCבגין מימוש נכסי 

מיליון  1,835 -גיוסי הון בסך של כבאמצעות  מימנו את פעילותן החברה והחברות המאוחדות שלה 2012בשנת 
ובאמצעות מימוש  ,ח"שמיליון  2,991 - בסכום נטו של כהנפקת אגרות חוב ואגרות חוב להמרה באמצעות , ח"ש

שימשו  התזרימי מזומנים אל .ח"מיליון ש 371 - השקעות בניירות ערך זמינים למכירה ופיקדונות בסכום נטו של כ
לפירעון הלוואות וקווי , ח"שמיליון  4,259 -בסכום נטו של כ ופיתוח נכסים חדשים ן להשקעה"נדל לרכישתבעיקר 

, ח"מיליון ש 917 -לתשלום דיבידנדים על ידי חברות הקבוצה בסך של כ ,ח"מיליון ש 156 -אשראי בסכום נטו של כ
מיליון  504 - ארוך בסכום נטו של כ לזמןומתן הלוואות  ח"מיליון ש 529 - של כ בסךהשקעות בחברות מוחזקות 

   .ח"ש

   

                                                
 266 -בסך נטו של כ, ח בניטרול מלאי בניינים למכירה שמועד מימושו החזוי ארוך משנה"מיליון ש 180 -הון חוזר חשבונאי חיובי בסך של כ   1

  .לדוח תאור עסקי החברה 18ראה גם סעיף , ח"מיליון ש
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 וכנית רכישהת .3.8

החליט דירקטוריון החברה על אימוץ תוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב של החברה  2011בספטמבר  13ביום 
ובחודש  2011בדצמבר  31תוקף עד ליום התוכנית הייתה ב. ח"מיליון ש 50בהיקף של עד ) 'או ו/ו' או ג/ו' סדרה א(

החליט  2012באוגוסט  20יום ב .)'והורחבה גם לסדרה ב( 2012בדצמבר  31הוארכה עד ליום  2012ינואר 
על הוספת אפשרות לרכישת  ,2013באוגוסט  20דירקטוריון החברה על הארכת תקופת תוכנית הרכישה עד ליום 

 התוכנית הרכישות מכוח. ח"מיליון ש 100 - לוכן על הגדלת היקף התוכנית ) 'יא - ו 'י, 'ט, 'ה, 'סדרה ד(אגרות חוב 
וסמוך למועד פרסום  2012 בדצמבר 31נכון ליום . בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת החברה, יבוצעו מעת לעת

נית לפרטים נוספים אודות תוכ. אגרות חוב מכוח התוכנית האמורה. נ.ח ע"מיליון ש 4 - ח זה רכשה החברה כ"דו
 4מיום  ,)2011-01-273129: אסמכתא' מס( 2011בספטמבר  13הרכישה ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 

   .)2012-01-215097: אסמכתא' מס( 2012באוגוסט  21ומיום  )2012-01-006039: מספר אסמכתא( 2012בינואר 

  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .4

של  ל ומנהל הכספים הראשי"ל והמשנה למנכ"המנכיווח וניהול סיכוני שוק הינם האחראים בחברה לנושא ד .4.1
  .חברהה

 :קבוצהיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה הס .4.2

  .ומחירי ההון והחוב תנאים כלכליים ורגולטורים המשפיעים על אפשרויות גיוס חוב או הון  )1

כולל שינויים במדיניות ההשכרות של (של הקבוצה והתנהגות שוכרי העוגן , איתנות פיננסית של השוכרים  )2

  ).רשתות השיווק ושוכרים מהותיים אחרים

  .בהם פועלת הקבוצה אזוריםב ושינויים דמוגרפייםשינויים בהרגלי הצריכה ותנאים כלכליים   )3

  .פעילות בתחום פיתוח נכסים ופיתוח מחדש של נכסים  )4

  .כניסה לאזורי פעילות חדשים  )5

  .חרותיתסביבה ת  )6

כדוגמת ההשפעה של המשבר הפיננסי העולמי על הסקטורים , סיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים  )7

  .אירופה ואיזורים אחרים, ב"ן והפיננסים בארה"של הנדל

  .סיכוני טבע וטרור  )8

 .REIT-כ EQYמעמד שינוי בנטל המס בקשר עם פעילות החברות הבנות של החברה לרבות   )9

להם ח "לעומת השוהריאל הברזילאי האירו  ,הדולר הקנדי ,האמריקאישינויים בשער החליפין של דולר   )10

 ל"המטבעות הזרים הנבאופן שעלייה בשער החליפין של  ,הונה העצמי של החברה בעיקר עלהשפעה 

 .תקטין את הונה העצמי של החברהבשער שלהם את הונה העצמי של החברה וירידה  תגדיל

כך , השפעה על תוצאותיה של החברהלהם וישראל אירופה  ,קנדה, ב"שינויים בשיעורי הריבית בארה  )11

וירידה בשיעורי  ,של החברהשל החברות המוחזקות ושעליה בשיעורי הריבית מגדילה את הוצאות המימון 

  .החברה החברות המוחזקות ושל הריבית מקטינה את הוצאות המימון של
 

בפרק תיאור  28ל וכן אודות גורמי סיכון נוספים בפעילות החברה ראה סעיף "לפרוט נוסף אודות גורמי הסיכון הנ

 .ח תקופתי זה"הכלול בדו חברהעסקי ה

 

 :מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק הינה כדלקמן .4.3

 עסקיות בתחומי עיסוקההזדמנויות  לה לנצללקבוצה מדיניות של שמירה על רמת נזילות נאותה המאפשרת   )1

   .וזאת גם בעתות של משברים בשוק ההון והחוב מספר רב של שנים אשר פרוסים לאורך, חובותיהולשרת 

 אשר מבצעיםן מניב "פיתוח ורכישה של נדל, מעסיקות מומחים מקומיים בתחום הניהולהקבוצה חברות   )2

  . פועלת הקבוצהמעקב שוטף אחר התפתחויות בשווקים בהם 
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על מתאם גבוה ככל האפשר בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו נלקחו , כבעבר, שומרתהחברה   )3

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

ל להחזיק את הונה העצמי במטבעות שהחברה משתדלת  ,ככלל. בשערי החליפין בהתאם להתפתחויות

כסים במטבע האמור מתוך סך ובשיעורים דומים לשיעור הנ ,ח"השלמעט , השווקים השונים בהן היא פועלת

. הנכסים ותוך עריכה מעת לעת של עסקאות הגנה לצמצום החשיפה כאמור לשינויים בשערי מטבע חוץ

היקף החשיפה לפרטים בדבר . הקבוצה מנהלת ומגדרת בעיקר את הסכנות הכלכליות אליהן היא חשופה

אשר בגינו ) וריאל ברזילאיח "ש ,דולר קנדי, ב"דולר ארה, אירו(של החברה לכל מטבע אליו היא חשופה 

ובדבר היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע , ונלקחו הלוואות במטבעות השונים בוצעו עסקאות החלף מטבע

 .דירקטוריוןהח "לדו' אראה טבלה המצורפת כנספח , 2012בדצמבר  31נכון ליום , עסקאות ההחלף

. השווקים תנאיצורכי הקבוצה ול בהתאםהתחייבויות הקבוצה מגויסות בשווקי הון שונים ובמכשירים שונים   )4

אשר בדרך כלל הינו חוב יקר יותר לעומת , מ ארוך ובריבית קבועה"החברה מאמינה בגיוס חוב במח, ככלל

נסית מרבית ולהקטין את החשיפה לשינויים חדים גמישות פינ לשמרוזאת על מנת , מ קצר"חוב בעל מח

לרבות באמצעות עסקאות  ,הקבוצה משמרת תמהיל חלוקה בין ריבית משתנה לקבועה. בריבית המשתנה

כאשר במכלול שיקולי החברה שיקול מרכזי והוא השאיפה לשמור , החלף ריבית קבועה למשתנה וההיפך

הבניה של  סולסטאטוניהולית הקשורה בעיקרה בתמהיל השוכרים האסטרטגיה על תמהיל שיתאים ל

קצר ) תקופת שכירות(מ "שוכרים בעלי מח, להערכת החברה. מהטעמים המפורטים להלן, נכסים בפיתוח

. לרוב פגיעים יותר בתקופות של שפל או אי וודאות כלכלית) מ ארוך"להבדיל משוכרי עוגן בעלי מח(יחסית 

בתקופות (כי בתקופות אלה הריבית צפויה בדרך כלל לרדת , החברה מעריכה, ברבהסתמך על ניסיון הע

הורדת ריבית על מנת  מרחיבה באמצעותלאמץ מדיניות מוניטארית  נוהגים קובעי המדיניותמשבר כלכלי 

הגם שאינה (החברה שואפת לבצע התאמה מסוימת , ככלל, לכן). אלו בכלכלותלעודד צמיחה מחודשת 

בין היקף הכנסותיה משוכרים בעלי מאפיינים כאמור לבין היקף החוב של הקבוצה ) התאמה מוחלטת

כאשר ככל שהסיכונים הכרוכים בשוכרים מסוג זה יתממשו תיהנה החברה מגמישות בתנאי , בריבית משתנה

עד למועד .עקרון דומה מיושם לגבי נכסים בהקמה. הריבית ומשיעור הריבית הנמוך בתקופות מעין אלו

אשר , הנהלת החברה מעדיפה ליטול התחייבויות בריבית משתנה, ת הסכמים מחייבים עם שוכריםחתימ

, כאשר עם ההתקשרות בהסכמי שכירות היוצרים לקבוצה תזרים ודאי יחסית(מעניקה לחברה גמישות יתר 

  ).לרוב תעדיף החברה מימון בריבית בשיעור קבוע

   .ניהול סיכוני השוק ותילא חלו שינויים במדינ 2012במהלך שנת   )5

לעניין טבלאות רגישות ראה נספח  .לדוחות הכספיים 37ראה באור ומצבת נגזרים פיננסיים לדוחות בסיסי הצמדה  .4.4
 .ח הדירקטוריון"לדו' ד

ח כנגד הדולר "הש תוסף 2012 בדצמבר 31ועד ליום  2012בינואר  1החל מיום  – שינויים בשערי מטבע חוץ .4.5
ח כנגד הדולר "ופוחת הש ,בהתאמה, 11% -וכ ,0.4% - כ, 2.3% -בשיעור של כהברזילאי הריאל והאירו  ,האמריקאי

 31ליום , לגבי השפעת שינויים בשערי מטבע חוץ על ההון העצמי של החברה .0.3% -הקנדי בשיעור של כ
 2012 בדצמבר 31החל מיום , בנוסף. לדוחות הכספיים 37ובאור  לדוח הדירקטוריון' נספח אראה , 2012דצמבר ב

, 1.1% -בשיעור של כ אירווה הדולר הקנדי, ח כנגד הדולר האמריקאי"הש תוסף, ועד לסמוך למועד אישור דוח זה
  . 1.6% - ח כנגד הריאל הברזילאי בשיעור של כ"ופוחת הש ,בהתאמה, 2.9% - כו 3.6% - כ

בגין פעילותה בעיקר (בישראל חלק מהתחייבויות החברה צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן , בנוסף
 -בשיעור של כ) מדד ידוע(עלה מדד המחירים לצרכן  2012 בדצמבר 31ועד ליום  2012בינואר  1מיום ). בישראל

 31ח בסיסי הצמדה ליום "לגבי השפעת שינויים במדד המחירים לצרכן על ההון העצמי של החברה ראה דו. 1.5%
ועד לסמוך למועד אישור דוח  2012 בדצמבר 31החל מיום , בנוסף. יםלדוחות הכספי 37 רבביאו, 2012 בדצמבר

  .)מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן ב לא היה שינוי, זה

   



32  
 

 :פיקוח ומימוש המדיניותאמצעי  .4.6

האחראים על ניהול סיכוני שוק בוחנים באופן שוטף ועל בסיס יומי את הצורך בעדכון פעולות החברה בקשר עם 
כאשר ( בניהול סיכוני שוק על בסיס שבועיוהנהלת החברה דנה בנושאים מהותיים הקשורים , ניהול סיכוני השוק

ת קונקרטיות לפעילות האחראים על ניהול לא נקבעו מגבלות כמותיו, כמפורט לעיל, לאור מדיניות החברה בנושא
ח "בדו, הדירקטוריון מאשר את ההיבטים המהותיים של מדיניות ניהול סיכוני השוק מדי רבעון ).סיכוני השוק
, כמו כן )ידרוש את אישור הדירקטוריון, דאם וככל שתהיה בעתי, שינוי המדיניות בנדון, ובאותו אופן(הדירקטוריון 
בסיכוני השוק של החברה בכללותה ובדרכי הטיפול  -ירקטוריון ישיבה נפרדת בה הוא דן מקיים הד, מעת לעת

 .בהם

האחראים על נושא דיווח וניהול סיכוני שוק , ועד למועד אישור הדוחות הכספיים 2012בינואר  1בתקופה שמיום  .4.7
ים דיונים שוטפים על קיימו ומקיימ) חברהשל ה ל ומנהל הכספים הראשי"ל החברה והמשנה למנכ"מנכ(בחברה 

בתקופה , בנוסף. בסיס שבועי בנושא החשיפה לסיכוני שוק ובהם שינויים בשערי מטבע חוץ ובשערי הריבית
בישיבות בהן אושרו הדוחות , דירקטוריון החברה דן בסיכונים האמורים ובמדיניות החברה לגביהם, האמורה

וכן מישיבה  2012בספטמבר  30וליום  2012ביוני  30יום ל ,2012במרס  31ליום , 2011בדצמבר  31הכספיים ליום 
 . 2012בדצמבר  17מיום 

   :1החשיפה הכלכלית של ההון העצמי של החברה למטבעות השונים מתפלגת כדלקמן 2012 בדצמבר 31ליום     

   

                                                
  .ח הדירקטוריון"לדו' ראה נספח א   1

35%, אירו

,  ריאל ברזילאי
2%

,  ב"דולר ארה
30%

,  דולר קנדי
33%
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 ממשל תאגידי היבטי .5

  תרומות .5.1

, רתיתבהתאם למדיניות ההשקעה חב. רואה עצמה מחויבת לדאוג ולסייע לקהילות בהן היא פועלת הקבוצה
ובריאות רווחה  ,תרבות, למגוון פעילויות חינוך קבוצהתרמה ה 2012בשנת  .שאושרה על ידי הנהלת החברה

  .במדינות השונות

באמצעותו מבקשת החברה לסייע לחיזוקה של " לדרום"הושק מיזם  2012בחודש ספטמבר  –" לדרום"מיזם   .א
, בתי ספר 20 -במסגרת המיזם תומכת החברה בפרויקטים חינוכיים בכ. מערכת החינוך בדרום הארץ

צפוי להיות אפיק ההשקעה " לדרום"מיזם . סטודנטים ומסייעת למרכזי צעירים 110 -מעניקה מלגות ל
 7דירקטוריון החברה אישר בגינו מסגרת תקציבית של עד , המרכזי של החברה בשנים הקרובותהחברתית 
  .  ח לשנה"מיליון ש

אשר הקים מכון שעוסק בהוראה , יהברה תורמת למרכז הבינתחומי בהרצלהח -ן "מכון גזית גלוב לנדל  .ב
מיליון דולר עד  2.9ולל של ל בסך כ"החברה התחייבה לתרומה הנ. ן"ומחקר בתחומים של ייזום וניהול נדל

 .2018לשנת 

התרבות והסיוע , הבריאות, תומכת במגוון ארגונים חברתיים בתחומי הרווחה הקבוצה –תרומות לקהילה   .ג
, "אמץ לוחם"המשיכה החברה באימוץ גדוד סדיר של לוחמים במסגרת פרויקט  2012בשנת . לחיילים

בנוסף לתרומות מבצעים .  ובארגונים רבים נוספים" גדולים מהחיים"ובעמותת " אתגרים"תמיכה בעמותת 
 .עובדי החברה פעילויות התנדבותיות

  . ח"אלפי ש 5,220 -הסתכמו לכ 2012בשנת סך תרומות הקבוצה 
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  גילוי בדבר המבקר הפנימי .5.2

 : המבקר הפנימי בתאגיד

מר נפתלין הינו בעל תואר בוגר . מר יצחק נפתלין כמבקר הפנימי של החברה החל לכהן 2012באוקטובר  31ביום 

שותף , מר נפתלין מונה במקומו של מר יוסי גינוסר. מ"במינהל עסקים ושותף בחברת פאהן קנה ניהול בקרה בע

ן שותפים בפאהבין אשר סיים את כהונתו באותו המועד כחלק מרוטציה , מ"בחברת פאהן קנה ניהול בקרה בע

  .מ"קנה ניהול בקרה בע

  

  :האם המבקר הפנימי הוא עובד החברה או אדם המעניק שירותי ביקורת פנימית מטעם גורם חיצוני

באמצעות חברת פאהן קנה ניהול , המבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנימית במתכונת של נותן שירותים חיצוני

  .מ"בקרה בע

  

  :עמידת המבקר הפנימי בדרישות חוקיות

  . לחוק הביקורת הפנימית 8לחוק החברות ובהוראות סעיף ) ב(146המבקר הפנימי עומד בדרישות סעיף 

  

  :החזקה בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה

  .  ח זה המבקר הפנימי או מי מעובדיו אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה"נכון למועד דו

  

  :הפנימי עם החברה או עם גוף הקשור אליהקשרי המבקר 

אולם להערכת , בעלת השליטה בחברה, .המבקר הפנימי מכהן גם כמבקר הפנימי של נורסטאר החזקות אינק

  .החברה והמבקר הפנימי אין בכך בכדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי בחברה

  

  :תפקידים נוספים של המבקר הפנימי בחברה

אין המבקר הפנימי מועסק על ידי החברה או מעניק לה שירותים , מלבד תפקידו כמבקר הפנימי של החברה

  . נוספים

  

  :תפקידים אחרים של המבקר הפנימי מחוץ לחברה

בקרה , אשר מספק שירותי ביקורת פנימית ,מ"משמש כשותף במשרד פאהן קנה ניהול בקרה בעהפנימי המבקר 

  .ופים שוניםלחברות וג' פנימית וכד

  

  :דרך מינוי המבקר הפנימי

 2012באוקטובר  30מר נפתלין מונה לכהן כמבקר הפנימי של החברה על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום 

  ). 2012באוקטובר  28בהתאם להמלצת ועדת הביקורת של החברה מיום (

  

  :זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי

  .ל החברה"ימי הינו מנכהממונה הארגוני על המבקר הפנ
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  :תוכנית העבודה של המבקר הפנימי

בתוכנית הובאו בחשבון . מבוססת על סקר סיכונים 2012תוכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי לשנת 

תוכנית העבודה נקבעה בשיתוף ועדת . הנושאים שנבדקו  וצפויים להיבדק לאורך השנים על פי תוכנית רב שנתית

  .תוכנית העבודה נדונה ואושרה על ידי ועדת הביקורת. הדירקטוריון והנהלת החברההביקורת של 

וסדר , ל"בארץ ובחו, תוכנית הביקורת השנתית נותנת ביטוי לפעילות החברות הפרטיות בבעלותה של החברה

מבקר בהמלצת ה, כפי שנקבעים ועדת הביקורת, הקדימות של הנושאים הינו על פי חשיבות הנושאים ודחיפותם

  .סטייה מתוכנית העבודה אפשרית באישור ועדת הביקורת. הפנימי

  

  :על ידי המבקר הפנימי 2012בחינת עסקאות מהותיות של החברה במהלך שנת 

לרבות עסקאות עם בעלי עניין ובעלי שליטה כהגדרתן בחוק  ,ח המבקר הפנימי בחן עסקאות מהותיות"בשנת הדו

  . החברות

  

  :של תאגידים מוחזקיםל וביקורת "ביקורת בחו

  . ל"הן בארץ והן בחו, דוחות הביקורת מתייחסים גם לחברות בנות פרטיות של החברה – חברות בנות פרטיות

 -וב, USA  ProMed,)פיתוח(גזית ישראל  - ערך המבקר הפנימי ביקורת על פעילות החברות הפרטיות  2012בשנת 

Gazit Brazil, זאת בהתאם לתוכנית עבודה שאושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה .  

  

הרי , ל"לעניין הביקורת הפנימית בחברות בנות ציבוריות של החברה הנסחרות בחו - חברות בנות ציבוריות

 FCR ,)ב"בארה( EQYלעניין פעילות הביקורת הפנימית בחברות . שאלה כפופות למגבלות הדין החל עליהן

המבקרים הפנימיים בחברות אלו . בחברות אלה פועלים מבקרים פנימיים אחרים, )באירופה(  ATR-ו CTY )בקנדה(

פועלים על פי תוכניות עבודה שנקבעו עבורם על ידי האורגנים המוסמכים הרלוונטיים של החברות והם פועלים 

חברה מאוחדת של , קבוצת דורילעניין הביקורת הפנימית ב. ל בביקורת פנימית"בהתאם לתקינה המקצועית הבינ

הרי שאלה פועלות בהתאם להוראות חוק הביקורת , וחברות מאוחדות שלה, א"בבורסת תהחברה הנסחרת 

  .באמצעות מבקר פנים אחר ל בביקורת פנימית"הוראות חוק החברות ובהתאם לתקינה המקצועית הבינ, הפנימית

  

  :היקף העסקת המבקר הפנימי

בוצעה פעילות ביקורת  0122בשנת . הפנימי משתנה על פי תוכנית הביקורת השנתיתהיקף העסקתו של המבקר 

היקף שעות העבודה האמור נקבע . על פי החלוקה המוצגת בטבלה שלהלן, שעות 2,350 -בהיקף עבודה של כ

  .  בהתאם לצורכי תכנית הביקורת

שעות עבודה  

ביקורת פנימית בישראל שעות 1,800 - כ

 שעות 550 - כ

המוחזקים בחברות בנותביקורת פנימית

 של החברה מחוץ לישראל פרטיות

 

 שעות  02,35 - כ 

 

 כ"סה

  

לעומת , 2012שעות על פי נושאי הביקורת שנקבעו לבדיקה בשנת  2,350-היקף שעות עבודת המבקר נקבע על כ

במובן זה , נציין כי היקף ההעסקה של המבקר הפנימי הינו גמיש. 2011שעות ביקורת פנימית בשנת  2,320 - כ

רשאית ועדת הביקורת להתיר למבקר הפנים להגדיל , ועם הדיונים בדוחות הביקורת השונים, ח"שלאורך שנת הדו

  . את היקף שעות הביקורת כפי שנקבע מלכתחילה בתוכנית הביקורת השנתית
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  :המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת התקנים

  .המקובלים לביקורת פנימית הבינלאומייםהביקורת נערכת על פי התקנים המקצועיים 

  .המבקר הפנימי עמד בדרישות שנקבעו בתקנים האמורים, למיטב ידיעת החברה

  

  :גישה חופשית למבקר הפנימי

למבקר הפנימי , לעניין מידע ומסמכים של החברה ושל חברות בנות פרטיות של החברה בישראל ומחוץ לישראל

לעניין חברות בנות ציבוריות . לרבות נתונים כספיים, ניתנת גישה חופשית למערכות המידע של התאגידים כאמור

מי אין גישה למידע לא פומבי של למבקר הפני, לאור המגבלות החלות על חברות אלו על פי דין, של החברה

  . החברות האמורות

  

  :דוחות המבקר הפנימי

ואשר בהם דנה ועדת הביקורת , המועדים בהם הוגשו דוחות בכתב על ממצאי המבקר הפנימי לועדת הביקורת

  :ל"בדוחות הנ

  .חברהב" אבטחת מידע"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2012בחודש אפריל   .א

 .USA ProMed בחברת" מימון והלוואות"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2012 בחודש אפריל  .ב

 .חברהב" עסקאות עם בעלי עניין"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2012בחודש יולי   .ג

 .חברהב" ניהול חשבונות בנק והתאמות בנקים"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2012בחודש יולי   .ד

   .גזית פיתוחב" הערכות שווי נכסים"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2012ולי בחודש י  .ה

  .במטה הקבוצה" פיקוח על חברות בנות"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2012בחודש יולי   .ו

" יישום המלצות בדוח ביקורת אבטחת מידע"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2012בחודש יולי   .ז

  .חברהב

" יישום המלצות בדוח ביקורת סקר מעילות"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2012בחודש יולי   .ח

 .גזית פיתוחב

  .חברהב" אכיפה פנימית"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2012בחודש אוקטובר   .ט

  .USA ProMed תבחבר" ניהול נכסים"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2012בחודש אוקטובר   .י

 .בגזית פיתוח" בטיחות וגהות"הגיש המבקר הפנימי דוח ביקורת בנושא  2012בחודש אוקטובר   .יא

יישום המלצות בדוח ביקורת פיקוח על חברות "הגיש המבקר דוח ביקורת בנושא  2012בחודש נובמבר   .יב

 .חברהב" בנות

" יישום המלצות בדוח ביקורת ניהול חשבונות בנק והתאמות בנקים"הגיש המבקר   2012בחודש נובמבר   .יג

 .חברהב

 .חברהב" סקר סיכוני בקרה"הגיש המבקר הפנימי  2012בחודש דצמבר   .יד

" תוכנית המשכיות עסקית והתאוששות מאסון"הגיש המבקר דוח ביקורת בנושא  2012בחודש דצמבר   .טו

 .חברהב

 .בחברת גזית ברזיל" סקר ניהול כללי"הגיש המבקר דוח ביקורת בנושא  2013אר בחודש ינו  .טז

  .חברהב" הוצאות בכירים"הגיש המבקר דוח ביקורת בנושא  2013בחודש פברואר   .יז

  .בגזית פיתוח " הבטחת זכויות עובדי קבלן"הגיש המבקר דוח ביקורת בנושא  2013בחודש פברואר   .יח

בגזית " יישום המלצות בדוח ביקורת בטיחות וגהות"דוח ביקורת בנושא הגיש המבקר  2013בחודש פברואר   .יט

 .פיתוח

 



37  
 

 28, 2012ביולי  23, 2012באפריל  23ועדת הביקורת דנה בדוחות האמורים לעיל במהלך ישיבותיה בתאריכים   

 .2013בפברואר  26- ו 2013בפברואר  4, 2013בינואר  14, 2012באוקטובר 

  

  את פעילות המבקר הפנימיהערכת דירקטוריון החברה 

אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותוכנית עבודתו הינם סבירים בנסיבות , לדעת דירקטוריון החברה היקף

  .ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה, העניין

  תגמול המבקר הפנימי

ע המטלות בהתאם לתקציב אשר המבקר מקבל את שכרו על בסיס שעות העבודה המושקעות בפועל בביצו

אין בתגמול האמור כדי להשפיע על הפעלת , להערכת החברה. מאושר מראש על ידי ועדת הביקורת של החברה

  .שיקול הדעת המקצועי של מבקר הפנים

  

 שכר טרחה רואי חשבון מבקר .5.3

  .(Ernst & Young) קוסט פורר גבאי את קסירר: רואי החשבון של התאגיד

 רואי החשבון המבקרים את דוחותיה הכספיים של החברה וחברות מאוחדות של החברהשכר הטרחה של 

  :כדלקמן, הסתכם

  ):חברות בבעלותה המלאה של החברההחברה ו(בישראל  "Ernst & Young"משרד     .א

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  
2012   2011   2012    2011  

  
  שעות   ח"אלפי ש

 (*)15,930   10,994   (*)7,273  4,140 ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת

  3,834   1,766  2,826  2,658 שכר ייעוץ ושירותי מס

         10,099  6,798  כ"סה

 1,327 -מתוכם סך של כ, ח"אלפי ש 4,828 -ב בסך של כ"כולל שירותי ביקורת לצורך תשקיף החברה בארה (*)
  .אחרים Ernst & Youngח בגין משרדי "אלפי ש
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  ):EQY - ו ב"בארה חברות בבעלותה המלאה של החברה( ב"בארה "Ernst & Young"משרד      .ב

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  
2012   2011   2012   2011  

  
  שעות   ח"אלפי ש

 10,147  12,430  7,512  6,800 ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת

 843  1,200  520  717 שכר ייעוץ ושירותי מס

        707   אחרשכר 

  8,739  7,517  כ"סה
  

   

 
  :(CTY)בפינלנד  "Ernst & Young"משרד   .ג

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  
2012   2011   2012    2011  

  
  שעות   ח "אלפי ש

 2,320  3,320 1,317  1,968 ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת

 930  300 116  246 שכר ייעוץ ושירותי מס

    2,956 246  שכר אחר

      4,389  2,460  כ"סה

  

  ):בבעלותה המלאה של החברה ותחבר(בגרמניה  "Ernst & Young"משרד    .ד

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  
2012   2011   2012   2011  

  
  שעות   ח"אלפי ש

 750  973 351  375 ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת

 72  49 66  49 שכר ייעוץ ושירותי מס

      417 442  כ"סה

    

   



39  
 

  

 Gazit Canada Inc., Gazit 2003 Inc. ,Gazit(בקנדה  "Deloitte Touche"משרד בקנדה ו "Ernst & Young"משרד   .ה

America ו - FCR(:                                                        

    

  

  

  

  

  

  

  

 :בברזילErnst & Young" "משרד   .ו

  

  

   

  

  

  

  

  

שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה נקבע על בסיס שעות בהתאם לתעריפים ומסגרת שעות המאושרים 

  . על ידי הדירקטוריון

   

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  
2012   2011   2012   2011  

  
  שעות   ח "אלפי ש

 9,722  10,421  5,288  6,747 ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת

 -  385 - 686 שכר ייעוץ ושירותי מס

     2,409  105  שכר אחר

       7,697  7,538  כ"סה

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  
2012   2011   2012   2011  

  
  שעות   ח"אלפי ש

 372  372 185  241 ונלוותשכר בגין שרותי ביקורת

      185 241  כ"סה
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 תגמול עובדים בכירים .6

על עמידה ביעדים , בין היתר, בהתבסס, התווה דירקטוריון החברה עקרונות כלליים למדיניות תגמול 2010בשנת 

 EPRA, למניה FFO, תשואת יתר לעומת מדדי מניות בישראל ובעולם, הורדת שיעור מינוף, ובהם(הכלכליים של החברה 

NAV ים קונקרטיים של כל מקבל תגמול על פי הגדרת במאמצים ובעמידה ביעד, ובהישגים, )והנפקת הון אסטרטגית

לייצר קשר ישיר בין , בין היתר, מטרת התוכנית היא. תפקידו של העובד וכן בהתחשב ביעדי המחלקה עליה הוא נמנה

להגביר את המוטיבציה ורמת ההישגיות בחברה ולהגדיל את שביעות רצון , ביצועי החברה והעובדים לתגמול לו הם זכאים

על העקרונות , בין היתר, התבססו 2012 - ו 2011המענקים לנושאי המשרה בגין השנים . והמנהלים לאורך זמן העובדים

בהתאם להוראות חוק , לאימוץ מדיניות תגמול, בשיתוף יועצים חיצוניים, הנהלת החברה פועלת. המפורטים דלעיל

 . מדדים והיעדים הקונקרטיים האמוריםתעגן את ה, בין היתר, אשר, 2012 –ג "התשע) 20' תיקון מס(החברות 

' בפרק ד 21ראה תקנה , על ידי החברה וחברות מאוחדות, 2012לפרטים בדבר תגמול נושאי משרה ובעלי עניין בשנת 

 . ח התקופתי"לדו

בחלק הרביעי  21ח לבעלי עניין ולנושאי משרה של החברה כמפורט בתקנה "התגמולים בשנת הדו, להערכת החברה  

והתמורה המשולמת לבעלי , עולים בקנה אחד עם התרומה שתרמו לפעילותה ולקידומה של החברה, תקופתיח ה"לדו

 .עניין ולנושאי משרה בכירה כאמור הנה הוגנת וסבירה

המסקנות דלעיל הן תוצאה של הדיונים אשר התקיימו בועדת התגמול ובדירקטוריון החברה בישיבות בהן נדונו ואושרו 

ולתוספת השישית לתקנות  21בישיבות האמורות הוצגו נתוני התגמול בהתאם לתקנה . 2012 לשנתהדוחות הכספיים 

ונדונו בהן תנאי , אשר הועברו לחברי הדירקטוריון מבעוד מועד, 1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ניירות ערך 

וקוקיל , קפוטו, ה אולסון"נאיהם של הלמעט ת, התגמול של כל אחד מנושאי המשרה המנויים בתקנה האמורה בנפרד

בהיותן חברות זרות ציבוריות הנסחרת , אשר, CTY -ו EQYשאינם נושאי משרה של החברה אלא של החברות המאוחדות 

את תנאי התגמול של  ןדנות ומאשרות באורגנים העצמאיים שלה, בהתאמה, בבורסה של ניו יורק ובבורסה של הלסינקי

למעט ביחס לחברי , לגבי כל אחד מנושאי המשרה בחברה בנפרד, כאמור, ון בנושא זה נעשההדי. נושאי המשרה בהן

האסיפה הכללית של החברה אישרה כי יוענק  2012אשר בחודש ינואר , הדירקטוריון שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה

  . 2000 –ס "תש, )יצוניכללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור ח(להם גמול יחסי בהתאם לקבוע בתקנות החברות 

הרי שעל אף שבחודש , מר דורי סגל, ר דירקטוריון החברה"ולסגן הפעיל ליו, מר חיים כצמן, ר דירקטוריון"בכל הנוגע ליו

ר פעיל של דירקטוריון החברה "ממשיכים מר כצמן ומר סגל בתפקידיהם כיו, הסתיימו הסכמי העסקה עמם 2011נובמבר 

ועל כן , )או מחברה בבעלותה המלאה(אך ללא קבלת שכר מהחברה , בהתאמה, ריון החברהר דירקטו"וכסגן פעיל ליו

ח מכוח תגמול במזומן "לגבי הסכומים אשר נזקפו בשנת הדו. האורגנים של החברה לא נדרשו לקיים דיון בנוגע לשכרם

ה "לרבות עבור ה(לים כאמור הרי שתגמו, ובניירות ערך בחברות ציבוריות זרות המאוחדות בדוחות הכספיים של החברה

על פי הדינים החלים , נדונים ומאושרים על ידי האורגנים העצמאיים של כל חברה ציבורית מאוחדת כאמור) כצמן וסגל

  . עליה במדינת מושבה

, הקריטריונים הרלוונטיים בעיני הדירקטוריון בעת בחינת הוגנות וסבירות התגמול, לגבי נושאי המשרה האחרים בחברה

מענקים שנתיים , את יישום העיקרון הבסיסי לפיו הרכב התגמול צריך לכלול שכר שוטף, כבשנים עברו, כללו השנה

את מדיניותה ארוכת הטווח של החברה ויעדיה בהיבט היכולת לגייס מנהלים חדשים ; ותגמול ארוך טווח מבוסס מניות

דת צוות ניהול בכיר ברמה גבוהה ובעל מסירות גבוהה באופן המאפשר העמ, ובהיבט היכולת לשמור על מנהלים קיימים

ואת מורכבות והיקף ; אחריותם ותפקידיהם של נושאי המשרה ועמידתם בהם ותרומתם לחברה, את משימותיהם; לחברה

  .ח ולאורך שנים"עסקיה של החברה והישגיה בשנת הדו
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שחלו ) או העדר שינוי כאמור(על שינוי בנסיבות מסקנת דירקטוריון החברה בנוגע להוגנות וסבירות התגמול התבססה גם 

של מקבל הגמול על ידי דירקטוריון ) או בחינתם במועד חידושם(ממועד הדיונים הקודמים בעת אישור תנאי השכר 

  ).ב"שינוי היקף ההעסקה וכיו, שינוי מהותי בתנאי השוק –כגון (או ועדת התגמול /החברה ו

 

 ל התאגידגילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי ש .7

 הדיווחמידע נוסף ואירועים לאחר תאריך  .7.1

יחד עם חברה (ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה "יו, לפרטים בדבר התקשרותו של מר חיים כצמן  .א
ובעל מניות  ר הדירקטוריון ודירקטור"סגן פעיל ליו, בהסכם בעלי מניות עם מר דורי סגל, )פרטית בשליטתו

, בנורסטאר םבקשר עם החזקותיה, בעלת מניות בנורסטאר, ה אוטסוןאריק' הגב, ורעייתו, בנורסטאר
 .לדוח התקופתי' לפרק ד 'א21ראו תקנה  ,והפיכתם לחלק מבעלי השליטה בה

) RSUs( ותת מניה חסומויחיד, לפרטים בדבר הנפקה פרטית לעובדים ונושאי משרה של כתבי אופציה  .ב
לדוחות ' ה40באור ראה , אשר בוצעה לאחר תאריך הדיווח, )PSUs( ת מניה מותנות בביצועיםוויחיד

 . הכספיים

מיליון אירו והשתתפות  200 - בסך של כ, בדרך של הנפקת זכויות CTYלפרטים בדבר גיוס הון על ידי   .ג
 .לדוחות הכספיים' ד40ראה באור , מיליון אירו 98 -בהיקף של כ החברה בגיוס הון זה

מיליון  157.5 - של ככולל בהיקף  FCRעל ידי חוב ואגרות חוב להמרה  באגרותחוב  ילפרטים בדבר גיוס  .ד
 .לדוחות הכספיים' ו 40 -ו' א 40ראה באור , דולר קנדי

 Canada Pension Planיחד עם  CTYעל ידי , שבדיה, לפרטים בדבר רכישת מרכז מסחרי בשטוקלהום  .ה
Investment Board ,לדוחות ' ג40ראה באור , מיליון אירו 530 -בתמורה כוללת של כ, בחלקים שווים

  .הכספיים

   -אומדנים חשבונאיים קריטיים .7.2

 .לדוחות הכספיים' ב2ראה באור   
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  פרטים אודות ההתחייבויות של התאגיד המוחזקות על ידי הציבור .8

   :כמפורט בטבלה להלן, סדרות של אגרות חוב סחירות שהנפיקה החברה  9קיימות במחזור  2012בדצמבר  31ליום      .א

  

  

  מועד הנפקה

. נ.ע
במועד 
  ההנפקה

 .נ.ע
אגרות 
החוב 

במחזור 
ליום 

12//1231    

אגרות . נ.ע
החוב 

שבמחזור 
בתוספת 
הפרשי 
הצמדה 

ליום 
12//1231  

סך 
הריבית 
הצבורה 

ליום 
12//1231  

יתרה 
בדוחות 

הכספיים 
ום לי

12//1231  

שווי בורסאי 
ליום 

12//1231  
סוג הריבית 
  מועדי תשלום הריבית  מועדי תשלום הקרן  ושיעורה

  בסיס ותנאי הצמדה
  )ריבית+קרן(

          ח"מליוני ש    ח"אלפי ש    

אגרות חוב 
   2007תשלומים שווים החל מחודש יוני  11  6.5%קבועה   232.3  212  6.9  210.8    273,336  717,953  )1( 2002מאי   )'סדרה א(

30משולמת אחת לשנה ביום
  ביוני

הקרן והריבית צמודות לדולר 
  ב"ארה

אגרות חוב 
  293.3  308.7  -  307.9    )2(343,091  )2(350,000   2004מאי   )'סדרה ב(

חודשים6-אירובור ל
  2014תשלומים שנתיים שווים החל מחודש דצמבר  3  2%+ 

בשנהמשולמת פעמיים
  הקרן והריבית צמודות לאירו  בדצמבר 31 -ביוני ו 30בימים 

אגרות חוב 
  4.95%קבועה   1,380.1  1,251  -  1,247.8    1,021,839  1,300,000  )3( 2005אפריל   )'סדרה ג(

 7 -כל אחד מ(2011תשלומים שנתיים החל מחודש יוני8
והתשלום  10%התשלומים הראשוניים יהיה בשיעור של 

  )30%בשיעור של האחרון 
משולמת פעמיים בשנה 

  בדצמבר 31 -ביוני ו 30בימים 

הקרן והריבית צמודות 
במדד המחירים  לעליה
  לצרכן

אגרות חוב 
  5.1%קבועה   2,769.0  2,421  92.7  2,413.3    2,069,048  2,069,048  )4( 2006ספטמבר   )'סדרה ד(

 2( 2019תשלומים שנתיים החל מחודש מרס3
והתשלום  30%הראשוניים בשיעור של התשלומים 

  )40%האחרון בשיעור של 
 31משולמת אחת לשנה ביום 

  במרס

הקרן והריבית צמודות 
במדד המחירים  לעליה
  לצרכן

אגרות חוב 
  522.1  543  -  555.6    555,569  574,052  )5( 2007יולי   )'סדרה ה(

6-ריבית תלבור ל
  2017יוני ודצמבר תשלומים שווים בחודשים  2  0.7%+ חודשים  

משולמת פעמיים בשנה
  ללא הצמדה  בדצמבר 31 -ביוני ו 30בימים 

אגרות חוב 
  6.4%קבועה   923.0  847  -  854.3    854,278  1,442,301  6( 2006דצמבר   )'סדרה ו(

תשלומים שווים בחודש דצמבר בשנים 5
  2016 - ו 2015,2013,2012,2011

31משולמת אחת לשנה ביום
  הצמדהללא   בדצמבר

אגרות חוב 
  5.3%קבועה   1,850.9  1,668  -  1,661.3    1,438,933  1,439,826  )7( 2008ינואר   )'סדרה ט(

 2013תשלומים  כאשר התשלום הראשון בחודש יוני 4
 2015התשלום השני בחודש יוני , 15%בשיעור של 
 2016בחודש יוני  שיהתשלום השלי, 25%בשיעור של 
 2018והתשלום הרביעי בחודש יוני  25%בשיעור של 
  35%בשיעור של 

משולמת פעמיים בשנה 
  בדצמבר 31 -ביוני ו 30בימים 

הקרן והריבית צמודות 
מדד המחירים ב לעליה
  לצרכן

אגרות חוב 
  6.5%קבועה   1,056.7  850  13.4  816.8    734.802  734,802  )8( 2009פברואר   )'יסדרה (

מהקרן כל אחד המשולמים 1%תשלומים שווים של10
במרס של כל אחת מהשנים  31פעמיים בשנה ביום 

בספטמבר של  כל אחת  30וביום  2019עד  2015
תשולם ) 90%(יתרת הקרן . 2018עד  2014מהשנים 

  2019בספטמבר  30בתשלום אחד ביום 

משולמת פעמיים בשנה 
 30 -במרס ו 31בימים 

אחת בספטמבר של כל 
  2019ועד  2010מהשנים 

הקרן והריבית צמודות 
מדד המחירים בלעלייה 

  לצרכן

אגרות חוב 
  5.35%קבועה   1,818.7  1,716  22.2  1,642.8    1,614,733  1,614,733  )9( 2011ספטמבר   )'יאסדרה (

תשלומים כאשר התשלום הראשון בחודש ספטמבר 5
בחודש ספטמבר  תשלום שני, 10%ל ר שבשיעו 2018
הרביעי , והתשלום השלישי 15%בשיעור של  2020

בשיעור  2022-2024שנים והחמישי בחודש ספטמבר ב
  .כל אחד 25%של 

משולמת פעמיים בשנה 
 30 -במרס ו 31בימים 

בספטמבר של כל אחת 
  2024ועד  2012מהשנים 

הקרן והריבית צמודות 
מדד המחירים בלעלייה 

  לצרכן

)1( 
  

 29ל הורחבה בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים מיום "הסדרה הנ. נוספים) 'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 57 -לכ) 'סדרה א(מומשו כתבי אופציה  2002בחודש נובמבר  .אגרות חוב. נ.ח ע"מיליון ש 140אז הונפקו , 2002במאי  2הונפקו לראשונה על פי תשקיף החברה מיום ) 'סדרה א(אגרות חוב 
בהנפקה , )'סדרה א( אגרות חוב. נ.ח ע"מיליון ש 227הונפקו  ןשבה, 2005בהנפקות פרטיות נוספת למשקיעים מוסדיים מחודש פברואר , )'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 150שבו הונפקו  2004במאי  16בהנפקה לציבור על פי תשקיף מיום , אגרות חוב. נ.ח ע"מיליון ש 90שבה הונפקו , 2004ינואר ב

  ).'סדרה א( אגרות חוב. נ.ח ע"מיליון ש 45שבהן הונפקו  2006ובהנפקות פרטיות נוספות למשקיעים מוסדיים מחודש מאי ) 'סדרה א(אגרות חוב . נ.ע ח"שמיליון  9.7שבה הונפקו  2005פרטית מחודש אוגוסט 

  .של החברה)'סדרה ב(אגרות חוב.נ.ח ע"מיליון ש172.7-חברה בת של החברה מחזיקה בכ,2012בדצמבר 31נכון ליום .אגרות חוב.נ.ח ע"ליון שימ350אז הונפקו,2004במאי16על פי תשקיף החברה מיוםוהונפק)'בסדרה(אגרות חוב   )2(

סדרה (אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 75הנפיקה החברה לציבור , על פי התשקיף האמור של החברה, כמו כן. 2005במאי  10נרשמו למסחר בבורסה על פי תשקיף מיום ) 'סדרה ג(אגרות החוב  .בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים, )'סדרה ג(אגרות חוב .  נ.ח ע"מיליון ש 425החברה  הנפיקה 2005בחודש אפריל   )3(
כפי שתוקן בחודש ינואר ( 2006במאי  25ח הצעת מדף אשר פורסם על פי תשקיף מדף מיום "בדרך של הרחבת סדרה על פי דו) 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 352הנפיקה החברה  2006דש יולי בחו). 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 450יחד עם כתבי אופציה לעוד , נוספות באותם תנאים) 'ג

  ).'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 448 - לכ) 'סדרה ג(ופציה מיליון כתבי א 4.5 - מומשו כ 2005במהלך שנת ") 2006תשקיף : " להלן 2007ובחודש דצמבר  2007

מיליון  400, .נ.ע ח"שמיליון  750הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה  2007וספטמבר  2007אפריל , 2006בחודשים נובמבר  . 2006ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף "על פי דו) 'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ע ח"שמיליון  300אז הונפקו , 2006הונפקו לראשונה בחודש ספטמבר ) 'סדרה ד(אגרות חוב   )4(
השלימה  2012 בחודש ינואר ).'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 178 - על דרך של הרחבת סדרה כ, החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים שלימהה 2010בחודש פברואר  .2006ת הצעת המדף שפורסמו על פי תשקיף חו"על פי דו) 'סדרה ד(אגרות חוב , בהתאמה, .נ.ע ח"שמיליון  300 -ו. נ.ע ח"ש

  ).'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"ש מליון 185 - כעל דרך של הרחבת סדרה  החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים

ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף  "על פי דו .נ.ח ע"מיליון ש 74.1 - הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה כ 2009בחודש דצמבר . 2006ח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף "על פי דו) 'סדרה ה(נ אגרות חוב .ח ע"מיליון ש 500אז הונפקו , 2007הונפקו לראשונה בחודש יולי ) 'סדרה ה(אגרות חוב   )5(
 ").2008תשקיף : "להלן, 2008כפי שתוקן בחודש אוקטובר ( 2008מדף מחודש מאי 

. נ.ע ח"שמיליון  210, .נ.ע ח"שמיליון  290הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה  2008וינואר  2007ספטמבר , 2007 סבחודשים מר. 2006ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף "על פי דו) 'סדרה ו(נ  אגרות חוב .ע ח"שמיליון  650אז הונפקו  2006הונפקו לראשונה בחודש דצמבר ) 'סדרה ו(אגרות חוב   )6(
  .2006הצעת המדף שפורסמו על פי תשקיף חות "על פי דו) 'סדרה ו(אגרות חוב , בהתאמה, .נ.ע ח"ש ןמיליו 292.3 -ו

על ) 'סדרה ט(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 140ה הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדר 2008בחודש פברואר . 2006שפורסם על פי תשקיף  2007ח הצעת המדף מחודש דצמבר "על פי דו) 'סדרה ט(אגרות חוב . נ.ע ח"שמיליון  590אז הונפקו  2008הונפקו לראשונה בחודש ינואר ) 'סדרה ט(אגרות חוב   )7(
הנפיקה  2010בחודש יולי . 2008רסמו על פי תשקיף על פי דוחות הצעת המדף שפו) 'סדרה ט(אגרות חוב , בהתאמה,. נ.ח ע"מיליון ש 155.3 -וכ. נ.ח ע"מיליון ש 123.5 -הנפיקה החברה על דרך של הרחבת סדרה כ 2009ודצמבר  2009בחודשים מאי . 2006ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף "פי דו

  .2010על פי דוח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף ) 'סדרה ט(אגרות חוב , .נ.ח ע"מיליון ש 431 -החברה על דרך של הרחבת סדרה כ

בתקופה שממועד . 2008ח הצעת המדף שפורסם על פי תשקיף "על פי דו) 'סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 202 -הניתנים למימוש לכ, )10סדרה (מיליון כתבי אופציה  2.02 -וכ) 'סדרה י(ות חוב אגר. נ.ח ע"מיליון ש 404 -אז הונפקו כ 2009הונפקו לראשונה בחודש פברואר ) 'סדרה י(אגרות החוב   )8(
 130על דרך של הרחבת סדרה , השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2012 בחודש מאי  ).'סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 201 -לכ) 10סדרה (מיליון כתבי אופציה  2.01 -מומשו כ)) 10סדרה (מועד המימוש האחרון לכתבי האופציה ( 2009בדצמבר  20ההנפקה לראשונה ועד ליום 

  .)'סדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש

עד . 2012, רוארבבפ 29ליום  הניתנים למימוש עד, )'סדרה יא(יה מיליון כתבי אופצ 1.85 -הונפקו כ, 2012בחודש ינואר  )'סדרה ד(במסגרת הנפקת אגרות חוב . 2011בחודש ספטמבר . נ.ח ע"מיליון ש 451 -אז הונפקו כ, על פי תשקיף מדף, 2011הונפקו לראשונה בחודש ספטמבר ) 'סדרה יא(אגרות חוב   )9(
 60 - מיליון כתבי אופציה לכ 0.6עד ליום הפקיעה מומשו  .2012 ,ביוני 14הניתנים למימוש עד ליום ) 'סדרה יא(מיליון כתבי אופציה  2.6 -הונפקו כ , 2012בחודש מאי ) 'סדרה י(במסגרת הנפקת אגרות חוב  .)'סדרה יא(חוב אגרות . נ.ח ע"מיליון ש 221 -מיליון כתבי אופציה לכ 1.84 - ליום הפקיעה מומשו כ

  ). 'סדרה יא(אגרות חוב . נ.ח ע"ן שמיליו 883 -השלימה החברה הנפקה למשקיעים מוסדיים על דרך של הרחבת סדרה כ 2012בחודש דצמבר  ).'סדרה יא( באגרות חו. נ.ח ע"מיליון ש
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 )למיטב ידיעת החברה( פרטים בדבר נאמנים לאגרות החוב של החברה  .א
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   
  

. לאור זאת שחברת האם שלה משמשת כמבקר פנים של חברה מאוחדת של החברה לאור חשש לניגוד עיניינים) 'וסדרה יא' סדרה ד(מ הודעה לחברה בדבר פקיעת נאמנותה לאגרות החוב "מסרה אורורה פידלטי חברה לנאמנות בע 2012בחודש פברואר (*) 
מן חלופי כאמור תמשיך אורורה ועד למועד מינוי נא, החברה פועלת למינוי נאמן אחר תחת אורורה .ובית המשפט) 'סדרה ד(לאחר קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב , רורהותחת א' מ כנאמן לסדרה ד"בע) 1975(מונה הרמטיק נאמנות  2012בחודש ספטמבר 

  .לכהן כנאמן לאגרות חוב האמורות
  
  
  
 

  להלן פרטים אודות דירוג אגרות החוב שבמחזור  .ב
  

  מועד הנפקה

 S&P Maalotדרוג 
בסמוך למועד 

  ההנפקה

דירוג מידרוג 
בסמוך למועד 

  ההנפקה

 S&PMaalotדירוג 
למועד אישור 

ח "הדו
  (*)התקופתי

למועד  דירוג מידרוג
ח "הדואישור 

  (*)התקופתי

ח המיידי "תאריך ואסמכתא של הדו
 S&Pשל  אודות הדירוג העדכני

Maalot (**)  

ח "תאריך ואסמכתא של הדו
של  המיידי אודות הדירוג העדכני

  (**) מידרוג

  A+ -  A+/ Stable Aa3/ Stable   2002מאי   )'סדרה א(אגרות חוב 
12/12/2012 
  2012-01-308262: אסמכתא

13/12/2012  
  2012-01-309360 :אסמכתא

 AA-  Aa3 A+/ Stable  Aa3/ Stable   2004מאי   )'סדרה ב(אגרות חוב 
12/12/2012 
  2012-01-308262: אסמכתא

13/12/2012  
  2012-01-309360 :אסמכתא

 AA  Aa3 A+/ Stable  Aa3/ Stable   2005אפריל   )'סדרה ג(אגרות חוב 
112/12/2012  

  2012-01-308262: אסמכתא
13/12/2012  
  2012-01-309360 :אסמכתא

 AA  Aa2  A+/ Stable  Aa3/ Stable   2006ספטמבר   )'סדרה ד(אגרות חוב 
12/12/2012  
  2012-01-308262: אסמכתא

13/12/2012  
  2012-01-309360 :אסמכתא

 AA/Stable Aa2  A+/ Stable  Aa3/ Stable   2007יולי   )'סדרה ה(אגרות חוב 
12/12/2012 
  2012-01-308262: אסמכתא

13/12/2012  
  2012-01-309360 :אסמכתא

 AA/Negative Aa2  A+/ Stable  Aa3/ Stable   2006דצמבר   )'סדרה ו(אגרות חוב 
12/12/2012 
  2012-01-308262: אסמכתא

13/12/2012  
  2012-01-309360: אסמכתא

 AA/Stable Aa2 A+/ Stable  Aa3/ Stable    2008ינואר   )'סדרה ט(אגרות חוב 
12/12/2012 
  2012-01-308262: אסמכתא

13/12/2012  
  2012-01-309360 :אסמכתא

 AA/Stable Aa2 A+/ Stable  Aa3/ Stable  2009פברואר   )'יסדרה (אגרות חוב 
12/12/2012 
  2012-01-308262: אסמכתא

13/12/2012  
  2012-01-309360 :אסמכתא

 A+/Positive Aa3  A+/ Stable Aa3/ Stable  2011 ספטמבר  )'סדרה יא(אגרת חוב 
12/12/2012 
 2012-01-308262: אסמכתא

13/12/2012  
  2012-01-309360 :אסמכתא

  

  ).דירוגי הביניים האמורים חלו על כל סדרות אגרות החוב שהיו במחזור במועד הדירוגכל (ח התקופתי נקבעו דירוגים נוספים לסדרות דלעיל בתאריכים המפורטים בטבלה להלן "בין מועד הנפקת סדרות אגרות החוב ועד למועד הסמוך לאישור הדו  (*) 
  .הדוחות המיידיים הכלולים בעמודה זו מובאים בזאת על דרך ההפנייה  (**)

  

  

  נאמן
איש קשר אצל 

  כתובת הנאמן  הנאמן
 
    דואר אלקטרוני  פקס

    TsiliN@clal-fin.co.il  03-6274849  תל אביב, 37דרך מנחם בגין   צילי נווה  מ"בע 2007כלל פיננסים נאמנויות   )'סדרה א(אגרות חוב 
   TsiliN@clal-fin.co.il  03-6274849  תל אביב, 37בגין דרך מנחם   צילי נווה  מ"בע 2007כלל פיננסים נאמנויות   )'סדרה ב(אגרות חוב 
    sdomani@u-bank.net  03-5645121  אביב -תל 38רוטשילד ' שד  שרית דומני  מ"יובנק חברה לנאמנות בע  )'סדרה ג(אגרות חוב 
    avnon@oao-law.co.il  03-5271736  תל אביב, 113הירקון   דן אבנון  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות   )'סדרה ד(אגרות חוב 
   avnon@oao-law.co.il  03-5271736  תל אביב, 113הירקון   דן אבנון  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות   )'סדרה ה(אגרות חוב 
    gluftig@zahav.net.il  03-6374344  תל אביב, 48מנחם בגין   גיורא לושטיג  מ"נאמנות בעלשירותי חברה  משמרת  )'סדרה ו(אגרות חוב 

    yossi@rpn.co.il  03-6393316  תל אביב, 14יד החרוצים   יוסי רזניק  מ"רזניק פז נבו נאמנויות בע  )'סדרה ט(חוב אגרות 
   ori@slcpa.co.il  03-6237777  תל אביב, 17יצחק שדה   אורי לזר  מ"בע) 1992(שטראוס לזר חברה לנאמנות   )'סדרה י(אגרות חוב 
    ishlevin@aurorafidelity.com  03-6120675  רמת גן, 12מנחם בגין   איריס שלווין  *)מ"חברה לנאמנות בע אורורה פידלטי  )'סדרה יא(אגרת חוב 
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   האשראי דירוג היסטוריית בדבר  פרטים  .ג

S & P Maalot  מידרוג 
 דירוג תאריך  דירוג  תאריך

29/04/03 A+  25/10/04 Aa3
21/01/04 AA-  6/02/05 Aa3
10/05/04 AA-  14/04/05 Aa3
14/12/04 AA-  19/05/05 Aa3
3/02/05  AA-  21/11/05 Aa2

15/05/05 AA  17/05/06 Aa2 
31/05/06 AA  11/06/06 Aa2 
10/09/06 AA  10/09/06 Aa2 
29/10/06 AA  21/11/06 Aa2אופק נבנה 
20/11/06 AA/Negative 13/12/06 Aa2אופק נבנה 
7/12/06  AA/Negative 28/02/07 Aa2יציב 

28/02/07 AA/Stable 10/07/07 Aa2יציב 
18/06/07 AA/Stable 20/12/07 Aa2יציב 
11/10/07 AA/Stable 7/01/08 Aa2יציב 
23/03/08 AA/Stable 23/03/08 Aa2יציב 
3/08/08  AA-/Stable 9/09/08 Aa3יציב 

12/02/09 AA-/Negative 15/02/09 Aa3יציב 
03/05/09 A+/Negative 09/07/09 A1שלילי 
26/11/09  

1/7/10  
A+/Negative 

A+/stable 
29/11/09 
12/04/10 

A1שלילי 
A1 יציב 

2/8/11  A+/Positive 19/5/11 Aa3יציב
25/8/11  A+/Positive 25/8/11 Aa3יציב
23/1/12  A+/Positive 23/1/12 Aa3יציב
15/5/12  A+/stable 06/5/12 Aa3יציב

12/12/12 A+/stable 13/12/12 Aa3יציב
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עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות בגין כל אחת  2012שנת ובמהלך  2012בדצמבר  31ליום   .ד

ל "ב הנלא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החו .של החברה, לעיל המפורטות, מסדרות אגרות החוב

 .ת מי מהנאמנים בקשר לכךלא התקבלו הודעות מאו, ל"הנאמנות הנ לפירעון מיידי על פי שטרי

  )'סדרה י(בטוחות לאגרות החוב   .ה

זכויות בקשר לנכסי  מובטחות בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה על) '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

ערכם של הנכסים המשועבדים ). בזאת על דרך ההפניהח הצעת המדף מובא "ח המקדים ובדו"המידע הכלול בדו

התנאים שנקבעו בשטר  .ח"מליון ש 1,109 - הנו כ 2012בדצמבר  31האמורים בדוחות הכספיים של החברה ליום 

ח "הנם כמפורט בדו, ל"החלפה או ביטול של השעבודים הנ, שחרור, לשינוי) 'סדרה י(הנאמנות של אגרות החוב 

הערכת  .השעבודים כאמור תקפים על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה .המדף ח הצעת"ובדו םהמקדי

  .ח התקופתי"מצורפים כנספח לדו, 2012בדצמבר  31השווי של הנכסים המשועבדים ליום 

ן "לות הנדלרשות ניירות ערך בנוגע לפעי תקנותכנדרש על פי , לפרטים נוספים אודות הנכסים המשועבדים האמורים           

  . ח זה"לדו 'ב להשקעה ראו נספח

נוספים על  אינם מטילים על החברה מגבלות על יצירת שעבודים, שטרי הנאמנות מכוחם הונפקו אגרות החוב שבמחזור  .ו

  .תעודות התחייבות נוספות להנפיק נכסי החברה או בקשר לסמכות החברה

אגרות החוב , )'סדרה ג(כל אחת מסדרות אגרות החוב  על פי 2012בדצמבר  31סך התחייבויות החברה נכון ליום   .ז

אגרות ו )'סדרה י(אגרות החוב  )'סדרה ט(אגרות החוב , )'סדרה ו(אגרות החוב , )'סדרה ה(אגרות חוב , )'סדרה ד(

מסך התחייבויות  5% - מהוות למעלה מ, )חברההנפרד של הכפי שהן מוצגות בדוח הכספי (בנפרד , )'אסדרה י(החוב 

 .מהותיותעשויות להיחשב כפי שהן מוצגות בדוחות כאמור ועל כן  , החברה

ראה ביאור , ת סדרהובדרך של הרחב, )'וסדרה יא 'סדרה י, 'סדרה ד( 2012בשנת ת אגרות חוב ולפרטים בדבר הנפק  .ח

 .לדוחות הכספיים' ב20

 +את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור ברמת  S&P Maalotאשררה  2012, מאיב 15ביום          .ט

ilA יציבלדירוג האופק  ועדכנה את. 

 3Aaאשררה מידרוג את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור ברמת  2012, בדצמבר 13ביום   .י

  .עם אופק דירוג יציב

   

        2013במרס  19

   ל"מנכ - אהרון סופר    ר הדירקטוריון"יו-חיים כצמן  הדירקטוריוןח "אישור דותאריך 
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  ח הדירקטוריון"לדו' אנספח 

  2201 דצמברב 31מידע נוסף בדבר חשיפה מטבעית ליום 

) ח והריאל הברזילאי"ש, דולר קנדי ,ב"דולר ארה, אירו(להלן פרטים בדבר היקף החשיפה של החברה לכל מטבע אליו היא חשופה 
 .2012 דצמברב 31נכון ליום , ובדבר היקף החשיפה שנותר לאחר ביצוע עסקאות ההחלף, בגינו בוצעו עסקאות החלף מטבעאשר 

ואת שיעורם ) 1במטבע המקור ובשקלים חדשים(הטבלה האמורה מציגה את מצבת הנכסים ואת מצבת ההתחייבויות שבמאזן החברה 
ואת סך ההתאמות הפיננסיות שמבצעת החברה באמצעות , 2ל בסיס איחוד יחסיע, בהתאמה, מסך נכסי החברה ומסך התחייבויותיה

כפי שעולה ). בהיבט המטבעי(להרכב מצבת הנכסים , ככל האפשר, במטרה שהרכב ההון העצמי יתאים, עסקאות החלף מטבע
  . כמופיע בטבלה, ריםוהחשיפה בכל מטבע מתבטאת בפע, ההתאמה בין מטבע הנכסים למטבע ההתחייבויות אינה מלאה, מהטבלה

 

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

ריאל 

  ברזילאי
 ח"שכ ב"סה

  263 3,162 2,714 2,288 2,792 מצבת נכסים במטבע מקור
 37,024 480 11,856 13,355 8,541 2,792ח"בשמצבת נכסים 

 100 1 32 36 23 8מסך הנכסים%
  - 1,674 1,416 1,340 9,881במטבע מקוריבויות ימצבת התח

  150 640 628 175 )7,049(במטבע מקור החלף מטבעותאעסק
  150 2,314 2,044 1,515 2,832מצבת התחייבויות במטבע מקור

ח"בשיבויות ימצבת התח

 27,496 274 8,677 10,058 5,655 2,832 בהתאמה לעסקאות החלף
 100 1 32 36 21  10ההתחייבויות%

  113 848 670 773 )40(כ הון עצמי במטבע מקור"סה
 9,528 206 3,179 3,297 2,886 )40(ח"בש 3כלכליכ הון עצמי "סה

 100 2 33 35 30 -מסך ההון העצמי%

  
   

                                                
  .2012בדצמבר  31על פי שערי חליפין ליום    1
אלא בהתאם לשיעורי ההחזקה של החברה בכל אחת , מקובליםהצגת מאזן החברה באיחוד יחסי אינה מבוצעת על פי כללי חשבונאות    2

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

  שווי הערכת תמצית

  

של  ))Purchase Price Allocation )PPA( מחיר רכישהעבודה בדבר הקצאת החברה  ביצעה 2012במהלך הרבעון הראשון לשנת 
ATR , מיליון מניות נוספות של 6.7 - רכישת כבגין ATR1 )הערכת השווי: "להלן(".  

 
 - ל"התש) דוחות תקופתיים ומיידים(לתקנות ניירות ערך ' ב8בהתאם לתקנה , החברה בחנה את הדרישה לצירוף הערכת השווי

הרווח שנוצר לחברה כתוצאה מהערכת השווי , בהתאם לבחינה זו. של רשות ניירות ערך 105-23ולפי עמדה משפטית מספר  1970
כמבחן  מיישמתהחברה , יצוין כי. 2012מהרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה לשנת  10%על  אך אינו עולה 5% -גבוה מ

כממוצע של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה  המחושב, ווח לארבעה רבעוניםנוסף את מבחן הרווח השנתי המייצג קרי ר
אך  5% - גבוה מוגם בהתאם למבחן זה הרווח שנוצר מהערכת השווי היה , )"הרווח המייצג": להלן(הרבעונים האחרונים  12 -ב

כותיים אחרים מצרפת החברה תמצית בהתאם לתוצאות הבחינה הכמותית ובהעדר שיקולים אי. מהרווח המייצג 10% - נמוך מ
  :1970 -ל"התש) דוחות תקופתיים ומיידים(לתקנות ניירות ערך ' ב8שווי לפי תקנה ההערכת 

  

לצורך קביעת חלק החברה בשווי הנכסים המזוהים בניכוי שווי PPA זיהוי נושא ההערכה  .1

  .ATRההתחייבות המזוהות של 

  2011בדצמבר31 2תאריך התוקף/ההערכה מועד .2

תמורה (שווי נושא ההערכה בספרי החברה   .3
  )ששולמה בגין המניות

 

  ).ח"מיליון ש 119 -כ( מיליון אירו 24.0

  ).ח"מיליון ש 201 -כ(מיליון אירו40.7 שווי נושא ההערכה שנקבע בהערכה  .4

זיו האפט היא חלק "). זיו האפט: "להלן(מ "ייעוץ וניהול בעזיו האפט זיו האפט BDO–ואפיונוזיהוי המעריך   .5

העולמית ומספקת שירותי יעוץ וניהול במגוון רחב של  BDOמרשת 

עשיר  ןלזיו האפט ניסיו. נושאים לחברות הפועלות בתחומים שונים

כלכליות  - Due Diligence(בדיקות נאותות , בתחומי הערכת השווי

  .ל מוניטין ונכסים בלתי מוחשייםהערכות שווי ש, )וחשבונאיות

  .לא קיימת תלות בין המעריך לבין החברה

   ."צירופי עסקים"בדבר  3תקן דיווח בינלאומי מספר  מתודולוגית ההערכה שלפיה פעל המעריך  .6

  .לחייבים לזמן ארוך (DCF)היוון תזרימי מזומנים   מודל ההערכה שלפיו פעל המעריך  .7

  של הלוואות ואגרות חובהערכת שווי חיצונית.  

ההנחות העיקריות לפיהן בוצעה הערכת  .8

  השווי

 לחייבים לזמן ארוך 12.5% - שיעורי היוון של כ.  

 בהתאם, חוב לאגרות 5.7% - וכ תולהלווא 4.3%- שיעורי היוון של כ 

 .חיצונית שווי להערכת

 ן בפיתוח וקרקעות הוערכו לפי שוויים "נדל, ן להשקעה"נדל

  ).מייצג את שוויים ההוגן( הכספיים דוחותב

מועדבמרכישה במחיר הזדמנותירווח   .9

  הרכישה

  ).ח"מיליון ש 82 -כ(מיליון אירו 16.7-כ

                                                
  .ATRמיליון מניות  11 -ידי החברה כ-על כולה נרכשו 2012במהלך שנת    1
להערכת החברה לא חלו שינויים מהותיים בקשר עם . יום למועד פרסום דוח תקופתי זה 90 -תאריך התוקף של הערכת השווי קדם ביותר מ   2

 . הערכת השווי שיש בהם לשנות את מסקנותיה
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  פרטים אודות נכסים משועבדים -לדוח הדירקטוריון' גנספח 
1. G סינמה  

  הצגת הנכס  .א

  
  31.12.2012פירוט ליום

 G שם הנכס סינמה 
 מיקום הנכס צ"ראשל

 ) ר"מ( שטח הנכס  20,387 

בנכס באמצעות חברות בנות  100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  75%החברה מחזיקה 
 מבנה האחזקה בנכס .בבעלותה המלאה

  חלק התאגיד האפקטיבי בנכס 75%

  ציון שמות השותפים לנכס מ"רונן אשכנזי אחזקות בע
 תאריך רכישת הנכס 02/08/2006

 פירוט זכויות משפטיות בנכס בעלות
' רשומה לטובת לזר שטראוס ושות - משכנתאות. מ"י ווסט בע'רשומה על שם ג -בעלות

 :מצב רישום זכויות משפטיות .אין - הערות אזהרה). 'סדרה י(בנאמנות להבטחת התחייבות החברה בגין אגרות חוב 

  נושאים מיוחדים .2010הנכס החל להניב מחודש מרץ

  שיטת הצגה בדוחות הכספיים איחוד
  

 עיקריים נתונים   .ב

    בתאריך 
 75% –חלק התאגיד בנכס . 100%נתונים לפי  2012שנת    2011שנת    2010שנת     רכישת הנכס

276,000 
 

 עלות
הרכישה וההקמה 

 )ח"באלפי ש(

  
379,300  
4,000 

  
437,000  

- 

  
452,620  

- 

  ):ח"באלפי ש(שווי הוגן בסוף תקופה 
  מניבחלק 

  זכויות בניה
 **, * (%)שיעור תפוסה ממוצע  100% 100% 97% רכישת קרקע 02/08/2006

 )מ״ר(שטחים מושכרים בפועל   20,387 20,240 20,282 מועד ההפעלה 22/3/2010
 )ח"באלפי ש(סה״כ הכנסות  40,959 38,610 25,678  
 )ח"בש(דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה  1,398 1,358 1,220  

  1,585 - - 
דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה בחוזים 

 )ח"בש(שנחתמו בתקופה 
  19,015 30,758 31,930 NOI  ח"אלפי ש(בפועל( *** 
  28,507 31,370 32,473 NOI  ח"אלפי ש(מותאם( 
 ***** שיעור תשואה בפועל 7.1% 7% 6.7%  
 שיעור תשואה מותאם 7.2% 7.2% 7.5%  
 מספר שוכרים לתום שנת דיווח 77 76 74  

  ) ח"בש( ****פדיון שנתי ממוצע למ׳׳ר  36,189 30,012 24,445  
 

  .חנות שאוכלסה או הניבה נחשבת כתפוסה  *
  .100% - הנכס ב 31.12.2010 - נכון ל  **

  .דוחות כספייםפ "חודשי פעילות ע 9 -מייצג כ 2010שנת   ***
. ב בסיס המידע שהתקבל מאת השוכרים וכי אין ביכולתנו לוודא כי מידע זה אכן נכון"נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן ען כי יייצו  ****

דיווח חודש פתיחה של כל חנות נוטרל . במהלך שנת הדיווח אחתנתון זה כולל רק את השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם 
  .אינו מכיל פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים. לבים שונים במהלך החודשמהממוצע עקב פתיחה בש

 .2010מנורמל בשנת   *****
  

  
  



49  
 

 פילוח מבנה הכנסות ועלויות  .ג

 

   2012שנת   2011שנת   *2010שנת 
  .100%נתונים לפי 

 100% –חלק התאגיד בנכס  
    )ח"באלפי ש(

  :הכנסות    

 קבועות –מדמי שכירות   28,294  27,487 17,988

  משתנות–מדמי שכירות   3,161  2,737 1,967

 מדמי ניהול  9,001  7,903 5,448

 מהפעלת חניונים  -  -  160

 אחרות  503  483  115

 סה״כ הכנסות  40,959  38,610 25,678
 :עלויות     

 אחזקה ותפעול, ניהול  9,029  7,842 6,526

  פחת  -  - -

 הוצאות אחרות  -  10  137

 :סה״כ עלויות  9,029  7,852 6,663
 :רווח  31,930  30,758  19,015
19,015 30,758 31,930 NOI: 

  .חודשי פעילות 9 - מייצג כ*                         

  
 שוכרים עיקריים בנכס  . ד

שיעור  
משטח 
הנכס 

המשויך 
לשוכר 
בשנת 
2012 

האם 
מהווה 
שוכר 
  ?עוגן

האם 
 - אחראי ל

או  20%
יותר 

 מהכנסות
 ?הנכס

שיוך 
ענפי של  
 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

תקופת 
ההתקשרות 

המקורית 
והתקופה 
 שנותרה 

אופציות 
להארכה 

  )שנים(

הצמדה 
של דמי 
  השכירות

פירוט 
  ערבויות 

ציון תלות 
  מיוחדת

 9-נותרו כ(שנים  12 בידור כן כן 45% 'שוכר א
 )שנים

 2.3 -כ מדד 12
 ח"מיליון ש

 אין

 1-נותרו כ(שנים  4 פנאי לא כן 10% 'שוכר ב
 )שנים

 אין אין מדד 6

 2-נותרו כ(שנים  5 הלבשה לא כן 7%  'שוכר ג
 )שנים

 0.9 -כ מדד 5
 ח"מיליון ש

 אין

 

  
 הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים  . ה

  
 2017לשנת  2016לשנת 2015לשנת 2014לשנת2013לשנת 

  ואילך
 ח"אלפי ש 

  28,317 6,521 10,400 19,406 25,038  קבועיםמרכיבים 

  11,317  2,081 2,301 2,917 3,050  )אומדן(מרכיבים משתנים 

  39,634  8,602 22,32312,701 28,088 סה״כ
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  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס     .ו

  .לעיל' ה8ראה סעיף , אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, )'סדרה י(בדבר אגרות החוב   לפרטים   
  

    

  פרטים אודות הערכת השווי .    ז
 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 100%חלק תאגיד  - 100%נתונים לפי 

     

 383,300  437,000  452,620 )ח"אלפי ש(השווי שנקבע 

  דוברת אולפינר קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר *** זהות מעריך השווי

  כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי

  כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי

 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 תאריך התוקף של הערכת השווי

תזרים (הכנסה  )אחר/עלות/הכנסה/השוואה(מודל הערכת השווי 
 )מזומנים

תזרים (הכנסה 
 )מזומנים

היוון (הכנסה 
  )לאינסוף

    פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי

הערכה 
בגישת 
היוון 

תזרימי 
המזומנים 

)Income 
Approach( 

 GLA 20,387 20,240 20,282שטח בר השכרה 
 - 100% 100% (%) 1+ שיעור תפוסה בשנה 

 - 100% 100% (%) 2+ שיעור תפוסה בשנה 

 100% - 100%  (%) 3+ שיעור תפוסה בשנה 

 N/R N/R 100% *שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר השכרה
ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ

 - 1,550 1,585 **1+ הערכת שווי בשנה 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
 1,554 1,596 **2+ הערכת שווי בשנה 

- 

לשנה  ר"מייצגים ממוצעים למדמי שכירות 
 N/R 1,599 **3+בשנה ילצורך הערכת שווי

- 

 לשנה ר"דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ
 1,454 -  -  )ח"בש(מושכר 

 28,694 31,462 32,608 )ח"שאלפי (מייצג  NOI/תזרים מייצג
 - N/RN/R  הוצאות תקופתיות ממוצעת לשמירה על הקיים

 7.73% 7.20% 7.20% (%) שיעור היוון משוקלל לצורך הערכת שווי 
 - 2 3 זמן עד מימוש רעיוני

שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני /מכפיל
)Reversionary Rate( 7.20% 7.20% 

- 

 פרמטרים מרכזיים אחרים

- - 

ח "מש 4.0נוספו 
שווי יתרת זכויות 

  .בניה בנכס
ניכויים בגין 

הסדרת חניה 
וגרעון ניהול 

  ח"מש 2.3ס "ע
 .כמוצג בשומה -כ השטח "מציג יחס שטחים משווקים מתוך סה     * 

  או אנטנות/כולל דוכנים ו   ** 
  .פ הגדרתם בלבד"הערכה פנימית הינה שערוך החוזים ע *** 

  מניח שתפוסה תרד לשנה אחת**** 

ניתוח רגישות לשווי שינוי בשווי 
 ח"באלפי ש

    

או ( 5%עליה של  תפוסהשיעורי 
 )100%-השלמה ל

  100%-הנכס ב 100%-הנכס ב 100%-הנכס ב

 (1,700) (1,600) (1,600) 5%ירידה של 

 (11,900) (14,665) (14,902) 0.25%עליה של  שיעורי היוון

  12,700  15,720  16,591 0.25%ירידה של 

דמי שכירות 
 ממוצעים למטר

  19,100  21,850  22,600 5%עליה של 

 (19,100) (21,850) (22,600) 5%ירידה של 

  .כמוצג בשומה -כ השטח "מציג יחס שטחים משווקים מתוך סה* 
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2. G  TWO  
   הצגת הנכס  .א

  31.12.2012פירוט ליום

G TWO שם הנכס 
  מיקום הנכס צ"ראשל

21,008 
 

 )ר"מ( שטח הנכס

 בנכס 100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  75%החברה מחזיקה 
 .באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה

  מבנה האחזקה בנכס

75%  
 

  חלק התאגיד האפקטיבי בנכס

 מ"רונן אשכנזי אחזקות בע
 

  ציון שמות השותפים לנכס

02/08/2006 G Two 
  12/12/2007 עתודת קרקע צמודה

 

 תאריך רכישת הנכס

 פירוט זכויות משפטיות בנכס בעלות
  .מ"י ווסט בע'גרשומה על שם  -בעלות

  .'רשום לטובת לזר שטרואס ושות -משכנתאות
מ בגין "חברה בנאמנות להבטחת התחייבות גזית גלוב בע

  ).'סדרה י(אגרות חוב
 .אין -הערות אזהרה

 :מצב רישום זכויות משפטיות

החברה מטפלת בהליכים תכנוניים שנועדו  -איחוד  וחלוקה  -
נפרדת ואולם הדבר לאחד את שתי החלקות לחלקת רישום 

אינו בא לידי ביטוי בשלב זה בנסח רישום מלשכת רשם 
 .המקרקעין

  נושאים מיוחדים

 איחוד 
 

   שיטת הצגה בדוחות הכספיים
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 עיקריים נתונים  .ב

    בתאריך 
  רכישת הנכס

חלק התאגיד בנכס . 100%נתונים לפי  2012שנת   2011שנת   2010שנת   
– 75% 

185,000  

עלות 
 - הקמה /רכישה(

 )ח"בשאלפי 

  
229,000  
47,800 

  
258,900  
45,000

  
259,500  
45,000 

  ):ח"באלפי ש(שווי הוגן בסוף תקופה 
  חלק מניב

 יתרת זכויות
02/08/2006 G Two 

עתודת  12/12/2007
 קרקע

 מועד רכישה

100% 100% 99% 

  (%)*שיעור תפוסה ממוצע 

 )מ״ר(מושכרים בפועל שטחים  21,008 21,057 20,795  

 )ח"באלפי ש(סה״כ הכנסות  20,844 21,022 19,510  
  

804 841 846 
דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה 

  )ח"בש(
  1,467 

  
- 

 
960 
 

דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה 
 )ח"בש(בחוזים שנחתמו בתקופה 

  17,298 18,953 18,516  NOI)ח"אלפי ש( 
  17,471  19,286  19,106  NOI  ח"אלפי ש(מותאם( 
    7.6% 

 
7.3%  
 

7.1%  
 

 שיעור תשואה בפועל

  7.6% 
 

7.4% 
 

7.4% 
 

 שיעור תשואה מותאם

  24 
 

24 
 

25 
 

  מספר שוכרים לתום שנת דיווח

  14,980  
 

15,852  
 

15,967 
 

  ) ח"בש( **פדיון שנתי ממוצע למ׳׳ר

  
  .חנות שאוכלסה או הניבה נחשבת כתפוסה     * 

  . ב בסיס המידע שהתקבל מעט השוכרים וכי אין ביכולתנו לוודא כי מידע זה אכן נכון"נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן עיצויין כי     **
 .ללא שטחים כגון דוכניםאינו מכיל פדיונות של יחידות . במהלך שנת הדיווח אחתנתון זה כולל רק את השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם          

        
 פילוח מבנה הכנסות ועלויות  .ג

חלק התאגיד . 100%נתונים לפי (  31/12/2012  31/12/2011  31/12/2010
 )100% –בנכס 

   )ח"באלפי ש(
  :הכנסות   

 קבועות - מדמי שכירות  17,581 17,705 16,709

 משתנות- מדמי שכירות  328 326 246

 מדמי ניהול 2,335 2,357 2,235

 אחרות 600 634 320

 סה״כ הכנסות 20,844 21,022 19,510
 :עלויות   

 אחזקה ותפעול, ניהול 2,328 2,052  2,171

  פחת -  -  -

 הוצאות אחרות - 17 41

 :סה״כ עלויות 2,328 2,069 2,212
 :רווח 18,516 18,953 17,298
17,298 18,953  18,516  NOI: 
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 בנכסשוכרים עיקריים   .ד

 
שיעור  

משטח 
הנכס 

המשויך 
לשוכר 
בשנת 
2012 

האם 
מהווה 
שוכר 
  ?עוגן

האם 
אחראי 

 20% - ל
או יותר 
מהכנסו
 ?ת הנכס

שיוך 
ענפי של  
 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

תקופת ההתקשרות 
המקורית והתקופה 

 שנותרה 

אופציות 
להארכה 

  )שנים(

הצמדה 
של דמי 
  השכירות

פירוט 
  ערבויות 

תלות ציון 
  מיוחדת

 4-נותרו כ(שנים  10 לבית לא כן 13% 'שוכר א
 )שנים

מיליון  0.5 -כ מדד 14
 ח"ש

 אין

-נותרו כ(שנים  6 מרכול לא כן 8% 'שוכר ב
 )שנים1.5

מיליון  0.2 -כ מדד 12
 ח"ש

 אין

 4-נותרו כ(שנים  10 מרכול לא כן 21%  'שוכר ג
 )שנים

 אין אין מדד 14

 2-נותרו כ(שנים  5  פנאי  כן כן 21%  'שוכר ד
 )שנים

מיליון  0.8 -כ מדד 10
ח וערבות "ש

 אישית

 אין

  
  

 )בהנחת אי מימוש תקופת אופציית שוכרים( הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים  .ה

  
 2017לשנת  2016לשנת  2015לשנת  2014לשנת  2013לשנת   

  ואילך
  ח"אלפי ש                  

                        מרכיבים קבועים
17,407  

                      
14,293  

                      
11,998  

                   
10,766  

                
17,136  

                        )אומדן(מרכיבים משתנים 
950  

                      
843  

                       
427  

                       
371  

                     
591  

                        סה״כ
18,357  

                      
15,136  

                      
12,425  

                   
11,137  

                
17,727  

  
 שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  .ו
 .לעיל' ה8ראה סעיף , אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, )'סדרה י(בדבר אגרות החוב   לפרטים
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 פרטים אודות הערכת שווי  .ז
  

  2010 2011 2012 75%חלק תאגיד  - 100%נתונים לפי 
       

   276,800  303,900 304,500 )ח"אלפי ש(השווי שנקבע 

   דוברת אולפינר קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר זהות מעריך השווי

   כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי

   כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי

  31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 תאריך התוקף של הערכת השווי

תזרים (הכנסה  )אחר/עלות/הכנסה/השוואה(מודל הערכת השווי 
 )מזומנים

תזרים (הכנסה 
 )מזומנים

היוון (הכנסה 
 )לאינסוף

  

פרמטרים עיקריים שנלקחו 
 לצורך הערכת השווי

 

הערכה בגישת היוון תזרימי 
 )Income Approach(המזומנים 

   GLAשטח בר השכרה 
21,088 

   
21,057  

   
20,795  

 N/R 100% 100% (%) 1+ שיעור תפוסה בשנה   

 N/R 100% 100% (%) 2+ שיעור תפוסה בשנה   

 N/R 100% 100% (%) 3+ שיעור תפוסה בשנה   

מתוך שטח בר שיעור תפוסה מייצג   
 *השכרה 

N/R N/R 100% 

ר מושכר "דמי שכירות ממוצעים למ  
 1+ לצורך הערכת שווי בשנה 

879 887  N/R 

ר מושכר "דמי שכירות ממוצעים למ  
 2+ לצורך הערכת שווי בשנה 

881 888  N/R 

ר מושכר "דמי שכירות ממוצעים למ  
 3+ לצורך הערכת שווי בשנה 

889 890  N/R 

ר "דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ  
 )ח"ש(לשנה מושכר 

N/R N/R 839  

  17,602  19,294 19,356 )ח"אלפי ש(מייצג  NOI/תזרים מייצג  

שיעור תשואה משוקלל לצורך   
 (%)הערכת שווי 

N/R N/R 7.70% 

שיעור היוון משוקלל לצורך הערכת   
 (%)שווי 

7.45% 7.45% N/R 

 N/R 3 3 רעיוניזמן עד מימוש   

שיעור תשואה בעת מימוש /מכפיל  
 )Reversionary Rate(רעיוני 

7.45% 7.45% N/R 

ח "מש 45.0כולל  פרמטרים מרכזיים אחרים  
 עתודת קרקע

ח "מש 45.0כולל 
 עתודת קרקע

ח "מש 46.9כולל 
עתודת קרקע וזכויות 

 בניה
שינוי בשווי באלפי    ניתוח רגישות לשווי

 ח"ש
  

  100%-הנכס בכ 100%-הנכס ב 100%-הנכס ב 5%עליה של  שיעורי תפוסה

 (1,000) (1,000) (1,000) 5%ירידה של   

 (7,200) (8,329) (8,196) 0.25%עליה של  שיעורי היוון

  7,700  9,072 9,251 0.25%ירידה של   

  11,300  12,580 12,584 5%עליה של  דמי שכירות ממוצעים למטר

 (11,300) (12,580) (12,584) 5%ירידה של   

    .כמוצג בשומה -כ השטח "מציג יחס שטחים משווקים מתוך סה* 
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3. G ONE 
 הצגת הנכס   .א

  31.12.2012פירוט ליום

G ONE שם הנכס 
 מיקום הנכס צ"ראשל

 24,003  
 

 )ר"מ( שטחי הנכס

באמצעות בנכס  100%בגזית פיתוח אשר מחזיקה  75%החברה מחזיקה 
 .חברות בנות בבעלותה המלאה

  מבנה האחזקה בנכס

75% 
 

  חלק התאגיד האפקטיבי בנכס

 מ"רונן אשכנזי אחזקות בע
 

  ציון שמות השותפים לנכס

 תאריך רכישת הנכס 02/08/2006
 בעלות

 
 פירוט זכויות משפטיות בנכס

  ;מ"י ווסט בע'ש ג"רשומה ע- בעלות
 –חברה בנאמנות  –' רשום לטובת לזר שטראוס ושות -משכנתאות 

  )'סדרה י(מ בגין אגרת חוב "להבטחת התחייבות גזית גלוב בע
  :הערות אזהרה

  ;צ בגין הפקעת רצועה להרחבת דרך"לטובת עיריית ראשל -
אם  –צ בגין התחייבות לתשלום היטל השבחה "לטובת עיריית ראשל -

  ;נשוא ההיטלוככל שימומשו הזכויות 
שטח (ר "מ 260צ על רצועת קרקע בשטח של "לטובת עיריית ראשל -

 )ההפקעה

 :מצב רישום זכויות משפטיות

המתיר שימוש  200700095' ניתן היתר בנייה מס 18.2.2007בתאריך  -
בשטח ) 'ג- ו' ב', שלב א(שנים מתעשייה למסחר לכל המבנה  10-חורג ל
השימוש . ר"מ 2,600.89בשטח כולל של ר ומחסנים "מ 15,343.31הכולל

 .31.12.2015החורג מסתיים בתאריך 
 

  :נושאים מיוחדים

 איחוד
 

  שיטת הצגה בדוחות הכספיים
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  נתונים עיקריים  .ב

 

בתאריך רכישת 
 הנכס

 

חלק התאגיד בנכס . 100%נתונים לפי  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 
– 75% 

עלות   197,000
הקמה  /רכישה(

 )ח"שאלפי 
  

259,200  
23,200 

  
282,000  
16,000 

  
286,700  
15,600 

  ):ח"באלפי ש(שווי הוגן בסוף תקופה 
  חלק מניב

 זכויות בניה והתאמות נוספות

 99% מועד רכישה 02/08/2006
 

100% 
 

99% 
 

 (%)שיעור תפוסה ממוצע 

 )מ״ר(שטחים מושכרים בפועל   24,003  23,991  23,981  
 )ח"באלפי ש(סה״כ הכנסות  22,701 22,023 19,916  
  727 

  
797 
 

822 
 

דמי שכירות ממוצעים למטר 
  )ח"בש(לשנה

  1,112 
  

- 
 

869 
 

דמי שכירות ממוצעים למטר לשנה 
 )ח"בש(בחוזים שנחתמו בתקופה 

  18,354 20,125 20,966  NOI)ח"אלפי ש( 
  19,382 20,849 21,325 NOI  ח"אלפי ש(מותאם( 
 שיעור תשואה בפועל 7.3% 7.1% 7.1%    
 שיעור תשואה מותאם 7.4% 7.4% 7.5%    
  מספר שוכרים לתום שנת דיווח 24 25 25  
  11,442  

 
11,097  

 
11,488  

 

  )ח"בש* (פדיון שנתי ממוצע למ׳׳ר

  
. ב בסיס המידע שהתקבל מאת השוכרים וכי אין ביכולתנו לוודא כי מידע זה אכן נכון"נתון זה הינו למיטב ידיעת החברה והוא ניתן עיצויין כי   * 

דיווח חודש פתיחה של כל חנות נוטרל . במהלך שנת הדיווח אחתנתון זה כולל רק את השוכרים אשר מדווחים דיווח פדיון לפחות פעם 
 .אינו מכיל פדיונות של יחידות ללא שטחים כגון דוכנים. לבים שונים במהלך החודשמהממוצע עקב פתיחה בש

  
 פילוח מבנה הכנסות ועלויות  .ג

 
חלק התאגיד . 100%נתונים לפי ( 31/12/2012  31/12/2011  31/12/2010

 )100% –בנכס 

  )ח"באלפי ש(                        
  :הכנסות   

 קבועות - שכירות מדמי  19,624 19,073 17,314

  מדמי שכירות משתנות 64 21 -

 מדמי ניהול 2,355 2,310 2,000

  מהפעלת חניונים  -  - -

 אחרות 658 619 602

 סה״כ הכנסות 22,701 22,023 19,916
 :עלויות   

 אחזקה ותפעול, ניהול 1,735 1,881 1,526

  פחת - - -

  הוצאות אחרות -  17 36
 :סה״כ עלויות 1,735 1,898 1,562
 :רווח 20,966 20,125 18,354

18,354 20,125 20,966 NOI: 
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 שוכרים עיקריים בנכס. ד

 
שיעור  

משטח 
הנכס 

המשויך 
לשוכר 
בשנת 
2012 

האם 
מהווה 
שוכר 
  ?עוגן

האם 
אחראי 

 20% - ל
או יותר 
מהכנסו
 ?ת הנכס

שיוך 
ענפי של  
 השוכר

 תיאור הסכם השכירות

תקופת 
ההתקשרות 

המקורית 
והתקופה 
 שנותרה 

אופציות 
להארכה 

  )שנים(

הצמדה 
של דמי 
  השכירות

פירוט 
ערבויות 

ככל (
 )שקיימות

ציון תלות 
  מיוחדת

נותרו (שנים  14 מרכול כן כן 42% 'שוכר א
 )שנים 3-כ

 אין אין  מדד 10

נותרו (שנים  15 לבית כן כן 24% 'שוכר ב
 )שנים 2-כ

 1.1 -כ מדד 5
 ח"מיליון ש

 אין

  
 )בהנחת אי מימוש אופציות שוכרים(הכנסות צפויות בגין הסכמי שכירות חתומים . ה

  
 2017לשנת  2016לשנת  2015לשנת  2014לשנת  2013לשנת   

  ואילך
 ח"אלפי ש                    

  961                    2,113  9,783  17,944  19,697  מרכיבים קבועים

   41    91 424 814 890  )אומדן(משתנים  מרכיבים

  1,002  2,204  10,207  18,758 20,587  סה״כ

  
 

  שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס  .ו
 .לעיל' ה8ראה סעיף , אשר הנכס משמש כבטוחה להבטחתן, )'סדרה י(בדבר אגרות החוב   לפרטים
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 פרטים אודות הערכת שווי    . ז
  

  2010 2011 2012 75%חלק תאגיד  - 100%נתונים לפי 

      

  282,400 298,000 302,300 )ח"אלפי ש(השווי שנקבע 
   דוברת אולפינר קונפורטי רביב זיסר קונפורטי רביב זיסר זהות מעריך השווי

   כן כן כן האם המעריך בלתי תלוי
   כן כן כן האם קיים הסכם שיפוי

  31/12/2010 31/12/2011 31/12/2011 תאריך התוקף של הערכת השווי
   )היוון לאינסוף(הכנסה  )תזרים מזומנים(הכנסה  )תזרים מזומנים(הכנסה  )אחר/עלות/הכנסה/השוואה(מודל הערכת השווי 

  פרמטרים עיקריים שנלקחו לצורך הערכת השווי
הערכה בגישת 

היוון תזרימי 
המזומנים 

)Income 
Approach( 

 GLA 24,003 23,991 23,981שטח בר השכרה 
 N/R 100% 100% (%) 1+ שיעור תפוסה בשנה 
 N/R 100% 100% (%) 2+ שיעור תפוסה בשנה 
 N/R 100% 100% (%) 3+ שיעור תפוסה בשנה 
 N/R 100%  -   (%) 4+ שיעור תפוסה בשנה 

 *שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר השכרה
N/R N/R 100% 

ר מושכר לצורך "ממוצעים למדמי שכירות 
 N/R 811 840 1+ הערכת שווי בשנה 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
 N/R 825 843 2+ הערכת שווי בשנה 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
 N/R 843 857 3+ הערכת שווי בשנה 

ר מושכר לצורך "דמי שכירות ממוצעים למ
 N/R 843 N/R 4+ הערכת שווי בשנה 

ר לשנה "דמי שכירות מייצגים ממוצעים למ
 N/R N/R 803 )ח"ש(מושכר 

 )ח"שאלפי (מייצג  NOI/תזרים מייצג
21,415 21,083 19,697 

שיעור תשואה משוקלל לצורך הערכת שווי 
(%) N/R N/R 7.60% 

 (%)שיעור היוון משוקלל לצורך הערכת שווי 
7.48% 7.48% N/R 

 N/R 4 3 )שנים(מימוש רעיוני זמן עד 
שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני /מכפיל

)Reversionary Rate( 7.45% 7.45% N/R 

 פרמטרים מרכזיים אחרים

ח שווי "מש 15.6נוספו 
  .זכויות נוספות בנכס

 

ח שווי "מש 18נוספו 
  .זכויות נוספות בנכס

ניכויים בגין היטל 
 .ח"מש 2ס "השבחה ע

ח שווי "מש 28.4נוספו 
  .זכויות נוספות בנכס

ניכויים בגין היטל 
ס "השבחה ושיפוץ ע

 .ח"מש 5.2

 ח"שינוי בשווי באלפי ש ניתוח רגישות לשווי
  100%-הנכס בכ 100%-הנכס ב 100%-הנכס ב 5%עליה של  שיעורי תפוסה

 (1,500) (1,100) (1,100) 5%ירידה של 

 (8,300) (9,257) (9,528) 0.25%עליה של  שיעורי היוון

  8,800  9,604  9,650 0.25%ירידה של 

דמי שכירות 
 ממוצעים למטר

  12,700  13,525  13,754 5%עליה של 

 (12,700) (13,525) (13,754) 5%ירידה של 

     .כמוצג בשומה - כ השטח "מציג יחס שטחים משווקים  מתוך סה* 
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  לדוח הדירקטוריון' דנספח 

  רגישותטבלאות מבחני 
  

  .ניירות ערךלתקנות ריבית ונגזרים בהתאם , דיווח על חשיפות מטבע להלן

י מכלול שיקולים ונסיבות לצמצום "הקבוצה פועלת עפ. ל שונים"לקבוצה חשיפה כלכלית וחשבונאית כתוצאה מפעילותה בשווקי חו

 ואופציות על ריביתשל מטבע וריבית עסקאות החלף (הפערים במאזני ההצמדה במטבע חוץ באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים 

   ).ומטבע חוץ

  . גוף מקצועי חיצוני בסיוע וות נעשאהשווי ההוגן של העסקחישובי הרגישות וחישוב 

  

  :חישובי הרגישות בוצעו על הפריטים הבאים

  

כי הטווח הינם בגדר ארוהסכמי השכירות . במטבע חוץנכסים מניבים אשר ההכנסות מהם הינן  לקבוצה –התקשרויות איתנות 

 . ולפיכך רגישים לשינויים בשערי החליפין וריביות ההיוון במטבע חוץהתקשרויות איתנות 

ולשינוי  ערך אלו רגיש לשינויים בשערי החליפין תשווי ההחזקה בניירו. ערך במטבעות שונים תלקבוצה החזקה בניירו –ערך  תניירו

 . מוצג בהתאם למחירי השוק לתום התקופה הרלוונטיתשל ניירות ערך שווי ההוגן ה. מחיריםב

השווי ההוגן חושב . לקבוצה משכנתאות במטבעות שונים אשר שווין ההוגן רגיש לשינויים בשערי חליפין וריביות השוק –כנתאות מש

לאור העובדה כי . הרלוונטייםבאמצעות היוון תזרים התשלומים הצפוי בריביות המתאימות לתום התקופה למשכנתאות בשווקים 

אזי החשיפה לשינוי בשווי ההוגן של המשכנתאות מתקזזת אל מול השינוי , במטבע חוץובים הנק תלחברה עודף נכסים על התחייבויו

 .בשווי ההוגן של הנכסים

לאור העובדה כי . לקבוצה אגרות חוב במטבעות שונים אשר שווין ההוגן רגיש לשינויים בשערי חליפין וריביות השוק –אגרות חוב 

אזי החשיפה לשינוי בשווי ההוגן של אגרות החוב מתקזזת אל מול השינוי , במטבע חוץ הנקובים תלחברה עודף נכסים על התחייבויו

 .בשווי ההוגן של הנכסים

 :יםיסוגים עיקר 2 - החלף מ עסקאותהקבוצה מבצעת  -  החלף לעסקאות

לשינויים בבסיס חשיפות  פועלת לצמצוםהקבוצה ). החלפת ריבית משתנה בריבית קבועה ולהפך(החלף בסיס ריבית  עסקאות  .1

כי ארוהנושאות ריבית קבועה וזאת בהתאם לצפי תזרים המזומנים הצפוי מחוזי השכירות  תריבית באמצעות נטילת התחייבויוה

 .הטווח

החלף מסוג זה מבוצעות לצורך הגנה  עסקאות). בות וסוג הריבית בהתאםיהחלפת מטבע התחי( בסיס הצמדההחלף  עסקאות  .2

 . תרת מתאם מטבעי בין נכסים להתחייבויועל מאזן ההצמדה ושמי

בריביות השוק ) הן התזרים היוצא והן התזרים הנכנס(ההחלף נעשה באמצעות היוון תזרים המזומנים  עסקאותשל ההוגן  יןחישוב שווי

  .הרלוונטיות לתום התקופה 

  

  .0.15% -בשיעור של כ תמינימאלי  Liborהינה היוון בריבית Libor -הנחת היסוד בחישובי הרגישות לריבית ה

  

 37ראה באור , עסקאות אקדמה ואופציות רכש מטבע חוץ, עסקאות החלפה ריבית, עסקאות החלף בסיס הצמדהמצבת למידע בדבר 

   .לדוחות הכספיים

 

.2011 שנתל 2012 שנת החשיפות בין יהואיל ולא קיים שוני מהותי במאפיינ, 2011רגישות בגין נתוני ההשוואה לשנת מבחני לא נכללו     
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  -10% -5% 
יתרה 
 10% 5%  בספרים

      נכסים
 1,819 1,751  1,683 1,615 1,548מזומנים ושווי מזומנים

 592 565  538 511 484השקעות והלוואות לזמן קצר
 1,004 990  975 961 946חייבים ויתרות חובה, לקוחות

 941 898  856 814 771השקעות והלוואות לזמן ארוך

 4,355 4,203  4,052 3,901 3,749 סך הכל נכסים כספיים
       

 1,450 1,450  1,4501,4501,450נכסים פיננסיים אחרים
 71,751 68,655  65,560 62,465 59,369אחריםנכסים 

      
 77,556 74,309  71,062 67,815 64,568סך הכל נכסים 

       
    התחייבויות

      לזמן קצר מתאגידים בנקאייםאשראי 
 382 366  351 336 320ומנותני אשראי אחרים

ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות 
  2,362  2,292  2,222 2,152 2,082זכות

התחייבויות מיוחסות לנכסים מוחזקים 
 185 176  168 160 151למכירה

 21,111 20,219  19,327 18,435 17,543אגרות חוב
 1,529 1,460  1,390 1,321 1,251אגרות חוב להמרה

נושאות ריבית למוסדותהתחייבויות 
 22,852 21,824  20,795 19,766 18,738פיננסיים ולאחרים

 372 359  346 333 320פיננסיות אחרותהתחייבויות 
 7 7  7 7 7נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 48,800 46,703  44,606 42,509 40,412כספיות סך הכל התחייבויות
       

 3,807 3,807  3,807 3,807 3,807 התחייבויות אחרות

 52,607 50,510  48,413 46,316 44,219סך הכל התחייבויות

 24,948 23,799  22,649 21,499 20,350נכסים בניכוי התחייבויות

            

  31.12.2012 -ניתוחי רגישות
  במאזן ההצמדה* רגישות לפרמטרים המשתנים ניתוח

  ח"מיליוני ש

 .או בשקל צמוד למדד המחירים לצרכן/ו)או הצמודים למטבע חוץ(פריטים במטבע חוץ *
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  )ח"אלפי ש(שקל  /ב"ח דולר ארה"רגישות לשינויים בשע
  

  
  שינוי יחסי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 4,281 2,140 20,188 )2,140( )4,281( 3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 41,483 20,742 297,970 )20,742( )41,483( 3/2021ב משתנה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 14,188 7,094 7,716 )7,094( )14,387( 12/2017ב  קבועה לשלם עד ''ארהדולר / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 24,771 12,387 18,573 )12,479( )24,984( 12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 2,803 1,402 )28,033( )1,402( )2,803( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 23,231 11,615 )232,308( )11,615( )23,231( ב"סחיר צמוד דולר ארהח שקלי "אג

 151,092 75,546 )1,510,923( )75,546( )151,092( אשראי מתחדש

 306,980 153,490 )3,069,802( )153,490( )306,980( משכנתאות 

  3,626  1,813  )36,256(  )1,813(  )3,626(  הלוואות

 407,985 203,993 )4,079,855( )203,993( )407,985( ח"אג

 741 371 )1,644( )371( )741( עסקאות אקדמה

 )528,721( )264,361( 5,287,215 264,361 528,721 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 2,532 1,007 844 )59( 444 ח"אופציות מט

 454,992 227,239 (3,326,315) (226,383) (452,428) כ "סה
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 )ח"אלפי ש(שקל /ח אירו"לשינויים בשערגישות 
  

   
   שינוי יחסי  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 7,145 3,572 37,455 )3,572( )7,145( 6/2018אירו משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 60,522 30,304 156,965 )30,680( )61,595( 3/2021קבועה לשלם עד אירו  / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 16,865 8,433 108,940 )8,433( )16,865( 3/2021אירו משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 31,521 15,760 44,887 )15,760( )31,556( 12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 29,646 14,823 )120( )15,019( )30,301( 6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 14,206 7,104 )1,122( )7,377( )15,010( 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 67,190 33,603 4,118 )34,644( )71,784( 9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 28,435 14,218 )284,354( )14,218( )28,435( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 14,566 7,283 )145,659( )7,283( )14,566( ח סחירה בריבית משתנה"אג

 151,644 75,822 )1,516,442( )75,822( )151,644( אשראי מתחדש

 40,214 20,107 )5,184( )20,107( )40,214( עסקאות אקדמה

 757,182 378,591 )7,571,819( )378,591( )757,182( הלוואות

 53,026 26,513 )530,256( )26,513( )53,026( משכנתאות בריבית משתנה

 )396,768( )198,384( 3,967,676 198,384 396,768 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 875,394 437,749 )5,734,915( )439,635( )882,555( כ"סה
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  )ח"אלפי ש(שקל /ח כתר שבדי"רגישות לשינויים בשע
  

  
  שינוי יחסי 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 15,578 7,789 )155,781( )7,789( )15,578( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 15,578 7,789 )155,781( )7,789( )15,578( כ "סה
  
  

 )ח"אלפי ש(שקל /ח דולר קנדי"רגישות לשינויים בשע
 
 

  שינוי יחסי  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן בשווי ההוגן שינויים

10% 5%   -5% -10% 

 10,008 5,004 16,979 )5,004( )10,008( 6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 11,580 5,790 45,523 )5,790( )11,580( 6/2018דולר קנדי משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 33,594 16,797 93,963 )16,797( )33,594( 3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 18,297 9,148 109,122 )9,148( )18,297( 3/2021דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -החלף עסקת 

 23,022 11,511 19,177 )11,511( )23,255( 12/2017דולר קנדי משתנה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 9,607 4,804 4,055 )4,807( )9,804( 12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 12,445 6,224 6,699 )6,293( )12,683(  12/2016דולר קנדי משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 10,978 5,489 14,051 )5,489( )10,992( 12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )1,412( )706( 14,118 706 1,412 ונכסים אחרים ניירות ערך

 52,508 26,254 )525,084( )26,254( )52,508( אשראי מתחדש

 87,020 43,510 )4,805( )43,510( )87,020( עסקאות אקדמה

 627,255 313,627 )6,272,547( )313,627( )627,255( משכנתאות 

 )769,215( )384,608( 7,692,150 384,608 769,215 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 740 370 )7,401( )370( )740( עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 599,678 299,839 )5,996,779( )299,839( )599,678( ח בריבית קבועה"אג

 130,663 65,332 )1,306,633( )65,332( )130,663( ח להמרה"אג

 856,768 428,385 )6,097,412( )428,457( )857,450( כ "סה
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 שקל/ח ריאל ברזילאי"בשע רגישות לשינויים
  
  

  שינוי יחסי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן בשווי ההוגן שינויים

11% 10% 5%   -5% -10% -11% 

 )7,241( )6,415( )3,208( 64,153 3,208 6,415 7,241 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )2,752( )2,413( )1,163( )3,194( 1,087 2,105 2,358 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )9,993( )8,828( )4,371( 60,959 4,295 8,520 9,599 כ "סה
  
  

  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן 
  
  

   
  שינוי יחסי  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן בשווי ההוגן שינויים

10% 5%   -5% -10% 

 )11,706( )5,853( 16,979 5,853 11,706 6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )16,132( )8,066( 45,523 8,066 16,132 6/2018דולר קנדי משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )42,990( )21,495( 93,963 21,495 42,990 3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )29,209( )14,604( 109,122 14,604 29,209 3/2021דולר קנדי משתנה לשלם עד/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )10,890( )5,445( 37,455 5,445 10,890 6/2018לשלם עד  אירו משתנה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )77,316( )38,538( 156,965 38,157 76,227 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )27,759( )13,880( 108,940 13,880 27,759  3/2021אירו משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )6,300( )3,150( 20,188 3,150 6,300 3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )71,280( )35,640( 297,970 35,640 71,280  3/2021ב משתנה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )30,324( )15,023( )120( 14,817 29,634 6/2018עד אירו  קבועה לשלם / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )14,924( )7,334( )1,122( 7,049 14,094 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )72,514( )34,933( 4,118 33,809 67,604 9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )30,789( )15,169( )3,194( 14,572 29,116 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 675,745 353,404 )9,326,275( )413,372( )826,744( ח"אג

 )39,433( )19,716( 394,328 19,716 39,433 )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 35,285 17,642 )352,848( )17,642( )35,285( משכנתאות

 229,464 132,200 )8,398,008( )194,761( )389,655( כ"סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית השקלית הריאלית 
 

 שינוי יחסי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 18 9 20,188 )8( )15( 3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 2,399 1,197 297,970 )1,192( )2,378( 3/2021ב משתנה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 67 33 16,979 )32( )62( 6/2018דולר קנדי קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 92 45 45,523 )44( )86( 6/2018דולר קנדי משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 1,451 724 93,963 )721( )1,439( 3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 997 498 109,122 )495( )989( 3/2021דולר קנדי משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 62 31 37,455 )30( )58( 6/2018אירו משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 2,585 1,290 156,965 )1,284( )2,564( 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 904 451 108,940 )449( )896( 3/2021לשלם עד אירו משתנה / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 187 91 )120( )87( )171( 6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 346 173 )1,122( )173( )345( 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 5,198 2,591 4,118 )2,575( )5,136( 9/2024לשלם עד  אירו  קבועה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 149 74 )3,194( )74( )147( 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )1,410( )704( )352,848( 702 1,402 משכנתאות

 6,869 3,405 394,328 )3,349( )6,642( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )149,779( )74,360( )9,264,154( 73,322 145,624 ח סחירות צמודות מדד"אג

 )102( )51( )62,121( 51 102 ח פרטיות צמודות מדד "אג

 (129,967) (64,503) (8,398,008) 63,562 126,200  כ "סה
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 שינוי אבסולוטי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 

 1,597 787 20,188 )766( )1,510( 3/2015ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 97,111 46,583 297,970 )42,987( )82,696( 3/2021ב משתנה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 8,488 4,127 16,979 )3,910( )7,616( 6/2018קבועה לשלם עד דולר קנדי / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 11,697 5,688 45,523 )5,388( )10,496( 6/2018דולר קנדי משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 58,652 28,133 93,963 )25,960( )49,939( 3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 40,162 19,263 109,122 )17,772( )34,185( 3/2021דולר קנדי משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 7,896 3,840 37,455 )3,637( )7,085( 6/2018אירו משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 103,911 49,888 156,965 )46,686( )90,032( 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 37,060 17,782 108,940 )16,418( )31,592( 3/2021אירו משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 20,898 10,171 )120( )9,782( )19,345( 6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 17,921 8,627 )1,122( )8,434( )16,510( 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 121,955 57,787 4,118 )56,211( )109,804( 9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 29,320 14,236 )3,194( )13,978( )27,583( 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )17,695( )8,687( )352,848( 8,379 16,465 משכנתאות

 18,830 9,199 394,328 )8,796( )17,214( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )1,021,129( )491,010( )9,264,154( 455,439 878,477 ח סחירות צמודות מדד"אג

 )1,535( )757( )62,121( 737 1,454 ח פרטיות צמודות מדד "אג

 (464,861) (224,343) (8,398,008) 203,830 390,789 כ "סה
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  )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית השקלית הנומינלית 
  
  

שינוי יחסי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 )8,243( )4,110( )1,027,412( 4,087 8,151 ח סחירות נומינליות"אג

 197 98 19,177 )97( )193( 12/2017דולר קנדי משתנה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 669 334 6,699 )333( )664( 12/2016דולר קנדי משתנה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 631 315 14,051 )313( )625( 12/2016קבועה לשלם עד דולר קנדי  / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 79 39 4,055 )39( )78( 12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 1,830 913 44,887 )909( )1,814( 12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 117 58 7,716 )58( )116( 12/2017ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 1,353 677 18,573 )674( )1,344( 12/2016ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 (3,367) (1,676) (912,254) 1,664 3,317 כ"סה
  
  

 שינוי אבסולוטי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 

 )51,368( )25,202( )1,027,412( 24,289 47,710 ח סחירות נומינליות"אג

 1,896 1,168 19,177 )1,106( )2,181( 12/2017דולר קנדי משתנה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 6,306 3,346 6,699 )3,253( )6,411( 12/2016דולר קנדי משתנה לשלם עד / קבועה לקבל שקלית  -עסקת החלף 

 5,973 3,166 14,051 )3,039( )5,960( 12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 760 470 4,055 )446( )894( 12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 17,325 9,187 44,887 )8,820( )17,296( 12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 1,133 699 7,716 )662( )1,299( 12/2017ב  קבועה לשלם עד ''דולר ארה/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 12,780 6,782 18,573 )6,568( )12,895( 12/2016קבועה לשלם עד   ב''דולר ארה/ שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 (5,195) (384) (912,254) 395 774 כ"סה
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  )ח"אלפי ש(ב "רגישות לשינויים בריבית דולרית ארה
  
  

 שינוי יחסי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן בשווי ההוגן שינויים

10% 5%   -5% -10% 

 )19,527( )9,714( )3,069,802( 9,617 19,138 משכנתאות 

 )31,186( )15,485( )3,146,605( 15,273 30,338 ח "אג

 116,147 57,391 5,287,215 )56,069( )110,859( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה  

 )20( )10( 20,188 10 20 3/2015דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל -עסקת החלף

 )510( )255( 7,716 254 507 12/2017דולרית קבועה לשלם עד /שקלית משתנה לקבל -עסקת החלף

 )349( )175( 18,573 174 348 12/2016דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 )6,345( )3,166( )28,033( 3,154 6,296 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )1,838( )916( )232,308( 909 1,812 ב"צמוד דולר ארהח שקלי סחיר "אג

 56,372 27,670 (1,143,056) (26,678) (52,400) כ"סה
  
  
  

 שינוי אבסולוטי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן בשווי ההוגן שינויים

2% 1%   -1% -2% 

 )317,368( )151,990( )3,069,802( 140,023 269,320 משכנתאות 

 )380,839( )182,683( )3,146,605( 168,677 324,653 ח "אג

 357,412 172,447 5,287,215 )161,064( )311,754( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה  

 )117( )117( 20,188 518 1,021 3/2015דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל -עסקת החלף

 )4,222( )4,222( 7,716 6,130 11,927 12/2017עד  דולרית קבועה לשלם/שקלית משתנה לקבל -עסקת החלף

 )2,555( )2,555( 18,573 6,282 12,305 12/2016דולרית קבועה לשלם עד /שקלית קבועה לקבל-עסקת החלף

 )56,401( )55,108( )28,033( 56,034 108,358 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )11,009( )5,391( )232,308( 5,176 10,147 ב"ח שקלי סחיר צמוד דולר ארה"אג

 (415,099) (229,619) (1,143,056) 221,774 425,978 כ"סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית האירו 
 

 שינוי יחסי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 )4,314( )2,150( 156,965 2,139 4,263 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / קבועה לקבל שקלית  -עסקת החלף 

 )414( )207( 44,887 207 413 12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )642( )320( )120( 319 637 6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )862( )430( )1,122( 426 849 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -החלף עסקת 

 )8,045( )4,000( 4,118 3,959 7,878 9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )8,097( )4,044( )284,354( 4,035 8,062 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 78,639 38,963 3,967,676 )38,267( )75,855( )ד"הכנסות שכ(איתנה התקשרות 

 56,265 27,812 3,888,050 (27,182) (53,753) כ"סה
 

 

 שינוי אבסולוטי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 

 )39,508( )35,512( 156,965 35,723 68,659 3/2021אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )2,924( )2,924( 44,887 8,070 15,810 12/2016אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )5,061( )5,061( )120( 9,456 18,440 6/2018אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )7,937( )7,937( )1,122( 7,918 15,279 9/2019אירו  קבועה לשלם עד / לקבל שקלית קבועה  -עסקת החלף 

 )86,081( )57,025( 4,118 50,609 96,337 9/2024אירו  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )63,952( )63,952( )284,354( 112,082 217,833 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 260,657 126,498 3,967,676 )119,433( )232,340( )ד"הכנסות שכ(איתנה התקשרות 

 55,194 (45,913) 3,888,050 104,425 200,018 כ"סה
  
  

 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית כתר שבדי 
 

 שינוי יחסי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 )13,081( )6,528( )155,781( 6,502 12,979 ריבית משתנה בקבועהעסקאות החלפת 

 )13,081( )6,528( )155,781( 6,502 12,979 כ"סה
  

 שינוי אבסולוטי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 

 )121,001( )92,894( )155,781( 88,148 171,843 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )121,001( )92,894( )155,781( 88,148 171,843 כ"סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים בריבית הדולר הקנדי 
  
  

 שינוי יחסי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 )544( )271( 16,979 270 539 6/2018קבועה לשלם עד דולר קנדי  / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )3,948( )1,966( 93,963 1,950 3,885 3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )710( )354( 4,055 352 703 12/2017דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 )429( )214( 14,051 213 426 12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / קבועה לקבל  שקלית -עסקת החלף 

 186,724 92,406 7,692,150 )90,546( )179,281( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )76,227( )37,877( )6,272,547( 37,412 74,368 משכנתאות 

 )5,658( )2,814( )7,401( 2,785 5,540 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )16,899( )8,410( )1,306,633( 8,333 16,590 ח להמרה"אג

 )99,817( )49,573( )5,996,779( 48,913 97,177 ח בריבית קבועה"אג

 (17,508) (9,073) (5,762,162) 9,682 19,947 כ"סה
  
  
  

 שינוי אבסולוטי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 

 )5,142( )3,348( 16,979 3,177 6,194 6/2018דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )39,001( )20,710( 93,963 19,159 36,899 3/2021דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 )6,797( )4,299( 4,055 4,067 7,917 12/2017קבועה לשלם עד   דולר קנדי/ שקלית משתנה לקבל  -עסקת החלף 

 )3,975( )2,849( 14,051 2,734 5,359 12/2016דולר קנדי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 653,725 315,544 7,692,150 )294,858( )570,785( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 )528,417( )255,140( )6,272,547( 238,553 461,913 משכנתאות 

 )55,247( )27,267( )7,401( 24,802 47,390 עסקאות החלפת ריבית משתנה בקבועה

 )118,293( )57,390( )1,306,633( 54,116 105,181 ח להמרה"אג

 )656,008( )315,516( )5,996,779( 292,738 564,674 ח בריבית קבועה"אג

 (759,155) (370,975) (5,762,162) 344,488 664,742 כ"סה
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 רגישות לשינויים בריבית הריאל הברזילאי
 
 

 שינוי יחסי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 2,362 1,161 64,153 )1,123( )2,209( )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 665 333 )3,194( )333( )668( 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 3,027 1,494 60,959 )1,456( )2,877( כ"סה
  
  

 שינוי אבסולוטי

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

2% 1%   -1% -2% 

 4,054 1,971 64,153 (1,867) (3,637) )ד"הכנסות שכ(התקשרות איתנה 

 1,552 778 )3,194( )782( )1,569( 12/2017ריאל ברזילאי  קבועה לשלם עד / שקלית קבועה לקבל  -עסקת החלף 

 5,606 2,749 60,959 )2,649( )5,206( כ"סה
  
  

 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים במחירי ניירות ערך סחירים 
 
 

  שינוי יחסי  

 שינויים בשווי ההוגן הוגןשווי  שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 )1,412( )706( 14,118 706 1,412 ל"חו -ניירות ערך  

 )1,412( )706( 14,118 706 1,412 כ"סה
  
  

   
  שינוי יחסי  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

40% 20%   -20% -40% 

 )5,647( )2,824( 14,118 2,824 5,647 ל"חו -ניירות ערך  

 )5,647( )2,824( 14,118 2,824 5,647 כ"סה
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 )ח"אלפי ש(רגישות לשינויים במחירי ניירות ערך סחירים 

 
 

   
  שינוי יחסי  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 )235( )118( 2,352 118 235 בישראל -ניירות ערך  

 )235( )118( 2,352 118 235 כ"סה
  
  
  

   
  שינוי יחסי  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

40% 20%   -20% -40% 

 )941( )470( 2,352 470 941 בישראל -ניירות ערך  

 )941( )470( 2,352 470 941 כ"סה
  
  
  

 שקל/ב"ח דולר ארה"רגישות לשינויים בסטיית התקן של שע
  
  

   
  שינוי יחסי 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן

10% 5%   -5% -10% 

 )189( )105( 844 126 276 ח"אופציות מט

 )189( )105( 844 126 276 כ"סה
  
  
  



  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  מ"גלוב בע- גזית
  

  2012, בדצמבר 31ליום  מאוחדים וחות כספייםד
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

   עמוד   
  
  

  2  דוח רואה החשבון המבקר
  
  

  3  פנימית על דיווח כספידוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה 
  
  

  4-5  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
  

  6  דוחות רווח והפסד מאוחדים 
  
  

  7  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  

  8-10  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
  

  11-14  על תזרימי המזומנים  מאוחדים דוחות
  
  

  15-120  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
  
  

  121  קבוצההמוחזקות בחברות הרשימת  - לדוחות הכספיים המאוחדים ' אנספח 
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  -   
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  דוח רואה החשבון המבקר
  
  מ"בעגלוב -גזיתלבעלי המניות של 

  
  

 31לימים ) החברה -להלן (מ "בע גלוב- גזיתהמצורפים של המאוחדים על המצב הכספי  הדוחותביקרנו את 
תזרימי ו השינויים בהון, הרווח הכולל, הפסדהרווח והמאוחדים על הדוחות הואת  2011בינואר  1-ו 2011 ,2012 בדצמבר
דוחות כספיים אלה הינם באחריות  .2010- ו 2011, 2012בדצמבר  31 לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים המזומנים

   .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. ההנהלה של החברההדירקטוריון ו
  

אשר נכסיה הכלולים  , ,First Capital Realty, Inc. (“FCR”), מאוחדת הלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חבר
, בהתאמה, 2011בינואר  1-ו 2011 בדצמבר 31מכלל הנכסים המאוחדים לימים  35%-כו 35%-באיחוד מהווים כ

, בדצמבר 31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  42%- כו 33%-והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ
אשר  ,על בסיס השווי המאזני המוצגת הן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברכמו כ. בהתאמה, 2010- ו 2011

 2011, 2012בדצמבר  31ח לימים "ש מליוני 3,101-ח ו"ש מליוני 3,553, ח"ש מליוני 3,872ההשקעה בה הסתכמה לסך של 
 מליוני 220, ח"ש מליוני 165לסך של ל הסתכם "הנ ההחבר ברווחיאשר חלקה של החברה ו ,בהתאמה, 2011בינואר  1-ו
הדוחות הכספיים של אותן  .בהתאמה, 2010-ו 2011, 2012בדצמבר   31ח לשנים שהסתיימו בימים "ש מליוני 167-ח ו"ש

ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו , חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו
, 2010-ו 2011לשנים  FCRפעת ההתאמות כמתואר להלן לדוחות הכספיים של טרם בחינת הש, בגין אותן חברות

  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים
  

דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , לתקני ביקורת מקובלים בישראלערכנו את ביקורתנו בהתאם 
יתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג על פי תקנים אלה נדרש מא .1973- ג"התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות . מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים . התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

. ההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותההדירקטוריון וידי  המשמעותיים שנעשו על
  .בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספק ודוחות רואי החשבון האחרים אנו סבורים שביקורתנו

  
ל משקפים באופן "הנ הדוחות הכספיים ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,לדעתנו

 2011, 2012בדצמבר  31לימים והחברות המאוחדות שלה  החברהמצב הכספי של האת , מכל הבחינות המהותיות ,נאות
 לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים שלהןתזרימי המזומנים ו השינויים בהון, פעולותיהןואת תוצאות , 2011בינואר  1-ו

דוחות (והוראות תקנות ניירות ערך ) (IFRSמיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאו 2010-ו 2011, 2012בדצמבר  31
  .2010-ע"התש, )כספיים שנתיים

  
בדרך של התאמה למפרע לכל התקופות ,  ביצעה החברה אימוץ 2012בשנת , בדוחות הכספיים' א2כמתואר בבאור 

ביקרנו גם את ההתאמות . 12ותיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  11- ו 10של תקני דיווח בינלאומי מספר , המוצגות
 2011בינואר  1-ו 2011 בדצמבר 31לימים  FCRאשר יושמו בכדי להתאים למפרע את נתוני  41המתוארות בביאור 

למעט . לדעתנו התאמות אלו הינן נאותות והן יושמו באופן נאות. 2010- ו 2011 בדצמבר 31 םולשנים שהסתיימו בימי
סקרנו או ביצענו נהלים כלשהם בקשר עם הדוחות הכספיים על המצב הכספי של , ביקרנוההתאמות כמתואר לעיל לא 

FCR  השינויים בהון, הרווח הכולל, דהפסהרווח והמאוחדים על הדוחות ועם ה 2011בינואר  1-ו 2011 בדצמבר 31לימים 
לתקופות  FCRבקשר לנתוני , לפיכך. 2010- ו 2011 בדצמבר 31לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  תזרימי המזומניםו

  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחריםחוות דעתנו , המתוארות לעיל
  

קורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח בי" של לשכת רואי חשבון בישראל 104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו גם
כלל  2013, במרס 19והדוח שלנו מיום , 2012בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  ,"כספי

  .חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי
  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר   ,אביב-תל
  חשבוןרואי    2013,במרס19
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  מ"גזית גלוב בע לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר

  

  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
  

  ניירות ערךתקנות ב) ג(ב 9סעיף בהתאם ל
  1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  
  

 31ליום ) החברה - להלן ביחד(וחברות בנות  מ"גזית גלוב בע בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום  .רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .2012 בדצמבר

המצורפת בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה ם אתאפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתבקרה פנימית 
בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על רכיבי אחריותנו היא לחוות דעה על  .ל"לדוח התקופתי לתאריך הנ

   .ביקורתנו
  

של לשכת רואי חשבון  104ו בהתאם לתקן ביקורת רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבע
בקרות ) 1: (רכיבים אלה הינם). 104תקן ביקורת  - להלן " (ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" בישראל

בקרות ) 2(; לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע, ברמת הארגון
  ).רכיבי הבקרה המבוקרים - כל אלה יחד מכונים להלן ( ;ן להשקעה"בקרות על תהליך הנדל) 3(; ך הגזברותתהלי על
  

 במטרהנדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  תקן זהפי - על. 104לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
י בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל אם רכיבלהשיג מידה סבירה של ביטחון לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ו

 ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, בקרה פנימית על דיווח כספיביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי . הבחינות המהותיות
תכנון והתפעול אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון 

ביצוע נהלים אחרים כללה גם , לגבי אותם רכיבי בקרה, ביקורתנו .שהוערך סיכוןהבהתבסס על אותם רכיבי בקרה של 
להבדיל מבקרה פנימית על , ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים. ים בהתאם לנסיבותכנחוצחשבנו כאלה ש

כמו . דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבדולפיכך חוות , כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי
חוות , ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, כן

מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו אנו סבורים שביקורתנו . דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה
  .ילבהקשר המתואר לע

  
 ותע או לגללמנולא עשויים ש ,ורכיבים מתוכה בפרט, בכלל בקרה פנימית על דיווח כספי, בשל מגבלות מובנות

ה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית
  .ם תשתנה לרעהנהליה ואמדיניות הקיום של לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת ה כנהותהפ

  
את רכיבי הבקרה , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי, בהתבסס על ביקורתנו ,לדעתנו

  .2012 בדצמבר 31ליום  המבוקרים
  

 31לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו
 ,והדוח שלנו 2012 בדצמבר 31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  לכלו 2011בינואר  1- ו 2011, 2012ר צמבבד

בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי  בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים כלל חוות דעת, 2013במרס  19 מיום
  .חשבון אחרים

  
  

קוסט פורר גבאי את קסירר,אביב-תל
 רואי חשבון 2013,במרס19



  מ"גלוב בע- יתגז
  

4 

  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
 

   בדצמבר 31ליום   
  ליום

 בינואר 1
   2012  2011 (*   2011 (*  
  ח"ש מליוני  באור  

         נכסים
         

          נכסים שוטפים
         

  692   1,539  1,683 3   מזומנים ושווי מזומנים
  150   770  538 'א4  לזמן קצרוהלוואות תפקדונו

  50   97  87 'ב4  ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  42   67  14 11   ניירות ערך זמינים למכירה

  110   84  81 'ד37   פיננסיים נגזרים
  126   656  744 5   לקוחות והכנסות לקבל
  202   291  216 6   חייבים ויתרות חובה

  -   697  712 7  ודירות למכירה מלאי בניינים
  68   14  15    מסים שוטפים לקבל

          
   4,090  4,215   1,440  
          

  50   714  1,482 8   נכסים מוחזקים למכירה
          
   5,572  4,929   1,490  
          

           נכסים לא שוטפים
          

  3,694   4,390  4,713 9  השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני
  117   308  713 10  ויתרות חובההלוואות , השקעות אחרות

  218   314  339 11   ניירות ערך זמינים למכירה
  1,087   937  929 'ד37   פיננסיים נגזרים
  41,242   51,014  55,465 12   ן להשקעה"נדל
  2,266   2,198  2,806 13   ן להשקעה בפיתוח"נדל

  -   23  23 7   מלאי בלתי שוטף
  99   157  187 14   נטו,רכוש קבוע

  110   101  100 15  מוניטין
  10   68  17 15  נטו,נכסים בלתי מוחשיים אחרים

  75   160  198 'גי25   מסים נדחים
          
   65,490  59,670   48,918  
          
   71,062  64,599   50,408  
  
  .41-ו' א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  

   בדצמבר 31ליום   
  ליום

 בינואר 1
   2012  2011 (*   2011 (*  
  ח"ש מליוני  באור  

          התחייבויות והון
         

          התחייבויות שוטפות
          

  91   453  351 16  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
  2,719   3,525  2,382 17  חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

  37   25  12  'ד37   פיננסיים נגזרים
  302   819  914 18   רותיםיספקים ונותני ש

  842   1,218  1,256 19   זכאים ויתרות זכות
  -   277  257 7  מקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי דירות

  33   53  52    מסים שוטפים לשלם
          
   5,224  6,370   4,024  

  -   103  168 8  למכירההתחייבויות המיוחסות לנכסים מוחזקים
          
   5,392  6,473   4,024  

           לא שוטפותהתחייבויות
          

  13,768   15,379  18,500 20  אגרות חוב
  739   1,121  1,197 21   אגרות חוב להמרה 

  14,644   18,973  19,433 22  למוסדות פיננסיים ולאחריםנושאות ריבית התחייבויות
  128   339  472  'ד37   פיננסיים נגזרים

  161   277  346 23  התחייבויות פיננסיות אחרות
  2   8  7 24  נטו,בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות
  1,751   2,401  3,066  'גי25   מסים נדחים

          
   43,021  38,498   31,193  

        27  המיוחס לבעלי מניות החברההון
          

  208   218  219   הון מניות
  3,474   3,787  3,805    פרמיה על מניות

  3,422   3,904  4,699   יתרת רווח
  )1,313(   )728(  )913(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  220   150  60    קרנות אחרות
  )4(   **)       -  **)     -    הלוואות לרכישת מניות

  )21(   )21(  )21(   מניות אוצר
          
   7,849  7,310   5,986  
  9,205   12,318  14,800  'ח27   זכויות שאינן מקנות שליטה

          
  15,191   19,628  22,649   כ הון"סה

          
   71,062  64,599   50,408  
  
  .41-ו' א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)

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

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
  

          2013, במרס19
  גיל קוטלר   סופר אהרון  כצמןחיים  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
   ל"מנכ   הדירקטוריון ר"יו

 
  ל "משנה למנכ

  ומנהל כספים ראשי
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  דוחות רווח והפסד מאוחדים
  
 

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2012 2011 (*  2010 (*  

  באור  
  ח "מליוני ש

  )למעט נתוני רווח נקי למניה(
         

  4,147    4,718   5,249 30   הכנסות מהשכרת מבנים
  1,341    1,522   1,705 31  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה

            
  2,806    3,196   3,544   נטו מהשכרת מבנים, הכנסה תפעולית

            
  -    1,001   1,749 32  קרקעות ומביצוע עבודות, הכנסות ממכירת בניינים

  -    967   1,665 32  קרקעות והעבודות שבוצעו, עלות מכירת בניינים
            
  -    34   84   וביצוע עבודותקרקעות, ח גולמי ממכירת בנייניםורו
            

  2,806    3,230   3,628    רווח גולמיסך הכל
            

  935    1,670   1,913   נטו,ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עליית ערך נדל
  )569(    )733(   )648( 33   הוצאות הנהלה וכלליות

  21    115   164 'א34   הכנסות אחרות
  )46(    )110(   )47( 'ב34   אחרותהוצאות

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי 
  171    334   299 'ב9   נטו,המאזני

            
  3,318    4,506   5,309    רווח תפעולי

            
  )1,764(    )2,197(   )2,214( 'א35   הוצאות מימון
  525    72   120 'ב35   הכנסות מימון

            
  2,079    2,381   3,215    מסים על ההכנסהרווח לפני

  390    328   681 'יד25   מסים על ההכנסה 
            

  1,689    2,053   2,534   רווח נקי
            

            :מיוחס ל
            

  831    719   957    בעלי מניות החברה
  858    1,334   1,577    זכויות שאינן מקנות שליטה

            
   2,534   2,053    1,689  

          36  )ח"בש(נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברהרווח
            

  5.89    4.65   5.80    רווח נקי בסיסי 
            

  5.87    4.30   5.59    רווח נקי מדולל 
  
  
  
  .41-ו' א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
  
 

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2012  2011 (*  2010 (*  
  ח "מליוני ש  
        

  1,689    2,053   2,534  רווח נקי
           

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

  )1,273(    1,139   )417(  )1(התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
מימוש קרנות הון מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ שטופלו 

  -    12   3   בשיטת השווי המאזני
  49    )139(   )100(  )1(בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים )הפסדים(רווחים
  12    )39(   37  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים

  17    28   10  רווח בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע בחברה בשליטה משותפת
           

  )1,195(    1,001   )467(  כולל אחר) הפסד(כ רווח"סה
           

  494    3,054   2,067   כ רווח כולל"סה
           

           :מיוחס ל
          

  179   1,231   773   )2(בעלי מניות החברה 
  315   1,823   1,294   זכויות שאינן מקנות שליטה

          
  2,067   3,054    494  
פסד כולל אחר של חברות המטופלות בהכולל חלק הקבוצה   )1(

  )6(    )9(   )3(   בשיטת השווי המאזני
  
  :הרכב הרווח הכולל המיוחס לבעלי מניות החברה  )2(

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2012  2011  2010  
  ח "מליוני ש  
        

  831    719   957  רווח נקי
  )713(        573   )187(  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

מימוש קרנות הון מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ שטופלו 
  -    12   2   בשיטת השווי המאזני

  41    )66(   )48(  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים )הפסדים(רווחים
  3    )35(   39  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסדים(רווחים

  17    28   10  רווח בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע בחברה בשליטה משותפת
           
  773   1,231    179  
           
           
  .41-ו' א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)

  .'ז27ראה באור , למידע נוסף בדבר פרטי רווח כולל אחר והשפעת המס בגינם  **)
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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   על השינויים בהון מאוחדים 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

 ח"מליוני ש   
                

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

  2,534  1,577 957  - - - - 957 - -   רווח נקי
  )467(  )283( )184(  - - 1 )185( - - -  כולל אחר)הפסד(רווח 

                
  2,067  1,294 773  - - 1 )185( 957 - -  כולל)הפסד(כ רווח "סה
                

  3 -  3  - - )16( - -  18 1  מימוש ופקיעת כתבי אופציה למניות החברה
     - -  -  - *) - - - *) - - -  שערוך הלוואות לרכישת מניות
  *)   - - *)  -  - *) - - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות

  - -  -  - - )102( - 102 - -  מימוש קרן שערוך רכוש קבוע בעסקה משותפת
  47 43  4  - - 4 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות

  )264( - )264(  - - - - )264( - -  דיבידנד שהוכרז
  2,224  2,099 125  - - 125 - - - -  הנפקת הון לזכויות שאינן מקנות שליטה

  )369(  )267( )102(  - - )102( - - - -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
המרה ורכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה בחברה

  )12( )12(  -  - - - - - - -  מאוחדת
  )675(  )675(  -  - - - - - - -  דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה

                
  22,649  14,800 7,849  )21( *) - 60 )913( 4,699  3,805 219  2012,בדצמבר31יתרה ליום 

  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  .41-ו' א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)*
  .'ו27ראה באור , לפירוט קרנות אחרות  **)*
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  **) על השינויים בהון מאוחדים 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

 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 בעסקה משותפת וקרן
  - -  -  - - )4( - 4 - -  שערוך השקעה שאוחדה לראשונה

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

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

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

  2 2  -  - - - - - - -  מאוחדת
  )545(  )545(  -  - - - - - - -  דיבידנד לזכויות 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  *)
  .41-ו' א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)*
  .'ו27ראה באור , לפירוט קרנות אחרות  **)*
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  **) על השינויים בהון מאוחדים דוחות
  
  
     הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

  
  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

 ח"מליוני ש   
                

  13,234  8,012 5,222  )21( )4( 23 )600( 2,784  2,848 192  2010,בינואר1יתרה ליום 
                

  1,689  858 831  - - - - 831 - -   רווח נקי
  )1,195(  )543( )652(  - - 61 )713( - - -  כולל אחר)הפסד(רווח 

                
  494  315 179  - - 61 )713( 831 - -  כולל)הפסד(רווח כ "סה
                

  637 - 637  - - - - -  621 16  הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
  1 -  1  - - )4( - -  5 *)  -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה

  - -  -     - *)  - - - *)  - - -  שערוך הלוואות לרכישת מניות
  *)   - - *)   -  - *)  - - - - - -  פרעון הלוואות לרכישת מניות
  35 - 35     - - 35 - - - -  נטו,ויתור שכר על ידי בעל שליטה
וקרןבעסקה משותפתמימוש קרן שערוך רכוש קבוע

  - -  -  - - )18( - 18 - -  שערוך השקעה שאוחדה לראשונה
  51 38 13  - - 13 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות

  )211( - )211(  - - - - )211( - -  שהוכרזדיבידנד 
  1,528  1,415 113  - - 113 - - - -  זכויות שאינן מקנות שליטהלהנפקת הון 

  )78( )75(  )3(  - - )3( - - - -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
  )6( )6(  -  - - - - - - -  רכישת אגרות חוב להמרה בחברות מאוחדות

  )494(  )494(  -  - - - - - - -  דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה
                

  15,191  9,205 5,986  )21( )4( 220 )1,313( 3,422  3,474 208  2010,בדצמבר31יתרה ליום 
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  .41-ו' א2ראה באורים , שיםחד IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)*
  .'ו27ראה באור , לפירוט קרנות אחרות  **)*
  
  

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

 

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
 2012  2011 (*  2010 (*  
  ח "ש מליוני 
       

         פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
         

  1,689   2,053   2,534 רווח נקי
         

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

  1,239   2,125   2,094  נטו, הוצאות מימון
  )171(   )334(   )299( נטו,חלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני

  )935(   )1,670(   )1,913( נטו,ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"עלייה בשווי ההוגן של נדל
  63   67   34 )כולל ירידת ערך מוניטין(פחת והפחתות רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

  390   328   681  מסים על הכנסה 
  -   7   7  ירידת ערך נכסים אחרים

  )13(   64   5  נטו, הון)רווח(הפסד
  )2(   3   )2( נטו,הטבות לעובדיםבהתחייבות בשל שינוי

  4   1   - נטו,הפסד מירידה בשיעור החזקה ומימוש חברות מוחזקות
  -   )102(   )134(  רווח מרכישה במחיר הזדמנותי

  51   56   47  עלות תשלום מבוסס מניות
      59   105   - הוצאות שכר שנזקפו כנגד קרן הון

         
 520   650   685  

         :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
         

  )  96(   )185(   )29( חייבים ויתרות חובהבלקוחות והכנסות לקבל ובעלייה
בניינים וקרקעות בניכוי מקדמות מרוכשי דירות במלאי ) עלייה(ירידה 

  -   )78(   2  נטו, וממזמיני עבודות
  )  64(   53   )104( בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות)ירידה(עלייה
  5   14   4  נטו, בפקדונות משוכריםעלייה

         
 )127(   )196(   )155(  
         

  2,219   2,507   2,927 דיבידנדים ומסים,לפני ריביתשוטפת מזומנים נטו שנבעו מפעילות
         

         :מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה עבור
         

  )1,597(   )1,536(   )1,964(  ריבית ששולמה
  10   31   54  ריבית שהתקבלה
  84   96   395  דיבידנד שהתקבל
  )57(   )10(   )44(  מסים ששולמו

  -   38   25  שהתקבלומסים
         
 )1,534(   )1,381(   )1,560(  
         

  659   1,126   1,393 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
  
  
  
  .41- ו' א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  
  

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

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
 2012  2011 (*  2010 (*  
  ח "ש מליוני 

       פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
         

  -   92   - )א(השקעה בחברה שאוחדה לראשונה
  -   20   - )ב(איחוד לראשונה של חברה שדווחה בעבר בשיטת השווי המאזני

  -   -   12  תמורה ממכירת חברה מוחזקת
  )179(   )104(   )266(  בחברות מוחזקותהשקעה
  )3,368(   )6,449(   )5,692( ן להשקעה"הקמה ופיתוח של נדל,רכישה

  )3(   )34(   )49(  השקעות ברכוש קבוע
  982   2,880   1,482 ן בפיתוח"ן להשקעה ונדל"תמורה ממימוש נדל
  )59(   )280(   )583(  ארוךמתן הלוואות לזמן 

  62   103   79 פרעון הלוואות שניתנו לזמן ארוך
  )23(   50   )20(  נטו, השקעות לזמן קצר

  )401(   )1,001(   )743(  בנכסים פיננסיים ותהשקע
  441   506   1,134 נכסים פיננסייםתמורה ממכירת 

         
  )2,548(   )4,217(   )4,646( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

         
         תזרימי מזומנים מפעילות מימון

         
  637   313   - בניכוי הוצאות הנפקההנפקת מניות

  *)*       -   4  **)        - פרעון הלוואות שניתנו לרכישת מניות החברה
  1   2   3 החברה מימוש כתבי אופציה למניות

  1,463   714   1,832 נטו,שליטהת הון לזכויות שאינן מקנותהנפק
  )47(   )384(   )263( זכויות שאינן מקנות שליטהרכישת

  )204(   )298(   )264( לבעלי מניות החברה דיבידנד ששולם
  )474(   )567(   )653( לזכויות שאינן מקנות שליטה דיבידנד ששולם

  1,168   6,574   6,140  קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )3,814(   )5,518(   )6,042(  הלוואות לזמן ארוךפרעון
  1,103   1,805   )169( נטו,קווי אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך) פרעון(משיכת
  )275(   )1,024(   )3,177( של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה פדיון מוקדםפרעון ו
  )94(   202   )85( נטו,אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים)פרעון(קבלת

  2,125   2,194   6,168 ואגרות חוב להמרה הנפקת אגרות חוב
         

  1,589   4,017   3,490 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
         

  )12(   )79(   )93( ושווי מזומניםת מזומניםוהפרשי תרגום בגין יתר
         

  )312(   847   144 במזומנים ושווי מזומנים)ירידה(עלייה
         

  1,004   692   1,539 השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
         

  692   1,539   1,683 השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
  
  
  .41-ו' א2ראה באורים , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)

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

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

  
 

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2012  2011 (*  2010   
  ח "ש מליוני  
         )7'ג9באור(לראשונהבחברה שאוחדההשקעה  )א(
          
         ):מזומניםלמעט מזומנים ושווי(הון חוזר  
          
  -   )14(   -  נכסים שוטפים 
  -   )465(   - נכסים מוחזקים למכירה 
  -   311   -  התחייבויות שוטפות 
          
  -   )168(   -  
          
  -   )1,791(   - ן להשקעה ונכסים בלתי שוטפים אחרים"נדל 
  -   1,066   - לא שוטפותהתחייבויות  
  -   742   - לראשונהדהשאוחהשאינן מקנות שליטה בחברזכויות  
  -   EQY -   265-הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ב 
  -   )22(   - מוניטין שנוצר ברכישה 
          
  -   92   - גידול ביתרת המזומנים ושווי מזומנים 
          
השווי המאזני איחוד לראשונה של חברה שדווחה בעבר בשיטת  )ב(

          )'גי9באור (
          
         ):למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר  
          
  -   )1,051(   -  נכסים שוטפים 
  -   980   -  התחייבויות שוטפות 
          
  -   )71(   -  
          
  -   )518(   -  נכסים לא שוטפים 
  -   315   - התחייבויות לא שוטפות 
  -   186   - זכויות שאינן מקנות שליטה 
  -   107   - מימוש השקעה לפי שווי מאזני 
  -   )25(   - הפסד משערוך השקעה קודמת 
  -   26   - רווח מרכישה במחיר הזדמנותי 
          
  -   20   - גידול ביתרת המזומנים ושווי מזומנים 
          
  
  
  .'א2ראה באור , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  
  

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

  
 

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

  2012  2011  2010  
  ח "ש מליוני  
         
           
       פעולות מהותיות שלא במזומן )ג(
          
  -   206   321 המרת אגרות חוב במניות חברה מאוחדת 
          

ות רכישת מניות חברות מאוחדות כנגד הנפקת מניות בחבר  
  37   265   106  תואוחדמ

          
  57   -   - דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה 
          
  59   65   87 דיבידנד לשלם לזכויות שאינן מקנות שליטה 
  
  
  

  .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  כללי  -: 1באור 
  
  :ופעילותה העסקיתהחברה   .א

  
בצפון  מניב ן"המנהלת והמפתחת של נדל, הינה הבעלים, מוחזקות באמצעות חברות ,החברה
. מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני הסופרמרקטיםוברזיל וישראל , אירופה, אמריקה
ביזום וביצוע של וכן , בארצות הבריתבענף מבני משרדים רפואיים  לקבוצה פעילות גם ,בנוסף

ומימוש לאיתור פועלת  הקבוצה, בנוסף. בישראל ובמזרח אירופה המגוריםבתחום בעיקר פרויקטים 
או בתחומים /ובתחומי עיסוקה חברות הפועלות  או/ורכישת נכסים בדרך של הזדמנויות עסקיות 

  .באזורי פעילותה ובאזורים אחרים ,לרבות עם שותפים, משיקים
  

  .)NYSE( יורק- ובניו אביב-לניירות ערך בתל ותניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורס  
  
  
  :בדוחות כספיים אלה הגדרות  .ב

  
  .מ"גלוב בע- גזית -  החברה

     
במישרין) נורסטאר -להלן ( .)גזית אינק: לשעבר( .נורסטאר החזקות אינק -   החברה האם

  .)קבוצת נורסטאר -להלן יחדיו ( המלאהבבעלותה  ותבאמצעות חברו
  

IAS  27- ב ןכהגדרת(כולל שליטה אפקטיבית  ,חברות אשר לחברה שליטה בהן -  חברות מאוחדות
  .מאוחדים עם דוחות החברהתיהן ואשר דוחו ))מתוקן(

  
עסקאות 
 תומשותפ

הסכמה חוזית לשליטה קיימת גורמים ביניהםמספר  על ידית והמוחזק ותחבר - 
.על בסיס השווי המאזניהחברה של  מטופלות בדוחות הכספייםמשותפת ואשר 

     
פעילויות 

  משותפות  
לשליטה משותפתחברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיים הסדר  - 

אשר מאוחדות על הזכויות בנכסים וההתחייבויות של הפעילויות המשותפות
  .באיחוד יחסי

     
חברות בשליטה 

  משותפת
  .עסקאות משותפות ופעילויות משותפות - 

     
ואינן חברות) IAS 28-כהגדרתה ב(חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן  -   חברות כלולות

ואשר השקעת, שלה משותפות ופעילויות משותפותעסקאות או  מאוחדות
  .השווי המאזני לפי שיטתהחברה בהן מטופלת בדוחות הכספיים 

  
  .וחברות כלולות תומשותפ פעילויות, משותפותעסקאות  ,חברות מאוחדות - חברות מוחזקות

  
המצוינות שלה יטה משותפתלשוהחברות בהמאוחדות החברות  ,החברה -   הקבוצה

  .ברשימה המצורפת
    

ובעל בעלי עניין 
  שליטה

  .2010- ע"התש ,)דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  - 

    
  .)מתוקן( IAS 24-בכהגדרתם  - צדדים קשורים

     
EQY   - Equity One Inc. ,חברה מאוחדת.  

     
FCR   - First Capital Realty Inc. ,חברה מאוחדת.  

     
CTY  - Citycon Oyj ,חברה מאוחדת.  

     
ATR  - Atrium European Real Estate Limited ,חברה בשליטה משותפת.  

   
  .2012 ,בדצמבר 31 -    תאריך הדיווח
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

ן להשקעה "נדל, ן להשקעה"למעט נדל, העלותהדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס 
אשר נמדדים בהתאם , נגזריםמכשירים ם מסויימים כולל ימבני דיור מוגן ומכשירים פיננסי, בפיתוח

  .לשוויים ההוגן
  

  .לפי שיטת מאפיין הפעילות פרטי הרווח או ההפסדאת  מציגההחברה 
הפרדת הרווח הגולמי בגין פעולות בתקופת הדיווח שינתה החברה את מבנה דוח רווח והפסד תוך 

אשר לדעת הנהלת החברה , קרקעות והעבודות שבוצעו, מכירת בניינים תהשכרת מבנים ופעילו
  .לשינוי האמור אין השפעה על הרווח הנקי. משקף באופן נאות יותר את תוצאות פעילותה

  
  בסיס העריכה של הדוחות הכספיים

  
כפי  )IFRSתקני  - להלן (דיווח כספי בינלאומיים  דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני

  :תקנים אלו כוללים). IASB(שפורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית 
  

  ).IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים   .1
  ).IAS(תקני חשבונאות בינלאומיים   .2
  ).SIC(בינלאומיים ולתקני חשבונאות ) IFRIC(הבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים   .3

  
, )דוחות כספיים שנתיים(הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך , כמו כן
  .2010-ע"התש

  
  מדיניות חשבונאית עקבית

  
, המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות

  :למעט כאמור להלן
  

  שבונאית לאור יישום תקנים חדשיםשינויים במדיניות הח
  

  )התיקון -להלן( מסים על ההכנסה - IAS 12 -של תיקון ל יישום לראשונה
  

ועל נכסים הנמדדים לפי מודל הערכה  ההוגן השווישנמדד לפי מודל  להשקעהן "נדל על חל התיקון
 כאמור נכסים בגיןהתחייבות המס הנדחה /למדוד את נכס שיש קובעהתיקון . IAS 16פי - מחדש על
ולא ( מימוש באמצעות במלואו ייושב הבסיס נכס של בספרים שהערך ההנחה על בהתבסס
בהתאם למודל העסקי , ומוחזק הפחתה בר הוא להשקעהן "הנדל אם, עם זאת). שימוש באמצעות
בדרך של  בו הגלומות הכלכליות ההטבות) substantially all( מרבית את להשיב במטרה, של החברה

 האופן לגבי IAS 12של " הרגילות" ההוראות את ליישם נדרשתהחברה , ולא בדרך של מכירה שימוש
  .הנכס השבת צפויה בו
  

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

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

 1-ו 2011בדצמבר  31לימים נתוני ההשוואה בדוחות כספיים אלה , להוראות המעבר של התיקון
  .הותאמו למפרע על מנת לשקף בהם את התיקון האמור ,2010-ו 2011לשנים ו 2011בינואר 
  . 41 באור ראה, הכספיים הדוחות על התיקון להשפעת

  
  IFRSאימוץ מוקדם של תקני   

  
 IFRS 10את  2012אימצה באימוץ מוקדם החל מהדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת  הקבוצה
 IFRS 11( ,12 IFRS -להלן ( משותפים הסדרים IFRS 11, )IFRS 10 -להלן ( מאוחדים כספיים דוחות
 ובעסקאות כלולות בחברות השקעות IFRS( ,IAS 28R 12 -להלן ( אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי

 -  ביחדיקראו ) (IAS 27R -להלן (דוחות כספיים נפרדים  IAS 27R -ו) IAS 28R -להלן ( משותפות
  ).החדשים התקנים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

. יובאו עיקרי התקנים החדשים וכן השפעתם על הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה להלן
 IFRS 11יצוין כי עיקר השפעת התקנים החדשים על הדוחות הכספיים היא עקב יישום הוראות 

 Ronson Europe N.V-ו"ATR ,II LLC Royal Senior Care ) ("RSC-ובפרט העובדה כי השקעות הקבוצה ב
אשר הוצגו בעבר לפי שיטת האיחוד היחסי מוצגות עתה לפי שיטת השווי המאזני וזאת  )"רונסון("

  .IFRS 11לפי ) Joint Ventures( משותפות עסקאותמאחר ומקיימות את הגדרת 
  

  IFRS 10- מאוחדים כספיים דוחות  
  

 IFRS 1027הוראות את  חליףמ IAS כוללוכן (, בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים 
 - SIC 12תחת שטופלו בעבר ) Structured Entities( מובנותאת הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות 

  .)למטרות מיוחדות ישויות איחוד
  

 IFRS 10לצורך שליטה של קיומה של ההגדרה את משנה אך ,האיחוד נהליב שינויים כולל אינו 
 של קיומם נדרש שליטה שתתקיים מנת על IFRS 10 פי על .איחוד לצורכי יחיד מודל וכולל איחוד
 הינו כוח .המושקעת מהחברה )Variable Returns( שתנותמ לתשואות זכות או וחשיפה )Power( כוח

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

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

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

  .אלו זכויות למימוש הפיננסית
  

 בחברה ההצבעה זכויותמרוב  פחות מחזיק אם גם שישלוט יכול משקיע כי קובע IFRS 10 ,בנוסף
 מודלים שני לבחור פשריא אשרלפני התיקון  IAS 27-ל בניגוד וזאת ,)אפקטיבית שליטה( המוחזקת
   .המשפטית השליטה ומודל האפקטיבית השליטה מודל - לאיחוד

  
  לפני התיקון את מודל השליטה האפקטיבית לגבי השקעותיה בחברות IAS 27הקבוצה יישמה תחת 

EQY ,CTY ו -FCR )לאור בחינת הוראות ). בתקופות מסוימות ככל שרלוונטיIFRS 10  לגבי קיומה של
הגיעה הקבוצה  ,המוחזקת בחברה ההצבעה זכויותמרוב  פחותשליטה מקום בו ישות מחזיקה 

ראה באור לפרטים  ,IFRS 10גם תחת  FCR - ו EQY ,CTYרות למסקנה כי היא תמשיך לאחד את החב
  .להלן' ג2

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

  
IFRS 11 סוגים לשני המשותפים ההסדרים את מחלק:  

 
שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות , )Joint Ventures( משותפות עסקאות  -

רק לפי  יטופלו משותפות עסקאות כי דורש IFRS 11. בנכסים נטו של העסקה המשותפת
אשר קבעו כי חברה יכולה לבחור  IAS 31וזאת בניגוד להוראות  המאזני השווי שיטת

כמדיניות חשבונאית האם ליישם את שיטת האיחוד היחסי או שיטת 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 הפעילות 
 בהכנסות, בהתחייבויות, בנכסים תכיר המחזיקה החברה כי דורש IFRS 11. המשותפת
 בהסדר שנקבע כפי זו בפעילות היחסי חלקה פי על המשותפת הפעילות של ובהוצאות
  .היום הקיים החשבונאי לטיפול בדומה, המשותף
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

ורונסון  ATR ,RSCהינה לגבי השקעות הקבוצה בחברות  IFRS 11עיקר השפעת יישום , כאמור לעיל
הן מהוות  IFRS 11לפי שיטת האיחוד היחסי בעוד שלפי הוראות  IAS 31אשר טופלו בעבר תחת 

  .ולכן מטופלות לפי שיטת השווי המאזני )Joint Ventures( משותפות עסקאות
  

וכן קיומם של סממנים לירידת ערך של השקעות הקבוצה  IAS 28Rת ווהורא IFRS 11ת ולאור הורא
לפי , 2011בדצמבר  31 וםליבחנה הקבוצה את הסכום בר השבה של השקעות אלו , ורונסון ATR - ב

בדבר ירידת ערך נכסים לפי שיטת שווי השימוש ומצאה כי שווי השימוש של  IAS 36הוראות 
נקבע בהתבסס על הונה העצמי תוך  ATRשווי השימוש של . השקעות אלה עולה על ערכן בספרים

בנוסף . ATRלא נתקיימו סממנים לירידת ערך  2012בדצמבר  31ליום  .ביצוע התאמות מסויימות
ומצאה כי שווי  2012, בספטמבר 30הקבוצה בחנה את הסכום בר השבה של השקעתה ברונסון ליום 

  .השימוש של ההשקעה ברונסון עולה על ערכה בספרים
  

  IAS 28R  - ועסקאות משותפות השקעות בחברות כלולות  
  

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

קובע  IAS 28R. והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת השווי המאזני בהשקעות אלה
יש ליישם , לרבות חלק ממנה, גם כי במקרה של מימוש השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת

, ולגבי החלק שנשאר, על אותו חלק שעונה על התנאים לסיווג כמוחזק למכירה IFRS 5את הוראות 
במקרה של השקעה , בנוסף. יש להמשיך וליישם את שיטת השווי המאזני עד למועד המימוש בפועל

יש להמשיך וליישם את , ולהיפך )Joint Ventures(ברה כלולה שהופכת להשקעה בעסקה משותפת בח
  .יתרת ההשקעה בחברה הכלולה/ הקודמתשל ההשקעה  שערוךשיטת השווי המאזני ואין לבצע 

  
  IFRS 12 - אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  

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

 או משותפת שליטה ,שליטה של קיומה בקביעת ההנהלה את ששימשו ולהנחות לשיקולים בנוגע
 דרישות גם כולל IFRS 12 .המשותף ההסדר סוג בקביעת וכן ,מוחזקות בישויות מהותית השפעה
   .מהותיות מוחזקות ישויות לגבי גילוי

  
1IAS  - הצגת דוחות כספיים  
  

מקום בו בוצע יישום למפרע של , קובע דרישות גילוי להצגת מאזן נוסף )"התיקון(" IAS 1-התיקון ל
או בוצע סיווג /או בוצעה הצגה מחדש למפרע של פריטים בדוחות הכספיים ו/מדיניות חשבונאית ו

אורים למאזן ור התיקון האמור לא כללה החברה בכמו כן לא .ל פריטים בדוחות הכספייםש מחדש
  .IAS 1 -ו IAS 8התאם להוראות הנוסף למעט אלו הנדרשים ב

  
בשל יישום  2011בינואר  1החברה אימצה באימוץ מוקדם את התיקון והציגה מאזן נוסף ליום 

  .למפרע של מדיניות חשבונאית בגין התקנים החדשים שאימצה
  

  .41ראה באור , חדשים על הדוחות הכספיים IFRSבקשר להשפעת יישום תקני 
 

  האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
  

הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה דורשת מההנהלה להפעיל שיקול דעת וליצור  תהכנ
נכסים ה, הוצאותה, אומדנים והנחות אשר משפיעים על הסכומים המדווחים של ההכנסות

ות הקשורה להנחות ודא-אי. בתקופת הדיווח, התחייבויות והגילוי של התחייבויות תלויותהו
וצאות אשר דורשות התאמות מהותיות לערך בספרים של הנכסים תוהאומדנים הללו יכולה להביא ל

  .או ההתחייבויות המושפעים בתקופות הבאות
  

  השיקולים
  

הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה , בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים
שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו , ים הבאיםאת השיקולים לגבי הנושא

  :בדוחות הכספיים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה  -
  

בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שערכו של הנכס נפגם  דיווחבכל תאריך 
לצורך בחינת ירידת ערך כאמור מפעילה הקבוצה שיקול דעת לגבי . וקיימת ירידת ערך לגביו

 משךסממנים המעידים על ראיה אובייקטיבית המתייחסים לשיעור הירידה בשווי ההוגן וכן ל
  .להלן 'יבם סעיף ראה ג. תקופת הירידה בשווי ההוגן

  
  ן להשקעה"חכירה תפעולית של נדל  -

  
ן להשקעה שברשותה כחכירה תפעולית כאשר הפעלת "מסווגת את הנדלכמחכיר הקבוצה 

שיקול הדעת שנעשה לבחינת תנאי החכירה מצביע על כך שהחברה נושאת באופן משמעותי 
  .בכל הסיכונים וההטבות הנלוות לבעלות בנכסים הללו

  

  חברות בנות שאינן צירופי עסקיםרכישות   -
  

במועד רכישת חברות מאוחדות ופעילויות החברה מעריכה האם הרכישה מהווה צירוף 
: הערכה מתבססת על הנסיבות הבאות המצביעות על רכישת עסק .IFRS 3-עסקים בהתאם ל

 ,נקיון, תחזוקה(משמעותי קיומם של שירותים נלווים בהיקף , מספר רב של נכסים שנרכשו
  . הקשורים לתפעול הנכס ומורכבות ניהול הנכס )'הנהלת חשבונות וכו, אבטחה

  
  בפיתוחן להשקעה "מדידה מהימנה של שווי הוגן נדל  -

  
מביאה , ניתן למדידה מהימנה בפיתוחן להשקעה "של נדלשווי ההוגן ההאם הבחינה לצורך 
  :הבאים הקריטריונים הרלוונטיםאת  ,בין היתר ,בחשבון הקבוצה

  
  .שבו השוק מפותח ונזיל באיזור בפיתוחן "הנדל מיקום  .1
  .ואומדן מהימן של עלויות ההקמה הסכם הקמה עם קבלן מבצעהתקשרות ב  .2
היתרי  קבלתקיומה של תוכנית בניין עיר ו, הסכמה בדבר ניצול הזכויות בקרקעקבלת   .3

  .בנייה
  .הושכר מראש לשוכרים אשר אחוז מהשטחים המיועדים להשכרה  .4
  

ניתן למדידה  בפיתוחן להשקעה "כאשר בחינת הגורמים לעיל מעלה כי שוויו ההוגן של נדל
כאשר . ן להשקעה"ן מוצג לפי שוויו ההוגן בהתאם למדיניות הקבוצה לגבי נדל"הנדל, מהימנה

בניכוי הפסד מירידת נמדד לפי עלות  בפיתוחן להשקעה "נדל, מדידה מהימנה אינה אפשרית
  .להלן' ראה גם סעיף טז. במידה שקיים, ערך

  
  דיווח הכנסות על בסיס נטו או על בסיס ברוטו   -

  
 ובתשואות בסיכונים לשאת מבלי כמתווכת או כסוכנת פועלת הקבוצה בהם במקרים  

 הקבוצה בהם במקרים, זאת לעומת. נטו בסיס על מוצגות הכנסותיה, מהעסקה הנגזרים
 על מוצגות ,הכנסותיה מהעסקה הנגזרים ובתשואות בסיכונים ונושאת עיקרי כספק פועלת
  .ברוטו בסיס

  
  אומדנים והנחות

  
הערכות , נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, בעת הכנת הדוחות הכספיים

, והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים
השינויים . האומדנים וההנחות שבבסיסיהם נסקרים באופן שוטף. והוצאות הכנסות, התחייבויות

  . באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי באומדן
  

ואומדנים  דיווחלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך ה
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם 

  :בשנה העוקבתשל נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"נדל  -

  
תוח הניתן למדידה מהימנה מוצגים לפי שווי הוגן ן להשקעה בפי"ן להשקעה ונדל"נדל

השווי ההוגן נקבע . כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד דיווחלתאריך ה
על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות שווי כלכליות  בדרך כלל

הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים 
נדרש  בפיתוחן "לגבי נדל. הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה

בהתייחס נקבע השווי ההוגן  ,במידה וניתן. ויותהצפ עלויות ההקמהבדבר גם אומדן 
  .  ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך"לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל

  
הקבוצה חברות ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת "במדידת השווי ההוגן של נדל

רי מחי, להשתמש בהנחות מסויימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה
להשכרת שטחים והמועד הסתברות ה, חידושי חוזים, שיעורי התפוסה, ההשכרה העתידיים

איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות , הוצאות תפעול הנכסים, פנויים
על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים , מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי

ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי "ידת הנדלשינוי בהנחות המשמשות במד. מהנכסים
  .13- ו 12ראה באורים , למידע נוסף. ההוגן

  
  ירידת ערך מוניטין  -

  
ובכל מועד בו , בדצמבר 31הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה ביום 

הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של . בערכו של המוניטין לירידהקיים סממן 
שאליה תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים 

ראה , למידע נוסף, ואף לאמוד שיעור נכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלההוקצה המוניטין 
  . 15באור 

  
  נכסי מסים נדחים  -

  
, שטרם נוצלו, נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמנייםנכסי מסים 

נדרש שיקול דעת של . במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם
, ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי

' כב2ים ראה מידע נוסף בבאור, ה ואסטרטגיית תכנון המססכום ההכנסה החייבת במס הצפוי
  .'גי25 -ו

  
  ת שווי הוגן של מכשיר פיננסי לא סחירקביע  -

  
ם      תאבמדרג גילוי השווי ההוגן בה 3המסווג לרמה השווי ההוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר 

הערכה בדרך כלל בהתאם לשיטת , לרבות באמצעות מעריכי שווי חיצוניים, נקבע IFRS 7-ל
בגין פריטים  ,על פי הערכת תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים

קיימת אי ודאות בגין אומדן תזרימי מזומנים עתידיים . בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים
סיכון אשראי , בהתחשב בהערכת סיכונים כגון סיכון נזילות, ואומדן שיעורי ההיוון

   .37ראה מידע נוסף בבאור , תנודתיותו
  

  דוחות כספיים מאוחדים  .ג
  

חברות שלחברה יש  החברה ושל הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של
או בעלת זכויות לתשואות , שליטה מתקיימת כאשר החברה חשופה). חברות בנות(שליטה בהן 

אלה באמצעות  לה את היכולת להשפיע על תשואותמשתנות בשל המעורבות בישות המושקעת ויש 
בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה  .ישות המושקעתכח ההשפעה שלה על ה

איחוד . דיווחבתאריך ה יש יכולת מעשית לממשןולצדדים שלישיים אשר לחברה פוטנציאליות 
  .ופסקה השליטהועד למועד בו ה יים מתבצע החל ממועד השגת השליטההדוחות הכספ



  מ"גלוב בע- גזית
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

21 

  
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  איחוד בשל שליטה אפקטיבית
  
מאחדת חברות מאוחדות על בסיס מבחנים לקיומה של שליטה אפקטיבית כמתאפשר על  קבוצהה

  .IFRS 10פי 
  

להצביע על אשר בבחינת מכלול הנסיבות עשויים , קבוצהידי ה-להלן פירוט המאפיינים הנבחנים על
  :קיומה של שליטה אפקטיבית

  
  ).אף אם בפחות ממחציתן(החזקה בחלק משמעותי מזכויות ההצבעה   .1
  .פיזור נרחב בקרב הציבור של יתר המניות המקנות זכויות הצבעה  .2
באסיפות הכלליות של ) קוורום(אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף בפועל  לקבוצה  .3

בפועל את מינוי מרבית  יםהמאפשרהצבעה עם בעלי מניות אחרים והסכמי  בעלי המניות
  .חברי הדירקטוריון

  .המחזיק בחלק משמעותי מן המניות ר מלבד הקבוצההיעדר גורם אח  .4
יכולת לקבוע את המדיניות ולכוון את הפעילות באמצעות מינוי ההנהלה הבכירה של החברה   .5

  ).ר דירקטוריון"יו, ל"מנכ(המוחזקת 
להוציא זכויות , אין זכויות השתתפות בניהול או זכויות עדיפות אחרות בעלי המניותיעוט למ  .6

 .מגינות סטנדרטיות
  

  :אלוונסיבות בהתאם למבחנים 
  
לאור בין היתר  ,על בסיס שליטה אפקטיבית CTYמאחדת בדוחות הכספיים את  הקבוצה  .א

, יתר המניות בידי הציבורהחזקת של פיזור נרחב , החזקה בחלק משמעותי מזכויות ההצבעה
באסיפות הכלליות וכן היכולת למנות את מרבית אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף 
-כ הקבוצה מחזיקה, 2012, בדצמבר 31ליום  .הדירקטורים ובעקיפין את ההנהלה הבכירה

  .CTYהון המניות ובזכויות ההצבעה של ב 48.8%
  

על בסיס שליטה פורמלית הואיל וזכויות ההצבעה הפוטנציאליות של  בעבר וחדהא EQY  .ב
בהתחשב בזכויות  EQY-שיעור ההחזקה ב 2009שנת מהחל . 50%עלו על  EQY-הקבוצה ב

, )דילול מלאב 40.1%-וכ 45.1%-כ הדיווחלתאריך ( 50%-ירד מתחת ל, ההצבעה הפוטנציאליות
הואיל , EQYממשיכה לאחד את  בוצהקה .EQYשביצעה  אחריםכתוצאה מהנפקות מניות ל

ולא חל שינוי ממשי בנסיבות המעידות על אי קיומה של שליטה מבחינה איכותית ומהותית 
החזקה בחלק משמעותי נסיבות אלו כוללות בין היתר . אשר מחייב את שינוי בסיס הדיווח

יתר  החזקתשל פיזור נרחב  ,לתאריך הדיווח EQYמהון המניות של  45.5%-המסתכם בכ
אחוז  ,איסור על החזקה של בעלי מניות אחרים מעל שיעור מסויים, המניות בידי הציבור

גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף באסיפות הכלליות וכן היכולת למנות את מרבית 
  .EQYהדירקטורים ובעקיפין את ההנהלה הבכירה של 

  
הואיל וזכויות ההצבעה הפוטנציאליות של  על בסיס שליטה פורמלית בעבר וחדהא FCR  .ג

בהתחשב בזכויות  ,FCR-בשיעור ההחזקה  2009שנת מהחל . 50%עלו על  FCR-הקבוצה ב
כתוצאה מהנפקות ) 40.8%- כ לתאריך הדיווח( 50%-ירד מתחת ל, ההצבעה הפוטנציאליות

ממשיכה  קבוצהה. FCRלמניות  אגרות חוב להמרההמרת ו FCRשביצעה לציבור של מניות 
הואיל ולא חל שינוי ממשי בנסיבות המעידות על אי קיומה של שליטה , FCRלאחד את 

נסיבות אלו כוללות בין היתר . מבחינה איכותית ומהותית אשר מחייב את שינוי בסיס הדיווח
לתאריך  FCR-מזכויות ההצבעה ב 45.6%- בכ של שיעור משמעותי המסתכם החזקה בפועל

אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה , יתר המניות בידי הציבור החזקת של פיזור נרחב, הדיווח
המשתתף באסיפות הכלליות וכן היכולת למנות את מרבית הדירקטורים ובעקיפין את 

 ראה באור, הסכם הצבעה עם בעלי מניות אחרים קבוצהל, בנוסף. FCRההנהלה הבכירה של 
  .1'א26

  
ברווח או  חלקם של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהמייצגות את  שאינן מקנות שליטהזכויות   

 ,בהפסד של החברות הבנות ובנכסים המזוהים נטו לפי שווים ההוגן במועד רכישת החברות הבנות
הזכויות . כולל של אותן חברות בנות בניכוי חלקם בדיבידנדים שחולקו) הפסד(וזקיפת חלקם ברווח 

אפשרות . בנפרד מההון המיוחס לבעלי מניות החברהמוצגות בהון החברה שאינן מקנות שליטה 
הבחירה לאופן מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה בהתאם לשווין ההוגן במועד הרכישה או לפי 

לבעלים זכות  ותחלק יחסי בנכסים המזוהים נטו של הנרכשת קיימת רק עבור סוגי זכויות המקנ
  .ת פירוקבע בעלות וזכות לחלק יחסי בנכסים נטו של הנרכשת



  מ"גלוב בע- גזית
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

22 

  
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

במימוש . בהוןאו גידול רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד קיטון 
מוכר גידול או קיטון בהון בגובה ההפרש בין התמורה , ללא איבוד שליטה, החזקה בחברה בת

הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת שהתקבלה בקבוצה לבין היתרה בדוחות 
וכן בסכומים , אם קיים, מוניטין בגין החברה הבתבהתחשב גם במימוש , ו להון החברהשהתווספ

   .בהתאם לירידה בשיעור ההחזקה בחברה הבת, אם קיימים, שהוכרו ברווח כולל אחר
  

 תזרימי. ליטה נזקפות אף הן להוןעלויות עסקה בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות ש
) איבוד או השגת שליטהללא (הזכויות שאינן מקנות שליטה בעלי בגין עסקאות עם  מזומנים
   .מימון פעילותמזומנים מ תזרימי במסגרתהמזומנים  תזרימי על בדוח מסווגים

  
 מאוחדותיתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות 

  . בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים
  

המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

  .בדוחות הכספיים של החברה
  

  חוץ מטבע הפעילות ומטבע  .ד
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  . ח"מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש
  

מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת 
 חברות המטופלות  לרבות, בקבוצהנקבע בנפרד עבור כל חברה , החברה ואת עסקאותיה

מטבע . ה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיהולפי מטבע ז, שיטת השווי המאזניב
  .ח"הפעילות של החברה הינו ש

  
החברה המוחזקת מהווה , כאשר מטבע הפעילות של חברה מוחזקת שונה מזה של החברה

פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים של החברה 
  :כדלקמן

  
תורגמו לפי שער סגירה בכל , ועודפי עלות מזוהים כולל מוניטיןנכסים והתחייבויות   )א

  .דיווחתאריך 
  

הכנסות והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח הרווח והפסד תורגמו לפי שערי חליפין   )ב
במקרים בהם חלו תנודות משמעותיות בשערי , אולם; ממוצעים בכל התקופות המוצגות

  .י שערי החליפין כפי שהיו במועד העסקאות עצמןהכנסות והוצאות תורגמו לפ, החליפין
  
  .התהוותםפריטים הוניים תורגמו לפי שער החליפין במועד   )ג
  
יתרת הרווח תורגמה בהתבסס על יתרת הפתיחה מתורגמת לפי שער החליפין לאותו   )ד

-ו' לפי האמור בסעיפים ב מועד ותנועות רלבנטיות נוספות במשך התקופה מתורגמות
  .לעיל' ג

  
בקרן הון , כולל אחר לסעיף נפרד בהון) הפסד(כל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפו כרווח   )ה

  ".התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ"
  

) הפסד(הרווח , תוך איבוד שליטה, שהינה חברה מאוחדת, בעת מימוש חלק מפעילות חוץ
ואילו בעת מימוש חלק מפעילות , והפסדלדוח רווח  מועברהמצטבר שהוכר ברווח כולל אחר 

חלק יחסי של הסכום , תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, שהינה חברה מאוחדת, חוץ
  .המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה

  
אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה , בקבוצה הלוואות בינחברתיות

, מטופלות כחלק מההשקעה, ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, לעין
  .לעיל 'כאמור בסעיף ה, כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו נזקפים לאותו סעיף בהון
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   עסקאות במטבע חוץ  .2
  

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד 
נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ , לאחר ההכרה הראשונית .העסקה

למעט אלה  ,הפרשי שער. בתאריך הדיווחמתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין 
נכסים . נזקפים לדוח רווח והפסד, לרווח כולל אחרונים לנכסים כשירים או נזקפים המהו

. והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים 

  .ליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגןלמטבע הפעילות בהתאם לשער הח
  

  פריטים כספיים צמודי מדד  .3
  

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 
בהתאם לתנאי , דיווחבכל תאריך , מותאמים לפי המדד הרלוונטי) המדד -להלן (בישראל 
, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים, הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור. ההסכם

  .נזקפים לדוח רווח והפסד
  

  תקופת המחזור התפעולי  .ה
  

  -לקבוצה שני מחזורים תפעוליים
  

. בניינים וקרקעות המחזור התפעולי הממוצע הינו שלוש שנים הקמה ומכירה שללפעילות  בהתייחס
 עקב .המחזור התפעולי הינו שנה, הפעילויותליתר וביצוע עבודות  ,ן המניב"לפעילות הנדל בהתייחס

 בתוך להתממש והצפויים המיועדים פריטים השוטפות וההתחייבויות השוטף הרכוש כוללים כך
 ארוכה התפעולי המחזור תקופת כאשר. )7ראה באור ( החברה של הרגיל התפעולי המחזור תקופת
 הנכסים במסגרת במאזן מסווגים פעילות באותה הקשורים וההתחייבויות הנכסים, משנה

  .התפעולי למחזור בהתאם השוטפים וההתחייבויות
  

  שווי מזומנים  .ו
  

הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר , שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה
 שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ,אשר אינם מוגבלים בשעבוד

ומהווים חלק מניהול  ,מיידית ללא קנס העל שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכאו שעולה 
   .המזומנים של הקבוצה

  
  פקדונות לזמן קצר  .ז
  

פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 
  .הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. משנה פחותאך  ,ההשקעה

  
  הפרשה לחובות מסופקים  .ח
  

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת הקבוצה גבייתם 
נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם , חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם. מוטלת בספק
  .ניתנים לגבייה

  
  מלאי בניינים למכירה  .ט

  
, כגון מסים, עלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע

כמו כן החברה מהוונת לעלות מלאי בניינים ודירות למכירה . אגרות והיטלים וכן עלויות בנייה
העלויות . תקופה שבה החברה החלה בפעילות לפיתוח הקרקעבעלויות אשראי אשר התהוו 

  .יחד עם העלויות האחרות של הפרוייקט בעת ההכרה בהכנסה, נזקפות כהוצאההמהוונות 
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שווי מימוש נטו הינו . מלאי בניינים ודירות למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו
לויות להשלמה ועלויות הדרושות אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן ע

  . לביצוע המכירה
  

, המקרקעין למוכר דירות למתן בתמורה קומבינציה בעסקת החברה ידי על הנרכש המקרקעין מלאי
  .דירות למתן בהתחייבות להכרה במקביל הקרקע מסירת במועד ההוגן שוויו לפי מוכר

  
במסגרתה מתחייבת הקבוצה , תקבולים מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבניציית

נמדד בהתאם לשווי , למסירת מזומן כתלות בגובה המחיר שבו יימכרו הדירות שייבנו על הקרקע
  בתקופות . ההוגן של הקרקע ושל המחויבות הפיננסית שנוצרה בגין התשלומים העתידיים הצפויים

ומנים הצפויים להיות משולמים ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש בהתאם לתזרימי המז, עוקבות
  . שינויים בסכום ההתחייבות נזקפים כחלק מעלות המלאי. מידי תקופה

  
  הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה  .י

  
דוח על הכנסות לקבל מעבודות על פי חוזי הקמה מחושבות בנפרד עבור כל חוזה הקמה ומוצגות ב

בסכום הנצבר של סך העלויות שהתהוו בתוספת סך הרווחים שהוכרו ובניכוי סך  המצב הכספי
חשבונות על התקדמות עבודה הינם חיובים . ההפסדים שהוכרו וחשבונות על התקדמות העבודה

  . בין שהתקבלו ובין שטרם התקבלו, דיווחשהוצאו ללקוחות בגין עבודה שבוצעה לתאריך ה
  

מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה בהתאם  "מעבודות בחוזי הקמההכנסות לקבל "הנכס הפיננסי 
, לאמור להלן לגבי ירידת ערך נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת וגריעת נכסים פיננסיים

  .בהתאמה
  

עלויות פרויקט על פי חוזה הקמה מוכרות לפי העלות הכוללת עלויות ישירות מזוהות ועלויות עקיפות 
  .העמסה מתאיםמפתח עקיפות משותפות מוקצות בין הפרויקטים על בסיס עלויות . משותפות

  
  מכשירים פיננסיים  .יא
  

מסווגים כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת   
 וועדנכסים פיננסיים זמינים למכירה או כנגזרים שי, הלוואות וחייבים, כהשקעות מוחזקות לפדיון

  .הקבוצה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים במועד ההכרה הראשונית. לפי העניין, למטרות גידור
  

למעט נכסים  ,עסקה ישירותתוספת עלויות בכל הנכסים הפיננסיים מוכרים לראשונה בשווי הוגן   
והפסד  נסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווחנפי

  .מיידית
  
  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  .1
  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר 
ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן עם שינויים בו 

  .רווח והפסדהנזקפים לדוח 
  

  .מכשירים פיננסיים נגזרים מסווגים כמוחזקים למסחר למעט כאלה המיועדים לעסקת הגנה
אין קשר הדוק בין ) א: (נגזרים משובצים מופרדים מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד אם

מכשיר נפרד בעל ) ב(, המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח ושל הנגזר המשובץ
המכשיר המשולב אינו נמדד ) ג( - ים כשל הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ואותם תנא

הנגזרים הללו נמדדים בשווי הוגן כאשר השינויים בשווי  .לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו . ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד

בחינה מחדש נדרשת רק אם יש שינוי  .שונה להיות צד להתקשרותבמועד בו היא הופכת לרא
  .בתנאים של החוזה המשנים מהותית את תזרים המזומנים החוזי
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  והשקעות המוחזקות לפדיון הלוואות וחייבים  .2
  

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או הניתנים   
הינן השקעות המוחזרות השקעות המוחזקות לפדיון . לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל

בהן מועדי פדיון קבועים שאותם מתעתדת הקבוצה וביכולתה להחזיק בתשלומים קבועים ב
והשקעות מוחזקות לפדיון  חייביםהלוואות ו, שוניתלאחר ההכרה הרא. עד לפדיון

רווחים . לפי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית נמדדות") ההשקעות("
וכן , או שקיימת ירידת ערך ותנגרע ההשקעותוהפסדים מוכרים בדוח רווח והפסד כאשר 

י לקוחות כגון אשרא(אשראי לזמן קצר  .אפקטיביתהריבית בשיטת ההפחתה הבתהליך 
, לעניין ההכרה בהכנסות ריבית. בדרך כלל בערכו הנומינלי, מוצג לפי תנאיו) וחייבים אחרים

  .להלן' כוראה סעיף 
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .3
  

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים שיועדו כזמינים למכירה 
נכסים פיננסיים זמינים , לאחר ההכרה הראשונית. הקבוצות שלעילאו שאינם מסווגים לאחת 

למעט , רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן. למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן
לרווח נזקפים  ,למכשיר חוב אשר נזקפים לרווח והפסד מתייחסיםהפרשי שער הבגין ריבית ו

הרווח או ההפסד , במקרה של ירידת ערךבמועד גריעת ההשקעה או . כולל אחר) הפסד(
באשר להכרה . ניזקף לדוח רווח והפסד כולל אחר) הפסד(ברווח שהצטבר ושהוכר בעבר 

  .להלן' וראה סעיף כ, בהכנסות ריבית ממכשירי חוב ובדיבידנדים ממכשירי הון
  
  שווי הוגן  .4

  
נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך  בשוק פעילפיננסיים הנסחרים  מכשיריםהשווי ההוגן של 

השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות , בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל. דיווחה
התייחסות , שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק. הערכה

ות הערכה היוון תזרימי מזומנים או שיט, לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו
  .37למידע נוסף ראה באור , אחרות

  
  קיזוז מכשירים פיננסיים  .5

  
אם  דוח על המצב הכספינכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג ב
וכן קיימת כוונה לסלק , קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו

  .נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס
    

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  .6
  

לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות  ותמוכרהתחייבויות אחרות הלוואות ו
הלוואות , לאחר ההכרה הראשונית. )עלויות גיוס הלוואה, לדוגמה(במידה שקיימות , ישירות
 מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית, בויות אחרותוהתחיי

בדרך , מוצג לפי תנאיו) כגון אשראי ספקים וזכאים אחרים(אשראי לזמן קצר  .האפקטיבית
רווח והפסד בעת גריעת ההתחייבות  בדוחרווחים והפסדים מוכרים . כלל בערכו הנומינלי

  .בשיטת הריבית האפקטיבית וכתוצאה מההפחתה הפיננסית
  

  מכשירים פיננסיים מורכבים  .7
  

אגרות חוב ניתנות להמרה שהונפקו על ידי חברות הקבוצה במטבע הפעילות של החברה 
, הכוללות רכיב של הון בגין אופציות ההמרה ורכיב של התחייבות, שאינן צמודות, המנפיקה

ולרכיב חוב וכל רכיב מוצג בנפרד בניכוי עלויות ) בניכוי השפעת המס(מפוצלות לרכיב הוני 
מחושב על ידי קביעה של רכיב החוב , הפיצול כאמור. יבים השוניםהעסקה המיוחסות לרכ

הערך של הרכיב ההוני . בהתבסס על השווי ההוגן של התחייבות דומה ללא אופציות המרה
התחייבויות לעניין  רכיב החוב מטופל לאחר ההכרה הראשונית כאמור לעיל. נקבע כערך שייר

צב הכספי כהתחייבות שוטפת או בלתי שוטפת ומוצג בדוח על המ ,פיננסיות בעלות מופחתת
הרכיב ההוני של אגרות חוב להמרה במניות של חברות מאוחדות . בהתאם למועד הסילוק במזומן

  .שאינן מקנות שליטהמוצג במסגרת זכויות 
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ההפרש , י לעודד המרה מוקדמתוזאת בכד, במקרה של שינוי תנאים של מכשיר פיננסי המיר
בין השווי ההוגן של התמורה שהמחזיק מקבל בהתאם לתנאים , במועד שינוי התנאים

נזקף כהפסד בדוח רווח , החדשים לבין השווי ההוגן של התמורה בהתאם לתנאים הישנים
  .והפסד

  
  הנפקת ניירות ערך בחבילה  .8
  

למרכיבי ) לפני הוצאות הנפקה(מוקצית התמורה שהתקבלה , בהנפקה של ניירות ערך בחבילה
שווי הוגן נקבע תחילה עבור : ניירות הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן

לאחר מכן נקבע השווי ההוגן , פיננסיים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופהונגזרים מכשירים 
כאשר התמורה המוקצית עבור , מופחתתת לפי עלות ושנמדדננסיות עבור התחייבויות פי

עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס . מכשירים הוניים נקבעת כערך שייר
בניכוי השפעת המס אם קיימת לגבי מכשירים , הסכומים שנקבע לכל רכיב כאמור לעיל

  .וצעת לפי יחסי שווי הוגןהקצאת התמורה בין מרכיבי החבילה באותו מדרג מב. הוניים
  
  מניות אוצר  .9

  
כל . מניות החברה המוחזקות על ידי החברה מוצגות לפי העלות המקוזזת מההון של החברה

  .הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקפת ישירות להון, מכירה, רכישה
  

  הלוואות לרכישת מניות החברה  .10
  

החברה לרכישת מניות החברה מוצגות כקיטון שהוענקו לעובדי ) Recourseמסוג (הלוואות 
, הואיל והטיפול בהלוואות הללו הינו כהון שטרם נפרע, מההון המיוחס לבעלי מניות החברה

  .כלומר לא מכירים בהן כחלק מהונה של החברה
  

  אופציית מכר שהוענקה לזכויות שאינן מקנות שליטה  .11
  

למכור חלק או את ) PUT(ה אופציית מכר שאינן מקנות שליט לזכויותכאשר הקבוצה מעניקה 
ביום ההענקה מסווגות הזכויות , כל החזקותיהם בחברה מאוחדת במשך תקופה מסויימת

ברווחי החברה  ןולא מקנים לזכויות אלה את חלק שאינן מקנות שליטה כהתחייבות פיננסית
הקבוצה מודדת בכל תאריך דיווח את ההתחייבות הפיננסית על בסיס אומדן . המאוחדת

כאשר במקביל מטופלת , הערך הנוכחי של התמורה שתועבר בעת מימוש אופציית המכר
שינויים בסכום . החזקת בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה כאילו היא בידי הקבוצה

התמורה , קבות האופציה ממומשתאם בתקופות עו. הפסדוההתחייבות נזקפים לרווח 
תיגרע ההתחייבות וכן יוכר , אם האופציה פוקעת. במימוש מטופלת כסילוק ההתחייבות

קיטון בהון בגין עסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בגין מימוש חלק /גידול
  .ללא איבוד שליטה בה, מההשקעה בחברה המאוחדת

  
  גריעת נכסים פיננסיים  .12
  

או , יננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסינכס פ
החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר 

ללא , נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי
ה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או ובנוסף העביר, עיכוב משמעותי

לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך 
  .העבירה את השליטה על הנכס

  
  גריעת התחייבויות פיננסיות  .13

  
 .פקעה בוטלה או, דהיינו ההתחייבות נפרעה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת

  ):הקבוצה(התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב 
  

 בנכסים פיננסיים אחרים בסחורות או , פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן
 או; שירותים

 משוחרר משפטית מההתחייבות.  
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אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות 
ההחלפה או השינוי מטופלים , או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מהותית

ההפרש בין העלות הפנקסנית . כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה
, שינוי אינם מהותייםבמידה שההחלפה או ה. ל נזקף לדוח רווח והפסד"של שתי ההתחייבויות הנ

בבחינת . הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר רווח או הפסד מההחלפה
  .שינוי התנאים מובאים בחשבון גורמים כמותיים כמו גם גורמים איכותיים

  
  ירידת ערך נכסים פיננסיים  .יב

  
אם קיימת ירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה של הנכסים  דיווחהקבוצה בוחנת בכל תאריך 

  :הפיננסיים הבאים
  

  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת  .1
  

הלוואות וחייבים והשקעות המוחזקות לפדיון , הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב
ילי על המוצגים בעלותם המופחתת קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן של

סכום ההפסד הנזקף לדוח . אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה
רווח והפסד נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של הנכס לבין הערך הנוכחי של 

, )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 
אם הנכס . ר הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסיהמהוונים בהתאם לשיעו

. ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית, הפיננסי נושא ריבית משתנה
את השבת  יבתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיב

ל כאמור נזקף לרווח והפסד עד ביטו. ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד
  .לגובה ההפסד שהוכר

  
  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .2
  

הראיה האובייקטיבית כוללת , לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים
ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים 

לכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה הכ, בסביבה הטכנולוגית
, דיווחתלויה בנסיבות בכל תאריך , הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת. את המכשיר

בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של  מובאות, במסגרת הבחינה, כאשר
 המצטבר ההפסד, ערך לירידת ראיה קיימת כאשר .מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן

ומוכר כהפסד מירידת ערך בדוח רווח מרווח כולל אחר מועבר  רווח כולל אחרל שנזקף
הפסד אלא נזקף לרווח וביטול הפסד מירידת ערך אינו נזקף לרווח , בתקופות עוקבות. והפסד

  .כולל אחר
  

הראיה האובייקטיבית קיימת כאשר , לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב
אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס 

לרווח כולל ההפסד המצטבר שנזקף , כאשר קיימת ראיה לירידת ערך. לאחר מועד ההשקעה
עוקבות בתקופות  .ומוכר כהפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסדמרווח כולל אחר מועבר  אחר

הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוגן 
ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד . לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך

  .לגובה ההפסד שהוכר
  

  וחשבונאות גידורמכשירים פיננסיים נגזרים   . יג
  

הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים , בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים שלה
בגין מטבע  (Forward)חוזי אקדמה , (Cross-Currency Swap)נגזרים כגון חוזי החלפת בסיס הצמדה 

 הכרוכים בשינויים בשיעוריכדי להגן על עצמה מפני הסיכונים , (IRS)ריבית  חוץ ועסקאות החלפת
נגזרים פיננסיים אלה מוכרים לראשונה לפי השווי . ותנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ הריבית

הנגזרים הפיננסיים  .ההוגן ועלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד בעת התהוותן
   .מועדי המימוש שלהםשוטפים בהתבסס על  בלתיכשוטפים או בדוח על המצב הכספי מוצגים 
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בגין רווחים או הפסדים כאשר  הפיננסיים נמדדים לפי שווי הוגן הנגזרים, לאחר ההכרה הראשונית
  .נזקפים מיידית לדוח רווח והפסד נגזרים בגינם לא מיישמת החברה חשבונאות גידור

  
השווי ההוגן של חוזי אקדמה בגין מטבע חוץ מחושב בהתייחס לשערי חליפין קיימים עבור חוזים 

חוזי החלפת בסיס הצמדה הכוללים החלפת ריבית והשווי ההוגן של חוזי . עם מועדי פרעון דומים
עקומי ריבית חזויה ציטוטי על בין היתר נקבעים באמצעות טכניקת הערכה בהתבסס  ,החלפת ריבית

  .דיווחה בתאריךעל שיעורי היוון הנחשבים לריבית השוק ו
  

  :מסווגות כדלקמן) הגנה(עסקאות גידור , למטרת דיווח חשבונאי
  

  כנגד החשיפה לשינויים בתזרימי המזומנים שאינם ניתנים לייחוס לסיכון  - גידור תזרימי מזומנים
או ) Forecasted Transaction( מסוים בקשר עם נכס או התחייבות שהוכרו או בשל עסקה חזויה

שטרם ) Firm Commitment(איתנה  התקשרותבשל סיכון שער החליפין של מטבע חוץ בגין 
 או; הוכרה

 גידור השקעה נטו בפעילות חוץ. 
  

. הקבוצה ייעדה ותיעדה חלק מהמכשירים הפיננסיים לצורכי גידור חשבונאי, במועד ההתקשרות
עסקאות העונות על . בסיס שוטף בכל תקופת דיווחבחינת אפקטיביות הגידור נעשית על 

  :מטופלות כדלקמן) הגנה(הקריטריונים של עסקאות גידור 
  

  גידור תזרימי מזומנים
  

בעוד שהחלק הלא כרווח כולל אחר החלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר מוכר 
  .אפקטיבי מוכר מיידית בדוח רווח והפסד

  
 מועברים לדוח רווח והפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות כולל אחר לרווחסכומים שנזקפו 
   .או כאשר עסקה חזויה או התקשרות איתנה כבר לא צפויות להתרחש, לדוח רווח והפסד

  
הסכומים , או אם הייעוד כמכשיר גידור בוטל, סולק או מומש, כאשר מכשיר הגידור פקע או נמכר

עד למועד בו העסקה החזויה או  ברווח הכולל האחרנשארים ברווח הכולל האחר שהוכרו בעבר 
  .ההתקשרות האיתנה מתרחשות

  
  בפעילות חוץ גידור השקעה נטו

  
, לרבות גידור של פריט כספי המטופל כחלק מההשקעה נטו, גידור השקעה נטו בפעילויות חוץ

החוץ מועבר הרווח עם מימוש פעילות . כאמור לעיל מטופל באופן דומה לגידור תזרימי מזומנים
  .והפסד המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר לרווח והפסד

  
  צירופי עסקים ומוניטין  .יד
  

עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה . צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה
, בכל צירוף עסקים. שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת

בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן  החברה
  . במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת

  
ואינן מהוות חלק  רווח והפסדעלויות ישירות הקשורות לרכישה נזקפות מיידית כהוצאה בדוח 

   .מעלות הרכישה
  

, החברה מבצעת סיווג וייעוד של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים החוזיים, בעת רכישת עסק
כולל הפרדה של נגזרים משובצים , התנאים הכלכליים ותנאים רלוונטים אחרים במועד הרכישה

  .מהחוזה המארח על ידי הנרכש
  

הרוכשת קודם להשגת  זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי, בצירוף עסקים המושג בשלבים
השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח והפסד משערוך ההשקעה 

סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר מסווגים לדוח רווח , בנוסף. הקודמת במועד העלייה לשליטה
  .והפסד
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תמורה מותנית מסווגת כנכס או כהתחייבות . ההוגן במועד הרכישה תמורה מותנית מוכרת בשוויה
שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים בדוח רווח . IAS 39-פיננסית בהתאם ל

היא נמדדת , אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני. והפסד או בדוח על הרווח הכולל האחר
  . ללא מדידה עוקבת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה

  
שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות , מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות

אם סכום . שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו
  .ברווח שנוצר במועד הרכישה מכירה הקבוצה, המוניטין שהתקבל הינו שלילי

  
 שנרכש מוניטין. רה הראשונית מוניטין נמדד לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצברלאחר ההכ

באשר לבחינת ירידת  .הוקצה אליהן אשר המזומנים מניבות ליחידות יוחסנבחן ומ, עסקים צירוףב
 .להלן' ראה סעיף כ, ערך של מוניטין

  
  :החברה, בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה

  
 .ואת ההתחייבויות של החברה הבת) כולל מוניטין(הנכסים גורעת את   -
  .גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה  -
 .גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמי  -
 .מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה  -
 .כרווח או כהפסד) גרעוןעודף או (מכירה בהפרש כלשהו שנוצר   -
באותו אופן שהיה נדרש אם , כולל אחר) הפסד(זוקפת את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח     -

  .החברה הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים
  

  רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים
  

סק תמורת הרכישה מוקצית בין במועד רכישת חברות מאוחדות ופעילויות אשר אינן מהוות ע
הנכסים וההתחייבויות המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן במועד 

בעלי זכויות שאינן תוך שיתוף , הרכישה ומבלי לייחס סכום כלשהו למוניטין או למסים נדחים
. ל במועד הרכישה"בשווי ההוגן בנכסים המזוהים נטו הנ םחלקלפי , קיימיםאם , מקנות שליטה

  .ישירות מוכרות כחלק מעלות הרכישהרכישה עלויות 
  

  ועסקאות משותפות השקעות בחברות כלולות  .טו
  

לפי שיטת השווי . השווי המאזני בשיטת עסקאות משותפות מוצגותבההשקעות בחברות כלולות ו
לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה  דוח על המצב הכספיב השקעות אלו מוצגות, המאזני

החברות הכלולות והעסקאות כולל אחר של ) הפסד(בחלק הקבוצה בנכסים נטו לרבות רווח 
 קעותכהש ןשיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית או סיווג. המשותפות

  .ת למכירהומוחזק
  

נמדד  ןובגין עלייה בשיעור ההחזקה בהאו העסקה המשותפת מוניטין בגין רכישת החברה הכלולה 
נטו של , לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים

לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי העלות ואינו . או העסקה המשותפת החברה הכלולה
או בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה מוניטין נבחן לצורך . מופחת באופן שיטתי

מרכישה במחיר מכירה הקבוצה ברווח , במידה וההפרש הינו שלילי. בכללותההעסקה המשותפת 
  .בדוח רווח והפסד הזדמנותי

  
 או העסקה המשותפת רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה

  .קבוצה בהןהחזקת המבוטלים בהתאם לשיעור 
  

ערוכים לתאריכים  והעסקאות המשותפותהחברות הכלולות , הדוחות הכספיים של החברה
יושמה באופן והעסקאות המשותפות המדיניות החשבונאית של החברות הכלולות . ולתקופות זהים

  .אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה
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  ן להשקעה"נדל  .טז

  
המוחזק על ידי הבעלים או חוכר בחכירה ) או שניהם, קרקע או מבנה(ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל

ושלא לצורך שימוש בייצור או , או שתיהן, מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך
  .העסקים הרגילאו מכירה במהלך , ספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיותא

  
לאחר ההכרה . ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות"נדל

רווחים או . דיווחן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במועד ה"נדל, הראשונית
פסד במועד נזקפים לדוח רווח וה, ן להשקעה"הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל

  .ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי"נדל. התהוותם
  

בשווי הוגן כאמור אף הוא נמדד ן להשקעה "המיועד לשימוש עתידי כנדל בפיתוחן להשקעה "נדל
כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה , עם זאת. כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנהלעיל וזאת 

עד לסיום ההקמה , בניכוי הפסדים מירידת ערך במידה שקיימים, עלותועל פי נמדד ן "הנדל, מהימנה
ן "בסיס העלות של נדל. ביניהםמכמוקדם , או עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה

, כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה בפיתוחלהשקעה 
  .תיות ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתועלויות תיכנון ופיתוח ישירות תוספ

  
ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על "לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל

ן והינם בעלי הידע "חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל שווי ידי מעריכי
ת ידע מקצועי נרחב וכן על ידי ובעל ןשהינ הקבוצהחברות ת וועל ידי הנהל, והניסיון הנדרשים

  .13- ו 12למידע נוסף ראה באורים  .מעריכי שווי מומחים פנימיים
  

ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות כלכליות "נדל
כספיים מוכר ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות ה. עתידיות ממימושו

  .ברווח והפסד בתקופה שבה נגרע הנכס
  

  רכוש קבוע  .יז
  

בניכוי , בניכוי פחת שנצבר, מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירותפריטי רכוש קבוע 
  . הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת

  
שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס 

  :אורך החיים השימושיים של פריטי רכוש קבוע הוא כדלקמן. השימושיים בנכס
  

 %   
  

 )2%בעיקר ( 2-3.33 בניינים  
)8.33%בעיקר ( 6.67-8.33 מערכות במבנים

  15 כלי רכב
  6-33ריהוט וציוד משרדי, מחשבים

  פני השכירותעלשיפורים במושכר
  

לרבות תקופת האופציה (שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות 
לפי , או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של השיפור) להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה

  .ניהםיהקצר מב
  

לפי , מופחתים בנפרד, רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט
  . תקופת השימוש המשוערת בהםבקו ישר על פני הפחת מחושב . שיטת הרכיבים

  
ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה  שיטת הפחת, ערך השייר
  .באופן פרוספקטיבי ם כשינוי אומדן חשבונאימטופלי, אם ישנם, והשינויים

 
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו 

נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות . הנכס נגרע
  .רווח והפסד בתקופה בה נגרע הנכס רווח או הפסד מגריעת הנכס נכלל בדוח. מהשימוש בנכס
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בשווי ההוגן במועד ההערכה משותפת העסקה הבספרי בעסקה משותפת מוצגים מבני דיור מוגן 
הפחת נזקף לדוח רווח והפסד על בסיס . בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו, מחדש

הערכות מחדש מבוצעות באופן סדיר מספיק על מנת לוודא שהערך בדוחות  .הערך המשוערך
שערוך . דיווחהכספיים אינו שונה באופן מהותי מהערך שהיה נקבע לפי השווי ההוגן בתאריך ה

, רווח כולל אחרניזקף לקרן מהערכה מחדש המוצגת בבספרי העסקה המשותפת הרכוש הקבוע 
במקביל להפחתת הנכס או ה מחדש נזקפת ישירות לעודפים קרן הון מהערכ. בניכוי השפעת המס

  . במועד גריעתו
  

  נכסים בלתי מוחשיים  .יח
  

לאחר . נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה
פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי -נכסים בלתי מוחשים מוצגים על, ההכרה הראשונית

  . סדים מירידת ערך שנצברוהפ
  
הנכסים מופחתים על פני אורך . פי הערכת ההנהלה לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים מוגדר- על

ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים ) 15ראה באור (החיים השימושיים שלהם 
וערך  ההפחתהשיטת , תקופת ההפחתה. המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך בנכס בלתי מוחשי

, שינויים. לפחות אחת לשנה אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנים בגין נכס בלתי מוחשי עם השייר
באורך החיים השימושיים הצפוי או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות , אם בכלל

  .הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן בדרך של מכאן ולהבא
  

  חכירות  .יט
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד 
כאשר , נכס חכור מוגדר כנכס בחכירה מימונית. IAS 17-פי הכללים שנקבעו ב-ההתקשרות על

  . הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס החכור
  

בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים , הסכמי חכירה - עוליתחכירה תפ -הקבוצה כחוכר 
תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה . מסווגים כחכירה תפעולית, וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס

  .הפסד בקו ישר באופן שוטף על פני תקופת החכירהוברווח 
  

הקשורים לבעלות על הנכס  כל הסיכונים וההטבות נכסים אשר -חכירה מימונית  - הקבוצה כחוכר 
נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך החכור הנכס  .מסווגים כחכירה מימונית ,הועברו לקבוצה

ההתחייבות . מבין השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים
הוצאות המימון ופרעון של תשלומי החכירה מוקצים בין  .בגין תשלומי החכירה מוצגת בערך נוכחי

הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים  .ההתחייבות לפי שיטת הריבית האפקטיבית
  .או תקופת החכירה כנמוך שבהם, שלו

  
בהם לא הועברו על ידי הקבוצה באופן ממשי , הסכמי חכירה - חכירה תפעולית  - הקבוצה כמחכיר 

עלויות . מסווגים כחכירה תפעולית, לות על הנכס החכורכל הסיכונים וההטבות הגלומים בבע
 ,ן להשקעה כחלק מהתאמות השווי ההוגן"לגבי נדל, ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה

תקבולי . מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה במקביל להכנסה מהסכם החכירה
  .על פני תקופת החכירה הפסד בקו ישרוהחכירה מוכרים כהכנסה בדוח רווח 

  
  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .כ

  
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים 

במקרים בהם . השבה- או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת
מופחתים , ההשבה שלהם-היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

נטו ושווי , ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה- בר סכוםה. ההשבה שלהם- בר םלסכוהנכסים 
בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס . שימוש

בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע . המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס
הפסדים מירידת ערך נזקפים . היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס השבה עבור-סכום בר

  .לדוח רווח והפסד
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

לרווח הירידה נזקפת ישירות , אולם .ירידת ערך של נכס שהוערך מחדש מוכרת בדוח רווח והפסד
אם , כאשר היתרה .הערכה מחדש בגין אותו נכסעד לסכום שבו קיימת יתרת זכות בקרן , כולל אחר

  . מוכרת בדוח רווח והפסד, קיימת
  

מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו , למעט מוניטין, הפסד מירידת ערך של נכס
ביטול . ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך- בקביעת הסכום בר

או סכום ) בניכוי פחת(בין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מ
למעט , כולל אחר) הפסד(לגבי נכס שהוערך מחדש ביטול כאמור מוכר כרווח . ההשבה של הנכס-בר

  .ביטול של הפסד שנזקף בעבר לרווח והפסד אשר נזקף אף הוא לרווח והפסד
  

  :נכסים הספציפיים הבאיםהקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של ה
  
  מוניטין בגין חברות מאוחדות  .1

  
מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל אחת , לצורך בחינת ירידת ערך

  .מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויות להפיק תועלת מצירוף העסקים
  
או לעיתים קרובות , בדצמבר 31עבור , בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה קבוצהה

  .יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך
  

ההשבה של יחידה מניבת -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר
בנסיבות . שאליה מתייחס המוניטין) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(מזומנים 
השבה מותאם בגין ההפרש בין הערך ה-סכום בר, ירידת הערך של המוניטין בבחינת, מסוימות

השבה של יחידה -כאשר סכום בר. הפנקסני לבין השווי ההוגן של עתודות למסים נדחים
כספיים של יחידה מניבת מזומנים שאליה הוקצה מניבת מזומנים נמוך מהיתרה בדוחות ה

הפסדים מירידת ערך מוניטין . מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין, המוניטין
   .אינם מבוטלים בתקופות עוקבות

  
ים נדחים שלא בהתאם לערכם וניטין נוצר עקב מדידת עתודות למסבמקרים בהם המ

היתרה בדוחות המוניטין לאחר קיזוז הפער בין  את ירידת ערך קבוצהבוחנת ה, הכלכלי
  .15ראה באור  .למידע נוסף, ערכן הכלכלישל העתודות למסים נדחים לבין  הכספיים

  
  ועסקאות משותפות חברות כלולותהשקעה ב  .2

  
באם יש צורך להכיר בהפסד בגין ירידת , לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה קובעת

אם  דיווחהחברה קובעת בכל תאריך . ועסקאות משותפותכלולות  בחברותערך של ההשקעה 
. משותפתהאו בעסקה הכלולה קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה 
כולל המוניטין המיוחס לחברה , בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה

מוכר הפסד מירידת , במידה שקיימת ראיה אובייקטיבית כאמור. ולעסקה המשותפתהכלולה 
 והעסקה המשותפתהכלולה ההשבה של ההשקעה בחברה -בסכום ההפרש בין סכום בר, ערך

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן ושווי שימוש - סכום בר. לבין ערכה בדוחות הכספיים
הכלולה ו שמפיקה החברה המחושב בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי המזומנים נט

הפסד כאמור מירידת ערך אינו מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול . והעסקה המשותפת
-דה שסכום ברבהשקעה ולפיכך בתקופות עוקבות ההפסד ניתן לביטול עד למלוא סכומו במי

  .ההשבה של ההשקעה עלה
  

  מוחזקים למכירהבלתי שוטפים המסווגים כנכסים   .כא
  

כאשר יישובם ייעשה בעיקר , צת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירהנכס או קבו
האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים . באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך

קיימת תוכנית לאיתור קונה , קיימת מחויבות של החברה למכירה, למכירה מיידית במצבם הנוכחי
. להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג) highly probable(ה ביותר והמימוש צפוי ברמת ודאות גבוה

דוח על נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד ב
  . לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה, המצב הכספי
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, ן להשקעה המוצג על פי מודל השווי ההוגן המסווג כנכס המוחזק למכירה בהתאם לאמור לעיל"נדל
במסגרת נכסים , בנפרד בדוח על המצב הכספיממשיך להיות מוצג בהתאם למודל זה ומוצג 

  .מוחזקים למכירה
  

  
  מסים על ההכנסה  .כב
  

תוצאות המס בגין מסים . מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ונדחים
לרווח כולל שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח והפסד למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים 

 ברווח כולל אחר במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס, ישירות להוןאו  אחר
  .הוןל תאו ישירו

  
  מסים שוטפים  .1

  
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס , דיווחעד לתאריך ה, חקיקתם הושלמה למעשה
  .לתשלום בגין שנים קודמות

  
  מסים נדחים  .2

  
לבין הסכומים  הכספייםמסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

מלבד מקרים בהם התחייבות המס הנדחה נובעת מהכרה , המובאים בחשבון לצורכי מס
ם ואינה נכס או התחייבות בפעולה שלא הייתה באותה העת צירוף עסקי, ראשונית במוניטין

  .ל הרווח למס או על ההפסדע, ימשפיעה על הרווח החשבונא
  

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד , ההתחייבות תסולק

ל "סכום המסים הנדחים בדוח רווח והפסד מבטא את השינויים ביתרות הנ. דיווחלתאריך ה
לרווח כולל אחר או  דיווח למעט בגין שינויים המיוחסים לפריטים הנזקפיםבתקופת ה

  .להון ישירות
  

. נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים דיווחבכל תאריך 
בגינם לא הוכרו נכסי מסים ) כגון הפסדים מועברים לצורכי מס(הפרשים זמניים , במקביל

כל הפחתה והכרה כאמור . נדחים נבחנים ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים
  .לרווח והפסדנזקפות 

  
) substantially all( מרבית את להשיב במטרהן להשקעה המוחזק "דלנ המסים הנדחים בגין

לפי אופן  נמדדים, שימושולא בדרך של  מימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות ההטבות
  .על בסיס מימוש ולא שימוש, היישוב הצפוי של נכס הבסיס

  
 בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 
כל עוד קרוב לוודאי שמכירת ההשקעות בחברות מוחזקות , ההשקעות בחברות מוחזקות
בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת  מובאיםלא  ,כמו כן  . אינה צפויה בעתיד הנראה לעין

שחלוקת דיבידנד אינה כרוכה בחבות מס מאחר , רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים
  .צה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספתנוספת או בשל מדיניות הקבו

  
בשל  REITהקבוצה זוקפת מסים נדחים בגין חלוקת רווחים של חברה מאוחדת הנחשבת קרן 

וזאת לפי שיעור , לחלק את מרבית רווחיה לצורכי מס לבעלי המניות REIT-מדיניות קרן ה
  ).'ב25באור ראה פרטים נוספים ב( REIT-החזקותיה של הקבוצה בקרן ה

  
והאופן שבו הקבוצה צופה , )single asset entities( במקרים בהם הקבוצה מחזיקה בחברות נכס

 לממש את ההשקעה הוא על ידי מכירה של מניות חברת הנכס ולא על ידי מימוש הנכס
בהתאם להשלכות המס  ,הקבוצה יוצרת מסים נדחים בגין ההפרשים הזמניים שנוצרו, עצמו

  .עצמו ולא למכירת הנכסבחברת הנכס ושיעור המס הרלוונטיים למכירת המניות 
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מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד 
תה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאו התחייבות

  .מס
  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .כג
  

זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים  בקבוצהעובדים ונושאי משרה 
וחלק מהעובדים ונושאי המשרה זכאים , )במכשירים הונייםעסקאות המסולקות  - להלן (הוניים 

עסקאות  -להלן (שבות על בסיס עליית ערך מניות החברה להטבות המסולקות במזומן ומחו
  ). המסולקות במזומן

  
  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

  
פי השווי ההוגן -עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים עם עובדים ונושאי משרה נמדדת על

השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל . שהוענקו במועד ההענקה של המכשירים ההוניים
  .הערכה מקובל

  
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים 

) 28 ראה פרטים בבאור(אשר נקבע באמצעות מודל תמחור מקובל , שהוענקו במועד ההענקה
ומוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים 

במקרה של אי ). תקופת ההבשלה - להלן (ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול 
  .ההוצאה המצטברת שהוכרה מוכרת כהכנסה, השלמת תקופת ההבשלה שלא בשל תנאי שוק

  
ההוצאה המוכרת הינה ההוצאה , ינוי בתנאים של הענקה המסולקת במכשיר הוניבמקרה של ש

הוצאה נוספת תוכר בגין כל שינוי המגדיל את השווי . שהיתה מוכרת אילו לא היה שינוי בתנאים
ההוגן הכולל של הסדר התשלום מבוסס מניות או שמיטיב עם העובד או נושא המשרה לפי השווי 

ביטול . הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת. ההוגן בתאריך השינוי
אם , עם זאת. הענקה מטופל כאילו הבשילה למועד הביטול וההוצאה שטרם הוכרה מוכרת מיידית

תטופלנה שתיהן כשינוי תנאי , כהענקה תחליפית, ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה
  .ההענקה המקורית כאמור לעיל

  
  המסולקות במזומןעסקאות 

  
עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש במודל 

. השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות. הערכה מקובל
בשווי כאשר שינויים , ההוגן עד לסילוקה ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי

  .ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד
  
  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .כד
  

  : לעובדיםבקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה 
  
  הטבות עובד לזמן קצר  .1

  
הבראה והפקדות מעסיק , מחלה, ימי חופשה, הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות

התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית . לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם , להשתתפות ברווחים

שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את  את הסכום האמור בגין שירות
  .הסכום

  
  הטבות לאחר סיום העסקה  .2

  
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הפקדה 

  .תלהטבה מוגדרמוגדרות וכן כתוכניות 
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שלפיהן הקבוצה משלמת תשלומים קבועים , הפקדה מוגדרתללחברות הקבוצה תוכניות 
מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא 
הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד 

הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או ללתוכנית  הפקדות. בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות
בגין תגמולים מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה 

  .מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים
  

פיצויי  יהקבוצה מפעילה תוכנית הטבות מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק, כמו כן
זכאים עובדים לקבל פיצויים  ,בהתאם לחוקים אלו. ן פועלת הקבוצהבמדינות בהפיטורין 

בדוחות ההתחייבות , ככל שרלוונטי. עם פיטוריהם או עם פרישתםבנסיבות מסויימות 
  .24ראה באור , הכספיים נאמדת על בסיס הערכה אקטוארית

  
  ותהכרה בהכנס  .כה

  
צפוי שההטבות , ההכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר ההכנסות ניתנות למדידה באופן מהימן

הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות 
  . למדידה באופן מהימן

  
  הכנסות משכירות

  
הכנסות משכירות בהן . השכירות הכנסות משכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת

מוכרות כהכנסה בהתאם לשיטת הקו , קיימת עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה
הכנסות השכירות מוצגות . וזאת רק כאשר קיימת וודאות לגבי גביית הפרשי שכירות בעתיד, הישר

באותם המקרים , השכירותעל פני תקופת בקו ישר בניכוי הפחתת תמריצי חכירה שניתנו לשוכרים 
  .בהם השוכרים הם המוטב העיקרי מהתמריצים

  
  הכנסות ממכירת מקרקעין ודירות מגורים

  
הכנסות ממכירת מקרקעין ודירות מגורים מוכרות כאשר הסיכונים וההטבות העיקריים הכרוכים 

משמעותיות ביחס הכנסות מוכרות רק במועד שבו לא קיימות אי וודאויות . בבעלות עברו לרוכש
וכאשר לא קיימת מעורבות ניהולית , כאשר העלויות הקשורות ידועות, לגביית התמורה מהעסקה

האמור מתקיים עם סיום החלק , בדרך כלל. לדירת המגורים שנמסרה/נמשכת ביחס לקרקע
  .מסירת דירת המגורים לרוכש ותשלום מלוא מחיר הדירה על ידי הרוכש, המשמעותי מהבנייה

  
  פי חוזי הקמה-עלמעבודות  סותהכנ

  
פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים כל -מוכרת על הקמהפי חוזה - ההכנסה מעבודות על

העלויות , גביית ההכנסות צפויה, ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן: התנאים הבאים
אות מהותית באשר לא קיימת אי וד, הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן

להשלים את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח ושיעור ההשלמה ניתן הקבוצה ליכולת 
  . שיעור ההשלמה נקבע על בסיס העלות בפועל מול העלות הכוללת החזויה. לאומדן מהימן

  
הכנסה מוכרת , פי חוזה ביצוע-כל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על

  ").הצגת מרווח אפס) ("Probable(אשר השבתן צפויה , בגובה עלויות שהוצאו
  

  .במסגרת עלות המכר, לגבי עבודות שבהן צפוי הפסד נזקפת הפרשה למלוא ההפסד הצפוי
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  הכנסות והוצאות מימון  .כו
 

לרבות נכסים פיננסיים זמינים (הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו 
שינויים , רווחים ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה, הכנסות מדיבידנדים, )למכירה

רווחים מהפרשי שער , הפסדובשווי הוגן דרך רווח  הנמדדיםבשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
 באמצעות, צבירתן עם מוכרות ריבית הכנסות. סדהפוהמוכרים ברווח  מגדרים םרווחים ממכשיריו

הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת . האפקטיבית הריבית שיטת
  . מכירה הקבוצה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס, אם מתקבל הדיבידנד בגין מניות סחירות. תשלום

  
ויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים גם הכנסות שינ

  .מדיבידנדים וריביות
  

, הזמן בגין הפרשותבגין ערך שינויים , תקבלוההוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות ש
הפסדים מירידת , הפסדו בשווי הוגן דרך רווח הנמדדיםשינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 

, עלויות אשראי .הפסדוברווח  המוכרים מגדרים םערך של נכסים פיננסיים והפסדים ממכשירי
   .הפסד לפי שיטת הריבית האפקטיביתונזקפות לרווח , שאינן מהוונות על נכסים כשירים

  
 .רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו

  
  למניהרווח   .כז
  

הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה במספר 
ברווח הבסיסי למניה נכללות רק . המשוקלל שקיים במהלך התקופההממוצע המניות הרגילות 

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק בחישוב הרווח . מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה
או מגדילה את ההפסד למניה מפעילות  את הרווח למניה מקטינהל למניה במידה שהשפעתן המדול
מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה , בנוסף. נמשכת

חלקה של החברה ברווחי חברות . ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה, רק עד למועד מימושן
, לפי העניין, למניה של אותן חברות מוחזקותהבסיסי והמדולל מחושב לפי חלקה ברווח מוחזקות 

  .מוכפל במספר המניות שבידי החברה
  

  הפרשות  .חכ
  

) משפטית או משתמעת(הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה ,  IAS 37-בהתאם ל
לכליים על מנת לסלק את צפוי שיידרש שימוש במשאבים כ, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

  . המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן
  
  עלויות אשראי בגין נכסים כשירים  .טכ

  
נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא 

זמן  הדורש פרקבניינים ודירות למכירה ומלאי או פיתוח מחדש  ן להשקעה בפיתוח"נדלכולל 
ת עלויות אשראי המיוחסות לרכישה ופיתוח של נהקבוצה מהוו .ממושך כדי להביאו למצב מכירה

  .נכסים כשירים
  

המדידה של נכסים אלה בשווי הוגן לא מושפעת מהסכום של עלויות , ן להשקעה בפיתוח"לגבי נדל
רווח והפסד  הקבוצה בוחרת להציג עלויות אשראי בדוח. האשראי שנוצרו במהלך תקופת הפיתוח

  .כאילו עלויות האשראי הוונו לנכסים אלו לפני מדידתם בשווי הוגן
  

מתחילות הפעולות להכנת , היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו
הנכס ונגרמו עלויות אשראי ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר 

הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל מלבד . כירתולשימושו המיועד או למ
  .עלויות אשראי ישירות גם עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  פעילות מגזרי  .ל

  
  :הבאים התנאים שלושת על העונה הקבוצה של רכיב הינו פעילות מגזר

  
 לו להתהוות עשויות ובגינן הכנסות להניב עשוי הוא שמהן עסקיות בפעילויות עוסק  .1

  ;לרבות הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה, הוצאות
  
 של הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על סדיר באופן נסקרות התפעוליות תוצאותיו  .2

  וכן; ביצועיו את להעריך מנת ועל לו שיוקצו משאבים לגבי החלטות לקבל מנת על, הקבוצה
  
  .זמין נפרד כספי מידע לגביו קיים  .3

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .אל

     
91 SAI )הטבות עובד - )מתוקן  

  
  :הםהרלוונטיים עיקרי התיקונים . IAS 19-פירסם מספר תיקונים ל IASB-ה
  
לרווח  ףיזקתנטו תוכר ברווח הכולל האחר ולא , מדידה מחדש של התחייבות להטבה מוגדרת  -

  .והפסד
הפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש למדידת והכנסות בגין נכסי התכנית תוכרנה ברווח   -

  . ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים
רוך תתבסס על מועד האבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח א  -

  .הסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות
  

 או 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושםהתקן 
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא קןלת ,החברה להערכת .לאחריו

  
1 SAI - הצגת דוחות כספיים  
 

התיקון עוסק בנושא הצגת רווח ). התיקון -להלן ( IAS 1-תיקון ל IASB-פרסם ה 2011בחודש יוני 
פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח והפסד בשלב מאוחר יותר יוצגו , בהתאם לתיקון. כולל אחר

  .בנפרד מהפריטים אשר לא יועברו לרווח והפסד לעולם
  

, 2013, בינואר 1התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  . או לאחריו

  
  .לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים, להערכת החברה

  
IAS 32  - 7 -הצגה ו: מכשירים פיננסיים IFRS  - גילוי: מכשירים פיננסיים  

  
בנושא קיזוז נכסים פיננסיים ) IAS 32-התיקונים ל - להלן ( IAS 32-לפירסם תיקונים  IASB-ה
קיימת באופן "את משמעות המונח , בין היתר, מבהירים IAS 32-התיקונים ל. תחייבויות פיננסיותוה

 IAS 32-התיקונים ל). הזכות לקזז -להלן " (זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז) currently(מיידי 
כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים  ,בין היתר, קובעים

כמו . אחד הצדדיםהרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של 
אסור שהיא תהיה , קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי IAS 32-התיקונים ל, כן

  .או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה, או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחולתלויה באירוע עתידי 
  
בנושא קיזוז נכסים פיננסיים ) IFRS 7-התיקונים ל -להלן ( IFRS 7-פירסם גם תיקונים ל IASB-ה

לתת מידע על זכויות , בין היתר, נדרשת החברה IFRS 7-בהתאם לתיקונים ל. יות פיננסיותוהתחייבו
כמו כן נדרש לתת מידע על הרכב , )כגון הסכמים בנושא בטוחות(סדרים קשורים קיזוז ועל ה

הסכומים שקוזזו וכן לתת מידע על סכומים הכפופים להסדרים שמאפשרים קיזוז אולם אינם 
  . IAS 32-כל הקריטריונים לקיזוז שנקבעו בעומדים ב
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע מוייוש IAS 32-התיקונים ל
מהדוחות הכספיים לתקופות  החללמפרע  ייושמו IFRS 7-התיקונים ל .לאחריו או 2014 ,בינואר

  .או לאחריו 2013, בינואר 1המתחילות ביום 
  

  .הכספייםלתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות , להערכת החברה
    

13 IFRS - הוגן שווי מדידת  
  

IFRS 13 )נדרשת זו שמדידה ככל, הוגן שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע) 13 קןת -  להלן 
 או, נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13 תקן. הבינלאומית לתקינה בהתאם
 מפרט, בנוסף. המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה, התחייבות בהעברת משולם

עליהן התבססו ההנחות בחישוב השווי  (market participants) בשוק משתתפים של המאפיינים את
 או הנכס של העיקרי בשוק תבוצע העסקה כי ההנחה על תבוסס הוגן שווי מדידת .ההוגן

הגילויים החדשים חלים . ביותר) advantageous( המועיל קבשו, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות
  .מכאן ולהבא ולא חלים על מספרי ההשוואה

  
 13הנדרשים בתקן  הגילויים, בנוסף. על מדידת שווי הוגן החברה בוחנת באם לתקן צפויה השפעה

  .יישומויכללו בדוחות הכספיים השנתיים הראשונים לאחר 
  

10 IFRS  - דוחות כספיים מאוחדים 
  

לעניין חברות השקעה אשר קובע כי חברות השקעה  IFRS 10-פורסם תיקון ל 2012בחודש אוקטובר 
כי אם למדוד את ההשקעה בהן בשווי הוגן דרך , אינן נדרשות לאחד דוחות של חברות בנות שלהן

לה של התיקון יתאריך התח. השקעה לחברותהתיקון קובע גם דרישות גילוי ספציפיות . רווח והפסד
  .להיות השפעה על הדוחות הכספיים הלתיקון לא צפוי. אימוץ מוקדם אפשרי. 2014בינואר  1א הו
  
9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
  
אשר מהווה את השלב הראשון , מכשירים פיננסיים - IFRS 9פורסם  2009בחודש נובמבר   .1

מתמקד בעיקר בסיווג  IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים -  IAS 39בפרוייקט החלפת 
  .IAS 39ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 

  
בתקופות . התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן

עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים 
  :הבאים

  
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את   -

  .תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם
לקבל , במועדים מסויימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  -

 .תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן
  

חברה יכולה ליעד מכשיר חוב אשר עומד בשני , בהכרה הראשונית, ף האמור לעילעל א
ת יאם היעוד מבטל או מפח, לשווי הוגן דרך רווח והפסד, התנאים המוזכרים לעיל

אשר אחרת היתה ") חוסר הקבלה חשבונאית("משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה 
  .נגרמת

  
החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי 

  .הוגן
  

וההפרשים , נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן
לגבי כל מכשיר  החברהעל פי בחירת , כולל אחר) הפסד(ייזקפו לרווח והפסד או לרווח 

חובה למדוד אותם בשווי , ת מסחראם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרו. ומכשיר
  . הוגן דרך רווח והפסד
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

ובנושא התחייבויות  גריעהבנושא  IFRS 9-פורסמו תיקונים ל 2010בחודש אוקטובר  . 2
לגבי גריעה ולגבי  IAS 39יש להמשיך וליישם את הוראות , לפי הוראות התיקונים. פיננסיות

ייעוד לשווי הוגן דרך רווח (התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן 
ימשיכו לחול על התחייבויות פיננסיות  IAS 39הוראות הסיווג והמדידה של , כלומר). והפסד

   .שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת
  

שמיוחס לשינויים בסיכון  - סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות , יםלפי התיקונ  
. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לדוח רווח והפסד. ייזקף לרווח כולל אחר - האשראי 

, שנגרם כתוצאה משינויים בסיכון האשראי, אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות
אזי גם אותו שינוי ייזקף , מטריה חשבונאית בדוח רווח והפסדלרווח כולל אחר ייצור חוסר סי

  .לדוח רווח והפסד ולא לרווח כולל אחר
  

התחייבויות בגין נגזרים מסוימים על מכשירים הוניים לא מצוטטים , לפי התיקונים, כמו כן
  .אלא אך ורק לפי שווי הוגן, כבר לא יהיה ניתן למדוד לפי עלות

  
אימוץ לראשונה של  .אפשרי מוקדם אימוץ. 2015, בינואר 1 הוא התיקונים של התחילה תאריך  

בכפוף להקלות , התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה
, ובשלב זה אין ביכולתה להעריך את השפעתוהחדש החברה בוחנת את התקן . המצויינות בתיקונים

  .ייםעל הדוחות הכספ ,אם בכלל
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים  -: 3באור 
  

  :ההרכב  .א
 

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  799    794  מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

  740    889  לזמן קצרפקדונות 
         
   1,683    1,539  

  
המבוססת על שיעורי בתאגידים הבנקאיים נושאים ריבית שוטפת המופקדים חלק מן המזומנים   .ב

  ).0.31%-0.0% - דיווחלתאריך ה(ריבית בגין הפקדות בנקאיות יומיות 
  
 .הנקבעת בהתאם לתקופת הפקדונות ,2.0%-0.1% שלהפקדונות נושאים ריבית בשיעור שנתי   .ג

  
  .37ראה באור , ושווי המזומניםבאשר לתנאי ההצמדה של המזומנים   .ד
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  לזמן קצר לוואותוההשקעות   -: א4באור 
  

  :ההרכב
  בדצמבר 31  
  2012    2011  

  ח"ש מליוני   
         הלוואות

         
  -    170 חלויות שוטפות של הלוואות לא שוטפות

  69    135  )1(הלוואות 
        
  305    69  

        פקדונות
        

  350    31 )2(פקדון מיועד לרכישת נכסים
 196   156 )3(מזומנים מוגבלים במוסדות בנקאיים

 139   28 )4(בתאגידים בנקאייםפקדונות 
  16    18 פקדונות אחרים 

        
  233   701 
        
  538    770  
  
ת ומובטח, FCRעל ידי  ושניתנ) ח"מליון ש 108-כ(מליון דולר קנדי  28.7- כ של בסך ותכולל הלווא  )1(

  .2013ת לפרעון בשנת וועומד 10.6% שלממוצע ת ריבית שנתית בשיעור ונושא, בשעבוד נכסים
  
, המיועד לרכישת נכסים חדשים חלף נכסים שנמכרו, פקדון בנאמנות אשר אינו נושא ריבית  )2(

  .ב"המס בארה ילדינבהתאם פטורה ממס  בהחלפה
  
 ח אשר"מליון ש 89- בסך של כ של פרויקטים למגוריםמזומנים בחשבונות ליווי בנקאיים כולל   )3(

מליון  67-בסך של כ FCR-ומזומן מוגבל ב 1.68%-1.5% ריבית שנתית בשיעור שלושאים משועבדים ונ
  .ח"ש

  
הנקבעת בהתאם לתקופת , 0.2%-0% נושאים ריבית שנתית בשיעור שלהבבנקים  פקדונות  )4(

  . הפקדונות
  

  .37ראה באור , לזמן קצר והלוואות באשר לתנאי ההצמדה של השקעות
  
  

   בשווי הוגן דרך רווח והפסדניירות ערך   -: ב4באור 
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
       :בטוחות סחירות

        
 65   69  מניות

 8   -  אגרות חוב
 24   18 תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

        
  87   97 
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  לקוחות והכנסות לקבל  -: 5באור 
  

  :ההרכב  .א
  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  211    202 )1(חובות פתוחים
  22    16 היהמחאות לגבי
  423    526 )2(מעבודות בחוזי הקמההכנסות לקבל

         
  656    744  כ "סה

         
  41    45  )להלן' ראה ה(ניכוי הפרשה לחובות מסופקיםרחלא    )1(

         
       הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה    )2(
         
  4,284    5,355 עלויות שנצברו בתוספת רווחים שהוכרו      
  3,861    4,829 חשבונות על התקדמות העבודה-בניכוי      
         
  526    423  
  

  .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של לקוחות. חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית  .ב
  

מסך ההכנסות  10%לקבוצה אין שוכר מהותי אשר ההכנסות ממנו עלו על  2011-2012בשנים   .ג
  .מהשכרה

  
יתרת . אין חובות מהותיים של לקוחות בפיגור שלא נכללו במסגרת קבוצת החובות המסופקים  .ד

  . דיווחההכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה מייצגת סכומים שטרם הגיע מועד פרעונם לתאריך ה
  

  :הפרשה לחובות מסופקיםהתנועה בלהלן   .ה
  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  40    41 יתרה לתחילת השנה

  23    22 במהלך השנההופרשוסכומים ש
  )25(    )18( יתרות שהופחתו

  1    - חברה שאוחדה לראשונה
  2    *)  - תרגום מטבע חוץהפרשי 

        
  41    45 יתרה לסוף השנה

  
  .ח"מליון ש 1-סכום הנמוך ממייצג   *)
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  חייבים ויתרות חובה  -: 6באור 
  

  :ההרכב  .א
  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  103    70 *)ממשלתיים מוסדות

  73    74 הוצאות מראש
  30    - חייבים בגין עסקאות מקרקעין

  2    1  עובדים
  14     - ריבית ודיבידנד לקבל

  3    2 מקדמות לספקים
  20    15 בעלי מניות בחברות מוחזקות

  46    54  אחרים
        
  216    291  

  
   .ומסים עקיפים לקבל ן"נדל בגין מסיהוצאות מראש בעיקר היתרה כוללת   )*
  
  

  .37ראה באור , לתנאי הצמדה של חייבים ויתרות חובה  .ב
  
  

  למכירהודירות מלאי בניינים   -: 7באור 
  

  .המלאי כולל קרקעות ובניינים בהקמה אשר מוקמים בחלקם עם שותפים  .א
  

   :להלן יתרות מלאי הבניינים והמקדמות לפי מדינות
  

   מלאי בניינים  
 מקדמות ממזמיני עבודות

  ומרוכשי דירות
  בדצמבר 31   בדצמבר31  
  2012  2011   2012   2011  
  ח"מליוני ש  
            

  268   249   602  561  ישראל
  -   -   70  125  *)קנדה 
  9   8   25  26  אחר

            
  712  697   257   277  
  
בגין מקדמות אלו  .מקדמות שנתקבלו הופקדו בחשבון בנאמנות ואינן בשליטת הקבוצה  *)

הנושא ) ח"מיליון ש 61.8 - כ(קנדי מיליון דולר  16.5קיבלה הקבוצה אשראי בסך כולל של 
  .1%אפקטיבית של ריבית שנתית 
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  ) המשך( מלאי בניינים ודירות למכירה  -: 7באור 
  
  צפי מימוש המלאי ומקדמות ממזמיני עבודות  .ב

  

  מלאי בניינים    
מקדמות ממזמיני עבודות 

  ומרוכשי דירות
  בדצמבר 31   
   2012  2011   2012   2011  
  ח"מליוני ש   
             

  224   231   302  420  החודשים הקרובים12-מימוש ב
החודשים  12- מימוש מאוחר מ

  53   26   395  292  הקרובים
             
   712  697   257   277  

  
  ירידת ערך מלאי  .ג
  

מליון  13- כ – 2011בשנת (ח "מליון ש 1- סך של כבירידת ערך מלאי לעלות המכר נזקפה  2012בשנת 
  .ח"מליון ש 1- כוללת הפרשה לירידת ערך בסך של כ 2012, בדצמבר 31יתרת המלאי ליום  ).ח"ש
  

  פרטים בדבר חוזי המכירה של הקבוצה  .ד
  

שתמורתם ) 2011בשנת חוזי מכירה  286(חוזי מכירה  108 חתמה הקבוצה על 2012שנת במהלך 
  ).2011ח בשנת "מליון ש 330- כ( ח"מליון ש 138-בכהכוללת נאמדת 

  
חוזי מכירה שתמורתם הכוללת נאמדת  716 במצטבר על הקבוצהעד לתום תקופת הדיווח חתמה 

  .ח"מליון ש 856-בכ
  

 31ח לימים "מליון ש 17-כח ו"מליון ש 7-כעלות המלאי כוללת עלויות אשראי מהוונות בסך של   .ה
  .בהתאמה, 2011- ו 2012, בדצמבר

  
  .ח"מליון ש 23 הינה 2011- ו 2012, בדצמבר 31ם לימיבישראל יתרת מלאי קרקעות בלתי שוטף   .ו

  .בחלק מן הקרקעות הקבוצה פועלת לשינוי ייעוד הקרקעות למגורים
  
  .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ז

  
  

  מוחזקים למכירהוהתחייבויות נכסים   -: 8באור 
  

  :הרכב נכסים מוחזקים למכירה  .א
  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  667   1,438  *)ן להשקעה"נדל

  47   44   קרקעות
        
   1,482   714  

  
אשר אינם , FCR-ו EQY-ב מנכסים מניביםבעיקר  מורכבתנכסים מוחזקים למכירה  תיתר  *)

  .נכסי ליבה בחברות אלוכ וגדריםמ
  
  .בנכסיםבעיקר הלוואות המובטחות  כוללותלנכסים מוחזקים למכירה  מיוחסותהתחייבויות   .ב
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  השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

  )כולל הפרשים מקוריים( שיטת השווי המאזניב המטופלותהרכב ההשקעה בחברות   .א
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  3,535   3,845 )להלן'ראה סעיף ז(ATR-עסקה משותפת

  705   684 אחרותעסקאות משותפות
  4     41 כלולותחברות 

       
  4,570   4,244  

  146   143 )1(הלוואות 
       
  4,713   4,390  
  
אשר  8.5%-4.8%ת ריבית שנתית בשיעור של ולמדד המחירים לצרכן ונושאות צמודות הלווא  )1(

  .מועד פרעונן טרם נקבע
  

כולל הפחתות הפרשים מקוריים  חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני  .ב
  )בהתאם לשיעור ההחזקה בהן בתקופה(

  
  -  עסקאות משותפות

  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2012    2011   2010  
  ח"ש מליוני   
           

  135   214   159  )להלן'ראה סעיף ז(ATR- רווח נקי 
  ATR(  87  79  34מעטל( רווח נקי

  11  31  10  רווח כולל אחר
         

  180  324  256  רווח כולל
  

  - חברות כלולות

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2012 2011  2010 
 ח"ש מליוני  

     
 2  41 53  רווח נקי

 -  - -  רווח כולל אחר
       

  2   41 53  רווח כולל
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

  מידע נוסף בגין השקעות בחברות מוחזקות 
  

  )מאוחדת( EQY-השקעה ב  .ג
  

זכויות ההצבעה של מ 45.1%- מהון המניות וכ 45.5%- מחזיקה החברה בכ, 2012, בדצמבר 31ליום   .1
EQY )כולל היחידות ההמירות שהוקנו ל ,בדילול מלא 40.2%- כ -LIH, להלן 7 סעיף ראה.( 
בבורסה  EQYמחיר מניית  2012, בדצמבר 31ליום . NYSEמסחר בבורסת ל רשומות  EQYמניות
  .מניות מונפקות מליון 116.9- כ EQY- לודולר  21.01הינו 

  
למרות ששיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה , בדוחות הכספיים EQYאת  מאחדתהחברה 

  .'ג2אור ראה ב ,עקב קיום שליטה אפקטיבית 50%-נמוך מ EQY-הפוטנציאליות ב
  

  :EQY-ושווי השוק של ההשקעה ב בספרי החברההערך 
 

 2011בדצמבר  31 2012בדצמבר  31
  שווי 
*)מאזני 

  שווי
 שוק

  שווי 
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  ח"מליוני ש  
            

מניות
  3,306  4,172  2,838  3,169  
  
  .מוניטין כולל  *)

  
  :IFRSלפי תקני  EQYשל מידע כספי תמציתי   .2

  
  - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  822   718 נכסים שוטפים

  12,657   14,291 *)נכסים לא שוטפים
  )558(   )387( התחייבויות שוטפות

  )5,200(   )6,243( *)התחייבויות לא שוטפות
       

  7,721   8,379 נכסים נטו
       

      :מיוחס ל
       

  2,838   3,306 בעלי מניות החברה
  4,883   5,073 זכויות שאינן מקנות שליטה

       
  8,379   7,721  
  
  .כולל הפרשים מקוריים  *)
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

  - מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2012 2011  2010 
 ח"ש מליוני  
      

  1,065   1,236 1,261  הכנסות
         

  121   484 961  *)רווח לפני מסים על הכנסה
  34   )23( 213  *))הטבת מס(מסים על ההכנסה

         
  87   507 748  רווח נקי

         
         

  )5(   1 )25(  כולל אחר)הפסד(רווח
         
  82   508 723  רווח כוללכ"סה
         

        :מיוחס ל
         

  20   203 321  בעלי מניות החברה
  62   305 402  זכויות שאינן מקנות שליטה

         
   723 508   82  
         

דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות 
  153   232 251  שליטה

  
  .כולל הפחתת הפרשים מקוריים  *)

  
  - כספי תמציתי על תזרימי המזומניםמידע 

  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2012 2011  2010 
 ח"ש מליוני  
      

  274   392 589  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
  )712(   )93( )1,249(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  403   )392( 721  מימון)לפעילות

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי 
  )7(   4 )8(  מזומנים

  )42(   )89( 53  במזומנים ושווי מזומנים)ירידה(עלייה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  181   139 50  השנה
         

  139   50 103  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  
  :2012, בדצמבר 31ליום  הקיימים EQYכתבי אופציה של   .3

  

  סדרה

  תוספת מימוש
  ממוצעת
   למניה 

  שנת
   הפקיעה

ת כתבי כמו
  אופציה

  אלפים ב
              

  3,521    2013-2021    $ 20.73 *)אופציות לעובדים ומנהלים
  

כתבי אלפי  480 לרבות, ומנהלים האופציה שהוקצו לעובדיםכולל את כל כמות כתבי   *)
צברו את ותק הזמן המינימלי הדרוש להקניית זכאות למימושם אופציה שעדיין לא 

(Vesting Rights).  
  

4.  EQY מנהלים ועובדים בה מניות רגילות בעלות תקופות חסימה שונות, הקצתה לדירקטורים 
. )'ג38ראה באור , ר דירקטוריון החברה"ן הפעיל ליוגר דירקטוריון החברה והס"כולל ליו(

אלפי מניות אשר טרם צברו את התקופה  975 כולל EQYהון המניות של  הדיווחלתאריך 
 .למניות אלו מוקנות זכויות הצבעה וזכות לקבלת דיבידנדים .המינימלית לסיום חסימתן

אשר  ,בה ושאי משרהלנם יתלויות ביצועאלפי מניות חסומות  EQY 800בנוסף הקצתה 
  .אינן בעלות זכויות הצבעה וזכות לקבלת דיבידנדים

  
- עלה שיעור ההחזקה ב) להלן 2'ה ףראה סעי( FCR- ו GAAבעקבות השלמת הסדר עם   .5

EQY 46.7%- לכ 43.3%- מכ.  
  
דולר  21.2 במחירמליון מניות  3.6של סך לציבור  EQY נפיקהה 2012, באוגוסט 14ביום   .6

וכמו כן מכרה בעבור בעל  )ח"מליון ש 282- כ(מליון דולר  75.5בתמורה כוללת של , למניה
דרך של הנפקה ב EQYהנפיקה ובמקביל להנפקה הציבורית בנוסף  .מניות אחר מליון מניות

  ).ח"מליון ש 42- כ(מליון דולר  10.6בתמורה כוללת של  EQYמניות  אלפי 500פרטית לחברה 
  

והקבוצה  45.5%-לכ 46.7%- מכ EQY - ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב, כתוצאה מהנפקה
ח אשר נזקף לקרן הון מפעולות עם בעלי זכויות "מליון ש 34- הכירה בגידול בהון בסך של כ

  . שאינן מקנות שליטה
  
) "C&C (US) No. 1 Inc. )"CapCoהסכם לרכישת חברת  EQYהשלימה  2011, בינואר 4ביום   .7

 Liberty International Holdings ("LIH")עם ) התאגיד המשותף - להלן (באמצעות מיזם משותף 
Limited חברת בת שלCapital Shopping Centers Group Plc  ")CSC .("למועד השלמת העסקה ,

ר הכוללים "אלפי מ 240- נכסים מניבים בקליפורניה בשטח כולל של כ 13- ב CapCoהחזיקה 
, במועד השלמת העסקה. מבני מגורים ומשרדים רפואיים, משרדים, רייםמרכזים מסח

 11.4-לתאגיד המשותף ובתמורה הוקצו לה כ CapCoאת מלוא הון המניות של  LIHהעבירה 
מליון מניות  11.4-בתאגיד המשותף ואשר ניתנות להמרה ב 22%-המקנות כ, מליון יחידות
 -להלן ( EQYלפי בחירתה של , או במזומן) בכפוף להתאמות מסויימות( EQYרגילות של 

-ו Class Aממניות  70%-בתאגיד המשותף המורכבים מ EQY 78%-מנגד הוקצו ל). היחידות
מליון דולר  600כנגד הנפקת שטר חוב בסך של , של התאגיד המשותף Class Bממניות  100%

 EQY-הונפקו כחלק ממנגנון הבטחת תשואה ל Class Bמניות  .לתאגיד המשותף EQYעל ידי 
מליון מניות רגילות  4.1-במועד השלמת העסקה כ LIH-הוקצו ל, כמו כן. אשר נקבע בהסכם

מניות אלו נמכרו ( מליון דולר 67בסך של  CapCoבתמורה להמחאת שטר חוב של  EQYשל 
הומרה  אשר A מסדרה אחת מניה LIH-ל הקצתה EQY ,בנוסף. )2012בשנת  LIHעל ידי 

-להקנתה  ואשר 2011בחודש יוני  EQYרגילות של  מניות 10,000-פי תנאיה ב-כמתאפשר על
LIH ב הצבעה זכויות, עד למועד המרתה-EQY התאגיד ביחידות החזקתה להיקף בהתאם 

   .המשותף
  

אשר , ח"מליון ש 16-בגידול בהון בסך של כ 2011בשנת הקבוצה הכירה מהעסקה כתוצאה 
  .לקרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהנזקף 
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

  )מאוחדת( FCR -השקעה ב  .ד
  

- כ( FCRהון המניות וזכויות ההצבעה של מ 45.6%-מחזיקה החברה ב, 2012, בדצמבר 31ליום   .1
, בדצמבר 31ליום . נטוורשומות למסחר בבורסת טור FCRמניות . )ילול מלאבהנחת ד 40.8%
  .מניות מונפקות מליון 206.5-כ FCR-לודולר קנדי  18.82הינו  FCRמחיר השוק של מניית  2012

  
למרות ששיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה בדוחות הכספיים  FCRאת  מאחדתהחברה 

  .'ג2כאמור בבאור , בשל קיום שליטה אפקטיבית ,50%- מנמוך  FCR-הפוטנציאליות ב
  

  :FCR-ושווי השוק של ההשקעה בבספרי החברה הערך   
 

 2011בדצמבר  31 2012בדצמבר 31  

  
  שווי 
*)מאזני

  שווי
 שוק

  שווי 
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  ח"מליוני ש  
           

  5,828  4,581  6,643 5,544 מניות
  

  .מוניטין כולל  *)
  

  :FCRמידע כספי תמציתי של   .2  
  

  - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי
  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  937   1,811 נכסים שוטפים

  21,843   25,491 *)נכסים לא שוטפים
  )1,763(   )1,854( התחייבויות שוטפות

  )11,905(   )13,193( התחייבויות לא שוטפות
       

  9,112   12,255 נכסים נטו
       

      :מיוחס ל
       

  4,581   5,544 בעלי מניות החברה
  4,531   6,711 זכויות שאינן מקנות שליטה

       
  12,255   9,112  
  .כולל מוניטין  *)
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

  - מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל
 בדצמבר 31 ביום לשנה שהסתיימה  
  2012 2011  2010 
 ח"ש מליוני  
      

  1,718   1,893 2,237  הכנסות
         

  1,221   2,274 1,832  רווח לפני מסים על הכנסה
  294   456 315  מסים על ההכנסה

         
  927   1,818 1,517  רווח נקי

         
  )10(   16 )7(  כולל אחר)הפסד(רווח

         
  917   1,834 1,510  כ רווח כולל"סה
         

        :מיוחס ל
         

  456   909 727  בעלי מניות החברה
  461   925 783  זכויות שאינן מקנות שליטה

         
   1,510 1,834   917  
         

דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות 
  232   249 320  שליטה

  
  - על תזרימי המזומניםמידע תמציתי   

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2012 2011  2010 
 ח"ש מליוני  
      

  589   614 706  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
  )1,400(   )1,815( )1,721(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

  910   1,097 1,275  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי 

  )2(   2 )8(  מזומנים
  97   )102( 252  במזומנים ושווי מזומנים)ירידה(עלייה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
  16   113 11  השנה

         
  113   11 263  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

  
  :2012, בדצמבר 31ליום הקיימים  FCRכתבי אופציה של   .3

  

 סדרה

תוספת 
  מימוש 
  ממוצעת
  למניה

   שנת
  הפקיעה

כתבי  כמות
  אופציה

 אלפים ב 
           
  

  5,676  2013-2023  קנדי$  FCR(*   15.65כתבי אופציה לעובדים ומנהלים של
  5,625   2013  קנדי$  19.75   )להלן 6סעיף (כתבי אופציה 

  
 ר הדירקטוריון"לסגן הפעיל של יו ,למנהלים, לעובדים אופציה שהוקצוכולל כתבי   *)

ן לא צברו את ותק הזמן יאלפי כתבי אופציה שעדי 1,935 לרבות, )2'ג38ראה באור (
  ). Vesting Rights(המינימלי הדרוש להקניית זכאות למימושם 
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

הניתנות להמרה ללא ) RSU( חסומותויחידות  )DSU( נדחותהקצאת יחידות לת ותוכני FCR-ל  .4
נותרו  דיווחנכון לתאריך ה. ")תיחידו(" לדירקטורים ומנהלים FCRתמורה במניות רגילות של 

ליחידות שהוענקו  באשר(הניתנות להקצאה יחידות  אלפי 911-כת סך של ובמסגרת התוכני
צברו את שהוקצו טרם אלפי יחידות  647- כ, דיווחה לתאריך ).'ג38באור ראה , עניין ילבעל

  .תקופת הוותק להסרת חסימתן
  

מליון יחידות אשר כל אחת מהן  2.5לציבור בקנדה  FCR נפיקהה 2012, באוגוסט 3ביום   .5
 - להלן ( FCRמורכבת ממניה רגילה אחת ומכתב אופציה אחד לרכישת מניה אחת של 

-כ(מליון דולר קנדי  46.9- כוללת של כ דולר קנדי ליחידה ובתמורה 18.75במחיר של ) היחידות
בתוספת מימוש בסך , 2013באוגוסט  2כתבי האופציה ניתנים למימוש עד ). ח"מליון ש 179
  .דולר קנדי למניה 19.75של 

  
יחידות אשר כל אחת מהן  מליון 12.5לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2012, בספטמבר 19ביום   

דולר  19.22במחיר של , )היחידות -להלן (כתב אופציה ) 1/4(מורכבת ממניה רגילה אחת ורבע 
כל כתב ). ח"מליון ש 960- כ(מליון דולר קנדי  240.3קנדי ליחידה ובתמורה כוללת ברוטו של 

דולר קנדי  19.75בתוספת מימוש בסך של , FCRאופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של 
  .2013, באוגוסט 2למניה עד ליום 

  
 45.6%- לכ 49.9%- מכ FCR- ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב, האמורות ותכתוצאה מההנפק

והחברה הכירה בגידול בהון בסך של ) להלן' ה9ראה באור , GAAזאת לאחר השפעת עסקת (
פעולות עם בעלי זכויות אשר נזקף לקרן הון מ) ח"מליון ש 93- כ(מליון דולר קנדי  24.1-כ

  .שאינן מקנות שליטה
  

  .'ג21ראה באור , FCRלעניין המרת אגרות חוב למניות   .6
  
ראה באור , כנגד הקצאת מניות לחברה ולאחרים GAA- מ רפואייםלענין רכישת מבני משרדים   .7

  .להלן' ה9
  

  )מאוחדת( )GAA - להלן ( .Gazit America Inc-השקעה ב  .ה
  

 14.3- המחזיקה בכ, GAAמהון המניות של  100%- בהחברה מחזיקה  2012, בדצמבר 31ליום   .1
 .EQYמהון המניות של  12.2%-כהמהוות  EQYמיליון מניות 

  
ההסדר כלל רכישת כלל  .FCR -ו GAAהסדר עם  החברה השלימה 2012, באוגוסט 8ביום   .2

 אשר היוו, י החברהיד-על הוחזקולא אשר  GAAוניירות הערך ההמירים למניות  GAA מניות
מליון דולר קנדי  24.6-בסך של כ במזומן בדרך של תשלום, GAAמהון המניות של   26.9%-כ
 FCR .FCR על ידי FCR מניותמיליון  1.5 -ת כוכן תשלום בדרך של הקצא) ח"ליון שמ 94- כ(

 .Promed Properties (CA) Inc של את מלוא הון המניות GAA-מבמסגרת ההסדר  רכשה
")Promed CA(" , חברה פרטית בבעלותה המלאה שלGAA  אשר בבעלותה מבני משרדים

בקשר עם נכסיה  GAAעל עצמה את התחייבויותיה של  נטלהוכן , רפואיים ונכסים מסחריים
 5.5-כבאמצעות הקצאת  FCRידי - עלבוצע  Promed CA רכישת התשלום בגין .Promed CAשל 

  .GAA - ל FCRמניות מליון 
  

  .והיא הפכה לחברה פרטית GAAהופסק המסחר במניות , בעקבות ההסדר
  

 -וההחזקה בעקיפין ב 49.9%- לכ 49.3%- מכ FCR-עלה שיעור ההחזקה ב, כתוצאה מההסדר
EQY מליון דולר קנדי  18-הקבוצה הכירה בקיטון בהון בסך של כ. 46.7%-ל 43.3% -עלתה מ

  .ן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהאשר נזקף לקרן הו, )ח"מליון ש 70- כ(
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  
  )מאוחדת( CTY -השקעה ב  .ו

  
- כ( CTYון המניות וזכויות ההצבעה של מה 48.8%-מחזיקה החברה בכ 2012, בדצמבר 31ליום   .1

נסחרת בבורסת הלסינקי  CTY ).בהנחת מימוש ניירות ערך המירים דילול מלאב 47.1%
מליון  326.9- כ CTY-לואירו  2.57הינו  CTYמחיר מניית  2012, בדצמבר 31ליום . שבפינלנד

  .מניות מונפקות
  

, 50%-מנמוך  CTY-בדוחות הכספיים על אף ששיעור ההחזקה ב CTYהחברה מאחדת את 
  .'ג2ראה באור , CTY-בשל שליטה אפקטיבית ב

  
  :CTY-ושווי השוק של ההשקעה ב בספרי החברההערך 

  
 2011בדצמבר  31 2012בדצמבר 31   

   
  שווי 
 *)מאזני

  שווי
 שוק

  שווי 
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  ח"מליוני ש   
          

  1,522  2,120  2,016 2,423 מניות
  

  .כולל מוניטין  *)
  
  CTYמידע כספי תמציתי של   .2

  
  - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי

  
  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח "מליוני ש   
       

  680  398  נכסים שוטפים
  12,549   13,476  *)נכסים לא שוטפים

  )1,291(   )1,032(  התחייבויות שוטפות
  )7,183(   )7,622(  התחייבויות לא שוטפות

        
  4,755   5,220  נכסים נטו

        
       :מיוחס ל

        
  2,120   2,423  החברהבעלי מניות

  2,635   2,797  זכויות שאינן מקנות שליטה
        
   5,220   4,755  
       .כולל מוניטין *)
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

  - מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2012  2011   2010  
  ח"מליוני ש   
          

  971  1,081  1,185  הכנסות
          

  388   59  474  *)רווח לפני מסים על ההכנסה
  62   )8(  38  )הטבת מס(מסים על ההכנסה

          
  326   67  436  רווח נקי

          
  34   )131(  )54(  כולל אחר)הפסד(רווח

          
  360   )64(  382  כולל)הפסד(כ רווח"סה
          

         :מיוחס ל
          

  171   )50(  184  בעלי מניות החברה
  189   )14(  198  זכויות שאינן מקנות שליטה

          
   382  )64(   360  
          

דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות 
 שליטה

 
107  89   81  

  
  .כולל ירידת ערך מוניטין  *)

  
  - מידע כספי תמציתי על תזרימי המזומנים

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2012  2011   2010  
  ח"מליוני ש   
          

  99  329  305  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
  )334(   )1,011(  )520(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

  224   1,038  11  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
מזומנים ושווי הפרשי תרגום בגין יתרות 

 מזומנים
 

4  3   )5(  
  )16(   359  )200(  במזומנים ושווי מזומנים)ירידה(עלייה

  108   92  451 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
          

  92   451  251  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  
  :2012, בדצמבר 31הקיימים ליום  CTYכתבי אופציה של   .3

  

 סדרה
תוספת מימוש

  *)למניה 
  שנת
  פקיעה

כמות כתבי 
אופציה 

*) )באלפים(
           

  2,250  2018 אירו I(  2.97-2011סדרת(אופציות לעובדים ומנהלים
  2,230  2018 אירו II(  3.09-2011סדרת(אופציות לעובדים ומנהלים
  2,025  2018 אירו III(  2.51-2011סדרת(אופציות לעובדים ומנהלים

  
ובגין חלוקת דיבידנד והחזר  זכויות, הטבהבגין הנפקת מניות  םהמימוש מותא מחיר  *)

צברו את הוותק המינימלי הדרוש  טרם כתבי אופציהאלפי  4,838, לתאריך הדיווח .הון
   .להקניית זכות למימושם

  
במהלך המסחר בבורסה  CTYמליון מניות  2.4-כבמהלך תקופת הדיווח רכשה החברה   .4

כתוצאה מהרכישות עלה שיעור ). ח"מליון ש 30-כ(מליון אירו  5.9-לכבהלסינקי בתמורה 
אשר ח "ש מיליון 15-והחברה הכירה בגידול בהון בסך של כ 48.8%-לכ CTY-החזקת החברה ב

  .י זכויות שאינן מקנות שליטהנזקף לקרן הון מעסקאות עם בעל
  

  .'ב40ראה באור , נוספות לאחר תאריך הדיווח CTYמליון מניות  2-לעניין רכישת כ  
  
, מליון מניות 49- בדרך של הנפקת זכויות סך של כ CTYהנפיקה  2012, באוקטובר 2ביום   .5

- בתמורה לאירו למניה  1.85-במחיר של כמהון המניות וזכויות ההצבעה שלה  17.6%המהוות 
מליון מניות  23.5-החברה רכשה בהנפקת הזכויות כ). ח"מליון ש 459-כ(מליון אירו  90.7

כתוצאה מההשתתפות בהנפקת ). ח"מליון ש 219-כ(מליון אירו  43.5-בתמורה לסך של כ
  .CTY -  חזקה בהזכויות לא חל שינוי מהותי בשיעור הה

  
הנפקת , לאחר תאריך הדיווחבמסגרת עסקה משותפת מרכז מסחרי בשבדיה  לעניין רכישת  .6

  .'ד40 -ו 'ג40 יםראה באור ,והשתתפות החברה בהנפקה האמורה זכויות נוספת
  

  )בשליטה משותפתחברה ( ATR -השקעה ב  .ז
  
 ATRהון המניות וזכויות ההצבעה של מ 34.5%-מחזיקה החברה בכ ,2012, בדצמבר 31ליום   .1

 Euronext-למסחר בבורסת וינה ובבורסת ה רשומות ATRמניות  .)בדילול מלא 34.2%- כ(
 מליון 373.4-כ ATR-לואירו  4.45הינו  2012, בדצמבר 31ליום  ATRמחיר מניית . באמסטרדם

  . מניות מונפקות
  

בשל שליטה לפי שיטת השווי המאזני בדוחותיה הכספיים  ATR-מטפלת בהשקעתה בהחברה 
 Apollo Global Realמקבוצת  CPI European Fundעם לפי הסכם בעלי מניות , ATR-משותפת ב

Estate Mangement L.P ) להלן - CPI(. למיטב ידיעת החברה ,CPI בכ דיווחמחזיקה לתאריך ה - 
ראה גם , ATRשל זכויות ההצבעה ומהון המניות  19.4%-כהמהוות  ATRמליון מניות  72.5

  .3'א26באור 
  

  :ATR-ושווי השוק של ההשקעה ב החברה בספריהערך 
  

 2011בדצמבר  31 2012בדצמבר 31   

   
  שווי 
 *)מאזני

  שווי
 שוק

  שווי 
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  ח"מליוני ש   
          

  2,027  3,535  2,823 3,845 מניות
  

   .הפרשים מקורייםכולל   *)
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  
  :)ATR )%100מידע כספי תמציתי של   .2

  
  - מידע כספי תמציתי על המצב הכספי

  
  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח "מליוני ש   
       

  1,062  930  מזומנים ושווי מזומנים
  298   307   )למעט מזומנים ושווי מזומנים(נכסים שוטפים אחרים

  13,637   13,833  *)נכסים לא שוטפים
  )125(   )369(  התחייבויות פיננסיות שוטפות
  )295(   )323(  התחייבויות שוטפות אחרות

  )3,412(   )3,178(  *)התחייבויות לא שוטפות
        

  11,165   11,200  נכסים נטו
        
       .כולל הפרשים מקוריים *)
        

  - מידע כספי תמציתי על הרווח הכולל
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2012  2011   2010  
  ח"מליוני ש   
          

  1,068  1,198   1,324  הכנסות
           

  )2(   251   118  נטו,מימון)הכנסות(הוצאות
           

  73   132   99  מסים על ההכנסה
           

  515   689   475  *) נקירווח
  )17(   2   )41(  כולל אחר)הפסד(רווח

           
  498   691   434  רווח כולל

           
  ATR  107   79   65-דיבידנד שהתקבל מ

           
          .כולל הפחתת הפרשים מקוריים *)

  
  ATR-ליתרת ההשקעה של הקבוצה ב ATRשל התאמת הנכסים נטו   .3

  
  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח "מליוני ש   
       

  11,165  11,200  ראה פירוט לעיל-נכסים נטו
  ATR  )9(   58בדוחותזכויות שאינן מקנות שליטה

  18   29  יתרת הפרשים מקוריים
        

  11,241   11,220  נכסים נטו מתואמים
  ATR  34.5%   31.6%-שיעור החזקה ב

  3,553   3,874  חלק הקבוצה בנכסים נטו מתואמים
  )18(   )29(  יתרת הפרשים מקוריים

        
  3,535   3,845  בדוחות הכספייםיתרת ההשקעה
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  
  :2012, בדצמבר 31ליום הקיימים  ATRכתבי אופציה של   .4

  

 סדרה
תוספת מימוש 

 למניהממוצעת 
  שנת
  פקיעה

כמות כתבי 
אופציה 

 )באלפים(
           

   5,131 2014-2017 אירו 2.98  *)אופציות לעובדים ומנהלים 
  

אלפי כתבי אופציה צברו את הוותק המינימלי הדרוש  3,047-כ ,2012, בדצמבר 31ליום   )*
ר הדירקטוריון של "אלפי כתבי אופציה שהוענקו ליו 127כולל  ,להקניית זכות למימושם

  .'ג38ראה באור , החברה
  

ATR  חלף תשלום גמול , לפי בחירתם, לדירקטורים חסומותתוכנית להקצאת מניות מפעילה
  .חסומות אלפי מניות 42- כלתאריך הדיווח הוקצו במסגרת התוכנית  .דירקטורים במזומן

  

   :ATR-מידע נוסף לגבי ההשקעה ב  .5
  

ATR ופיתוח של מרכזים מסחריים מעוגני  ניהול, ן מניב המתמקדת ברכישה"הינה חברת נדל
סלובקיה , רוסיה, כיה'צ, פוליןובראשן , מדינות במרכז ומזרח אירופה 11- ב סופרמרקטים

הסתכם ) 100%(לתאריך הדיווח  ATRן להשקעה בדוחות הכספיים של "ערך הנדל .והונגריה
 2.6-כ(מליון אירו  538-בגין נכסים מניבים וכ) ח"מליארד ש 10.7- כ(מליון אירו  2,185-בכ

 םשיעור התשואה הממוצע הגלו. וקרקעות לפיתוח עתידי בהקמה יםבגין נכס) ח"מליארד ש
-ו 2012, בדצמבר 31לימים  ATRבגין הנכסים המניבים באזורי הפעילות של , בהערכות השווי

, ן להשקעה בפיתוח"ן להשקעה ונדל"השווי ההוגן של הנדלאופן מדידת ל .8.4%הוא  2011
  .13- ו 12ראה באורים 

  

וינה בתמורה  תבמהלך המסחר בבורס ATRמליון מניות  11- רכשה החברה כ 2012שנת במהלך 
- כתוצאה מהרכישות עלה שיעור החזקת החברה ב). ח"מליון ש 195-כ(מליון אירו  39.6- לכ

ATR 27.2- והחברה הכירה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כ 34.5%- לכ 31.6%-מכ 
 . סעיף הכנסות אחרותהמוצג ב, )ח"מליון ש 134-כ(מליון אירו 

  
) ATRמהון המניות של  1.6%-כ( ATRמליון מניות  6.0- רכשה החברה כ 2011 מהלך שנתב

כתוצאה ). ח"מליון ש 103-כ(מליון אירו  20.8- כלבתמורה , במהלך המסחר בבורסת וינה
 76-כ(מליון אירו  15.7- כבסך של מרכישה במחיר הזדמנותי החברה הכירה ברווח , מהרכישות

 .הכנסות אחרותסעיף מוצג בה, )ח"ליון שמ
  

 ATR-בהשקעה הבקשר עם אחרות ותביעות  ATRכנגד לעניין תביעות משפטיות שהוגשו 
  .'ד26ראה באור , והתקשרות בהסכם פשרה בגינן

  
כפי  IFRS-הערוכים בהתאם ל ATRהחברה מצרפת לדוחותיה את הדוחות הכספיים של 

 ATRהשפעת ההתאמה של הדוחות הכספיים של ). "EU"(שאומץ על ידי האיחוד האירופאי 
הדוחות  .אינן מהותיות, IASBכפי שפורסם על ידי  IFRS-ל EU-כפי שאומץ על ידי ה IFRS-מ

בשנת . ח"ש 4.9206ח של האירו לתאריך הדיווח הינו "שע. ערוכים באירו ATRהכספיים של 
  .0.4%-ח בכ"הש כנגדנחלש האירו  2012

  

  )חברה בשליטה משותפת( RSC -השקעה ב  .ח
  

 החזיקה החברה, ב"מבוגרת בארהבמסגרת השקעות החברה בתחום הדיור המוגן לאוכלוסיה 
 50%-מחזיקה בנכסים ובחברה ה 60%( בעסקה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני בעקיפין
הינה  ,RSC -ביתרת ההשקעה של החברה , 2011-ו 2012 ,בדצמבר 31לימים  .)מנהלת אותםבחברה ה

  .בהתאמה, ח"מליון ש 209-וכח "מליון ש 57-כ
  

בתי דיור מוגן אשר בבעלותה המלאה  12עסקה למכירת  RSC השלימה 2012, באוגוסט 15ביום 
כתוצאה  ).ב"מיליון דולר ארה 138חלק החברה ( ב"מיליון דולר ארה 230כוללת של  בתמורה

במסגרת חלק החברה ברווחי חברות  ח"מיליון ש 63- של כ לפני מס רווחהחברה ב הכירהמהמכירה 
המייצג את יתרת , ח"מליון ש 102 -בנוסף סיווגה החברה סך של כ. המטופלות בשיטת השווי המאזני

ליתרת הרווח שיערוך רכוש קבוע  מקרן הון בשל, קרן השערוך בגין הנכסים האמורים נטו ממס
 282- לכהסתכם  2012בשנת  RSC-ברה מששולם לח התזריםסך . המיוחסת לבעלי מניות החברה

  .ח"מיליון ש
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
 
, שהוחזקו על ידה בנכס דיור מוגן בפיתוח 60%מתוך  10%מכרה החברה  2012, באוקטובר 31ביום 

נכסי משני  12%וכן ) ח"מיליון ש 8 -כ(מיליון דולר  2.1-בתמורה לכ") השותף(" RSC-לשותף שלה ב
 5 -כ(ב "מיליון דולר ארה 1.25תמורת , את יתרת החזקתה בנכסים אלה שהיוו, דיור מוגן נוספים

  ).ח"מיליון ש
  

בחברת ניהול  )50%(החזקתה מלוא את  לשותף החברהמכרה  2012, בדצמבר 31ביום , בנוסף
 60%-בנכס דיור מוגן ו 50%כוללת  RSCלאחר מכירת הנכסים כאמור חלק החברה בפעילות . הנכסים
  .בקרקע

  
  )ProMed - להלן ( .ProMed Properties Incהשקעה בחברת   .ט

  
 31לימים . בני משרדים רפואייםבחברה פרטית העוסקת בתחום מ 100% בעקיפין החברה מחזיקה

מליון  640- כו ח"מליון ש 834-לכהסתכמה  ProMedהשקעת החברה בהון של , 2011-ו 2012, בדצמבר
  .בדוחות הכספיים ProMedהחברה מאחדת את , ProMed-בשל שליטתה ב .בהתאמה, ח"ש

  
 )גזית גרמניה  -להלן ( gs GmbH & Co. KGnGazit Germany Beteilingu -השקעה ב  .י

  
 מרכזים מסחרייםפיתוח וניהול , העוסקת ברכישה חברה פרטיתב 100%בעקיפין  מחזיקה החברה

 ח"מליון ש 261-לכ הסתכמהגזית גרמניה הון של ב ת החברההשקע, 2012, בדצמבר 31 ליום. בגרמניה
גזית גרמניה  החברה מאחדת את, בגזית גרמניהבשל שליטתה  .)2011ח בשנת "מליון ש 290- כ(

  .בדוחות הכספיים
  

  )גזית פיתוח -להלן (מ "בע) פיתוח(גלוב ישראל - השקעה בחברת גזית  .יא
  

חברה פרטית העוסקת בתחום המרכזים המסחריים מהון המניות של  75%-ב החברה מחזיקה
 31לימים ). נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים גם בבולגריה ומקדוניה(בישראל ובמדינות נוספות 

- וכבהון ח "שמליון  413- כשל לרבות השקעה , השקעת החברה בגזית פיתוח ,2011- ו 2012, בדצמבר
, )2011בשנת בהלוואות  ח"מליון ש 1,915-בהון וכח "מליון ש 412-כ( ואותהלוח ב"מליון ש 1,936

החברה מאחדת את גזית פיתוח בדוחות , בשל שליטתה בגזית פיתוח )).2('א26ראה גם באור (
  .הכספיים

  
  )גזית ברזיל - להלן ( .Gazit Brazil Ltdaהשקעה בחברת   .יב
  

העוסקת בתחום המרכזים , בחברה פרטית המאוגדת בברזיל 100%בעקיפין  חברה מחזיקהה
 376הינה יתרת ההשקעה בגזית ברזיל בהון  2011-ו 2012, בדצמבר 31לימים . המסחריים בברזיל

ח "מליון ש 371- ח ו"מליון ש 130הינה הלוואות יתרת הובהתאמה  ,ח"שמליון  159-ח ו"מליון ש
  .אחדת את גזית ברזיל בדוחות הכספייםהחברה מ, בשל שליטתה בגזית ברזיל. בהתאמה

  
  )אכד - להלן (מ "השקעה באכד בניין והשקעות בע  .יג

  
. הינה החזקה במישרין ובעקיפין בהון המניות וזכויות ההצבעה של קבוצת א עיקר פעילותה של אכד

אביב ואשר -חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל, )קבוצת דורי -להלן (מ "דורי בע
פרויקטים בעיקר בתחום של ) הן עבור עצמה והן עבור צדדים שלישיים(עיקר עיסוקה ביזום וביצוע 

להקמת תחנת כוח ) יחד עם אחרים(פועלת קבוצת דורי , ובנוסף, מזרח אירופהבבישראל ו המגורים
  . ליצור חשמל

  
מהון המניות וזכויות ההצבעה של אכד בתמורה לסך של  50%החברה  רכשה 2007בחודש ספטמבר 

   .נכללה בשיטת השווי המאזניומשותפת עסקה טופלה כאכד החל ממועד זה . ח"מליון ש 184-כ
  

 ח"מליון ש 82-באכד בתמורה ל הנותרים 50%של  רכישההחברה מה יהשל 2011, רילבאפ 17ביום 
 2011, ביוני 6ביום  .והחל ממועד זה אכד מאוחדת באיחוד מלא בדוחות הכספיים של החברה

מליון  200-בתמורה לכ, מהון המניות של אכד לגזית פיתוח 100%השלימה החברה הסכם למכירת 
  .ח"ש
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

כאשר ההחזקה הקודמת באכד , כצירוף עסקים הנרכש בשלבים IFRS 3-העסקה טופלה בהתאם ל
כתוצאה . שוערכה לשווייה ההוגן כנגד רווח והפסד במועד השלמת הרכישה בהתאם למחיר העסקה

העסקים הכירה וכתוצאה מצירוף  ח"מליון ש 25ל הכירה החברה בהפסד בסך של "מהשערוך הנ
  .ח"מליון ש 26- כ של החברה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך

  
  :של קבוצת דורי ושווי השוק של ההשקעה בקבוצת דורי בספרי החברההערך להלן 

  
 2011בדצמבר  31 2012בדצמבר 31   

   
  שווי 
 *)מאזני

  שווי
שוק

  שווי 
 *)מאזני 

  שווי
 שוק

  ח"מליוני ש   
          

  84  156  101 155 )חלק החברה( מניות
  
  .הפרשים מקורייםכולל   *)
  

 קבוצתדורי ומאחדת את  קבוצתמהון המניות של  73.9%-בד מחזיקה כא 2012, בדצמבר 31ליום 
. 55.4%הינו  דיווחדורי לתאריך ה בקבוצתחלק החברה בהחזקות אכד  .דורי בדוחות הכספיים שלה

דורי לתאריך  קבוצתמספר המניות המונפקות של  .ח"ש 1.35 דיווחדורי לתאריך ה קבוצתמחיר מניית 
   .מליון 135.4- כהינו  דיווחה
  

, בדרך של הנפקת זכויות, מליון מניות רגילות 20.2- הנפיקה קבוצת דורי כ 2012, בינואר 12ביום 
מליון  15-רכשה גזית פיתוח כ, במסגרת ההנפקה. ח"מליון ש 27.3-בתמורה מיידית ברוטו בסך של כ

 - כמעלה שיעור ההחזקה של גזית פיתוח בקבוצת דורי , כתוצאה מההנפקה. מניות של קבוצת דורי
  .73.9%-לכ 73.8%

  
  :ידי החברה במישרין-מידע משלים לגבי חברות המוחזקות על  .יד
  

 
        שיעור 
      ערך ההחזקה בהון 

  מדינת
 התאגדות

  ובזכויות
  ההצבעה

השקעה ה
 הלוואות  בדוחות

 ערבויות
(**  

  ח"שמליוני   % 2012,בדצמבר 31ליום 
     

MGM (USA) Inc.(* 619  2,192 762  100 ב"ארה  
(*Gazit Canada Inc.600  42  5,447  100 קנדה  
Gazit America Inc.80  100 קנדה -  -  
Gazit Gaia Limited586 127  100 רזי'האי ג  -  

Gazit Midas Limited1,373  1,720  100 רזי'האי ג  -  
Gazit Europe (Netherlands) B.V.342 )31(  100 הולנד  -  

Gazit Europe (Asia) B.V. 157 162  100 הולנד  -  
  -  295 )140(  100 ישראל מ"בע)1992(החזקותגלוב גזית 

  -  76 )76(  100 ישראל מ"ג פיתוח בע.ג
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 9באור 
  

 
        שיעור  
      ערך ההחזקה בהון  

 
  מדינת
התאגדות

  ובזכויות
  ההצבעה

ההשקעה 
 הלוואות  בדוחות

 ערבויות
(**  

  ח"מליוני ש  %   
      1201,בדצמבר 31ליום 

     
MGM (USA) Inc.(*  513  2,653 622  100 ב"ארה  

(*Gazit Canada Inc. 598  350  4,546  100 קנדה  
Gazit Gaia Limited 394 161  100 רזי'האי ג  -  

Gazit Midas Limited 1,356  1,569  100 רזי'האי ג  -  
Gazit Europe (Netherlands) B.V  331  17   100 הולנד  -  

Gazit Europe (Asia) B.V.  161 153  100 הולנד  -  
  -  297  )128(  100 ישראל  מ"בע)1992(גזית גלוב החזקות

  -  - 105  100 ישראל  מ"ג פיתוח בע.ג
  
  .מוחזקת באמצעות חברה לא פעילה בבעלות מלאה של החברה וכן במישרין על ידי החברה  *)

. ניתנו ערבויות בלתי מוגבלות ואגרות חוב בגינןהסכומים מייצגים את קרן מסגרת האשראי   **)
 ח"מליון ש 417-לכהסתכם  2011 -ו 2012בדצמבר  31לימים ) כולל אגרות חוב(ניצול המסגרת 

  .3'ב26ראה גם באור  .בהתאמה, ח"מיליון ש 708-וכ
  
מעמידים תניות מקובלות , החוקים הקיימים בחלק ממדינות מושבן של החברות המוחזקות  .וט

. ריבית וחלוקות אחרות לבעלי מניות על ידי החברות המוחזקות, לגבי תשלומי דיבידנדים מסויימות
כתנאי לביצוע , תניות אלו כוללות יתרה מספקת של רווחים צבורים או קיומה של יכולת פרעון

  .הקבוצה אינה רואה בתניות מקובלות אלו כמגבלה משמעותית. חלוקות
  
  .29ראה באור  ,להבטחת התחייבויות הקבוצה מוחזקותהת חברוהלגבי שעבוד חלק ממניות   .זט
  

  
  ויתרות חובה לוואותה ,אחרות שקעותה  -: 10באור 

  
  :ההרכב  .א

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  173    600 )3()2()1(ת לפדיוןומוחזק ותהלווא

  32    74 )4(הלוואות לשותפים בנכסים בפיתוח
  8    8  שוכרים

  24    - פקדונות ועלויות בגין חוזי רכישה
  70    120 )6) (5(פקדונות אחרים לזמן ארוך

  -    79 מוסדות ממשלתיים
  1    2  אחרים

        
  883    308  

  -    170 חלויות שוטפות -בניכוי 
        
  713    308  
  
 EQY,שניתנה על ידי ) ח"מליון ש 170- כ(מליון דולר  45.0- הלוואה מסוג מזאנין בסך של כ  )1(

ליום  מליון דולר 272- מובטחת בעקיפין בשבעה מרכזים מסחריים בקליפורניה בשווי כולל של כ
ת בנכסים והמובטח, מליון דולר 180- בסך של כבשעבוד משני להלוואות אחרות  ,ההלוואה מתן
 מועד הפרעוןהלווה להאריך את  בכפוף ליכולת, 2013ההלוואה עומדת לפרעון בחודש יולי . אלו

שנתית הצמודה לליבור  ההלוואה נושאת ריבית .בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת
  ).לתאריך הדיווח 9.21%(

  



  מ"גלוב בע- גזית
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

59 

  
  

  )המשך( ויתרות חובה לוואותה, שקעות אחרותה  -: 10באור 
  

שיעבוד על מובטחת ב, EQYשנרכשה על ידי ) ח"מליון ש 355- כ(מליון דולר  95.0הלוואה בסך   )2(
ההלוואה נושאת ריבית שנתית  .)הנכס - להלן ( דיור מוגןמבנה בניין דירות מגורים ו, מסחרימבנה 
במקביל . וניתנת להארכה בשנה נוספת 2014בינואר  15עומדת לפרעון ביום  ,5.0% של בשיעור

מועד . םמליון דולר במועד שנקבע בהסכ 140בהסכם לרכישת הנכס תמורת  EQYהתקשרה 
  .רכישת הנכספרעון ההלוואה יותאם למועד 

  
בטוחה להלוואה  המהווהלפדיון  תהמוחזק) ח"מליון ש 71- כ(מליון דולר קנדי  19- אגרת חוב בסך כ  )3(

 1.25%אגרת החוב נושאת ריבית אפקטיבית בשיעור של . במסגרת רכישת נכס FCRשנתנה 
  .2014 חודש נובמברועומדת לפרעון ב

  
 לשותפים FCR השנתנ )ח"שמליון  74- כ( מליון דולר קנדי 20- כ בסךומשכנתאות  הלוואות  )4(

ההלוואות נושאות ריבית  .עבור חלקם במימון פיתוח הנכסים בחברות אלו בנכסים בפיתוח
  . ההלוואות מובטחות בזכויות השותפים בנכסים. 8.3%של  ממוצע שנתי בשיעור

  
להבטחת  המיועד, אשר אינו נושא ריבית) ח"מליון ש 19- כ(מליון דולר  5- בסך של כ כולל פקדון  )5(

  .))4('א26ראה באור (תשלומי דמי חכירת מטוס על ידי חברה מאוחדת 
  

ח שהופקדו לטובת נותני משכנתאות להבטחת ביצוע "מליון ש 93- כולל פקדונות בסך של כ  )6(
אשר , ן בנכסים הממושכנים לצורך שמירה על שוויים"שיפוצים ולהבטחת תשלומי מיסי נדל

  .0.4%-0.3% ריבית שנתית בשיעור שלבחלקם נושאים 
  
  פרעוןהמועדי   .ב

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  -    170 חלויות שוטפות-שנה ראשונה
  183    484 שנה שניה

  10    40 שנה שלישית
  1    21 שנה רביעית
  9    97 שנה חמישית

  49    15 שנה שישית ואילך
  56    56 טרם נקבע

        
  883    308  

  
  .37ראה באור , ויתרות חובההלוואות  ,אחרות באשר לתנאי הצמדה של השקעות  .ג
  

  
  ערך זמינים למכירהניירות   -: 11באור 

  
  :ההרכב

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  61    14 ב ובקנדה"מניות סחירות בארה
  6    - אגרות חוב סחירות

  314    339 )2()1(יחידות השתתפות בקרנות השקעה פרטיות
        
  353    381  
         

  67    14  מוצג בזמן קצר
  314    339 מוצג בזמן ארוך

        
  353    381  
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  )המשך( ניירות ערך זמינים למכירה  -: 11באור 
  
מליון  14- כ(מליון דולר  3.6- השקיעה סך כולל של כ, של החברה חברה בת אמריקאית בבעלותה המלאה  )1(

להשקעה בקרנות אלו  תהב התחייבויות החברה יתרת. אמריקאיותבשלוש קרנות השקעה ) ח"ש
   ).ח"מליון ש 4-כ(מליון דולר  1.1-הינו כ דיווחלתאריך ה

  
 8-כ( מליון דולר קנדי 2.2- כ של חברה בת קנדית בבעלותה המלאה של החברה השקיעה סך, בנוסף
   .ן"בקרן להשקעות בנדל )ח"שמליון 

  
שהינה קרן  .Hiref International LLC-החברה התקשרה בהסכם להשקעה ב 2007בחודש אוגוסט   )2(

קבוצת  ת ובניהולהקרן הוקמה ביוזמ). הקרן - להלן (ן בהודו הרשומה במאורציוס "השקעות בנדל
Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC")  שהינה אחד הגופים הכלכליים הגדולים

על פי . קרןהחברה הבת תהווה את אחד מארבעת משקיעי העוגן ב, על פי הסכם ההשקעה. בהודו
ן הפועלות "בחברות נדל, במישרין ובעקיפין, הקרן תשקיע, מסמכי ההקמה שלה והסכמי ההשקעה

מליון  750הקרן קיבלה התחייבויות השקעה בהיקף של . הבנייה ובתחומים משיקים, בתחום הפיתוח
 HDFCקבוצת . מליון דולר 110-דולר כאשר התחייבות ההשקעה של החברה בקרן עומדת על כ

תקופת חיי הקרן . מליון דולר 50-סכום של כ) Co-Investment(תשקיע לצד הקרן בהשקעות משותפות 
, 2012, בדצמבר 31ליום  .עם אפשרות להארכתה בשתי תקופות בנות שנה כל אחת, שנים 9- נקבעה ל

לתאריך  ).ח"מליון ש 59- כ(מליון דולר  16-יתרת התחייבות ההשקעה של החברה עומדת על כ
בגין מימוש פרוייקטים במצטבר שולם לקבוצה ) ח"מליון ש 50-כ(מליון דולר  13.3- סך של כ, וחהדיו

  .על ידי הקרן
  

  פרוייקטים בסכום השקעה כולל של  13התקשרה הקרן בהסכמי השקעה לגבי  דיווחלתאריך ה
  .מליון דולר 524-כמתוכם השקיעה בפועל סך של , מליון דולר 528-כ
  

הנגזר מהשווי  הוגן שוויהמוצגת לפי  ,יתרת השקעת החברה בקרן 2011-ו 2012, בדצמבר 31 לימים
מליון  318-הסתכמה בכ ,IFRSתקני על פי הנכסי נטו בהתאם לדוחות הכספיים של הקרן הערוכים 

  . בהתאמה, ח"מליון ש 292-וכח "ש
  
  

  ן להשקעה"נדל  -: 12באור 
  

  :התנועה וההרכב  .א
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  41,242   51,014 בינואר1יתרה ליום

       
  5,826   5,037 רכישות ותוספות

  2,249   - חברות שאוחדו לראשונה
  942   375 ן להשקעה בפיתוח"מנדלנטוהעברה 
  )2,453(   )1,428( מימושים

  )616(   )927( העברה לנכסים מוחזקים למכירה
  )12(   - למכירההעברה למלאי בניינים
  -   )22( העברה לרכוש קבוע

  1,470   1,736 נטו,רווחים מהתאמה לשווי הוגן
  2,366   )320(  של פעילויות חוץמתרגום דוחות כספייםהנובעותהתאמות 

     
  51,014   55,465 בדצמבר31יתרה ליום
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  )המשך( ן להשקעה"נדל  -: 12באור 
  
הקבוצה . שטחי מסחר אחרים ומבני משרדים רפואיים, בעיקר מרכזים מסחריים כולל ן להשקעה"נדל  .ב

ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן כפי "נדל. ן להשקעה"נדלבסעיף מחדש מציגה פרוייקטים בפיתוח 
 -  2012כולל במהלך שנת  64%- ו דיווחלתאריך ה 45%- כ(שנקבע על פי הערכות שווי שבוצעו בעיקר 

על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים שהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים ) במונחי שווי הוגן
כמו גם על ידי הנהלת החברה ומעריכי שווי מקצועיים  ,ן שהוערך"ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל

כו לאחרונה בשוק בהתבסס על עסקאות שנער, בין היתר, לפי תנאי השוק השווי ההוגן נקבע. פנימיים
בהתבסס על שיטות  וכן, הקבוצה ן שבבעלות"דומה ובמיקום דומה לזה של הנדלמסוג ן "ביחס לנדל

ושיטת היוון תזרימי מזומנים  (Direct Income Capitalization)להערכות שווי כגון שיטת ההכנסה 
(Discounted Cash Flows)  בהתאם לכללי הערכה בינלאומיים זאת(IVS) שפורסמו על ידיInternational 

Valuation Standars Committee  (IVSC)  או על פי כללי ההערכה)The Red Book ( שפורסמו על
 .לכללי הערכות השווי המקומייםכמו גם בהתאם  ,Royal Institution of Chartered Surveyors  (RICS)ידי

הערכות השווי מתבססות על יתרת . הוערך בשיטת ההשוואה ן להשקעה"מהנדל 1%- כ 2012בשנת 
. בסיכון המובנה שלהםבהתחשב אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס מחוזי שכירות קיימים 

מיקום , מעריכי השווי בשיעורי היוון שנקבעו בהתחשב בסוג הנכס ויעודובחישוב השווי ההוגן השתמשו 
  . הנכס וטיב השוכרים

  
בגין הנכסים באזורי הפעילות , הערכות השוויבהגלומים רי התשואה הממוצעים להלן שיעו

  :במאוחד העיקריים של הקבוצה
  

  קנדה  ב"ארה   
צפון ומערב
  ישראל  אירופה

   %  
          

  7.5  6.3  6.0 6.8  2012,בדצמבר 31
  7.5  6.4  6.3 6.9  2011,בדצמבר 31

  
  ):לפני מס) הפסד(השפעה על רווח (ן להשקעה "ההוגן של נדלניתוח רגישות של השווי   .ג

  

   קנדה  ב"ארה   
צפון ומערב
  ישראל  אירופה

  ח"ש מליוני   
         2012,בדצמבר 31
          

בתשואה ) bp(נקודות בסיס  25עלייה של 
  )73(  )536(   )960(  )564(  נדרשתה

בתשואה ) bp(נקודות בסיס  25ירידה של 
  77  550  1,044  609  נדרשתה

  NOI(  786  1,205  696  113(נטו,בהכנסות שכירות5%גידול של 
  

  עלות המקרקעיןזכויות ב  .ד
  

, המוחזקותרשומה על שם החברות ) למעט בישראל( מקרקעיןהבעלות בזכויות  2012, בדצמבר 31ליום 
 מליארד 4.2- כבשווי של תפעולית נכסים בחכירה  19למעט , בהתאם לתקנות הרישום במקום מושבן

 מימוניתבחכירה  נכס אחדו) ח"ש ארדמלי 3.0- כשל  שוויב תפעולית נכסים בחכירה 13 -  2011שנת (ח "ש
   ).ח"שמליון  243- כשל  שוויב מימונית בחכירה נכס אחד -  2011שנת ( ח"ש יוןמל 240- כבשווי של 

  
 5 -  2011שנת ( ח"ש מליון 806- כשל  בשוויבחכירה מהוונת נכסים מניבים  5 בישראל לחברות מאוחדות
 .2042-2058שנים ין הבת ומסתיימ בגין נכסים אלה ת החכירהותקופ. )ח"מליון ש 782- נכסים בשווי של כ

  .שנים נוספות 49- אופציה להארכת תקופת החכירה בלקבוצה נכסים קיימת מה השלושלגבי 
  

  .23ראה באור , ן להשקעה"נדלבאשר להתחייבויות בגין חכירה של 
  
  .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ה
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  ן להשקעה בפיתוח"נדל  -: 13באור 
  

  :התנועה וההרכב  .א
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  2,266    2,198 יתרה לתחילת השנה

         
  597    880 תוספות במשך השנה

  )942(    )375( ן להשקעה"לנדלנטוהעברות 
  )18(    )8( העברות כנגד נכסים מוחזקים למכירה

  30    - העברה ממלאי
  )54(    )22( גריעות במשך השנה

  200    177 נטו,לשווי הוגןההתאמרווחים מ
  119    )44(  של פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

         
  2,198    2,806 השנהיתרה לסוף

         
        :כולל

  909    1,032 קרקעות לפיתוח עתידי
  1,289    1,774 *)ן להשקעה בפיתוח"נדל

         
  2,806    2,198  
  
  .מרכזים מסחריים ושטחי מסחר אחריםבעיקר כולל   *)

  
 )Residual Method(שיטת החילוץ בנקבע לפי תנאי השוק ן להשקעה בפיתוח "השווי ההוגן של נדל  .ב

הנהלת החברה ומעריכי שווי על ידי , )DCF(הצפויים מהנכס  וון תזרימי המזומניםיהבהתבסס על 
ן "בלתי תלויים בעלי כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל חיצוניים
תוך , ט מוגמראמדן השווי ההוגן מתבסס על תזרימי מזומנים הצפויים מהנכס כפרויק .שהוערך

לרבות סיכון ההקמה וסיכון , וון המביאים בחשבון את הסיכון המובנה בנכסהישימוש בשיעורי ה
מדן ואיתרת . גמורים וון המשמשים בהערכת נכסים מניביםיאשר גבוהים משיעורי הה, ההשכרה

בססים כל האומדנים מת. העלויות להשלמת הפרויקט מקוזזות משווי הפרויקט המוגמר כאמור לעיל
  .דיווחעל תנאי השוק הקיימים לתאריך ה

  
ביישום גישת  .גישת ההשוואהתוך שימוש בעיקר בקרקעות לפיתוח עתידי נמדדות בשווין ההוגן 

תוך ביצוע של נכסים דומים מסתמכים מעריכי השווי והנהלת הקבוצה על מחירי שוק , ההשוואה
 62%- כלתאריך הדיווח (שמידע זה זמין ככל , )כגון בגין מיקום וגודל( ההתאמות הדרושות

ת הערכה והקבוצה מיישמת שיט, כאשר מידע כאמור אינו זמין, אולם). הקרקעות במונחי שווי הוגןמ
לפי  נדרשותשוק תוך ביצוע התאמות בתשואות הבהתבסס על , )ץשיטת החילובעיקר (מקובלות 

  .העניין
  

והקרקעות הוערכו על ן להשקעה בפיתוח "מהנדל) במונחי שווי הוגן( 17%- כ 2012, בדצמבר 31ליום 
תוך  על ידי הנהלת הקבוצההוערך והיתר ) 2012כולל במהלך שנת  40%-כ( ידי מעריכי שווי חיצוניים

  .ש בשיטות הערכה מקובלותושימ
  
- כ -  2011בשנת (ח "מליון ש 117- כהוצאות מימון בסך של  כוללות מקרקעין בפיתוחעלויות  2012בשנת   .ג

 -  2011בשנת (ח "מליון ש 43- כלרבות הוצאות שכר בסך של  ,הוצאות ישירות תוספתיותו) ח"מליון ש 83
  ).ח"מליון ש 33- כ



  מ"גלוב בע- גזית
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

63 

  
  

  )המשך( ן להשקעה בפיתוח"נדל  -: 13באור 
  
וקרקעות אשר  למעט לגבי פרוייקטים ,בפיתוחן להשקעה "ניתוח רגישות של השווי ההוגן של נדל .ד

  ):לפני מס) הפסד(השפעה על רווח (הוערכו בשיטת ההשוואה 
  

  קנדה  ב"ארה   
צפון ומערב
 ישראל  אירופה

  ח"מליוני ש   
          2012,בדצמבר 31
          

  )1(  )1(  )75(  )8(  בעלות הצפויה של הפרוייקט5%גידול של 
נטו , בהכנסות שכירות חזויות 5%גידול של 

)NOI(   -   89  -  -  
  -  -  )75(  - בתשואה הצפויה)bp(נקודות בסיס25עלייה של 
  -  -  82   - בתשואה הצפויה)bp(נקודות בסיס25ירידה של 

  
 79- כשווי של בחכירה מהוונת ב, קרקעות 2 רות מאוחדות בישראללחב, 2011- ו 2012, בדצמבר 31ם מייל  .ה

 אופציהמהן קיימת  אחתאשר לגבי  ,2048-2055שנים המסתיימות בשנים  49לתקופות של  ,ח"מליון ש
קרקעות המוחזקות בחכירה בשווי של  3 לחברות מוחזקות מחוץ לישראל  .שנים נוספות 49- להארכה ב

  .2011בדומה לשנת ח "מליון ש 57- כ
  
  .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ו

  
  

  נטו, רכוש קבוע  -: 14באור 
  

 מוגדריםאשר אינם , הרכוש הקבוע כולל בעיקר מבני משרדים שנמצאים בחלקם בשימוש חברות הקבוצה
  .ציוד בנייה ואחרים ,ן להשקעה"נדלכ

  
  :התנועה  .א

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         עלות
        

  208   368 בינואר1ליוםיתרה 
  34   49 תוספות 
  -   22 להשקעהן"נדלמהעברה 
  )1(   )5(  גריעות 

  122   - חברות שאוחדו
  5   )4(   של פעילויות חוץמתרגום דוחות כספייםהנובעותהתאמות 

       
  368   430 בדצמבר31ליוםיתרה 

       
      פחת שנצבר

       
  109   211 בינואר1ליוםיתרה 
  28   34  פחת

  )1(   )1(  גריעות 
  70   - חברות שאוחדו

  5   )1(   של פעילויות חוץמתרגום דוחות כספייםהנובעותהתאמות 
       

  211   243 בדצמבר31ליוםיתרה 
       

  157   187 לסוף השנהעלות מופחתת
  

  .29ראה באור  ,באשר לשעבודים  .ב
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   אחרים מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים   -: 15באור 
  

  :וההרכב התנועה
  

  )2(מותג  )1(מוניטין  
הזמנותצבר 
  כ"סה  אחר  ) 3(

  ח"מליוני ש  
               עלות

           
  260  14 -  - 246  2011,בינואר 1יתרה ליום 

  125  8 80  15 22  תוספות במשך השנה
  )15(  )15( -  - -  גריעות במשך השנה

  16  1 -  - 15  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
           

  386  8 80  15 283  2011,בדצמבר 31 יתרה ליום
  3  3 -  - -  תוספות במשך השנה

  1  )*    - -  - 1  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
           

  390  11 80  15 284  2012,בדצמבר 31 יתרה ליום
           

          סדים מירידת ערך שנצברוהפחתה והפ
           

  140  4 -  - 136  2011,בינואר 1יתרה ליום 
  39  6 32  1 -  הפחתה שהוכרה במשך השנה

  )8(  )8( -  - -  גריעות במשך השנה
  38  - -  - 38  ירידת ערך שהוכרה במשך השנה

  8  *)   - -  - 8  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
           

  217  2 32  1 182  2011,בדצמבר 31ם יתרה ליו
  54  5 48  1 -  הפחתה שהוכרה במשך השנה

  -  - -  - -  ירידת ערך שהוכרה במשך השנה
  2  *)   - -  - 2  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

           
  273  7 80  2 184  2012,בדצמבר 31ליום יתרה 

           
           נטו ,יתרה

           
  117  4 -  13 100  2012, בדצמבר 31ליום 

           
  169  6 48  14 101  2011, בדצמבר 31ליום 

  
  .ח"מליון ש 1-ג סכום הנמוך ממייצ  *)

  
 CTY-ו EQY ,FCRבחברות  מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההמוניטין נוצר בעיקר ברכישת מניות   )1(

וכמו כן  2009, בדצמבר 31בעסקאות שבוצעו עד ליום , ומהשתתפות בהנפקת מניות בחברות אלו
כל אחת מהחברות האמורות . ))7('ג9ראה באור ( EQYעל ידי  CapCo בגין רכישת שנוצרמוניטין 

כל אחת מהן נבחן סכום בר ההשבה לתאריך  לגבי אשר, נפרדת נקבעה כיחידה מניבת מזומנים
סכום בר . נקבע בהתבסס על שווי השוק של מניותיהן EQY-ו FCR-סכום בר ההשבה ביחס ל. דיווחה

של  היתרה בדוחות הכספייםהותאם בגין ההפרש בין  CTY-השקעה בבגין המוניטין שיוחס לההשבה 
  . ערכן הכלכלילבין  ,העתודות למסים נדחים שנוצרו בגין הנכסים המניבים
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  )המשך( מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים   -: 15באור 
  

  :להלן הרכב המוניטין לפי יחידות מניבות מזומנים
  

   EQY   CTY   FCR  כ"סה  
  ח"מליוני ש   

          יתרת מוניטין
           
  100  44 5  51  2012,בדצמבר 31

           
  101  44 5  52  2011,בדצמבר 31

  
מופחת בקו ישר על  אשר) בישראל" (דורי קבוצת"המותג  לשםהמיוחס , מותג שהוכר בצירוף עסקים  )2(

הנהלה  הוצאותההפחתה נזקפת ל .אורך החיים השימושיים שלושנים בהתאם להערכת  10פני 
  .וכלליות

  
שיקף את , 2012-ו 2011במהלך השנים שבוצעו דורי  הזמנות שהוכר בגין פרויקטים של קבוצתצבר   )3(

 תום עדקו ישר לאורך חיי הפרויקטים מלואו בופחת בהו, דורי קבוצתת למועד רכישלי כשווים הכל
  .המכר לעלות הההפחתה נזקפ .2012שנת 

  
  

  אחריםואשראי מתאגידים בנקאיים   -: 16באור 
  

  :ההרכב  .א
      שיעור ריבית    

  

  

 

ממוצע 
  משוקלל
        ליום

  בדצמבר 31 בדצמבר 31    
  2011   2012   2012  בסיס  
  ח"מליוני ש    %   הצמדה  
        

  73  59 4.2 ח צמוד"ש :בנקאייםאשראי מתאגידים
  103  42 5.6*) ח לא צמוד"ש  
  -  28 2.2  *)ב"דולר ארה  
  35  62 1.0  *)דולר קנדי  

  242  160 1.1 *)אירו :אשראי ממוסדות פיננסיים ואחרים
        

  453  351   סך הכל אשראי לזמן קצר
  

  .ריבית משתנהב  *)
  
  .29ראה באור  ,באשר לשעבודים  .ב

  
  

  לא שוטפותחלויות שוטפות של התחייבויות   -: 17באור 
  

  :ההרכב  
  בדצמבר 31       
       2012    2011  
  ח"מליוני ש   באור    
             

  1,315    827  20 חלויות שוטפות של אגרות חוב
  80    193  21      חלויות שוטפות של אגרות חוב להמרה

  2,130    1,362  22 לא שוטפותחלויות שוטפות של התחייבויות
             
    2,382    3,525  
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  רותיםיספקים ונותני ש  -: 18באור 
  
  :ההרכב  .א

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  705    844 והוצאות לשלםחובות פתוחים
  114    70 המחאות לפרעון

        
  914    819  

  
, ונותני שירותיםספקים באשר לתנאי ההצמדה של . ספקים ונותני שירותים אינם נושאים ריבית  .ב

  .37ראה באור 
  
  

  זכאים ויתרות זכות  -: 19באור 
  
  :ההרכב  .א
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  500    370 ריבית לשלם

  85    100 ממשלתיים מוסדות
  83    183 משוכריםופקדונותהכנסות מראש

  50    63  עובדים
  65    87 שליטהלשלם לזכויות שאינן מקנותדיבידנד 

  117    102 זכאים בגין עסקאות מקרקעין
  16    20 הפרשה לגמר עבודות ולאחריות

  77    62 התחייבות לרכישת ניירות ערך סחירים
  88    91 הוצאות לשלם
  137    178 זכאים אחרים

        
  1,256    1,218  

  
  .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של זכאים ויתרות זכות  .ב
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  אגרות חוב  -: 20באור 
  

  :ההרכב  .א
יתרה בדוחות הכספיים          
  בדצמבר 31  ריבית  ריביתיתרת הערך    
  2011  2012 אפקטיבית  הנקוב  הנקוב בסיס   
  ח"מליוני ש  %  %ח"מליוני ש הצמדה סעיף  
                

  264  212  6.18  6.50 273 דולר  )'סדרה א(אגרות חוב 
  154  153  2.08 2.30 170 אירו  )'סדרה ב(אגרות חוב 
  1,387  1,251  4.88  4.95  1,022 מדד  *) )'סדרה ג(אגרות חוב 
  2,173  2,421  5.02  5.10  2,069 מדד 1'ב *) )'סדרה ד(אגרות חוב 
  541  543  2.99  2.39 556 שקלי  *) )'סדרה ה(אגרות חוב 
  1,414  847  6.73  6.40 854 שקלי  *) )'סדרה ו(אגרות חוב 
  1,646  1,668  5.58  5.30  1,439 מדד  *) )'סדרה ט(אגרות חוב 
  669  850  5.76  6.50 735 מדד 1,3'ב )'סדרה י(אגרות חוב 
  448  1,716  4.84  5.35  1,615 מדד 1'ב *) )'סדרה יא(אגרות חוב 

  12  -   5.84  5.65 - מדד  אגרות חוב לא סחירות
אגרות חוב לא סחירות של 
  40  -   5.86  5.10 - מדד  חברה בת בבעלות מלאה
אגרות חוב לא סחירות של 
  58  59  4.98  4.57 50 מדד  *)חברה בת בבעלות מלאה

  2,621  2,707  5.02  5.02  2,729 דולר 'גEQYאגרות חוב של
  4,639  5,508  5.29  5.15  5,545דולר קנדי 'ד FCRאגרות חוב של
  196  931  4.57  4.43 930 אירו 'ה CTYאגרות חוב של
  332  361  6.92  7.20 329 מדד  קבוצת דוריאגרות חוב של

  100  100  7.52  6.75 100 שקלי  אגרות חוב של קבוצת דורי
                 

    18,416      19,327  16,694  
ויות שוטפות של חל -בניכוי 

  1,315  827        אגרות חוב
                 

         18,500  15,379  

  
  .37ראה באור , להחלפת בסיס ההצמדה של חלק מאגרות החוב SWAPן עסקאות ילעני  *)
  

  מועדי הפרעון 
   2012בדצמבר  31  

  
שנה 
 ראשונה

שנה 
 שנייה

שנה 
שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
חמישית

שנה 
 שישית
  כ"סה ואילך

  ח"מליוני ש בסיס הצמדה
             
  1,490  271  272  283 349 33 282  ח"ש
  8,326  6,065  214  631 650 263 503 מדדח צמוד "ש

  2,919  1,096  859  435 445 42 42 ב"דולר ארה
  5,508  3,525  937  - 469 577 - קנדידולר 
  1,084  -  736  51 51 246 -  אירו

             
  827 1,161 1,964  1,400  3,018  10,957  19,327  
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  )המשך( אגרות חוב  -: 20באור 
  

  :מידע נוסף לגבי אגרות החוב בחברה  .ב
  

  
מליון  185-כ של השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2012, בינואר 22ביום   .1

מליון כתבי  1.85- יחד עם כ, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, )'סדרה ד(אגרות חוב . נ.ח ע"ש
לעד ") הפקיעהיום (" 2012, בפברואר 29עד ליום הניתנים למימוש ) שאינם סחירים(אופציה 

  .ח"מליון ש 226-בתמורה מיידית כוללת של כ, )'אסדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 222-כ
  

סדרה (אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 221-מליון כתבי אופציה מומשו לכ 1.84-עד ליום הפקיעה כ
  .ח"מליון ש 224-בתמורה נוספת של כ) 'יא

  
ח "מליון ש 130של , השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים 2012, במאי 7ביום   
מליון כתבי אופציה  2.6יחד עם  ,בדרך של הרחבת סדרה סחירה, )'סדרה י(אגרות חוב . נ.ע
מליון  260לעד ") הפקיעהיום (" 2012, ביוני 14למימוש עד ליום הניתנים ) שאינם סחירים(
  .ח"מליון ש 175-בתמורה מיידית כוללת של כ, )'אסדרה י(אגרות חוב . נ.ח ע"ש

  
) 'סדרה יא( אגרות חוב. נ.ח ע"מליון ש 60- אלפי כתבי אופציה לכ 600עד ליום הפקיעה מומשו 

  .ח ויתר כתבי האופציה פקעו"מליון ש 62.5-בתמורה נוספת של כ
  

ח "ש ליוןימ 883- השלימה החברה הנפקה למשקיעים מוסדיים של כ 2012, בדצמבר 13ביום   
  .ח"מיליון ש 991-בתמורה לכ ,בדרך של הרחבת סדרה סחירה, )'סדרה יא(אגרות חוב . נ.ע

  
הון : התחייבה החברה לעמוד באמות המידה הבאות) 'סדרה יא(כחלק מהנפקת אגרות החוב 

מליון דולר במשך ארבעה רבעונים  500מינימלי של ) ללא זכויות שאינן מקנות שליטה(עצמי 
במשך ארבעה רבעונים  80%יחס חוב נושא ריבית נטו לסך המאזן לא יעלה על , רצופים
 -BBBב ברבעון האחרון מבין הרבעונים האמורים יהיה גבוה מדירוג דירוג אגרות החו; רצופים

כל מקרה בו תידרש , בנוסף. אי שינוי שליטה בחברה; של מדרוג Baa3ודירוג  S&P Maalotשל 
) ii(- ח ו"מליון ש 300) i(ח סחירות בסכום של לפחות כגבוה מבין "החברה לפרעון מיידי של אג

יהווה עילה לפרעון , )ניכוי זכויות שאינן מקנות שליטהב(מההון העצמי של החברה  12.5%
  .ל"לתאריך הדיווח החברה עומדת באמות המידה הנ. מיידי

  
את דירוג האשראי לכל סדרות אגרות החוב של  S&P Maalotאשררה  2012במאי  15יום ב  .2

 .הדירוג ליציבאופק ועדכנה את  ilA +החברה שבמחזור ברמת 
  
  .'ב29ראה באור , )'סדרה י(לגבי שעבוד שנרשם להבטחת פרעון אגרות החוב   .3

  
 EQYאגרות חוב של   .ג
  

אגרות חוב . נ.ע) ח"מיליארד ש 1.1- כ(מיליון דולר  EQY 300הנפיקה  2012, באוקטובר 25ביום   .1
 3.75%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של . אשר אינן מובטחות בשיעבוד

  .   2022, בנובמבר 15ת לפירעון בתשלום אחד ביום ועומדו
  

EQY  מיליון  250השתמשה בתקבולי ההנפקה האמורה לפירעון אגרות חוב קיימות בהיקף של
שמועד פרעונן המקורי  6.25%הנושאות ריבית שנתית בשיעור של ) ח"מיליון ש 978 -כ(דולר 

מליון  29.6-יון מוקדם בסך של כבהפסד מפד EQYהכירה , כתוצאה מהפרעון. 2014חל בשנת 
  ).ח"מליון ש 114- כ(דולר 

  
  Baa2-ל EQYאת דירוג האשראי של  Moody's העלתה חברת הדירוג 2012, בדצמבר 11ביום   .2

  .עם אופק דירוג יציב Baa3-מ
  

  FCRאגרות חוב של   .ד
  
. נ.ע) ח"מיליארד ש 1.8- כ(מליון דולר קנדי  475לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2012מהלך שנת ב  .1

אגרות החוב נושאות ריבית שנתית . אשר אינן מובטחות בשעבוד) P,O,Nסדרות (אגרות חוב 
  .2021-2022ועומדות לפרעון בשנים  4.5%-3.95%בשיעור של 
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  )המשך( אגרות חוב  -: 20באור 
  

-ל FCRאת דירוג האשראי של  DBRSהעלתה חברת הדירוג  2012, בנובמבר 14ביום   .2
HIGH)(BBB  מ- BBB עם אופק דירוג יציב .  

  
 - ל FCRאת דירוג האשראי של  Moody'sהעלתה חברת הדירוג  2012, בנובמבר 20ביום , בנוסף
Baa2 מ- Baa3 עם אופק דירוג יציב.  

  
. נ.ע) ח"מליון ש 371- כ(מליון דולר קנדי  97בפדיון מוקדם  FCRפדתה  2012, באוגוסט 29ביום   .3

 99.2-בתמורה ל, 2013, באפריל 1חלף מועד הפרעון המקורי שחל ביום )  Dסדרה (אגרות חוב 
  .בתוספת ריבית שנצברה) ח"מליון ש 379-כ(מליון דולר קנדי 

  
לאחר תאריך , הרחבת סדרה קיימת בדרך של FCRעל ידי ) Pסדרה (חוב בקשר להנפקת אגרות   .4

  .'א40ראה באור , הדיווח
  

  CTYאגרות חוב של   .ה
  

אגרות חוב אשר אינן . נ.ע) ח"מליון ש 738-כ(מליון אירו  CTY 150הנפיקה  2012, במאי 4ביום 
ועומדות לפרעון  4.25%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של . מובטחות בשעבוד

  .2017, במאי 17ביום 
  
  

  אגרות חוב להמרה   -: 21באור 
  
  :ההרכב  .א
  

  בדצמבר 31   ריבית ריבית  סכום    
  2011  2012 אפקטיבית הנקוב  הקרן    

 סעיף  
  בסיס
  ח"מליוני ש   %  % ח"מליוני ש הצמדה

                 
FCR )ותסדר 

E, F, G, H, I),A, B, C, D( 1,056  1,197  *)  6.53 *)  5.19 1,270דולר קנדי ג  
CTY )135   193  7.58  4.50 192 אירו ד)2006סדרה  

  10  -     -  )'סדרה ב(קבוצת דורי 
                   

    1,462     1,390  1,201  
  80  193        ויות שוטפותחל -בניכוי 

                   
         1,197  1,121  
             
  .משוקללממוצע   *)

  
  מועדי הפרעון   .ב
  

    

   
שנה 
ראשונה

  שנה
שנייה

שנה 
שלישית

  שנה
 רביעית

שנה 
חמישית

שנה 
שישית 
 כ"סה ואילך

  ח"שמליוני  2012בדצמבר 31ליום 
                  

FCR )תסדרוH,I,C,D,E,F,G(  -  -  -   -   454  743  1,197  
CTY )193  -  -   -   -  -  193 )2006סדרה  

                   
   193  -  -   -   454  743  1,390  
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  )המשך( אגרות חוב להמרה  -: 21באור 
  

  
  :FCRבדבר אגרות חוב להמרה בלתי מובטחות בשעבוד שהנפיקה נוסף להלן מידע   .ג

  

  
שיעור ריבית

 הנקוב
שיעור ריבית
אפקטיבית

  מחיר
  המרה
  למניה

  יתרת
  הקרן

  מועד
פרעון סופי

  מועד ההנפקה
דולר קנדי  % מטבע סדרה/

מליון דולר 
    קנדי

           
2009 D       2017  46.1  18.75  6.90 5.70 דולר קנדי  
2011 E       2019  57.5  22.62  6.90 5.40 דולר קנדי  
2011 F       2019  57.5  23.77  6.07 5.25 דולר קנדי  
2011 G       2018  50.0  23.25  6.68 5.25 דולר קנדי  
2012 H       2017  75.0  23.75  6.51 4.95 דולר קנדי  
2012 I        2019  52.5  26.75  6.19 4.75 דולר קנדי  

           
       338.6    

  
  

קיימת זכות לפרוע את הקרן  FCR-ל, )I,H,G,F,E,D סדרות(להמרה  בהתאם לתנאי אגרות החוב
ממחיר  97%במחיר המשקף  FCRוהריבית בגין אגרות החוב באמצעות הנפקת מניות רגילות של 

. ימי מסחר שקדמו לפרעון 20בתקופה של  FCRשל המניות הרגילות של ממוצע משוקלל  מסחר
במזומן או  ,נסיבות מסויימותבלפרוע את אגרות החוב לפני תאריך הפרעון  רשאית FCR, בנוסף

  .נפקת מניות רגילותהב
  

פרעון הקרן והריבית של כל אגרות החוב להמרה שבמחזור , למועד הדיווחנכון  FCRלפי מדיניות 
  .FCRיבוצע באמצעות הנפקת מניות רגילות של 

  
אגרות . נ.ע) ח"מליון ש 478-כ(מליון דולר קנדי  127.5- לציבור בקנדה כ FCRהנפיקה  2012במהלך 

אגרות החוב להמרה נושאות ריבית שנתית . אשר אינן מובטחות בשעבוד) I-ו Hסדרות (חוב להמרה 
דולר קנדי למניה בכל  23.75-27.75במחיר של  FCRניתנות להמרה במניות , 4.95%-4.75%בשיעור של 

  .2019-ו 2017לפרעון בשנים  יום החל ממועד רישומן למסחר ועומדות
  

אגרות . נ.ע) ח"מליון ש 72-כ(מליון דולר קנדי  19.3את יתרת  FCRפדתה  2012, בפברואר 15ביום 
 1.1-באמצעות הנפקת כ, בתמורה לערכן הנקוב בתוספת ריבית שנצברה) B-ו Aסדרות (חוב להמרה 
כאמור , החוב האמורות במניותלפדות את אגרות  FCRזאת בהתאם לזכותה של , FCRמליון מניות 

  .לעיל
  

בתמורה לערכן הנקוב ) Cסדרה (יתרת אגרות חוב להמרה  את FCRפדתה  2012, בספטמבר 30ביום 
  .FCRמליון מניות  4.7באמצעות הנפקת , בתוספת ריבית שנצברה

  
 1.1-כאמצעות הנפקת ב, את כל תשלומי הריבית בגין אגרות החוב להמרה FCRשילמה  2012בשנת 

   .לפי זכותה האמורה לעיל, FCRמליון מניות 
  
  
מחיר  .CTYאגרות חוב להמרה של . נ.מליון אירו ע 39.75קיימים במחזור  2012, בדצמבר 31ליום   .ד

בדרך של רכישה  CTY רכשה 2012 שנתבמהלך . אירו למניה 4.05ההמרה של אגרות החוב הינו 
מליון  201- כ(מליון אירו  40.9סך של תמורה לב, להמרהאגרות חוב . נ.מיליון אירו ע 31.5עצמית 

   .לרבות אגרות חוב להמרה שהוחזקו על ידי החברה כמפורט להלן, )ח"ש
  

מליון  CTY ,42מכרה החברה את מלוא החזקותיה באגרות החוב להמרה של  2012במהלך אוגוסט 
מליון  208-כ(מליון אירו  42.2-כבתמורה לסך של , להמרה אגרות חוב. נ.ע) ח"מליון ש 207-כ(אירו 

אגרות . נ.מליון אירו ע 20- ו' אגרות חוב להמרה לצד ג. נ.מליון אירו ע 22הכוללת מכירה של ) ח"ש
  .כאמור לעיל CTY-חוב להמרה ל
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  :ההרכב  .א
  

  

ח "בש
צמוד 
 מדד

ח "בש
לא 
 צמוד

 בדולר
  קנדי

 בדולר
  של
 באירו ב"ארה

קרונות 
 כ"סה  אחר שבדיות

  ח"שמליוני  2012בדצמבר 31ליום  
              

  19,978  44  2,851  4,888  5,199  6,428 222 346 לתאגידים בנקאיים
  817  -  -  531  286 - - - פיננסיים אחריםמוסדות ל
               
   346 222 6,428  5,485  5,419  2,851  44  20,795  

  1,362  1  128  152  209  854 - 18  חלויות שוטפות -בניכוי 
               

   328 222 5,574  5,276  5,267  2,723  43  19,433  
               

  18,973  33  2,618  5,850  3,951  6,185 4 332  2011בדצמבר 31ליום 

  
  

  בחנה בין ריבית קבועה לריבית משתנההההרכב ב
  

  

ח "בש
צמוד 
 מדד

ח "בש
לא צמוד

 בדולר
  קנדי

 בדולר
  של
 באירו ב"ארה

קרונות 
 כ"סה  אחרשבדיות

  ח"שמליוני  2012בדצמבר 31ליום 
              

              
  10,686  -  66  531  3,976  5,767 - 346 בריבית קבועה

               
שיעור ריבית אפקטיבית 

    -  3.9  5.5  5.3 5.0 - 3.3 (%)משוקלל 
               

  10,109  44  2,785  4,888  1,509 661 222 - בריבית משתנה
                       

שיעור ריבית אפקטיבית 
    2.4  2.7  2.6  2.7 4.3 4.0 - (%)משוקלל 

  
  
  מועדי הפרעון  .ב
  

  

ח "בש
צמוד 
 מדד

ח "בש
לא צמוד

 בדולר
  קנדי

 בדולר
  של
 באירו ב"ארה

קרונות 
 כ"סה  אחרשבדיות

  ח"שמליוני  2012בדצמבר 31ליום 
                       
                       

               
  1,362  1  128  152  209 854 - 18חלויות שוטפות-שנה ראשונה

               
  3,356  1  647  964  623 1,099 - 22  שנה שניה

  4,086  1  161  1,757  915 913 35 304 שנה שלישית
  4,030  41  1,451  540  1,152 657 187 2 שנה רביעית
  1,589  -  -  969  297 323 - - שנה חמישית

  6,372  -  464  1,037  2,289 2,582 - - שנה שישית ואילך
               

  328 222 5,574 5,276  5,267  2,723  43  19,433  
               
  346 222 6,428 5,485  5,419  2,851  44  20,795  

  
  .29ראה באור , באשר לשעבודים  .ג
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 מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות  .ד
  

, במהלך העסקים הרגיל מאוחדות שלהבחלק מההלוואות וקווי האשראי שמקבלות החברה וחברות 
  :קיימות כמקובל התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות ובהן ההתחייבויות הבאות

  
  בחברה  .1

  
של חברות ציבוריות  בעיקר ניירות ערך סחירים(לשווי בטחונות מנוצל יחס חוב   .א

  .91%-47.5%בשיעור של ) ת בדוחותיה הכספיים של החברהוחדוהמא
 3.75בסך של ) לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(הון עצמי מינימלי של החברה   .ב

   .ח"שמיליארד 
לא  ,הנכסים על בסיס הדוחות המאוחדיםהמאזני של לשווי הפיננסי נטו יחס החוב   .ג

  .75%יעלה על 
החברה (לשווי הנכסים של החברה על בסיס סולו מורחב הפיננסי נטו יחס החוב   .ד

לפי על בסיס ההצגה החשבונאית  וזאת ,77.5%יעלה על לא ) תהולוחברות פרטיות בבע
  .שיטת השווי המאזני

  .מיליארד אירו 1.5-לא יפחת מ ATRההון המיוחס לבעלי המניות של   .ה
 -יפחת מלא  ATRזן של לסך המא ATRשבין ההון המיוחס לבעלי המניות של יחס ה  .ו

48.5%.  
משועבדות אשר שוויין ייקבע על בסיס  CTYמניות (יחס חוב מנוצל לשווי בטחונות   .ז

  .70%לא יעלה על ) אי לשווי המאזניממוצע בין השווי הבורס
 Europeanהמחושב בהתאם להנחיות  של החברה הרבעוני הממוצע  EPRA Earnings-ה  .ח

Public Real Estate Association ,60-יפחת מלא , במהלך שני רבעונים רצופים כלשהם 
 .ח"שמליון 

השווי ההוגן , לרבות הלוואות הוניות וללא זכויות מיעוט( CTYיחס ההון העצמי של   .ט
 .30% - לא יפחת מ, CTYשל  נכסיםלסך ה) של נגזרים והשפעת המס בגינם

לא , CTYלהוצאות המימון נטו של ) בהתאמות מסוימות( CTYשל  EBITDA-יחס ה  .י
  . 1.6-יפחת מ

  .CTYמהון המניות של  30%-המשועבדות לא יפחת מ CTYשיעור מניות   .אי
וככל שיהיה , FCRמהון המניות של  26%- המשועבדות לא יפחת מ FCRשיעור מניות   .בי

ות באופן תשעבד החברה לבנק מני 19.9%-בשיעור הגבוה מ FCRמחזיק אחר במניות 
וכן שיעור , האחרהמחזיק על שיעור החזקותיו של  10%-שיעורן הכולל יעלה בכש

המשועבדות לבנק  FCRושיעור מניות  34%-לא יפחת מ FCRהחזקת החברה במניות 
 . 20%- לא יפחת מבהסכם  שהוגדרבדילול כפי 

 FCRעל פי שיעור מניות , FCRשל  החוב הפיננסי נטוהיחס בין החלק היחסי של   .גי
המנוצל מתוך האשראי הבנקאי בתוספת המינוף המשתקף בסך , המשועבדות לבנק

במשך  13.5וכן לא יעלה על  14.2לא יעלה על , FCRשל  EBITDA-ל, האשראי מסגרת
  .שלושה רבעונים רצופים

, שהועמדו כבטוחה להבטחת מסגרת אשראי FCRיחס הדיבידנד השנתי ממניות   .     יד
לא , במשך שלושה רבעונים רצופים, מסגרת האשראי האמורהלהוצאות המימון בגין 

ח או יחס חוב פיננסי "מיליארד ש 5.5-בכפוף להון עצמי נמוך מ 1.75או ( 1.5-יפחת מ
  ).62.5%נטו מאוחד יעלה על 

  .1.75-לא יפחת מ FCRלהוצאות המימון של  FCRשל  EBITDA-יחס ה  .טו
 האשראימתוך מסגרת האשראי המנוצל  בתוספת FCRיחס החוב הפיננסי נטו של   .זט

לא , המשועבדות לבנק FCRעל פי שיעור מניות  FCRן של "לחלק היחסי של שווי הנדל
  .במשך שלושה רבעונים רצופים 80%וכן לא יעלה על  82%יעלה על 

 33% -המשועבדות לבנק או לא משועבדות לאף גורם לא יפחת מ EQYשיעור מניות   .זי
- וכן שיעור המניות המשועבדות לבנק לא יפחת מ, בדילול מלא EQYמהון המניות של 

  .בדילול מלא EQYמהון המניות של  20%
יחס ההתחייבויות נושאות ריבית נטו לסך המאזן המאוחד של החברה לא יעלה על   .חי

75%.  
ת לתשלום ריבית בפועל בגין החוב המשועבדו EQYבגין מניות המתקבל יחס הדיבידנד   .יט

  .רבעונים רצופים שלושהבמשך , 1.25- לא יפחת מ המנוצל
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על פי שיעור מניות , EQYריבית של  ותנושאהתחייבויות היחס בין החלק היחסי של   .כ

EQY ן של "נדלהלחלק היחסי של שווי  ,המנוצלבתוספת החוב , המשועבדות לבנק
EQY )פי שיעור מניות -עלEQY 82.5%לא יעלה על ) המשועבדות לבנק.  

תחת מסגרות  מנוצלחוב  בתוספת, EQYיחס החוב נושא ריבית נטו של ) 1(: במצטבר  .אכ
של נטו יחס החוב נושא הריבית ) 2( -ו; 14לא יעלה על  EQYשל  EBITDA-האשראי ל

EQY  ה לסך ל תחת מסגרת האשראימנוצבתוספת חוב-NOI  שלEQY  13לא יעלה על.  
  .1.65 -לא יפחת מ EQYלהוצאות המימון של  EBITDA-יחס ה  .בכ
מחושב על פי ממוצע של שווי ה EQYמניות שווי (בטוחות לשווי  מנוצליחס חוב   .גכ

  .70%לא יעלה על , )NAV(השוק ושווי נכסי נקי 
  

  EQY-ב  .2
  

  .60%הנכסים לא יעלה על  סך ערךהיחס בין סך ההתחייבויות לבין   .א
  .40%היחס בין החוב המובטח לבין שווי הנכסים לא יעלה על   .ב
המובטחות במשכנתא ראשונה בתוספת השקעות שניתנו היחס בין סך ההלוואות   .ג

  .10%לבין סך ערך הנכסים לא יעלה על  מזאנין בחוב מסוג
  .1.50- מת לא יפח )תשלומי קרן וריבית(לשירות החוב  EBITDA-יחס ה  .ד
מנכסים שאינם משועבדים להוצאות הריבית בגין חוב לא  הנובע NOI-היחס בין ה  .ה

  .1.85- מובטח לא יפחת מ
בנכסים , בהתייחס להשקעה בקרקעות פנויות(נכסים שאינם מניבים ה היחס בין יתרת  .ו

לסך ) משכנתאותוהוניים בחברות אחרות בניירות ערך  ,חברות כלולותב ,בפיתוח
  .35%הנכסים לא יעלה על 

  .60% בין החוב הלא מובטח לשווי הנכסים אשר אינם משועבדים לא יעלה עלהיחס   .ז
ב בתוספת "דולר ארה ארדליימ 1.5-מכלא יפחת ) Tangible Net Worth(שווי מוחשי נקי   .ח

  .2011ספטמבר אחרי שבוצעו מתמורת הנפקות הון  75%
ערך מסך  20%ההשקעות בפיתוח ופיתוח מחדש של נכסים לא יעלה על תקציב סך   .ט

  .הנכסים
  
  FCR-ב  .3

  
  .65%נכסים לא יעלה על ההחוב לסך  בין סך יחסה  .א
  .1.65-לא יפחת מ )להוצאות ריבית EBITDA(כיסוי חוב  יחס  .ב
  .1.5-לא יפחת מ )תשלומי קרן וריביתל EBITDA( שירות החוב יחס  .ג
  .דולר קנדי מליארד 1.5-לא יפחת מ מותאםהון עצמי   .ד
לחובות לא מובטחים לא ) לא כולל נכסים בפיתוח(יחס בין נכסים לא משועבדים   .ה

  .1.3-יפחת מ
בהתייחס להשקעה במיזמים (הגבלה על סכום ההשקעה בנכסים שאינם מניבים   .ו

  ).במשכנתאות ובבנייה, משותפים ונכסים שאינם בשליטה
  .40%לסך הנכסים לא יעלה על  יחס חוב מובטח  .ז
  

  CTY - ב  .4
  

לסך הנכסים בשיעור שלא ) בתוספת רכיבי חוב בעלי מאפיינים הוניים(יחס הון עצמי   .א
  .32.5%-יפחת מ

  .1.8מינימלי של ) להוצאות מימון נטו EBITDA(יחס כיסוי חוב   .ב
  

  GAA-ב  .5
  

  .70%משועבדות לא יעלה על  EQYיחס בין יתרת חוב מנוצלת לשווי שוק מניות   .א
  .1.35- יחס דיבידנדים ממניות משועבדות לסך הוצאות ריבית  לא יפחת מ  .ב
מליון דולר או  30- לא יפחת מ) EQYמותאם על פי מחיר השוק של מניות (ההון עצמי   .ג

  .מסך שווי הנכסים 35%-מ
  .55%- לעיל ליתרת החוב לא יפחת מ' יחס הון עצמי כהגדרתו בסעיף ג  .ד
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  פיתוח בגזית  .6
  

ובנוסף  ח צמוד למדד בישראל"מליון ש 180-ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות לא יפחת מ
יחס כיסוי חוב ויחס ; מסך הנכסים 25%-לא יפחת מ ההון העצמי בתוספת הלוואות בעלים

  .בטוחה חוב לשווי
  

  דורי בקבוצת  .7
  

לעמוד באמות  דורי וחברות מוחזקות שלה קבוצתהתחייבויותיהן הפיננסיות התחייבו בגין 
על בסיס  15% לפחות שלדורי  בקבוצתיחס הון למאזן : הבאותהעיקריות פיננסיות המידה ה

על בסיס דוחות , דורי קבוצתבחברות מוחזקות של הון לסך מאזן  ייחס; דוחות מאוחדים
ללא זכויות ( )"דורי בניה"(מ "בע דורי בנייה. אההון של  ;לפחות 20%-10%של מאוחדים 

מזומנים ומסגרות אשראי לא ( נזילותה; ח"מליון ש 100-לא יפחת מ) שאינן מקנות שליטה
; ח"מיליון ש 30ח ובחברה המאוחדת שלה "מיליון ש 40-בדורי בניה לא תפחת מ) מנוצלות

יחס חוב פיננסי בתוספת ערבויות לא ; 70%של דורי בניה לא יעלה על  להוןיחס חוב פיננסי 
; 30%יעלה על לא יחס חוב למאזן של דורי בניה ; מההון המוחשי של דורי בניה 3יעלה על פי 

 .כלשהו' לצד ג או להעבירם/ועל נכסי דורי בניה התחייבות שלא ליצור שעבוד 
  
כגון יחסי כיסוי ת ונוספבחברות מוחזקות אמות מידה פיננסיות מקובלות קיימות , כמו כן  .8

לחוב ואמות מידה מקובלות ) NOI(יחס הכנסה תפעולית נטו , יחסי מינוף, או קרן/ריבית ו
  .נוספות

  
כלולים תנאים מקובלים , שלה מוחזקותבחלק ממסמכי האשראי של החברה ושל חברות , כמו כן

 ןשינוי שליטה בחברה או בחברות אשר ניירות הערך שלה: ובהם, יידילהעמדת האשראי לפרעון מ
לרבות בהקשר של (הליכים משפטיים מהותיים מסוימים , שינוי מבנה, להבטחת האשראי משועבדים

הפסקת מסחר בניירות הערך , הפסקת פעילות, )פירוק והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל
מוחזקות החזקה בכמות מינימלית של מניות חברות , האו של החבר המשועבדים להבטחת האשראי

  .ועוד כהונת נושאי משרה מסויימים, ידי החברה- על
  

  .עושלה בכל אמות המידה שנקב המאוחדותעומדות החברה והחברות  2012 ,בדצמבר 31נכון ליום 
  

  

  
  התחייבויות פיננסיות אחרות  -: 23באור 

  
  :ההרכב  .א
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  110    46  )1(פקדונות משוכרים 

  66    90  ן להשקעה"דמי חכירת נדללתשלום התחייבויות 
  89    84  )2(אופציית מכר למכירת זכויות נוספות בעסקאות משותפות 

  -    75  )3(בגין רכישת נכס נדחית תמורה 
  12    51  התחייבויות פיננסיות אחרות

        
  346    277  

  
 יםמוחזר נותהפקדו. פקדונות משוכרים מתקבלים להבטחת עמידתם בתנאי השכירות  )1(

  .ולאירו ב"כשהם בעיקרם צמודים לדולר ארה ,השכירותבתום תקופת לשוכרים 
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  )המשך( התחייבויות פיננסיות אחרות  -: 23באור 
  

בהן לבעלי המניות האחרים יש , ן להשקעה"המחזיקות בנדל בישויות מאוחדותזכויות  EQY-ל  )2(
 .")אופציות מכר(" באותן הישויות בתמורה למזומןאת זכויותיהם  EQY-זכות למכור ל

  .ההוגן יןת בשוויואשר נמדד פיננסיות תיותחייבוהכחות הכספיים אופציות המכר מוצגות בדו
  
והריבית  2014צפויה להיפרע במאי אשר  FCRתמורה נדחית בגין רכישת נכס על ידי   )3(

   .6.2%האפקטיבית בגינה היא 
  

  .37ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של התחייבויות פיננסיות אחרות  .ב
  
  

  ונכסים בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות   -: 24באור 
  

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות . בקבוצה קיימות תוכניות הטבה לאחר העסקה
  :כלהלן, תלהטבה מוגדרת וכן כתוכניות להפקדה מוגדרביטוח והן מסווגות כתוכניות 

  
בגרמניה ובברזיל מחייבים את הקבוצה לשלם פיצויים , דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל  .א

חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים . ד בעת פיטורין או פרישה בנסיבות מסויימותלעוב
יוצרת את הזכות לקבלת , מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר

  .הפיצויים
  

, 1963-ג''התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14חלים תנאי סעיף , בישראל לגבי חלק מתשלומי הפיצויים  
פוטרות , או בפוליסות בחברות ביטוח/פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו- על

הפקדה לתוכנית (בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל , אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים
  ).מוגדרת

  
קבוצה מטופל על ידי ה, החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות כאמור לעיל  

בשווי ההוגן בהתבסס על , כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות לעובדים
  .הערכה אקטוארית

  
מכוסות , על פי הדין בארצות אלופינלנד ושבדיה , קנדה ,ב"התחייבויות חברות מאוחדות בארה  .ב

פואי ודמי ביטוח ביטוח ר, ביטוח לאומי, קרנות פנסיהבאופן שוטף באמצעות תשלומים עבור 
תשלומים ). דמי ביטוח אובדן כושר עבודה: כגון(אבטלה ובאמצעות תשלומים בהם נושא העובד 

אלא , נתונים לשיקול דעתן של חברות אלו אחריםחופשה ו, פיצויי פיטורין, נוספים עבור ימי מחלה
  .אם נקבע אחרת בהסכם עבודה ספציפי

  
על הרשומים בפוליסות ביטוח אחרות ובקופות גמל , ליםהסכומים שנצברו בפוליסות ביטוח מנה  .ג

מאחר שאינם בשליטתה  דוח על המצב הכספיאינם מוצגים ב, שם העובדים וההתחייבות בגינם
  .ובניהולה של החברה ושל החברות המאוחדות

  
  .לתוכניות ההטבה לאחר סיום העסקה אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
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  ההכנסה מסים על  -: 25באור 
  

  בישראלחוקי המס החלים על חברות   .א
 

  1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה 
  

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007המס עד לתום שנת , על פי החוק
  .לשינויים במדד המחירים לצרכן

  
חוק משנת ההמגביל את תחולתו של  התיאומיםהתקבל בכנסת תיקון לחוק  2008בחודש פברואר 

נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים , 2008החל משנת . ואילך 2008
  . 2007, בדצמבר 31מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

  
  הפסדי הון/רווחי  .1

  
  .להלן 4אמור בסעיף מס רווח הון החל על חברות בישראל הינו מס החברות כ

  
  מיסוי הכנסות מדיבידנד  .2
  

לא תיכלל בחישוב ההכנסה החייבת של החברה הכנסה , לפקודה) ב(126בהתאם להוראות סעיף 
בישראל שנתקבלו במישרין  מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו

  .או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות בישראל
  

תוך מתן , 25%זרה יתחייב בידיה בישראל בשיעור מס של  חברהדיבידנד המתקבל בידי החברה מ
עד עודף  זיכוי ישיר ניתן להעברה . )זיכוי ישיר( ל על הדיבידנד"זיכוי בגין המס שנוכה במקור בחו

  .שנות המס הבאות 5לתום 
  

 לפיההחברה רשאית לבחור בחלופה , לבקשת החברה ובהתקיים תנאים מסוימים, יחד עם זאת
סכום (ביחס להכנסה ברוטו ממנה חולק הדיבידנד ) 2012בשנת  25%(יוטל מס בשיעור מס חברות 

 זיכויתוך קבלת  ,)הדיבידנד שחולק בתוספת המס שנוכה במקור ומס החברות הזר ששולם בגינו
 והן בגין, )זיכוי עקיף( זרהה חברהבבגין המס הזר ששולם על ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד הן 

כי זיכוי עקיף ניתן עד לשתי רמות בלבד , יצויין .ל ביחס לאותו דיבידנד"המס שנוכה במקור בחו
  . עודף זיכוי עקיף לא ניתן להעברה לשנים הבאות. ובתנאים מסוימים

  
  הון ממכירת מניות של חברות בנותהפסדי /רווחי  .3
  

רווח הון ריאלי שנבע לחברה ממכירת החזקותיה הישירות באחת או יותר מהחברות הזרות 
ל בגין רווח ההון מאותה "תוך קבלת זיכוי מהמס הזר ששולם בחו, בקבוצה יתחייב במס בישראל

  .ובכפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס הרלוונטית מכירה
  
  בישראל הקבוצה חברות על החלים מסה שיעורי  .4
  

 - ואילך  2012ובשנת  24%היה  2011בשנת , 25%היה  2010שיעור מס החברות בישראל בשנת 
 . חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה .25%
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 25באור 
  

  ב"סוי בארהימ  .ב
  

בשל שינוי ,  EQYלא נרשמות הוצאות מסים על ההכנסה בדוחות של 1995, בינואר 1החל מיום 
זאת למעט הוצאות מסים , בתוקף מאותו מועד REITלמעמד של , ב"במעמדה לצורכי מס בארה

משמעות מעמד זה הינה פטור  .לצורכי מס REITשאינן במעמד  EQYשנרשמות בגין חברות בנות של 
 ,בין היתר,חובה קיימת  ,REIT- בכדי לשמור על מעמדה כ. לבעלי המניותהמחולקים  ממס על רווחיה

  .םוהשתת המס על מקבלמהרווח לצורכי מס  90%לחלוקת רווחים בשיעור של לפחות 
  

מכיוון שלצורך . למועד דוחות כספיים אלונכון  REIT-פועלת כ EQY ,הנהלת החברהמיטב ידיעת ל
בחלוקת מרבית רווחיה לצורכי מס כאמור בין היתר מחוייבת היא , REIT-כ EQYשמירת מעמדה של 

יוצרת החברה התחייבות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים המיוחסים , לעיל לבעלי מניותיה
במידה ) 45.5% נכון לתאריך הדיווח( EQY-וזאת לפי שיעור החזקתה של הקבוצה ב, EQY-להשקעה ב

במקרה זה , יחול מס חברות בשיעורים המקובלים בארצות הברית וכמו כן, REIT-לא תוכר כ EQY-ש
בדרך של ניכוי מס , בין היתר(בעת חלוקת דיבידנד , נוסף על המקבלבארצות הברית מס יכול שיחול 

סיווגו כיחיד או חברה ושיעור החזקתו של , בשיעור התלוי בתושבות הנישום לצורך מס) במקור
  .EQY-הנישום ב

  
מס פדרלי (ב חל מס חברות בשיעורים המקובלים בארצות הברית "ר חברות הקבוצה בארהעל שא

ב לחברה מנוכה מס "על חלוקת דיבידנד מארה ).וכן מסים מדינתיים ועירוניים 35%בשיעור של עד 
ב ובתנאי "בהתאם להוראות אמנת המס בין ישראל לארה 12.5%במקור בשיעור מופחת של 

  .בחברה המחלקת 10%שהחברה מחזיקה לפחות 
  

  סוי בקנדהימ  .ג
  

בשיעורים ) פדרלי ופרובינציאלי(על הכנסתן החייבת של חברות הקבוצה חל מס חברות אפקטיבי 
 לגבי. 29%-25%לשיעור הנע בין  2014שיעור מס זה צפוי לפחות בהדרגה עד שנת . 31%-25%- כשל 
 בהתקיים. בקנדה להתחייב במס ההון מרווח מחצית רק עשויה ,קנדית חברה בידי המופק הון רווח

 לא או מס בקנדהב להתחייבשלא  קנדית חברה בידי המתקבל דיבידנד עשוי ,מסוימים תנאים
 שויהע FAPI -ה כללי לפי. הדיבידנד מקבלת הקנדית החברה של החייבת הכנסתה על להשפיע

מתן  תוך זרה חברה של מחולקים בלתי פסיביים רווחים על בקנדה במס להתחייב קנדיתה חברהה
 זר לתושב קנדית מחברה דיבידנד חלוקת, ככלל. רווחים אותם על שהוטל הזר המס בגין הקלה

 לאמנת בהתאם להתאפשר עשויים מופחתים מס שיעורי .25% של בשיעור במקור מס חייבת בניכוי
 בשיעור רבמקו ניכוי יחול, לקנדה ישראל בין המס לאמנת בהתאם). שחלה במידה( המס הרלוונטית

  .וריבית דיבידנדים תשלומי על 15% מופחת של
  
  סוי בפינלנדימ  .ד

  
שיעור ניכוי מס במקור על חלוקת דיבידנד מפינלנד . 24.5%שיעור מס החברות בפינלנד הינו 

  .בהתאם להוראות אמנת המס בין ישראל לפינלנד 5%לישראל עומד על 
  

  סוי בגרמניהימ  .ה
  

בהנחה שעל החברה לא חל ( 15.825%בגרמניה הינו ) כולל מס סולידריות(שיעור מס החברות , ככלל
Trade Tax.(  חלוקת רווחי שותפות גרמנית לחברה ההולנדית המחזיקה בה אינה חייבת במס
. תשלומי ריבית מגרמניה לתושב זר פטורים ממס בגרמניה לפי דין פנימי. לפי דין פנימי, בגרמניה

מהרווח עשוי להיות  95%אך , גרמניה עשויים להתחייב במס בגרמניהרווחי הון ממכירת ההחזקה ב
  . פטור ממס בגרמניה בהתקיים התנאים לפטור ההשתתפות הגרמני
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 25באור 
  
  מיסוי בהולנד  .ו

  
הכנסות , בהתקיים תנאים מסויימים. 25.5%חברה הולנדית כפופה למס חברות בהולנד בשיעור של 

בהולנד צפוי להינתן פטור . החברה ההולנדית מהחזקותיה בגרמניה יהיו פטורות ממס בהולנד
בהתאם לאמנה בין ישראל להולנד בחלוקת דיבידנד . השתתפות על הכנסות מדיבידנדים מבולגריה

  .5%מחברה תושבת הולנד לחברה תושבת ישראל ינוכה במקור מס הולנדי בשיעור של 
  

  שבדיהסוי בימ  .ז
  

שיעור , ככלל. CTYהפעילות בשבדיה מבוצעת באמצעות חברות שבדיות המוחזקות על ידי חברת 
תחת הדין הפנימי הינו שיעור המס על חלוקת דיבידנד משבדיה . 26.3%מס החברות בשבדיה הינו 

-לשיעור זה מופחת , בהתאם לאמנה בין שבדיה לפינלנד. שיעור זה מופחת תחת אמנות המס. 30%
ובתנאי שמקבל הדיבידנד הינו תושב לצורכי מס בפינלנד המחזיק  CTY-בחלוקת דיבידנד ל 0%

  .בחברה המחלקת 10%לפחות 
  

  סוי בברזילימ  .ח
  

שיעור ניכוי המס במקור בחלוקת דיבידנד מחברה תושבת . 34%חברות בברזיל הינו על מס השיעור 
  . בהתאם להוראות הדין הפנימי 0%ברזיל הינו 

  
  שומות מס סופיות  .ט
  

שומות מס  בישראלבבעלות מלאה שלה ולחברות  2003לחברה שומות סופיות עד וכולל שנת המס 
  . 2008הנחשבות סופיות עד וכולל שנת המס 

  
 מחלוקתבהכנסה שומות מס   .י

  
ה רשות המסים במסגרתו טענ 2004 המס קיבלה החברה צו ביחס לשנת 2009, דצמבר בחודש
באופן פרטני  ,שלהכלליות הההנהלה ו ,הוצאות המימון ליחס אתכי על החברה , בין היתר, בישראל

ופן מלא זאת בניגוד לעמדת החברה כי יש להכיר בא ,יחס נכסים מניבים או לפילהכנסות השונות 
קיבלה החברה צו ביחס לשנת  2011 ,ינוארבחודש . להכנסה זו או אחרתבהוצאות אלה מבלי ליחסן 

. 2004טיעונים דומים לטיעונים במסגרת הצו לשנת העלתה רשות המסים במסגרתו , 2005המס 
 21ביום , בנוסף .2004-2005על השומות לשנים  אביב-החברה ערערה בפני בית המשפט המחוזי בתל

במסגרתו העלתה רשות המסים טיעונים , 2006קיבלה החברה צו ביחס לשנת המס  2013בינואר 
על הצו לשנת המס אף ערעור  הגישההחברה . 2004-2005מס לשנות האו ביחס דומים לצווים שהוצ

2006.  
  

תיווצר לחברה הכנסה , 2006-ו 2005, 2004השנים בי גל באם תתקבל עמדת רשות המסים במלואה
 לוכמו כן יבוט. בהתאמה, ח"מליון ש 53.4-ח ו"מליון ש 93.6, ח"מיליון ש 5.5- חייבת בסך של כ
, ח"מליון ש 33.5-ח ו"מליון ש 70, ח"מיליון ש 73.2-כ עיסקיים מועברים בסך שללחברה הפסדים 

ח "מליון ש 31.8 ,ח"אלפי ש 360-תיווצר לחברה חבות במס נומינלית של כ, כתוצאה מכך. בהתאמה
  . ח בהתאמה"מליון ש 16.5-ו
  

  . 2004-2006לשנים לצווים החברה ממשיכה לנהל דיונים עם פקיד השומה ביחס 
  
תהיה החברה חשופה לשומות גם בגין שנות , צויין כי אם תתקבלנה טענות רשות המסים כאמור לעילי

ואילך ויחולו שינויים נוספים ביחס ליתרת ההפסדים והזיכויים הניתנים לניצול בשנים  2007המס 
  .כמפורט בשומות ובצווים לשנים הרלוונטיות, הבאות כנגד חבות המס בישראל

  
עמדת החברה בהתאם לדוחות המס שהגישה בשנים הרלוונטיות , עציה המקצועייםלדעת החברה ויו

החברה , לפיכך. בהגיון מקצועי ובשלל טענות מקצועיות רלוונטיות, קיימת ונתמכת בדיני המס, שרירה
כפי שקיבלה ביטוי בשומות שהוצאו לחברה בשנים , סבורה שאין לקבל את עמדת רשות המסים

ההפרשה בדוחות הכספיים מכסה את החשיפה בשל שומות המס , רהלהערכת החב. האמורות
  .שבמחלוקת
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על פי . 2006-2010ביחס לשנות המס  צוויםבעקיפין ת בת לחבר והוצא 2012 ,באוגוסט 5 ביום
בין , ח"שמיליוני  90 -לא התיר פקיד השומה בשנים הנידונות לנכות הוצאות בסך כולל של כ צוויםה

לבית  צווים אלוערעור על הגישה ת הבת חבר. היתר בגין הוצאות מימון וכן הוצאות נוספות
נחתם הסכם שומות בין חברת הבת לפקיד השומה  2013 ,בפברואר 21ביום . מרכזהמשפט המחוזי 

כולל ריבית והצמדה לסגירת , ח"מליון ש 4.5 -לפיו תישא חברת הבת בחבות מס בסכום של כ
יצויין כי  .ד"הסכם השומות קיבל תוקף של פס 2013 ,במרס 18ביום . 2006-2010השומות לשנים 

בנות בעקיפין כמתואר להלן וכי בגין סוגיה זו הסכם השומות אינו כולל את המחלוקת בגין חברות ה
כי חברת הבת נמצאת בתהליך שומה עם משרד , יצויןעוד  .יש להמתין להכרעת בית המשפט המחוזי

 ותהשומ, לפיכך. 2009מיסוי מקרקעין ביחס לסכום שבח הנכלל במסגרת הכנסתה החייבת לשנת 
בין אם בהסכמה ובין אם בערכאה  ,בהתאם לסכום השבח שיקבע נויעודכ ואילך 2009לשנים 
  .משפטית

  
-2008 - ו 2007-2010ביחס לשנות המס , צוויםבעקיפין  חברות בנותשתי הוצאו ל ,2012 יוני בחודש

. לפקודה 64לפיה הינן חברות בית כהגדרתן בסעיף  ןבמסגרתם לא התקבלה עמדת, בהתאמה 2010
התיר פקיד השומה קיזוז הרווח שנוצר ממכירת  לאחת מחברות הבנות בעקיפין לא, במסגרת הצו

, באם תתקבל עמדת רשות המסים במלואה. נכס מקרקעין בחברה הנדונה כנגד הפסדים צבורים
 חברות הבנות בעקיפין הגישו. ח"שמליון  49.5- מס נומינלי בסך של כב חבותת הבת יווצר לחברת

, המקצועיים ןויועציהת נוהב ותת החברלדע. לבית המשפט המחוזי בתל אביב צווים אלוערעור על 
  .כאמור צוויםכפי שקיבלה ביטוי ב, אין לקבל את עמדת רשות המסים

  
מכסה את החשיפה בשל שומות המס ההפרשה בדוחות הכספיים , ה הבתלהערכת החבר

  .שבמחלוקת
  

  
  מ במחלוקת"שומות מע  .אי

  
וכן לחלק משנות  2003-2004המס הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף לשנות , 2005בחודש יוני 

 )מ"רשויות מע -להלן (בישראל  על פי שומות אלה הגבילו רשויות מס ערך מוסף. 2005-ו 2002המס 
וערערה מ "מעהחברה דחתה את כל טענות רשויות . את ניכוי מס התשומות בגין תקופת השומות

והנמקתן אינם תואמים את ת השומוכי אופן חישוב , החברה טענה. אביב-לבית המשפט המחוזי בתל
את דחה בית המשפט המחוזי . אופי פעילותה ואי לכך אין בסיס להגבלת ניכוי התשומות על ידה

הגם שנעשית בידי חברות המוחזקות על , כי מרבית פעילותה של החברה, קבעו ערעורה של החברה
החברה  ,לאור כך. ומשכך איננה מצמיחה עסקאות החייבות במס ערך מוסף, ל"הינה בחו, ידה

. החברה הגישה ערעור לבית המשפט העליון. בלבד 25%רשאית לנכות את מס תשומות בשיעור של 
ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון ולפיו ערעור החברה התקבל באופן , 2011, בנובמבר 29ביום 
) 2)(ב(18קנה ממס התשומות לפי ת) 66.6%(כך שלחברה יותר ניכוי של שני שליש , בהסכמה, חלקי

בפסק הדין צוין כי הוא אינו בעל תוקף מחייב לגבי השנים הבאות . מ בשנים שבערעור"לתקנות מע
  .וכי הוא רלוונטי רק לגבי השנים שבערעור וזאת רק בשל קושי דיוני בו נתקלה המדינה בערעור

  
לק משנת המס ולח 2007- ו 2006הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף לשנות המס  ,2008בחודש מרס 

ועד  2008הוצאו לחברה שומות מס ערך מוסף לתקופה מחודש ינואר , 2010ובחודש אפריל  2005
 ותבשומות אלה הוגבלה יכולת ניכוי התשומות של החברה בגין התקופ )כולל( 2009לחודש אוקטובר 

דומות נות וזאת על בסיס טע ח בהתאמה"שן ומילי 5.3 -וכח "מיליון ש 6-בסך כולל של כ ותהאמור
  .והשגותיה נדחו על השומות האמורות ותהשגהגישה החברה . ונוספות

  
 2006המועד להגשת הערעורים בגין השנים . בכוונת החברה להגיש ערעורים על דחיית ההשגות

וזאת על מנת ליתן לצדדים שהות לבחון , 2013 יוניב 6עד ליום הוארך ") השנים המאוחרות("ואילך 
  . את האפשרות לסיים את המחלוקות ביניהם בקשר לשנים המאוחרות מחוץ לכותלי בית המשפט

  .ההפרשה בדוחות הכספיים מכסה את החשיפה בגין קיזוז מס התשומות, להערכת החברה
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   2201, בדצמבר 31ליום  לצורכי מסהפסדים מועברים   .בי
  

לשנים  יםלצורכי מס מועבר פיםשוט יםהפסדולחברות מאוחדות בבעלותה המלאה בישראל לחברה 
 ה מסים נדחיםוצבקרשמה ה, ובגין הפרשי עיתוי אחריםהגלומה בהפסדים אלה בגין הטבת מס . הבאות

, כמפורט לעיל. מיתרת העתודה למס ואשר קוזז )ח"מליון ש 129 -  2011( ח"מליון ש 149- כבסך של 
  .יתרת ההפסדים להעברה תקטןהחברה מנהלת דיוני שומה עם שלטונות המס ולפיכך יתכן כי 

  
לחברות מאוחדות בבעלות חלקית של החברה בישראל הפסדים שוטפים לצורכי מס להעברה לשנים 

בסך נרשמו מסים נדחים מה בהפסדים אלו בגין הטבת המס הגלו. ח"מליון ש 215- הבאות בסך של כ
  ).ח"מליון ש 75 - 2011(ח "מליון ש 41-של כ

  
לחברות מאוחדות של החברה בקנדה הפסדים שוטפים לצורכי מס מועברים לשנים הבאות בסך 

 178 -  2011(ח "מליון ש 58- אשר נרשמו בגינם מסים נדחים בסך של כ, ח"מליון ש 209- של כ
יתרת ההפסדים . קוזזו מיתרת העתודה למס, לפי העניין, אשר בחלק מהחברות) ח"מליון ש

  .2016-2032אשר תפקע בין השנים , שנים 20להעברה ניתנת לניצול בתקופה של 
  

לשנים הבאות  תיתרת ריבית שלא נוכתה לצורכי מס מועברב "לחברה בבעלות מלאה של החברה בארה
 170 -  2011(ח "מליון ש 121- נרשמו מסים נדחים בסך של כבגינה אשר , ח"ן שמליו 305- כום המוערך בבס

שאינה להעברה ניתנת לניצול בתקופה  ריביתיתרת ה. אשר קוזזו מיתרת העתודה למס, )ח"מליון ש
  .מוגבלת בזמן

  
לחברה מאוחדת של החברה בפינלנד וחברות בנות שלה הפסדים שוטפים לצורכי מס הכנסה המוערכים 

  .בגינם לא נרשמו מסים נדחים) ח"מליון ש 96- כ -  2011בשנת (ח "מליון ש 108- בכ
  

  נטו, מסים נדחים  .גי
  

  :הרכב ותנועת המסים הנדחים

   

ן "בגין נדל
להשקעה 
ונכסים 
ינקבועים ב
  פחת

בגין 
הפסדים 
להעברה 
  כ"סה  אחרים לצורכי מס

  ח"מליוני ש   
          

  )1,411(  19  196  )1,626(  2010,בינואר1יתרה ליום 
          

התאמות הנובעות מתרגוםזקיפה לקרן הון בגין
  73  )5(  )3( 81  כספייםדוחות 
  )20(  )20(  - -  כולל אחרהפסדזקיפה ל

  40  -  )22( 62  זקיפה לקרנות הון אחרות
  )358(  ) 82(  103  )379(  זקיפה לדוח רווח והפסד

          
  )1,676(  )88(  274  )1,862(  2010,בדצמבר31יתרה ליום 

          
התאמות הנובעות מתרגוםזקיפה לקרן הון בגין

  )82(  )2(  17  )97(  כספייםדוחות 
  51  51  - -  זקיפה לרווח כולל אחר

  )9(  )30(  )41( 62  זקיפה לקרנות הון אחרות
  )223(  )28(  36  )231(  ור החזקהיעכניסה לאיחוד ועלייה בש
  )302(  44  106  )452(  זקיפה לדוח רווח והפסד

          
  )2,241(  )53(  392  )2,580(  2011,בדצמבר31יתרה ליום 

          
התאמות הנובעות מתרגוםזקיפה לקרן הון בגין

  3   -  )3( 6  כספייםדוחות 
  33   33  - -  כולל אחרזקיפה לרווח

  )7(  -  16  )23(  זקיפה לקרנות הון אחרות
  )656(  16 )178(  )494(  זקיפה לדוח רווח והפסד

          
  )2,868(  )4(  227  )3,091(  2012,בדצמבר31יתרה ליום 
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שיעורי המס הצפויים לפי ( 41.5%-ל 13.1%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי מס הנעים בין 
  ).כולל מס פדרלי ומס מדינה לחול בעת מימושם

  
  .מימוש יתרות מסים נדחים בחובה מותנה בקיום הכנסה חייבת בשנים הבאות בסכום מתאים

  
  :המסים הנדחים מוצגים כדלקמן

  
  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  160   198 במסגרת נכסים לא שוטפים

  )2,401(   )3,066( במסגרת התחייבויות לא שוטפות
       
  )2,868(   )2,241(  

  
  מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .יד
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2012   2011   2010  
  ח"ש מליוני  
            

  29   24   24 *)מסים שוטפים
  3   2   1 מסים בגין שנים קודמות

  358   302   656 מסים נדחים
           
  681   328   390  

  
 ,ל לחברה"מס שנוכה במקור מריבית ששילמו חברות מאוחדות בחו יםכוללהמסים השוטפים   *)

  .ל"בגין פעילותן של חברות מאוחדות בחו יםוצאות מסים שוטפוכן ה
 

  לרווח כולל אחר ולסעיפי הון אחריםמסים על ההכנסה המתייחסים   .וט
  

  לשנה שהסתיימה ביום   
  בדצמבר 31   
   2012   2011   2010  
  ח"מליוני ש   
           

  2   )3(   )1(  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה)הפסד(רווח 
  18   )48(   )32(  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים)הפסד(רווח 

           
  20   )51(   )33(  כולל אחר)הפסד(סך הכל נזקף לרווח

           
זקיפה בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות 

  )62(   )32(   7  וסעיפי הון אחרים שליטה
  22   41   -  זקיפה בגין עסקאות עם בעלי שליטה

           
  )40(   9   7  סך הכל נזקף לסעיפי הון אחרים

           
   )26(   )42(   )20(  
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  :התאמה בין שיעור המס הסטטוטורי לשיעור המס האפקטיבילהלן   .זט
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2012 2011  2010  
  ח "ש מליוני  
           

  2,079  2,381  3,215 רווח לפני מסים על ההכנסה
         

  25%  24%  25% שיעור המס הסטטוטורי
         

  520  571  804 הסטטוטורימס מחושב לפי שיעור המס
         

 -במסים הנובעת מהפרשים תמידיים ) ירידה(עלייה 
       :השפעת המס

         
הכנסות החייבות בשיעורי מס , הכנסות פטורות

  )90(  )335(  )185( *)והוצאות לא מוכרותמיוחדים
 משינוי ביתרת ההפסדיםעלייה במסים הנובעת 

  76  228  74  נטו,לצורכי מס שבגינם לא נזקפו מסים נדחים
במעמד  מאוחדתחברה  ימס בגין חלק המיעוט ברווח

REIT  )13(  )190(  )39(  
  3  2  1 מסים בגין שנים קודמות

  )26(  90  33 מסים נדחים בשל שינויים בשיעורי המס
  )41(  )80(  )75(  נטו,מסים בגין חלק החברה ברווחי חברות כלולות

הפרש בשיעור המס החל על הכנסות של חברות 
  )13(  42  42 ל והפרשים אחרים"בחו

         
  390  328  681 מסים על ההכנסה

         
  18.7%  13.8%  21.2% שיעור מס אפקטיבי

  
 13.1%-0% שלשיעורי מס בגין ורכי מס ורווחים שאינם מהווים הכנסה חייבת לצבעיקר בגין   *)

  .בעיקר בקנדה, הצפויים לחול בעת המימוש של חלק מנכסי המקרקעין שבבעלות הקבוצה
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  התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 26באור 
  

  התקשרויות  .א
  

  FCR-הסכם בעלי מניות בין החברה לבין אלוני חץ בקשר ל  .1
  

אשר החליף את הסכם בעלי מניות בהחברה ואלוני חץ התקשרו , 2011בחודש ינואר 
הוראות , בין היתר, במסגרת הסכם זה נקבעו. 2000הסכם בעלי המניות מחודש אוקטובר 

כל , ץדירקטורים מאלוני ח 2עד ( FCRבדבר תמיכה הדדית במינוי נציגי הצדדים לדירקטוריון 
 FCRהענקת זכות הצטרפות של אלוני חץ במכירת מניות , )החברה מטעםיתר הדירקטורים 

-הוראות בדבר זכות החברה לחייב את אלוני חץ להצטרף במכירת מניותיה ב, חברהעל ידי ה
FCR , זכות השתתפות ברכישת ניירות ערך נוספים שלFCR,  זכות הצעה ראשונה לחברה על

וכן התחייבות אלוני חץ להימנע מלהתערב , ץבמקרה של מכירתן על ידי אלוני ח FCRמניות 
 FCRכן הוסכם שדירקטוריון  .בכפוף לתנאים מסוימים, שליטהאו לנסות לרכוש בה  בניהול

  .חברים 15- לא ימנה יותר מ
  

שנים או עד אשר החזקותיה של אלוני חץ  10תוקף הסכם בעלי המניות הינו לתקופה של   
או עד אשר החזקותיה של החברה , FCRמהון המונפק של  3%- יהוו פחות מ FCRבמניות 
  .על פי המוקדם שבהם, 20%- יהוו פחות מ FCRבמניות 

  
על קבלת זכות ההצעה , בהתקיים תנאים מסויימים, ויתרה החברה, 2013בינואר 
  .מאלוני חץ נההראשו

    
  הסכם בעלי מניות בגזית פיתוח  .2

  
 השקיעההחברה , החברה וחברת אשכנזי התקשרו בהסכם בעלי מניות בגזית פיתוח לפיו

הלוואות נחותות להלוואות מצדדים (ים בגזית פיתוח באמצעות העמדת הלוואות בעל
- בכהסתכמה , לגזית פיתוח יתרת הלוואות החברה 2012, בדצמבר 31נכון ליום ). שלישיים

ונושאות או נקובות באירו ל צמודות למדד המחירים לצרכן "הלוואות הנ. ח"שמליוני  1,936
  .7.17%- ל 3.30%בין ששיעורי ריבית שנתיים 

  
ל גזית פיתוח מר רונן "עם חברה בבעלותו המלאה של מנכ 2013בינואר גזית פיתוח התקשרה 

לגזית פיתוח בהסכם לפיו יעניק מר רונן אשכנזי , מגזית פיתוח 25%- המחזיק ב ,אשכנזי
  .2016המסתיימת בדצמבר ול לתקופה שירותי ניה

  
  ATR-בקשר ל CPIהסכם בעלי מניות בין החברה לבין   .3
  

 להסדרת היחסים ביניהןהתקשרו במערכת הסכמים ") המשקיעים: "להלן יחדיו( CPI-החברה ו
  :אשר כוללים את העקרונות הבאים, ATR-ב להחזקותיהןבקשר 

  
כפי  ATRבוצע בהתאם ליחס ההחזקה במניות י, ATR-הדירקטורים המכהנים ב מינוי  .א

- למעלה מיו ביחדהואיל והמשקיעים מחזיקים . לפי מדרגות שנקבעו, שיהיה מעת לעת
 4למנות , ATRלמערכת ההסכמים מול בהתאם הם זכאים  ATRמליון מניות  80

זכאי כל , למועד אישור הדוחות הכספיים ליחס ההחזקותבהתאם . ATR- ב דירקטורים
כן נקבע כי בכפוף לרף החזקה מינימלי של כל אחד  .ATR-למנות שני דירקטורים ב צד

נדרשת הסכמת שניהם ) הדוחות הכספיים אשר מתקיים למועד אישור(מהצדדים 
  .ATRחברי ועדת המינויים של דירקטוריון  מרביתר הדירקטוריון ו"ות יוהלקביעת ז

  
 - את המניות שהוקצו להם ביחס עם הסכמי ההשקעה בהמשקיעים התחייבו להצביע   .ב

ATR  באסיפות בעלי המניות של  משותפתבהסכמהATR , ובמקרה של אי הסכמה - 
במקרה  .ATRמליון מניות  20חזיק בלפחות צד יכל עוד כל , זאתו, בשלילהלהצביע 

מליון  20-חזיק ביותר מיוהאחר  ATRמליון מניות  20- חזיק פחות מישאחד הצדדים 
על פי הוראותיו של ) בכפוף להוראות כל דין( אזי יידרש הראשון להצביע, ATRמניות 
  .השני
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הוענקו למשקיעים זכויות הסכמה בקשר עם  ATRבמסגרת מערכת ההסכמים מול   .ג

זכויות " :להלן( ATRל "לרבות מינוי מנכ ,ATR-קבלת החלטות מהותיות מאוד ב
בהסכמה משותפת של החלטות במסגרת זכויות ההסכמה תתקבלנה ). "ההסכמה

אחד שבמידה . ATRמליון מניות  20 כל צד יחזיק בלפחותכל עוד  ,המשקיעים
  .שללנה ממנוייות ההסכמה תוזכ, מליון מניות 20-המשקיעים יחזיק בפחות מ

  
הוראות בדבר זכות הצעה ראשונה בין הצדדים במקרה של העברת מניות שהוקצו להם   .ד

והסכמת שני המשקיעים במקרה של החזקה  ATR-במסגרת הסכמי ההשקעה ב
  .ידי מי מהמשקיעים-על ATR-ב 50% - בלמעלה מ

  
החכירה מסווגת . לקבוצה הסכם לחכירת מטוס לשימוש עסקי על ידי מנהלי הקבוצה  .4

הסכם החכירה . מליון דולר 2.5-כ דמי החכירה השנתיים הינם. IAS 17-כתפעולית בהתאם ל
הקבוצה התקשרה עם צד שלישי לקבלת שירותי תפעול למטוס בתמורה . 2017מסתיים במאי 

מליון דולר ובתוספת הוצאות משתנות בהתאם  0.9-ניהול שנתיים קבועים בסך של כ לדמי
  .להיקף השימוש במטוס

  
דמי . חברות הקבוצה התקשרו בהסכמי חכירה תפעולית עם שוכרים בנוגע לנכסים שבבעלותן  .5

  :צפויים להתקבל כלהלן, 2011 -ו 2012, בדצמבר 31 לימיםלקבל החכירה המינימליים 
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  2,763    2,967 שנה ראשונה
  2,478    2,650 שנה שנייה

  2,156    2,282 שנה שלישית
  1,815    1,928 שנה רביעית
  1,474    1,577 שנה חמישית

  6,012    6,946 שנה שישית ואילך
        
  16,698    18,350 כ"סה

  
  .38ראה באור  ,עניין וצדדים קשורים לגבי התקשרויות עם בעלי  .6

  
  
  ערבויות  .ב

  
של ב ,מגופים שונים להלוואות החברה ערבותמאוחדות של ת וחבר, 2012, בדצמבר 31ליום   .1

נכסים להשכרה בפיתוח בבעלותן המשותפת עם שותפים וכן ערבויות בנקאיות במהלך 
  ).ח"מליון ש 524-כ -  2011, בדצמבר 31ליום ( ח"מליון ש 774  -כבסך של  ,העסקים הרגיל שלהן

  
  :2012בדצמבר  31ליום וחברות מאוחדות שלה  קבוצת דורילהלן הערבויות של   .2
  

ח"מליוני ש  
   

 333 ערבויות בנקאיות לפי חוק מכר דירות
  430  ערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע וטיב עבודות קבלניות אחרות

  183 אחרות
    

  946  
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החברה ערבה בערבויות בלתי מוגבלות בסכום כלפי תאגידים בנקאיים להבטחת אשראי   .3
פרעון אגרות חוב ול) 'יד9ראה באור ( שקיבלו חברות מאוחדות בבעלות מלאה של החברה

חברות בנות בבעלות מלאה של  .בלתי סחירות שהנפיקה חברה מאוחדת בבעלות מלאה
לקווי אשראי שקיבלה החברה מתאגידים בנקאיים ללא הגבלה  ,להלוואות החברה ערבות

  .בסכום
  
  .29ראה באור , באשר לבטחונות שהוענקו להבטחת ערבויות  .4

  
  
  להשקעות בקרנות ואחרות, התחייבויות תלויות להשלמת פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים  .ג

  
מאוחדות של החברה התחייבויות חוץ מאזניות להשלמת פיתוח ופיתוח מחדש של לחברות   .1

, בדצמבר 31ליום (ח "מליון ש 834-כמסתכמות לסך של  דיווחנכסים מניבים אשר לתאריך ה
  ).ח"מליון ש 849-כ 2011

  
  .11ראה באור , לקבוצה התחייבות להשקעות בקרנות השקעה  .2
  
-כבסך של שהתקבל מ תשומות "מע להחזרחייבות תלויה הת CTYחברת ל ,לתאריך הדיווח  .3

באם יימכר המקרקעין נשוא , )ח"מליון ש 300-כ - 2011, בדצמבר 31ליום (ח "מליון ש 361
שנים בגין חוזי  5או במהלך , השנים הבאות 10מ במהלך "התשומות ליישות פטורה ממע

  .2008שנת רכישה בפינלנד שקדמו ל
  
  
  תביעות משפטיות  .ד

  
קיימים מספר הליכים משפטיים נגד חברות מאוחדות של החברה בקשר עם מהלך העסקים   .1

לרבות בשל פגיעות גוף ורכוש שהתרחשו במרכזים מסחריים ובנכסים אחרים , הרגיל שלהן
) בנפרד או במצטבר(אינם מהותיים , סכומי התביעות ככל שיש כאלה, להערכת החברה. שלהן

  .לתוצאות החברה
  
, מיליארד אירו 1.2הוגשה נגד החברה וצדדים נוספים תביעה בסך של  2010נובמבר בחודש   .2

 Meinl Bankהתביעה הוגשה על ידי . רזי'בבית משפט באי ג, המתיימרת להיות תביעה נגזרת
טרם רכישת , והיו בעלי מניות בה ATRאשר גופים הקשורים אליו ניהלו את , )ותובע נוסף(

. ATR-ואשר היה צד להסכם ההשקעה ב, 2008בחודש אוגוסט  על ידי החברה ATRהחזקות 
, דירקטוריון החברה ר"נמנים יו Meinl Bankבין הנתבעים הנוספים בתביעה שהוגשה על ידי 

, ATR-כדירקטור ב אשר כיהן, המנהל הכללי לשעבר של החברה, ATRר "המכהן גם כיו
עסקאות שבוצעו  היהל התביעה עניינה ש. CPI עצמה וכן ATR ,ATR-דירקטורים נוספים ב

, ATRטענת התובעים היו בניגוד לטובת לאשר , 2009במהלך שנת  CPI-לבין החברה ו ATRבין 
הפרת הוראות הדין על ידי וזאת תוך , CPI-גרמו לה נזקים והניבו רווח פסול לחברה ול

בחודש אוגוסט  ATRכי תביעה זאת הוגשה בהמשך לתביעה שהוגשה על ידי , יצוין. הנתבעים
 Julius Meinl ,ונגד בעלי השליטה בו Meinl Bankבאנגליה נגד  High Court of Justice-ל 2010

בעת  ATR- בגין נזקים שנגרמו ל, מיליארד אירו 2-בסך של למעלה מ, וגופים הקשורים אליו
ו הגיש 2011מהלך הרבעון הראשון של שנת ב .על ידי החברה ATRשניהלו אותה טרם רכישת 

Meinl Bank בקשות ותובענות נוספות , )חלקם או כולם(הצדדים האמורים כנגד , ואחרים
הקשורות בעילת התביעה המתוארת לעיל במוסד לבוררות הבינלאומי בפריז וכן בבית 

  .אביב-המשפט המחוזי בתל
  

 הודיעה החברה כי נחתם הסכם פשרה בין כל הצדדים הנוגעים לתביעות 2011, ביוני 19ביום 
כמו גם משקיעים , ל החברה לשעבר"ר דירקטוריון החברה ומנכ"לרבות יו, האמורות לעיל

ביחס לכל הסכסוכים הקיימים בין הצדדים ולסילוק כל התביעות התלויות , ATR-נוספים ב
הסכם הפשרה אינו קובע תשלום כלשהו של צד מסויים למשנהו בגין נזקים . ועומדות ביניהם

יפעלו לסיום יחסים עסקיים  Meinl Bank-ו ATRבע עוד כי הסכם הפשרה ק. שנטענו
  .ATRכנאמן לאגרות החוב של  Meinl Bankלרבות החלפתו של , מסויימים הקיימים ביניהם
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לא תתבענה בעתיד  ATRאין ביכולת החברה להבטיח כי החברה או , על אף הסכם הפשרה
יחד עם . נל או אחריםילות שבבסיס התביעה הנגזרת על ידי בעלי מניות לשעבר במייביחס לע

ערכה חקירה עצמאית בנוגע לאירועים הנטענים  ATRועדת דירקטוריון בלתי תלויה של , זאת
י הינן חסרות בסיס וכ ATRבתביעה הנגזרת וקבעה כי הטענות שנטענו כנגד הדירקטורים של 

  .תועלת בתביעה כאמור ATR-אין ל
  
עומדים נגד נכון למועד זה  2012, בדצמבר 31ליום בדוחותיה הכספיים  ATRכפי שפרסמה   .3

Julius Meinl  ואחרים הליכים פליליים בפני בית הדין הפלילי בוינה בקשר עם אירועים
-ספר משקיעים בבקשר לכך פירמת עורכי הדין המייצגת מ. וקודם לכן 2007שהתרחשו בשנת 

ATR ,אשר היו להם השקעות ב-ATR טענה כי , במועד התרחשות האירועים האמוריםATR 
 Austrian Stock Corporation-הפרת אמונים והפרת ה, הינה אחראית בגין מספר אירועי תרמית

Act וה-Austrian Capital Market Act התובע הציבורי הורה ל. בגין אותם אירועים-ATR  להשיב
 Austrian Corporate-על בסיס ה ATRלטענות האמורות והחל בהליכי חקירה פליליים כנגד 

Criminal Liability Act , הנהלת . ואשר אופן יישומו טרם הוברר 2006אשר נכנס לתוקף בשנת
ATR ועל כן אין זה ראוי כי תימצא , מאמינה כי היא היתה קורבן של האירועים הנחקרים

  .להתנגד להליכים כאמור ATRבכוונתה של , אשר על כן. ינםאחראית בג
  

בקשר עם , באוסטריה הליכים אזרחיים וחקירות רגולטוריותמעורבת במספר  ATR, בנוסף
. בהיקף שאינן מהותי לחברה 2006-2007ונושאים קשורים בין השנים ניירות ערך עסקאות 

החוקים המקומיים בגין האירועים  רזי מצאו כי לא היתה הפרה של'יצויין כי הרשויות בג
  .האמורים

  
  .לעיל' אי25-ו' י25ראה באור , מ במחלוקת של החברה"ת מעושומשומות מס הכנסה ולעניין   .4

  
  

  הון  -: 27באור 
  

  :ההרכב  .א
  2011בינואר  1 2011בדצמבר  201231בדצמבר31   

רשום   
  מונפק 
 רשוםונפרע

  מונפק 
 רשוםונפרע

  מונפק 
 ונפרע

  מספר המניות   
            

 מניות רגילות
 ח"ש 1 בנות
*) 200,000,000155,413,817*)500,000,000165,868,103*)500,000,000166,294,246  א"כ. נ.ע

  
  .ידי החברה מניות מוחזקות על. נ.ח ע"ש 1,046,993 מתוכן  *)
  

  
  :התנועה בהון המניות המונפק והנפרע  .ב

 2012  2011  2010  
 מספר מניות 
      

 139,811,803  155,413,817 165,868,103יתרה לתחילת השנה
        

עובדים ונושאי ( מימוש כתבי אופציה למניות
  125,824   104,286  426,143 )משרה

  15,476,190   10,350,000  -הנפקת הון מניות
        

 155,413,817  165,868,103 166,294,246יתרה לסוף השנה
  



  מ"גלוב בע- גזית
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

87 

  
  

  )המשך( הון  -: 27באור 
  
זכות , מעניקות למחזיקים בהן זכות לקבלת דיבידנדים ל אחתכ. נ.עח "ש 1המניות הרגילות בנות   .ג

לכל . בין מרצון ובין באופן אחר, לקבלת מניות הטבה וזכות לקבלת נכסי החברה במקרה של פירוקה
  .)NYSE(ובניו יורק  א"לניירות ערך בת ותהמניות סחירות בבורס. מניה זכות הצבעה אחת

  
 10,350,000להנפקה ראשונה של , ב"לציבור בארההחברה תשקיף פרסמה  2011, בדצמבר 14ביום   .ד

בניכוי עמלות . )ח"מליון ש 350-כ(מליון דולר  93.2- בתמורה לכ בבורסה של ניו יורק מניות רגילות
מספר המניות ). ח"מליון ש 313- כ(מליון דולר  81.6- התמורה הסתכמה בכ, חיתום והוצאות הנפקה

, 2011, בדצמבר 16ביום  ידי החתמים במחיר ההנפקה- יות שנרכשו עלמנ מליון 1.35 שהונפקו כולל
, בדצמבר 19הנפקה הושלמה ביום ה. במסגרת ההנפקה באמצעות מימוש אופציה שהוענקה להם

2011.  
  

בתמורה כוללת של  רגילות של החברהמניות  מליון 2.5רכשה במסגרת ההנפקה נורסטאר קבוצת 
  ).ח"מליון ש 86- כ(מליון דולר  22.5

 
מליון מניות רגילות בתמורה לסך  15.5- הנפקה לציבור של כ השלימה החברה 2010, בנובמבר 4ום בי  .ה

קבוצת נורסטאר רכשה ). ח בניכוי הוצאות הנפקה"מליון ש 637-כ(ח ברוטו "מליון ש 650-של כ
  .ח"מליון ש 83-מליון מניות בתמורה לכ 2במסגרת ההנפקה 

  
  הרכב קרנות הון אחרות  .ו

  בדצמבר 31   
   2012   2011   2010  
  ח"מליוני ש   
       

  16  )20(  19נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  83  147 147עסקאות עם בעלי שליטה

  110  53  77 עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  24  23  11תשלום מבוסס מניות

  )86(  )151( )199(קרן גידור תזרימי מזומנים
  70  98  5קרן הערכה מחדש של רכוש קבוע

  3  -  -קרן שערוך בגין חברה שאוחדה לראשונה
       
 60  150  220  
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  )המשך( הון  -: 27באור 
  

  כולל אחר) הפסד(מידע נוסף בדבר רווח   .ז
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2012   2011   2010  
  ח "ש מליוני  
            

  )1,267(   1,137   )426( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
  -   12   3  לרווח והפסד בגין מימוש פעילויות חוץ ההעבר

של חברות המטופלות) הפסד(חלק הקבוצה ברווח 
  )6(   2   9 בשיטת השווי המאזני

          
   )414(   1,151   )1,273(  
           

  62   )183(   )128(  תזרימי מזומניםבגין גידור)הפסד(רווח 
  5   7   8  העברה לרווח והפסד בגין גידור תזרימי מזומנים

של חברות המטופלות  הפסדחלק הקבוצה ב
  -   ) 11(   )12(  בשיטת השווי המאזני

  )18(   48   32  השפעת המס
           
   )100(   )139(   49  
           

  37   )35(   39  זמינים למכירהבגין נכסים פיננסיים)הפסד(רווח 
העברה לרווח והפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים 

  )23(   )7(   )3(  למכירה  
  )2(   3   1  השפעת המס

           
   37   )39(   12  
           

עסקה ב רווח בשל הערכה מחדש של רכוש קבוע
  17   28   10  משותפת

          
  )1,195(   1,001   )467( כולל אחר)הפסד(סך הכל רווח

  
  
  נן מקנות שליטהישא הרכב זכויות  .ח
  

 בדצמבר 31   
   2012   2011    2010  
  ח"מליוני ש   
           

  9,060   12,108   14,590*)החלק בשווי המאזני
כתבי אופציה וקרן הון מתשלום מבוסס מניות 

  100   158   154בחברות מאוחדות
  45   52   56מאוחדותתקבולים בגין אופציית המרה בחברות

         
 14,800   12,318   9,205  
  
  .מיוחסים בהפרשים מקורייםלרבות קרנות הון והחלק   *)
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  )המשך( הון  -: 27באור 
  

  דיבידנד  .ט
  
, 2013אישר דירקטוריון החברה עדכון למדיניות חלוקת הדיבידנד לשנת  2012, במהלך נובמבר  .1

ח למניה "ש 1.72(אגורות למניה לרבעון  0.43-לא יפחת מ 2013לפיה הדיבידנד שיוכרז בשנת 
  .של רווחים ראויים לחלוקה ותנאים מקובלים אחרים םבכפוף לקיומ) בחישוב שנתי

  
ח "ש 1.60(ח "ש מליון 264- החברה דיבידנדים בסך כולל של כושילמה הכריזה  2012בשנת   .2

-כ( ח"מליון ש 211-כ 2010בשנת , )למניהח "ש 1.56-כ( ח"מליון ש 241- כ 2011בשנת ( )למניה
   ).)ח למניה"ש 1.48

  
 71- כסך כולל של (ח למניה "ש 0.43הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  2013, במרס 19 ביום  .3

  .2013, באפריל 7לבעלי המניות של החברה ביום  2013, באפריל 27   לתשלום ביום) ח"מליון ש
  

  ניהול ההון בחברה  .י
  

כלומר עודף השווי ההוגן של נכסיה על פני , החברה בוחנת ומנתחת את הונה במונחי הון כלכלי
בהן היא פועלת ובשיעורים  המדינות השונותהחברה מנהלת את הונה במטבעות של . התחייבויותיה

  .דומים לשיעור הנכסים במטבע האמור מכלל נכסיה
  

כלכלית נרחבת להמשך השקעותיה בתחומי  החברה מנהלת את הונה על מנת שיאפשר לה גמישות
רמת נזילות גבוהה וכן שואפת כי , עיסוקה ובתחומים משיקים לו תוך שמירה על דירוג אשראי גבוה

  .מרבית נכסיה יהיו בלתי משועבדים
  

לשם השגת תשואה נאותה לבעלי מניותיה בסיכון דירקטוריון החברה קבע את יחסי ההון הרצויים 
מיחסי ההון לחרוג שר להנהלת החברה מפעם לפעם ידירקטוריון החברה א. נמוךא מגדיר כואותו ה
תוך קביעת יעדים לחזרה ליחסים  ,הוא רואה כנאותים וזאת לשם ביצוע השקעות מהותיות םאות

  .נאותים בזמן סביר
  

החברה והחברות המאוחדות שלה מגייסות הון על בסיס קבוע בשווקים בהן הן פועלות לאורך 
ח "מליון ש 1,498- כ סך של 2011בשנת , ח"מליון ש 2,224-כסך של  גייסה הקבוצה 2012שנת ב. שנים

  .ח"מליון ש 2,165-כסך של  2010ובשנת 
  

על , )זכויות שאינן מקנות שליטהכולל חלק ה(החברה בוחנת את יחסי ההון שלה על בסיס מאוחד 
וכן , הציבוריות שלה על בסיס שווי מאזנין של החברות המאוחדות בהתייחס להוסולו מורחב בסיס 

  .בהתבסס על יחסי תזרימי מזומנים
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   תגמול מבוסס מניות  -: 28באור 
    
לעובדים ונושאי משרה בחברה מבוסס מניות כנית תגמול ואימצה החברה ת 2005בחודש יולי   .א

 2002-2010בין השנים , בנוסף. עם נאמן הונילפקודת מס הכנסה במסלול  102בהתאם לסעיף 
  .הפעילה החברה תוכנית תגמול מבוסס מניות לדירקטורים

  
את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש , החברה להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות  .ב

  :שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות האופציות של החברה
 

 2011בדצמבר  31 2012בדצמבר  31   

   
מספר 
  האופציות

ממוצע 
משוקלל של 

  מחיר
  המימוש

מספר 
   האופציות

ממוצע 
משוקלל של

מחיר 
  המימוש

  ח"ש   ח"ש     
             

  37.41   3,436,467   35.33   2,207,402 אופציות למניות לתחילת השנה
  38.04   )17,600(   -     -       אופציות למניות שחולטו במשך השנה

  45.10   )892,365(   34.45  )1,326,902( השנהאופציות למניות שמומשו במשך
  50.31   )319,100(   48.76   )61,600( אופציות למניות שפקעו במשך השנה

            
  35.33   2,207,402   36.12   818,900 אופציות למניות לסוף השנה

            
אופציות למניות אשר ניתנות למימוש לסוף 

  35.22   1,024,092   35.71   220,400  השנה
  

- ו 2011 ,2012 ההוצאות שהוכרו בדוחות הרווח וההפסד בגין כתבי האופציה האמורים לעיל בשנים  .ג
  .בהתאמה, ח"מליוני ש 13.2-וכח "מליוני ש 7.2-כ, ח"מליוני ש 3.9-לכהסתכמו  ,2010

  
  עסקאות המסולקות במזומן  .ד
  

זכאים , )'ג38ראה גם באור ( של החברה נושאי משרה בחברה בת בבעלות מלאהומספר עובדים 
תקופת ). "יחידות"או  אופציות פאנטום(החברה  מנייתהנגזר ממחיר המסולק במזומן למענק כספי 
המתחילות שנה אחת לאחר , שנים במנות שוות או ארבע נקבעה לשלוש היחידותההבשלה של 
  .מועד ההענקה

  
המשוקלל של מחיר המימוש שלהן ואת את הממוצע , היחידות להלן טבלה הכוללת את מספר

  :ביחידות השינויים שנעשו
 2011בדצמבר  201231בדצמבר  31   

   
מספר 
   היחידות

ממוצע 
משוקלל של 
מחיר המימוש

מספר 
   היחידות

ממוצע 
משוקלל של 
מחיר המימוש

  ח"ש    ח"ש     
            

  38.46   383,000   37.63   318,233 יחידות לתחילת השנה
  -   -   38.90   )60,000(  יחידות שחולטו במשך השנה
  32.20   )28,767(   35.48   )118,216( יחידות שמומשו במשך השנה
  50.00   )36,000(   38.93   )21,267( יחידות שפקעו במשך השנה

            
  37.63   318,233   38.90   118,750 יחידות לסוף השנה

            
  36.66   126,575   38.90   16,500 למימוש לסוף השנהיחידות אשר ניתנות

  
ח "מליון ש 1- כשווי ההתחייבות בגין תוכנית התגמול בדוחות הכספיים הינו  2012, בדצמבר 31ליום 

  .)ח"מיליון ש 2 -  2011(
  

 2010- ו 2011, 2012בשנים  יחידות המענקבגין  בדוחות הכספייםשנרשמו ) הכנסות(ההוצאות 
  .בהתאמה, ח"מליון ש 2.1-כ, ח"מליון ש )0.8(-כ, ח"מליון ש) 0.6(- לכהסתכמו 
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  )המשך( תגמול מבוסס מניות  -: 28באור 
  

תוכנית  -להלן (אישר דירקטוריון החברה תוכנית תגמול מבוסס מניות חדשה  2011, בדצמבר 4ביום   .ה
לנושאי משרה , לעובדים, רשאית החברה להעניק לדירקטורים, בהתאם לתוכנית התגמול). התגמול

מניות חסומות ומכשירי תגמול אחרים כמפורט , מניות רגילות, ולנותני שירותים כתבי אופציה
  .במשטרי מס ומסלולי מס שונים, מליון מניות החברה 4.5הניתנים למימוש לעד , בתוכנית התגמול

  
, לאחר תאריך הדיווח צועיםמניות חסומות ומניות חסומות מותנות בי, לעניין הקצאת כתבי אופציה  .ו

  .'ה40ראה באור 
  
  

  שעבודים  -: 29באור 
  

, הבנקים לטובת אחרים ילרבות ערבויות שניתנו על יד ,התחייבויות הקבוצהמ חלקלהבטחת   .א
לרבות זכות לקבלת כספים , ושועבדו נכסים אחרים מושכנו זכויותיה במקרקעין שונים שבבעלותה

כספים וניירות , פי חוזים עם מזמיני עבודות- זכויות על, סכמי ליוויפי ה-משוכרים ורוכשי דירות על
 מוחזקותחלק ממניות חברות  ושועבד ,כמו כן. ים צפיםשעבודו ערך בחשבונות בנק מסויימים

  .אחרות המוחזקות על ידי חברות הקבוצהמניות של חברות ו
  

  :יתרות ההתחייבויות המובטחות הינן כדלקמן
  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  453    293 הלוואות ואשראי לזמן קצר

  13,530    13,128 )כולל חלויות שוטפות(התחייבויות לזמן ארוך
  669    850 )כולל חלויות שוטפות(אגרות חוב

         
  14,271    14,652  

  
 5מובטחות בשעבוד קבוע שנרשם על  2009בחודש פברואר שהנפיקה החברה ) 'סדרה י(אגרות חוב   .ב

  .ח"מליון ש 1,109- הינו כ דיווחששוויים המצרפי לתאריך הגזית פיתוח נכסי מקרקעין שבבעלות 
  
  

  הכנסות מהשכרת מבנים  -: 30באור 
  

מסך ההכנסות מהשכרת  10%לקבוצה אין אף שוכר אשר ההכנסות ממנו עולות על  2010-2012בשנים 
  .39ראה באור , אוגרפייםיואזורים גתפעוליים  לפירוט ההכנסות מהשכרה לפי מגזרים. מבנים

  
  

  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה  -: 31באור 
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2012   2011   2010  
  ח "ש מליוני   
          

  67  77  96  שכר עבודה ונלוות
  519  583  672 אגרות והיטלים על נכסים

  351  387  421 אחזקה ותיקונים
  201  239  259  חשמל ומים

  97  109  127  ביטוח ושמירה
  106  127  130  אחרות

        
  1,705  1,522  1,341  
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  קרקעות וביצוע עבודות, בנייניםהכנסות ועלויות מכירת   -: 32באור 
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31
     2012   2011   2010  
  ח"ש מליוני     
           הכנסות .א
                
  -   14   200  הכנסות ממכירת בניינים וקרקעות  
  -   987   1,549  הכנסות מביצוע עבודות בחוזי הקמה  
              
     1,749   1,001   -  
          ההכנסות לפי מקורות ההכנסהעלות  .ב
              
  -   18   181  עלות מכירת בניינים וקרקעות  
  -   949   1,484  עלות ביצוע עבודות בחוזי הקמה  
              
     1,665   967   -  
          עלות ההכנסות לפי מרכיבי הוצאה  .ג
              
  -   10   46   קרקע  
  -   220   450   חומרים  
  -   628   925  קבלני משנה  
  -   69   119  שכר ונלוות  
  -   3   5   פחת  
  -   37   120  אחרותהפחתת הפרשים מקוריים ו  
              
     1,665   967   -  

  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  -: 33באור 
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2012   2011   2010  
  ח "ש מליוני   
          

  355   469   397  )1(שכר עבודה ודמי ניהול
  70   85   86 שכר טרחה מקצועי

  20   25   29  פחת
  4   6   7  מכירה ושיווק

  120   148   129 )2()כולל משרד ואחזקתו(אחרות 
         

  648   733   569  
  

  .38ראה באור  ,יןילגבי שכר עבודה ודמי ניהול לבעלי ענ  )1(
  
  .'א38באור ראה  ,עניין דמי ניהול מחברה בעלתהכנסות בניכוי   )2(
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  אחרותוהוצאות כנסות ה  -: 34באור 
  
  הכנסות אחרות  .א

  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2012   2011   2010  
  ח "ש מליוני   
          

  -   -   4 מימוש השקעה בחברה מוחזקתרווח מ
  13   -   21 רווח הון

  -   102   134 )'יג9-ו'ז9באור(מרכישה במחיר הזדמנותירווח 
  8   13   5  אחרות

          
  164   115   21  
  

  
  הוצאות אחרות  .ב

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2012   2011   2010  
  ח "ש מליוני   
           

  4   1   4  נטו,הפסד מירידה בשיעור החזקה
  -   64   26  הפסד הון

  42   38   -  ירידת ערך מוניטין
  -   7   7  נכסים אחריםירידת ערך

  -   -   10   ותאחר
            
   47   110   46  
  
  

  מימון הוצאות והכנסות  -: 35באור 
  
  הוצאות מימון  .א
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2012   2011   2010  
  ח "ש מליוני   
          

  885   979   1,050 הוצאות מימון בגין אגרות חוב
  59   68   99 אגרות חוב להמרההוצאות מימון בגין

מוסדות להוצאות מימון בגין התחייבויות 
  915   1,015   1,013 פיננסיים ואחרים

  -   190   - *)שיערוך מכשירים פיננסיים נגזרים
  4   14   147 )'ג20באור(הפסד מפדיון מוקדם של אגרות חוב

  15   36   37 אחרותהוצאות מימוןהפרשי שער ו
  )114(   )105(   )132(מקרקעין בפיתוחהוצאות שנזקפו לעלות -בניכוי 

          
  2,214   2,197   1,764  
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  )המשך( הוצאות והכנסות מימון  -: 35באור 
  

  הכנסות מימון  .ב

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2012   2011   2010  
  ח "ש מליוני  
          
         

  49   11   28 נטו,רווח מהשקעות בניירות ערך
  13   8   6 הכנסות מדיבידנד

  7   2   5 ות מוחזקותהכנסות ריבית מחבר
  16   51   63 הכנסות ריבית

  425   -   13 *)שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים
  7   -   5 הכנסות מהפרשי שער 
  8   -   - שערוך כתבי אופציה למניות 

          
  120   72   525  

  
  .SWAPבעיקר מעסקאות מגדרות מסוג   *)
  

  
  למניהנקי רווח   -: 36באור 

  
  :למניהנקי פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב רווח 

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2012 2011 2010  

  

כמות 
מניות 
 משוקללת

  רווח
 נקי

כמות 
מניות 
 משוקללת

  רווח 
  נקי

כמות 
מניות 
 משוקללת

  רווח 
  נקי

ח"מליוני ש אלפיםח"מליוני ש אלפיםח"מליוני שאלפים  
                   

והרווח לצורך חישוב כמות המניות 
  832  141,150   718  154,456  956 164,912  רווח נקי בסיסי

              
מניות רגילות פוטנציאליותהשפעת 
  )2(  237   )52(  327  )34( 104   מדללות

              
  830  141,387   666  154,783  922 165,016  רווח נקי מדולללצורך חישוב 

  
, )4('ז9- ו )3('ו9, )3('ד9, )3('ג9ראה באור , מוחזקותלמידע בדבר כתבי אופציה למניות שהונפקו בחברות 

  .21ראה באור , מוחזקותובדבר אגרות חוב להמרה אשר הונפקו על ידי חברות 
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  מכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  

  יםפיננסי סיכון גורמי  .א
  

 שוקוביניהם סיכוני , שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפת הקבוצההגלובאלית של  הפעילות
 אשראי ניסיכו, )מחיר וסיכון ריבית סיכון, סיכון מדד המחירים לצרכן, חוץ מטבע סיכון לרבות(

 לצמצום בפעולות מתמקדת הקבוצה של הכוללת הסיכונים ניהולאסטרטגיית  .נזילות וסיכוני
בין היתר  משתמשת הקבוצה. הקבוצה של הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות השפעות

  .לסיכונים מסוימות חשיפות לגדר נגזרים פיננסיים במכשירים
  

  :להלן מידע נוסף בדבר הסיכונים הפיננסיים וניהולם
  

  מטבע חוץ סיכון  .1
  

שינוי ל חשיפההממטבע כתוצאה  נילסיכו חשופה לפיכךו בינלאומית בפריסה פועלת הקבוצה  
חלק מהעסקאות  .דולר קנדי ואירו, ב"ארה לדולר בעיקר, שונים מטבעותבשערי החליפין של 

מדיניות הקבוצה הינה . של חברות הקבוצה מבוצעות במטבע שאינו מטבע הפעילות שלהן
ות לשמור על מתאם גבוה בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין המטבע בו נלקחו ההתחייבוי

הקבוצה מתקשרת בעסקאות . כדי למזער את סיכוני המטבע, בגין רכישת אותם נכסים
  .להלן' לפרטים ראה סעיף ד, להחלפת בסיס ההצמדה של התחייבויות כחלק ממדיניות זו

  
  סיכון מדד המחירים לצרכן  .2

  
ן לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכ

לגבי סכום . לקבוצה פקדונות שניתנו אשר צמודים לשינויים במדד זה, כמו כן. בישראל
למדד המחירים לצרכן שבגינו קיימת לקבוצה חשיפה  יםהמכשירים הפיננסיים אשר צמוד
ראה , אשר בחלקם גודרו בעסקאות החלפת בסיס הצמדה לשינויים במדד המחירים לצרכן

  .להלן' ו -ו' פים דסעי
  

  ריבית ניכוסי  .3
  

 מזומנים תזריםלסיכון ב הקבוצה את חושפות משתנים ריבית שיעורי הנושאות התחייבויות
. הוגן שווי בגין ריבית נילסיכו הקבוצה את חושפות קבועים ריבית שיעורי הנושאות ואלו

בין חשיפה לריבית  מקיימת הקבוצה תמהיל מסויים, כחלק מאסטרטגית ניהול הסיכונים
מפעם לפעם ובהתאם לתנאי השוק  תמבצעקבוצה ה. קבועה ולחשיפה לריבית משתנה

מפני  לשם הגנה על התחייבויותיה, להיפךעסקאות החלפת ריבית משתנה לריבית קבועה ו
מהתחייבויות הקבוצה  87%-כ דיווחלתאריך ה). להלן' דראה סעיף (שינויים בשיעורי הריבית 

 ,81%-כ -  2011, בדצמבר 31ליום ( בריבית קבועה היו) ל עסקאות החלפת ריביתלא כול 73%(
, למידע נוסף בדבר שיעורי הריבית ומועדי הפרעון). החלפת הריבית תכולל עסקאולא  69%

  .20-22ראה גם באורים 
  
  סיכון מחיר  .4

  
תעודות , מניות, לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך

המסווגים כנכסים פיננסיים זמינים למכירה ונכסים , השתתפות בקרנות נאמנות ואגרות חוב
אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין , פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

היתרה בדוחות . התנודתיות במחיר נייר הערך הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה
 - 2011, בדצמבר 31(ח "מליון ש 101של השקעות אלה הינה  2012, דצמברב 31הכספיים ליום 

  .חשיפה זו אינה מוגנת). ח"מליון ש 164
  
  אשראי סיכון  .5

  
הקבוצה אינה חשופה . תוצאות הקבוצה מושפעות מן האיתנות הפיננסית של לקוחותיה

ב הלקוחות הקבוצה בוחנת באופן שוטף את טי. לריכוזים משמעותיים של סיכוני אשראי
מבצעת הקבוצה הפרשה לחובות מסופקים , בהתאם. והיקף האשראי שנתנה ללקוחותיה

  .בהתבסס על סיכון האשראי של לקוחות מסויימים
  

הסיכון , להערכת הנהלת החברה. מזומנים ופקדונות מופקדים במוסדות פיננסיים גדולים  
  .יתנות הפיננסית שלהםבהתחשב בא, שצדדים אלו יפרו את התחייבויותיהם הינו נמוך
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  

  סיכון נזילות  .6
  

בין היתר משכנתאות , לזמן ארוךבין קבלת מימון איזון מסויים הקבוצה היא לשמר דיניות מ
לבין הגמישות הקיימת באמצעות שימוש בקווי  הלוואות מבנקים ואגרות חוב, בגין נכסים

שנים במסגרתם יכולה  5לתקופות של עד  )Revolving lines of credit(אשראי מתחדשים 
למידע בדבר מועדי הפרעון של  .הקבוצה לנצל אשראים לתקופות קצרות בהתאם לצורך

  .להלן' הראה סעיף , ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה
 
  שווי הוגן  .ב
  

, של קבוצות מכשירים פיננסייםבדוחות הכספיים והשווי ההוגן  היתרההטבלה שלהלן מפרטת את 
  :פי שווים ההוגן-שלא על, המוצגים בדוחות הכספיים

 
 2011בדצמבר  31 2012בדצמבר  31 
 שווי הוגן יתרה שווי הוגן יתרה 
  ח"מליוני ש 

         נכסים פיננסיים
          

  300  308  703  713  השקעות והלוואות לזמן ארוך
           

          התחייבויות פיננסיות
           

  17,604  16,694  21,036  19,327  אגרות חוב
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות של חברות 

  1,320  *) 1,201  1,504  )*  1,390  מוחזקות
התחייבויות נושאות ריבית למוסדות פיננסיים 

  22,289  21,103  21,324  20,795  ולאחרים
           
   41,512  43,864  38,998  41,213  
           
  )40,913(  )38,690(  )43,161(  )40,799(  נטו,כ התחייבויות פיננסיות"סה

  
 56- כבסך כולל של , שאינן מקנות שליטהזכויות  בסעיףלא כולל את רכיב ההמרה אשר מוצג   *)

  ).ח"מליון ש 52-כ -  2011(ח "מליון ש
  

וסעיפי ההתחייבויות השוטפות  הנכסים השוטפיםמכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי 
  .מהווים קירוב לשווי ההוגן

  
) אגרות חוב, כגון ניירות ערך סחירים(השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נסחרים בשוק פעיל 

שירים פיננסיים שאינם השווי ההוגן של מכ. דיווחחושב על פי שערי הסגירה המצוטטים לתאריך ה
כגון ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים , נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, נסחרים

משקף את , ומעריכי שווי חיצוניים אשר להערכת הנהלת החברה, המהוונים בריבית נכיון בשיעור
ברה בין היתר משתמשת הח, לצורך האומדן. דיווחהסיכון הגלום במכשיר הפיננסי לתאריך ה

  . מוכרים בציטוטי ריבית מגופים פיננסיים
  

 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ג
  

לפי קבוצות בעלות , לפי שווי הוגן מסווגים דוח על המצב הכספיהמכשירים הפיננסיים המוצגים ב
לקביעת השווי למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש , מאפיינים דומים

  : ההוגן
  

  . זהים תבשוק פעיל של נכסים והתחייבויו) ללא התאמות(מחירים מצוטטים   :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   : 2רמה 

  . בעקיפין
שימוש טכניקות הערכה ללא (נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה   : 3רמה 

  ).בנתוני שוק ניתנים לצפייה
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  

  2012בדצמבר  31     
  3רמה    2רמה    1רמה      
  ח"מליוני ש   באור  

          נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
           

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 
 :הפסדו  

   
       

             
  -   -   69  'ב4   מניות  
  -   -   18  'ב4  תעודות השתתפות בקרנות נאמנות  
  -   1,010   -   'ד37  נגזרים פיננסיים מגדרים  
             

            :נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  -   -   14  11   מניות  
  339   -   -  11  *)יחידות השתתפות בקרנות השקעה  
             
     101   1,010   339  
  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
  

             
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך 

 :הפסדורווח 
   

         
             
  -   484   -   'ד37  נגזרים פיננסיים מגדרים  
  -   -   62  19  נגזרים פיננסיים לא מגדרים  
  התחייבות בגין אופציית מכר לזכויות   
 **)מקנות שליטהשאינן     

   
 -   -   84  

             
     62   484   84  
  

ורמה  1נסי כלשהו בין רמה לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פינ 2012במהלך שנת 
  . בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו 3לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה  וכן, 2
  
 בגין יחידות אלה בסךלקרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה נרשם שערוך  2012בשנת   *)

  .ח"מליון ש 6 -של כ ח ובנוסף התקבל החזר השקעה בסך"מליון ש 39 -של כ
  

נוספים ח "מליון ש 2-וכח "מליון ש 2-כנרשם שערוך בגין התחייבות זו בסכום של  2012בשנת   **)
  .בגין הפרשי תרגום שנזקפו לקרן הון
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  
  מכשירים פיננסיים נגזרים  .ד

  
  :ואופציות רכש עסקאות אקדמה ,החלפת ריביתעסקאות , להלן מידע לגבי עסקאות החלף בסיס הצמדה

 

  מטבע העסקה  סוג העסקה
  יתרת סכום העסקה

   ריבית לשלם/בסיס הצמדה ריבית לקבל/בסיס הצמדה  ח"במליוני ש

יתרת משך 
חיים 
  ממוצע

  שווי הוגן
  ח"במליוני ש

    31.12.12   31.12.11        31.12.12   31.12.11  
                    

                   החלף בסיס הצמדה
  160   160  6.2   6.36%-5.10%-קבועה  5.10%-4.40%צמוד מדד  661  1,456  שקל-אירו  
  L   5.3  146   140+1.85%-1.35%משתנה  5.59%-4.95%צמוד מדד  270 260    
  66   45  2.5   5.06%-3.98%קבועה  6.83%-6.0%נומינלי  440 330    
                  
  19   20  1.8   5.97%קבועה  4.57%צמוד מדד  50 50  שקל-דולר  
  L   6.2  298   275+1.17%-1.16%משתנה  4.75%צמוד מדד  475 475    
  21   19  2.5   6.33%-4.59%קבועה  7.7%-6%נומינלי  320 240    
  12   8  4.5   3.53%קבועה  0.7%+תלבור  150 150    
                  
  96   111  5.5   6.07%-5.51%קבועה  4.95%-4.60%-צמוד מדד  384 374  שקל-קנדי  
  L   5.1  155   155+1.35%-0.94%משתנה  4.95%-4.40%-צמוד מדד  335 320    
  L   2.5  6   11+1.08%משתנה  6.4%נומינלי  160 120    
  20   14  2.5   3.15%-2.95%קבועה  6.0%נומינלי  152 114    
  7   4  4.5   3.37%קבועה  0.7%+תלבור  100 100    
  L   4.5  19   30+1.04%משתנה  0.7%+תלבור  250 250    
                  
  -   )3(  5  3.79%-3.45%צמוד מדד ברזיל   2.60%צמוד מדד  - 273  שקל-ריאל ברזילאי  

                  משתנה/החלף ריבית קבועה
  )9(   )33(  5.5  קבועה  משתנה  191  1,120  ב"דולר ארה  
  )6(   )9(  8.9  קבועה  משתנה  37 324  דולר קנדי  
  )210(   )287(  3.8  קבועה  משתנה  3,102  3,067  אירו  
  )122(   )152(  3.0  קבועה  משתנה  2,414  2,500  קרונות שבדיות  

     עסקאות אקדמה
  2   5  עד שנה      1,326  3,870  מטבעות שונים  

                  אופציות רכש
  5   -  0.6      500 500  שקל-ב"דולר ארה  
  )15(   -        280 -  ח ממשלת קנדה"אג  
                  
             526   657  
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  :כדלקמן דוח על המצב הכספיהפיננסיים מוצג ב הנגזריםהשווי ההוגן של 
 

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  

         
  84    81   שוטפיםנכסים 

  937    929   נכסים לא שוטפים
  )25(    )12(   התחייבויות שוטפות

  )339(    )472(   התחייבויות לא שוטפות
         
   526    657  
  

  ריכוז סיכון נזילות  .ה
  

של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים  הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון
  :בסכומים לא מהוונים) כולל ריבית(החוזיים 

  
  2012, בדצמבר 31

   
  עד
  שנה

שנתיים 
שנים 3עד 

שנים עד 4
 שנים 5

  5מעל 
  כ"סה  שנים

  ח"מליוני ש   
  

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי
  351  -  -  - 351  )לא כולל חלויות שוטפות(אחרים 

  914  -  -  - 914  ספקים ונותני שירותים
  1,086  -  -  - 1,086  זכאים ויתרות זכות

  25,182  12,296  6,117  4,942 1,827  אגרות חוב
  1,847  868  576  132 271  אגרות חוב להמרה

הלוואות נושאות ריבית ממוסדות פיננסיים
  24,429  6,959  6,356  8,662 2,452  ואחרים
  )368(  )514(  )33(  104 75  נטו,פיננסיים מגדרים נגזרים

  742  232  196  155 159  התחייבויות פיננסיות אחרות
            
   7,135 13,995  13,212  19,841  54,183  
  
  2011, בדצמבר 31

   
  עד
  שנה

 תייםשנ
שנים 3עד 

שנים עד 4
 שנים 5

  5מעל 
  כ"סה  שנים

  ח"מליוני ש   
  

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי
  453  -  -  - 453  )לא כולל חלויות שוטפות(אחרים 

  819  -  -  - 819  ספקים ונותני שירותים
  1,172  -  -  - 1,172  זכאים ויתרות זכות

  21,703  9,821  4,464  5,029 2,389  אגרות חוב
  1,701  1,218  126  277 80  אגרות חוב להמרה

הלוואות נושאות ריבית ממוסדות פיננסיים
  25,281  4,264  7,340  10,228 3,449  ואחרים
  )598(  )544(  )78(  14 10  נטו,פיננסיים מגדרים נגזרים

  1,022  206  180  107 529  התחייבויות פיננסיות אחרות
            
   8,901 15,655  12,032  14,965  51,553  
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  תנאי הצמדה של יתרות כספיות  .ו

 
  2012בדצמבר  31 

 

ח "בש
 צמוד

למדד 
המחירים
 לצרכן

בדולר של
ב או"ארה

בהצמדה 
 אליו

בדולר 
קנדי או 
בהצמדה 
 אליו

  באירו
  או

 בהצמדה
  אליו

  
  ח"בש
  אחרצמודלא

ללא בסיס
  כ"סה הצמדה

  ח"מליוני ש 
               נכסים

               
  1,683  -  69 328  703 273 296 14  מזומנים ושווי מזומנים

  538  -  - -  3 230 216 89  לזמן קצרוהלוואות השקעות
  975  82  53 603  65 87 72 13 וחייבים ויתרות חובה לקוחות
  856  -  2 10  2 148 551 143 לזמן ארוךוהלוואות השקעות

  4,052  82  124 941  773 738 1,135 259  הכל נכסים כספיים-סך
                
                

  1,450  1,450  - -  - - - -  )1(נכסים פיננסים אחרים
  65,560  315  5,883  3,338  13,276 26,483 16,265 -  )2(נכסים אחרים 

                
  71,062  1,847  6,007  4,279  14,049 27,221 17,400 259   הכל נכסים-סך

                
  

               
               התחייבויות

               
אשראי לזמן קצר מתאגידים
בנקאיים ומנותני אשראי 

  351  -  -  42  160 62 28 59   אחרים
וזכאיםונותני שירותים ספקים 

  2,222  105  188  715  180 650 219 165  ויתרות זכות
התחייבויות מיוחסות לנכסים 

  168  -  - -  - 156 12 -  מוחזקים למכירה  
 19,327  -  -  1,489  1,086 5,508 2,919 8,325  )5()4( )3( אגרות חוב

  1,390  -  - -  193 1,197 - -  אגרות חוב להמרה
נושאות ריבית התחייבויות 

 20,795  -  2,895  222  5,419 6,428 5,485 346 למוסדות פיננסיים ולאחרים
  346  85  6 -  30 158 65 2  התחייבויות פיננסיות אחרות

בשל הטבות ת יוהתחייבו
  7  -  - 6  - - 1 -  נטו, לעובדים

               
 44,606  190  3,089  2,474  7,068 14,159 8,729 8,897  הכל התחייבויות כספיות-סך
               

  3,807  3,807  - -  - - - -  )1(התחייבויות אחרות
               
 48,413  3,997  3,089  2,474  7,068 14,159 8,729 8,897  התחייבויות הכל-סך

               
 22,649  )2,150(  2,918  1,805  6,981 13,062 8,671 )8,638(   נכסים בניכוי התחייבויות

  
  .בעיקר מכשירים פיננסיים המוצגים בשוויים ההוגן  )1(
  .ומסים נדחים רכוש קבוע ,ן להשקעה בפיתוח"נדל, ן להשקעה"בעיקר נדל  )2(
  .לעיל' ראה סעיף ד, בסיס ההצמדה של חלק מאגרות החובלהחלפת  SWAPלגבי עסקאות    )3(
  ח לחברה עסקאות החלף בסיס  "מליוני ש 3,555-על סך של כ, ח צמודים למדד המחירים לצרכן"מליוני ש 8,325מתוך    )4(

  .הצמדה למטבע חוץ        
  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה למטבע חוץ"ש מליוני 1,304-על סך של כ, ח ללא הצמדה"מליוני ש 1,489מתוך    )5(
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  2011בדצמבר 31 

 

ח "בש
 צמוד

למדד 
המחירים
 לצרכן

בדולר של
ב או"ארה

בהצמדה 
 אליו

בדולר 
קנדי או 
בהצמדה 
  אליו

  באירו
  או

 בהצמדה
  אליו

  
  ח"בש
  אחרצמודלא

ללא בסיס
  כ"סה הצמדה

  ח"מליוני ש 
               נכסים

                
  1,539  -  104  527  461 131 199 117  מזומנים ושווי מזומנים

  770  -  -  113  4 188 465 -  לזמן קצרוהלוואות השקעות
  961  183  111 21  64 72 126 384  וחייבים ויתרות חובה לקוחות
  454  -  - 3  - 66 238 147  לזמן ארוךוהלוואות השקעות

               
  3,724  183  215  664  529 457 1,028 648  הכל נכסים כספיים-סך
                 

  1,499  1,499  - -  - - - -  )1(אחרים יםפיננסנכסים 
  59,376  1,272  5,330  2,547  12,548 22,910 14,769 -  )2( אחריםנכסים 

               
  64,599  2,954  5,545  3,211  13,077 23,367 15,797 648   נכסים הכל-סך

  
                

                התחייבויות
                

אשראי לזמן קצר מתאגידים
בנקאיים ומנותני אשראי 

  453  -  -  140  242 35 - 36   אחרים
וזכאיםונותני שירותים ספקים 

  2,090  262  65  571  171 444 227 350  ויתרות זכות
 התחייבויות מיוחסות לנכסים 

  103  -  - -  - - 103 -  מוחזקים למכירה  
  16,694  -  -  2,055  350 4,639 2,884 6,766  )5()4( )3( אגרות חוב

  1,201  -  - -  135 1,056 - 10  אגרות חוב להמרה
נושאות ריבית התחייבויות 

  21,103  )13(  3,241 5  6,077 6,923 4,521 349 למוסדות פיננסיים ולאחרים
  277  89  - -  34 103 48 3  התחייבויות פיננסיות אחרות

בשל הטבות ת יוהתחייבו
  8  -  - 6  - - 2 -  נטו, לעובדים

               
  41,929  338  3,306  2,777  7,009 13,200 7,785 7,514  הכל התחייבויות כספיות-סך
               

  3,042  3,042  - -  - - - -  )1(התחייבויות אחרות
               
  44,971  3,380  3,306  2,777  7,009 13,200 7,785 7,514  התחייבויות הכל-סך

               
  19,628  )426(  2,239  434  6,068 10,167 8,012 )6,866(  נכסים בניכוי התחייבויות

  
  .בעיקר מכשירים פיננסיים המוצגים בשוויים ההוגן  )1(
  .רכוש קבוע ומסים נדחים ,ן להשקעה בפיתוח"נדל, ן להשקעה"בעיקר נדל  )2(
 .לעיל' ראה סעיף ד, ההצמדה של חלק מאגרות החוב להחלפת בסיס SWAPלגבי עסקאות    )3(
  ח לחברה עסקאות החלף בסיס  "מליוני ש 2,495-על סך של כ, ח צמודים למדד המחירים לצרכן"מליוני ש 6,766מתוך )    4(                              

  .הצמדה למטבע חוץ                
  .ח לחברה עסקאות החלף בסיס הצמדה למטבע חוץ"מליוני ש 1,572-על סך של כ, ח ללא הצמדה"ש מליוני 2,055מתוך     )5(
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  מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים בגין שינוי בגורמי שוק  .ז

  
  מבחן רגישות לשינויים בשיעורי ריבית   

   לפני מס לשנה בגין ) הפסד(השפעה על הרווח 
ריבית דולר

  ב"ארה
ריבית דולר
  קנדי

  ריבית  
  אירו

  ריבית
  שקלית

  ח"מליוני ש  1%עליית ריבית של  
              

31.12.2012  )21(  )14( )32(  )3(  
31.12.2011  )14(  )22( )34(  )2(  

  
  
  
  

  
 בשערי הבורסה של מבחן רגישות לשינוי יחסי 

  ניירות ערך סחירים
  20%+  10%+  10%-  20%-  

  ח"מליוני ש  השפעה על ההון לפני מס
              

השקעה במניות בקבוצת מכשירים פיננסיים 
         :זמינים למכירה

          
  )3(  )1( 1  3  )ח"מליון ש14שווי הוגן(31.12.2012
  )13(  )7( 7  13  )ח"מליון ש67שווי הוגן(31.12.2011

          
          לפני מס)הפסד(הרווחהשפעה על

           
השקעה במניות בקבוצת ניירות ערך בשווי הוגן 

          :דרך רווח והפסד
           

  )17(  )9( 9  17  )ח"מליון ש87שווי הוגן(31.12.2012
  )19(  )10( 10  19  )ח"מליון ש97שווי הוגן(31.12.2011

  
 

  

  
שינוי  - לגבי יתרות כספיות מבחן רגישות 
  במדד המחירים לצרכן אבסולוטי

  2%+  1%+  1%-  2%-  
  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח

              
31.12.2012  )169(  )85(  85  169  
31.12.2011  )141(  )70(  70  141  

  
  

  
שינוי  -פיננסיים  נגזריםמבחן רגישות לגבי 

  במדד המחירים לצרכןאבסולוטי 
  2%+  1%+  1%-  2%-  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
              

31.12.2012  87  43 )44(  )88(  
31.12.2011  61  30 )30(  )61(  

  



  מ"גלוב בע- גזית
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-         -  103

  
  

  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  

  
  -פיננסיים  נגזריםמבחן רגישות לגבי 

  בשערי חליפיןיחסי שינוי
  10% +  5% +  5%  -  10%  -  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
          

31.12.2012         
  227  114  )115(  )234(  ח אירו"שינוי בשע
  85  42  )42(  )85(  ב"ח דולר ארה"שינוי בשע
  130  65  )65(  )130(  ח דולר קנדי"שינוי בשע

           
31.12.2011          
  159  79  )80(  )160( ח אירו"שינוי בשע
  94  47  )47(  )95( ב"ח דולר ארה"שינוי בשע
  151  75  )75(  )152( ח דולר קנדי"שינוי בשע

  
  

  
  -פיננסיים  נגזריםמבחן רגישות לגבי 

  עורי הריביתיבשאבסולוטי שינוי 
  2% +  1% +  1%  -  2%  -  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
          

31.12.2012         
  )152(  )119(  129  248  שינוי בריבית אירו

  )9(  )9( 17  33  ב"שינוי בריבית דולר ארה
  )58(  )33( 31  60  שינוי בריבית דולר קנדי
  )121(  )93( 88  172  שינוי בריבית כתר שבדי

  46  25  )24(  )47(  שינוי בריבית שקלית נומינלית
  557  267  )252(  )488(  שינוי בריבית שקלית ריאלית

           
           

31.12.2011          
  )147(  )78( 73  141  שינוי בריבית אירו

  )25(  )22( 23  44  ב"שינוי בריבית דולר ארה
  )28(  )14( 14  69  שינוי בריבית דולר קנדי
  )208(  )111(  104  203  שינוי בריבית כתר שבדי

  73  36  )34(  )68(  שינוי בריבית שקלית נומינלית
  406  194  )179(  )344(  שינוי בריבית שקלית ריאלית

           
  

  )גידור חשבונאי(ההון לפני מס השפעה על 
  
  

  
שינוי  -פיננסיים  נגזריםמבחן רגישות לגבי 
  בשיעורי הריביתאבסולוטי 

  2% +  1% +  1%  -  2%  -  
  ח"מליוני ש   

31.12.2012             
  )54(  )54( 95  184  שינוי בריבית אירו
  )55(  )53( 52  101  שינוי בריבית דולר

  )52(  )25( 23  44  שינוי בריבית דולר קנדי
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שינוי  -פיננסיים  נגזריםמבחן רגישות לגבי 
  בשיעורי הריביתאבסולוטי 

  2% +  1% +  1%  -  2%  -  
  ח"מליוני ש   

31.12.2011              
  )182(  )108(  101  197  שינוי בריבית אירו

  )47(  )23( 23   47  שינוי בריבית דולר קנדי
  

  מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים והנחות העבודה העיקריות
  

גורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות לעיל הינם בגין רגישות המבחני 
מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד או השינוי בהון . הפעילות או המצב הכספי המדווחים

. עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלבנטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח) לפני מס(
וההתחייבויות הפיננסיים נעשו על בסיס מהותיות החשיפה ביחס לכל בחינת גורמי הסיכון והנכסים 

ניתוחי הרגישות מתייחסים לגידול פוטנציאלי במשתנים . סיכון בהנחה שכל שאר המשתנים קבועים
קיטון בשיעור דומה ישפיע . לפי העניין, בשיעורים אותם העריכה החברה כמתאימים, הרלוונטים

  : בנוסף. מעט אם צויין אחרתל, בשינוי מקביל בכיוון הפוך
  
  .מבחני הרגישות לשינויים בריבית בוצעו על התחייבויות לזמן ארוך בריבית משתנה  .1
  
נוהגת החברה לגדר את עיקר החשיפות , לעיל' כאמור בסעיף א, בהתאם למדיניות החברה  .2

בין היתר באמצעות שמירה על מתאם גבוה בין המטבע בו נרכשו הנכסים לבין , שלה למטבע
מכשירים הנכסים בניכוי הבגין הכלכליות החשיפות , לפיכך. המטבע בו ניטלו ההתחייבויות

קיימת , עם זאת. קף נמוך יחסיתערי החליפין של מטבעות הינן בהילשינויים בש ,פיננסייםה
בגין עסקאות החלפת בסיס ובשיעורי הריבית חשיפה חשבונאית לשינויים במטבע חוץ 
  .בטבלה לעיל כמוצג, הצמדה אשר לא יועדו לצורך גידור חשבונאי

  
ויים בשוויים ההוגן בשל פיננסיים הינן בגין שינ נגזריםהעיקריות בגין החשבונאיות החשיפות   .3

בשל , אשר עשויים להשפיע על רווח והפסד או במישרין על ההון, מדד ומטבע, שינויי ריבית
  .בהתאמה, כגידור חשבונאישיועדו כגידור חשבונאי ועסקאות מיועדות עסקאות שאינן 

  
לא , ל שנהכולל נכסים פיננסיים המופקדים או מוחזקים עד לטווח ש, מזומנים ושווי מזומנים  .4

  .נכללו בטבלאות החשיפה לשינויים בריבית
  
  

  וצדדים קשורים עסקאות ויתרות עם בעלי עניין  -: 38באור 
  

  הכנסות  .א

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2012   2011   2010  
  ח "ש מליוני  
             

  0.1   0.01   - ענייןלבעליההכנסות מימון בגין הלווא
             

  0.2   0.2   1.4 )1(דמי ניהול מהחברה האםהכנסות 
             

  7   2   5 מוחזקותמחברותריביתהכנסות 
             

  ATR( -   2   2(דמי ניהול מחברה בשליטה משותפת
  

  .להלן' ראה סעיף ה  )1(
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  אחריםהוצאות ותשלומים   .ב
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   20122011 2010 

   
מספר 
מקבלים

  מליוני
ח"ש

מספר 
 מקבלים

  מליוני
 ח"ש

מספר 
 מקבלים

  מליוני
 ח"ש

                 
  1.4  5 1.6  5 2.3 7  )1(שכר דירקטורים

             
 - שכר עבודה ונלוות 

  34.3  4  28.4  4 25.3 4  להלן)3) (2(ראה 
  
  .2010עד לשנת  כולל הקצאת כתבי אופציה לדירקטורים  )1(

  
הסגן הפעיל של , ר הדירקטוריון"של יו) מבוסס מניותכולל תגמול (לפירוט תנאי העסקתם   )2(

  .ראה פירוט להלן ,ל החברה"מנכור הדירקטוריון "ממלא מקום פעיל ליו, ר הדירקטוריון"יו
  

מליון  43.4ר הדירקטוריון על סך של "ר הדירקטוריון והסגן הפעיל ליו"ויתרו יו 2011בשנת   )3(
ר "ר הדירקטוריון והסגן הפעיל ליו"ויתרו יו 2010בשנת ו בהתאמה, ח"מליון ש 17.4-ח ו"ש

מהמענק לו היו זכאים  בהתאמה, ח"מליון ש 23.5-ח ו"ון שמלי 58.8הדירקטוריון על סך של 
  .ההעסקה עימם פי הסכמי- על

  
לרבות ויתור על המענק , ר הדירקטוריון בשנים אלו בניכוי המס המיוחס"ויתור השכר של יו  

נרשמו כהוצאה בסעיף , להלן' א1'בסעיף גכאמור עימו בקשר עם סיום הסכם ההתקשרות 
הסכומים שבטבלה . כהכנסה בהון החברה בסעיף קרנות הון והוכרהנהלה וכלליות ומאידך 

  .ר הדירקטוריון"נם כוללים את השכר עליו ויתר יולעיל אי
  
  העסקההסכמי   .ג

  
  מר חיים כצמן, החברהר דירקטוריון "יו  .1
  

ר כצמן שאושר בחודש עסקה בין החברה ובין מההסתיים הסכם ה 2011 ,בנובמבר 15יום ב. א  
תיקון (חוק החברות הינו לאור הוראות המעבר שנקבעו במסגרת ההסכם סיום  .2000פברואר 

ביחס לאישור התקשרויות חברה ציבורית עם בעל שליטה באשר , 2011- א"התשע, )16' מס
זכאי מר היה עם סיומו , בהתאם לתנאי ההסכם. לתנאי כהונתו והעסקתו אחת לשלוש שנים

לו היה זכאי מר כצמן ) כולל המענק השנתי( הגמול השנתיכצמן לתשלום חד פעמי בגובה 
על  ויתראך מר כצמן הודיע לחברה כי הוא  ,ח"מליון ש 60-בסך כולל של כ ,2010בשנת 

  .התשלום האמור במלואו
  

ר דירקטוריון "יוו כבתפקיד כצמןמר  ךממשי, מוההעסקה ע יום הסכםכי על אף ס, מובהר
לאור , לגיבוש הסדרי העסקה ותגמול חדשים עם מר כצמן לפעול החברהבכוונת . החברה

   .בחברה ותה רואה החברה בהמשך העסקתוהחשיבות הרבה א
  

 ,בינואר 1ומר כצמן בהסכם לתקופה שתחילתה ביום  EQYהתקשרו  2010בחודש אוגוסט  .ב
. EQYר הדירקטוריון של "כיו לכהן מר כצמןימשיך לפיו , 2014 ,בדצמבר 31וסיומה ביום  2011

אלא אם כן , מידי שנה יחודש ההסכם באופן אוטומטי, בתום תקופתו, על פי הוראות ההסכם
מר כצמן זכאי למענק שנתי אשר נקבע לפי , בהתאם להסכם .יודיע אחד הצדדים אחרת

כמו כן נקבעו . וכן להחזר הוצאות בקשר למילוי התפקיד, EQYשיקול דעת ועדת התגמול של 
או על ידי מר כצמן ואת הסכומים להם יהיה זכאי  EQYבהסכם הוראות בנוגע לסיומו על ידי 

  . ר כצמן עם סיומומ
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על פי  מניות חסומות 380,000הוקצו למר כצמן התקשרו הצדדים בהסכם על פיו  בד בבד
 1ום על פני ארבע שנים החל מי מבשילותמניות אלו  .דולר 16.72של  למניה מחיר הקצאה

  . םכפי שנקבעו בהסכ לא שוות במנות 2014 ,בדצמבר 31 ועד ליום 2011, בינואר
  

הוא זכאי , FCRר דירקטוריון "עוד הוא מכהן כיו כלעל פיו בהסכם  והתקשר FCR - ומר כצמן   .ג
וכן הקצאה שנתית של  יחידות חסומות הניתנות  אלפי דולר קנדי 500 בסך של, לתגמול שנתי

הענקת על , FCRעוד קובע ההסכם עם . אלפי דולר קנדי 500-בשווי של כ FCRלהמרה במניות 
  .FCR-במקרה של סיום ההסכם עקב שינוי השליטה בתגמול 

  
תשלום ל, ATRר הדירקטוריון של "המכהן כיו, זכאי מר כצמן ATRעם יעוץ בהתאם להסכם   .ד

  .2012בגין שנת  ATR-אלפי אירו בגין שירותי ייעוץ והחזר הוצאות מ 46-חודשי בסך כ
    

מחיר . ATRאלפי כתבי אופציה למניות  127- הוקצו למר כצמן כ 2012בחודש אוגוסט , כמו כן
  .שנים ממועד הענקתם 3אירו והם יבשילו בחלוף  3.63המימוש של כתבי האופציה הינו 

  
במסגרת , אלפי אירו 175-כ כולל בסך שלדירקטורים גמול למר כצמן זכאי  2012בגין שנת   .ה

  . CTYהדירקטוריון של  ר"כהונתו כיו
  

  מר דורי סגל, החברה דירקטוריוןר "הסגן הפעיל ליו  .2
  

. 2004משנת  סגלהעסקה בין החברה ובין מר ההסתיים הסכם  2011 ,בנובמבר 15ביום   .א
 הגמול השנתיזכאי מר סגל לתשלום חד פעמי בגובה היה עם סיומו , בהתאם לתנאי ההסכם

אך מר סגל , ח"מליון ש 24.5-בסך של כ 2010לו היה זכאי מר סגל בשנת ) כולל המענק השנתי(
  .על התשלום האמור במלואו ויתרהודיע לחברה כי הוא 

 
ר "סגן פעיל ליוו כמר סגל בתפקיד ךממשי, מוההעסקה ע יום הסכםכי על אף ס, מובהר  

, לגיבוש הסדרי העסקה ותגמול חדשים עם מר סגל לפעולהחברה בכוונת . דירקטוריון החברה
   .בחברה לאור החשיבות הרבה אותה רואה החברה בהמשך העסקתו

  
 2001התקשר עמה בהסכם העסקה מחודש אוקטובר , FCRל "המכהן גם כנשיא ומנכ, מר סגל  .ב

 695בסך  פיו הוא זכאי לתגמול שנתי- על ,)2007מעת לעת ולאחרונה בחודש יולי אשר עודכן (
עלות שכרו של מר סגל לשנת  .ילוי תפקידומוכן להחזר הוצאות בקשר עם , אלפי דולר קנדי

, פי ההסכם-על. ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה .אלפי דולר קנדי 749-הסתכמה בכ 2012
לרבות תגמול , FCRמר סגל זכאי גם למענקים שנתיים וכן להשתתפות בתוכניות תגמול של 

   .אלפי דולר קנדי 695סך של ב שנתי למענק זכאי מר סגל 2012בגין שנת . בניירות ערך
  

 45- כ. FCRם הוניים של רילתגמול במכשימידי שנה זכאי מר סגל  FCR-כחלק מתנאי כהונתו ב
הוקצו למר סגל ללא תמורה  FCRאלפי מניות  45-אלפי יחידות חסומות הניתנות להמרה ב

 אפרילבחודש  ,בנוסף .דולר קנדי 15.82על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של , 2011בשנת 
, דולר קנדי למניה 17.9אלפי כתבי אופציה במחיר מימוש של  100הוקצו למר סגל , 2012

השווי ההוגן של כל כתב  .2022 אפרילעד לחודש  FCRאלפי מניות  100-הניתנים למימוש ל
   .דולר קנדי 1.51-דל הבינומי הינו כפי המו-אופציה למועד ההקצאה על

  
לשנת  .חסומות מדי שנת כהונה מר דורי סגל מניותמוקצות ל EQYבגין כהונתו בדירקטוריון   .ג

 לפי מחיר ממוצע למניה ליום ההקצאה שלמניות חסומות  3,300הוקצו למר סגל  2012
  .2012ולר בגין שנת אלפי ד 62.5קיבל מר סגל גמול דירקטורים בסך של , כמו כן. דולר 18.42
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מול ג 2012 תקיבל מר סגל בשנ ,2012אשר הסתיימה בשנת  CTY-בבגין כהונתו כדירקטור   .ד
  .ואלפי איר 26- כדירקטורים בסך של 

  
מר סגל להמיר את גמול רשאי היה , GAA-במסגרת תנאי כהונתו של מר סגל כדירקטור ב  .ה

 2012בגין שנת ). Deferred Share Units(יחידות מניה נדחות ב ,לו הוא זכאיטורים במזומן קהדיר
 9.5מתוכם סך של  אשר, אלפי דולר קנדי 24- כהיה זכאי מר סגל לגמול דירקטורים בסך של 

 GAA-והחברה  במסגרת ההסדר שהשלימו .יחידות מניה נדחות 2,001- בהומר דולר קנדי אלפי 
רכשה החברה  )'ה9 ראה באור( GAAירים למניות כל הון המניות וניירות הערך ההמ לרכישת

אלפי כתבי אופציה שהוקצו למר סגל על ידי  180ממר סגל את כל יחידות המניה הנדחות וכן 
GAA  אלפי דולר קנדי 356-סך כולל של כלבתמורה , 2010בחודש יוני.  

  
  מר אריה מינטקביץ, החברה דירקטוריוןר "יו ממלא מקום פעיל של  .3

  
מועסק מר  ,2009כפי שהוארך בחודש מאי , 2005חודש יוני מעימו בהתאם להסכם העסקה 

 ר דירקטוריון החברה לתקופה של ארבע שנים"מינטקביץ כממלא מקום פעיל של יו
חודשית בסך ובתמורה , ממשרה מלאה 50%בהיקף של , 2013באפריל  30המסתיימת ביום 

ותשלומים סוציאליים הצמודה למדד  )2012, בדצמבר 31נכון ליום ( ח"ש אלפי 80 של) ברוטו(
   .נלווים

    
כל אחד מכתבי . אלפי כתבי אופציה 400למר מינטקביץ הוקצו הסכם ההעסקה במסגרת   

ח "ש 21.67האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בתוספת מימוש בסך של 
שנים בארבע  4תקופת הבשלה של על פני בכפוף להתאמות , ודה למדד המחירים לצרכןהצמ

 10.4השווי ההוגן של כל כתב אופציה למועד ההענקה לפי המודל הבינומי הינו . מנות שוות
  .ח"ש
  

בגין דירקטוריון החברה מענק שנתי למר מינטקביץ ו התגמולאישרו ועדת  ,2013 מרס בחודש
  .המענק כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה. ח"ש אלפי 500 בסך של 2012שנת 

  
  מר אהרון סופר, ל החברה"מנכ  .4

  
שנים  4אשר הינו לתקופה של  ל החברה בהתאם להסכם העסקה עמו"במסגרת כהונתו כמנכ

, בדצמבר 31נכון ליום ( ח"אלפי ש 134.3ל שכר חודשי שזכאי מר סופר ל ,2009מחודש דצמבר 
משכרו  100%ומענק שנתי בסכום של עד  בלותמקו נילוות הטבותצמוד למדד בתוספת  )2012

  .השנתי
  

כל אחד מכתבי האופציה . אלפי כתבי אופציה 760למר סופר הוקצו  הסכם ההעסקה במסגרת
ח הצמודה "ש 35.67ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בתוספת מימוש בסך של 

בארבע מנות  שנים 4של תקופת הבשלה על פני  .ף להתאמותבכפו, למדד המחירים לצרכן
 13.3-וי ההוגן של כל כתב אופציה למועד ההענקה על פי המודל הבינומי הינו כוהש. שוות
  .ח"ש
  

הודעת מימוש ובעקבות  ,)'ד28ראה באור (תשלום מבוסס מניות המסולק במזומן  בקשר עם
סך  2012בשנת  שולם למר סופר ,שנותרה לזכותויתרת היחידות של  שנמסרה על ידי מר סופר

  .)ח"ש אלפי 352- שולם למר סופר בגין מימוש יחידות סך של כ 2011בשנת ( ח"אלפי ש 343 של
  

אלפי אירו בגין  33-כזכאי מר סופר לגמול דירקטורים בסך של , ATR-בגין כהונתו כדירקטור ב
  .גמול זה מועבר לחברה במלואו. 2012שנת 

  
היה זכאי מר סופר , 2012עד לחודש אוגוסט  GAAר "הונתו של מר סופר כסגן יובמסגרת כ

  .במלואולחברה גמול זה הועבר . לתגמול הוני ותגמול במזומן
  

שנתי למר סופר בגין שנת מענק , דירקטוריון החברהו התגמולו ועדת אישר ,2013 מרסבחודש 
מן  30%המהווה , ח"אלפי ש 480-סך של כהמענק האמור כולל  .ח"מליון ש 1.6בסך של  2012

שאושר לפי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה בהתאם להסכם ההעסקה עם מר , המענק
  .כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברהאשר , סופר
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  )המשך( וצדדים קשורים עסקאות ויתרות עם בעלי עניין  -: 38באור 
  

  התקשרות בהסכם עם נורסטאר  .ד
  

הסכם ("ר אהתקשרות בהסכם עם נורסטשל החברה  אישרה אסיפת בעלי המניות 2012, ינוארב 26ביום 
  :בקשר עם הנושאים הבאים") נורסטאר- גזית

  
 נורסטארדכן כי עו 2011, בנובמבר 15אשר הסתיים ביום , תיקון הסכם הניהול עם נורסטארב  .1

בגין מ "בתוספת מעד למדד צמוח "אלפי ש 105- בסך של כחודשיים דמי ניהול לחברה תשלם 
שנים ומתחדש אוטומטית  3נורסטאר הינו לתקופה של - הסכם גזית. שירותי ניהול שונים

שירותי הניהול  .כאשר כל צד רשאי להודיע על אי חידושו, שנים כל אחת 3לתקופות בנות 
טיפול , שירותים משפטיים, תקשורת, מחשוב, גזברות, ניהול כספים, יכללו שירותי מזכירות

  .שוק הון והשקעות, במימון בנקאי
  
נורסטאר : תיקון תניית אי התחרות הקיימת בין החברה וקבוצת נורסטאר באופן הבא  .2

והחברה תעסוק כעיסוק , התחייבה כי כל עוד תהיה קבוצת נורסטאר בעלת השליטה בחברה
בתחומים  לא תעסוק קבוצת נורסטאר, עיקרי בתחום מרכזי הקניות והמשרדים הרפואיים

זאת למעט , סקות בתחומים אלו כעיסוק עיקריואלו ולא תחזיק במניות של חברות הע
לגבי עיסוק . ל"מהון המניות של חברות נסחרות בבורסה בישראל או בחו 5%החזקה של עד 

ן שאינו מרכזי קניות ומשרדים רפואיים התחייבה נורסטאר ליתן זכות "בתחום פעילות נדל
  .הצעה ראשונה לחברה

  
הוענקו זכויות רישום לנורסטאר בקשר עם , יורק-לאור הנפקת מניות החברה בבורסה של ניו  .3

בכפוף לתנאים המפורטים , ידי קבוצת נורסטאר-ניירות ערך של החברה המוחזקים על
  .בהסכם

  
  צדדים קשוריםבעלי עניין ועם  יתרות  .ה
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  
       

  146    143   )'א9באור (המוצגות בשיטת השווי המאזני  לחברות הלוואות
  

  
  מידע מגזרי  -: 39באור 

  
  כללי  .א

  
 חמישהאשר , הקבוצה פועלת במספר מגזרי פעילות, IFRS 8-כהגדרתה ב" גישת ההנהלה"לבהתאם 

חלוקה למגזרים נעשית הן על ). כמפורט בטבלה שלהלן( "מגזר בר דיווח"מהם עונים על הגדרת 
. לפי העניין, בסיס מיקום גיאוגרפי של הנכסים המניבים והן על בסיס מהות הפעילות העסקית

ההנהלה עוקבת אחר תוצאות המגזרים בנפרד על מנת להקצות את המשאבים ולהעריך את ביצועי 
מהסכומים המדווחים בדוחות הכספיים  אשר במקרים מסויימים נמדדים באופן שונה, המגזר

הכנסות מימון ומסים על הכנסה מנוהלים על בסיס , הוצאות מימון. כמפורט להלן, המאוחדים
  .קבוצתי ולכן לא הוקצו למגזרי הפעילות השונים

  
" מגזר תפעולי"מגזרים אחרים כוללים בין היתר פעילויות אשר עונות על ההגדרה האיכותית ל

מאחר שהן מהוות רכיב עסקי של התאגיד אשר מניב הכנסות והוצאות וקיים  IFRS 8-בהתאם ל
אך אינן מגיעות לסף הכמותי המחייב את , ידי הנהלת החברה-לגביו מידע כספי שנסקר בנפרד על

 ב"בארהמשרדים רפואיים : והן כוללות בעיקר את הפעילויות הבאות, הצגתן כמגזר בר דיווח
)ProMed( , ברזיל ובולגריה, גרמניה, בישראלוקרקעות מרכזים מסחריים.   
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  )המשך( מידע מגזרי  -: 39באור 

  
  כספיים על בסיס מגזרי םנתוני  . ב
  

  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  

 

מרכזים 
מסחריים 

)1(ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
במרכז 
ומזרח 
)2(אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
)2(קבלניות

מגזרים 
  אחרים

התאמות 
 למאוחד

  מאוחד  )3(-)8(
  ח"מליוני ש 

               הכנסות המגזר
                     

  6,998  )1,318(  565  1,749  1,324 1,185 2,237 1,256 )3(הכנסות מחיצוניים 
             

              תוצאות המגזר
  3,628  )566(  396  84  898 803 1,426 587  )4(רווח גולמי 

  34  )332(  4  6 6 6 11 333  )4(פחת והפחתות 
  299  199  60  8 - 1 28 3  מוחזקות ברווחיחלק 

  5,309  1,861  351  27  718 694 1,319 339  )5(רווח תפעולי 
              

              נכסי המגזר
  66,349  )7,012(  6,393  1,357  13,831 13,518 26,707 11,555  )6(נכסים תפעוליים 
השקעות בחברות 

  4,713  3,831  110  350 7 4 142 269  מוחזקות
              

  71,062  )3,181(  6,503  1,707  13,838 13,522 26,849 11,824  סך הכל נכסים
              

השקעות בנכסים לא 
  5,966  )308(  145  10  308 802 3,520 1,489  )7( שוטפים

              
  48,413  45,778  110  884  628 356 420 237 )8(התחייבויות המגזר 

  
  

   2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  

 

מרכזים 
מסחריים 

)1(ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
במרכז 
ומזרח 
)2( אירופה

  יזום
וביצוע  

עבודות 
)2(קבלניות

מגזרים 
  אחרים

התאמות 
 למאוחד

  מאוחד  )3(-)8(
  ח"מליוני ש 

               הכנסות המגזר
                     

  5,719  )1,363(  509  1,356  1,198 1,081 1,893 1,045 )3(הכנסות מחיצוניים 

             
              תוצאות המגזר

             
  3,230  )363(  371  59  771 720 1,223 449  )4(רווח גולמי 

  67  )267(  9  5 6 5 8 301  )4(פחת והפחתות 
  334  226  10  66 - 1 14 17  מוחזקות ברווחיחלק 

  4,506  1,446  142  137  711 584 1,151 335  )5(רווח תפעולי 
              

              נכסי המגזר
             

  60,209  )7,875(  7,113  1,314  13,773 12,695 22,219 10,970  )6(נכסים תפעוליים 
השקעות בחברות 

  4,390  3,493  209  366 - 3 127 192  מוחזקות
              

  64,599  )4,382(  7,322  1,680  13,773 12,698 22,346 11,162  סך הכל נכסים

              
השקעות בנכסים לא 

  8,706  )2,342(  1,360  7  2,336 1,077 2,475 3,793  )7( שוטפים

              
  44,971  43,035  114  585  463 229 342 203 )8(התחייבויות המגזר 
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  )המשך( מידע מגזרי  -: 39באור 
  

   2010, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  

 

מרכזים 
מסחריים 

)1(ב"בארה

מרכזים 
מסחריים 
 בקנדה

מרכזים 
מסחריים 

בצפון 
 אירופה

מרכזים 
מסחריים 
במרכז 
ומזרח 
)2(אירופה

יזום 
וביצוע 
עבודות 
)2(קבלניות

מגזרים 
  אחרים

התאמות 
 למאוחד

  מאוחד  )3(-)6(
  ח"מליוני ש 

               הכנסות המגזר
                     

  4,147  )2,249(  394  1,180  1,068 971 1,718 1,065 )3(הכנסות מחיצוניים 

             
              תוצאות המגזר

             
  2,806  )512(  286  102  666 631 1,114 519  )4(רווח גולמי 

  20  )253(  7  4 - 4 7 251  )4(פחת והפחתות 
  171  127  12  3 - - 29   -  מוחזקות ברווחיחלק 

  3,318  756  119  59  468 530 1,065 321  )5(רווח תפעולי 
              

  
  מידע גיאוגרפי  .ג
  

  הכנסות מחיצוניים
  לשנה שהסתיימה ביום    

  בדצמבר 31
    2012   2011    2010   
  ח"מליוני ש    
              

  1,191   1,190   1,448    ב"ארה
  1,733   1,948   2,292    קנדה

  1,048   1,161   1,268   צפון ומערב אירופה
  1,072   1,201   1,327   מרכז ומזרח אירופה

  1,334   1,192   1,949    ישראל
  16   34   31   מדינות אחרות

  )2,247(   )1,007(   )1,317(   )3()1(התאמות 
            
  4,147   5,719   6,998    כ"סה

  
  )7( לא שוטפיםתפעוליים מיקומם של נכסים 

  בדצמבר 31  
  2012    2011   
  ח"ש מליוני  

         
  12,614   13,232   ב"ארה
  22,459   25,301   קנדה

  13,442   14,304  צפון ומערב אירופה
  13,888   13,932  מרכז ומזרח אירופה

  2,606   2,683   ישראל
  517   523  מדינות אחרות

  )5,856(   )4,485(  )6()1(התאמותנכסים לא תפעוליים אחרים ו
        
  59,670   65,490  נכסים לא שוטפים כ"סה
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  )המשך( מידע מגזרי  -: 39באור 
  

  באורים למידע מגזרי  .ד
  

ב הינם לפי "הנתונים הרלוונטיים לניתוח והקצאת משאבים למגזר המרכזים המסחריים בארה  .1
דוחות  -להלן ( )U.S GAAP(דוחות כספיים הערוכים בהתאם לכללי החשבונאות האמריקאיים 

EQY(.  
  
בשיטת השווי  בדוחות הכספיים תומוצג, בשליטה משותפת ותחבר ,IFRS 11לאור אימוץ   .2

מרכזים מסחריים במרכז ומזרח "נתוני מגזר , לפיכך. באיחוד יחסי ןהמאזני חלף איחוד
המגזרים בבאור נכללים , ATR-אשר נכללו בעבר לפי חלקה היחסי של החברה ב" אירופה

  .כנגד התאמות למאוחד, בערכם המלא IFRS 11לאחר אימוץ 
  

בדוחות הכספיים החל מהרבעון השני לשנת לראשונה אשר אוחדה , נתוני אכד, באופן דומה
בערכם המלא גם בגין הרבעון הראשון " יזום וביצוע עבודות קבלניות"נכללים במגזר , 2011

נגד התאמות כ, נכללה אכד בשיטת השווי המאזניבהן  2010בגין שנת כן ו 2011לשנת 
  .למאוחד

  
התאמות בגין הכנסות המגזר כוללות בעיקר . לקבוצה אין הכנסות בין מגזריות מהותיות  .3

פעילות איחוד יחסי של  ,כהכנסות מפעילות מופסקת EQYבדוחות הכנסות המוצגות 
  .לעילואכד כאמור  ATRתוצאות התאמה בגין  ,נוספות IFRSוהתאמות  EQY-שותפת במ

  
התאמות למאוחד בסעיף הרווח הגולמי כוללות את השפעת ההתאמות להכנסות כאמור   .4

   .EQYבדוחות וכן ביטול של הוצאות פחת והפחתות שנרשמו , לעיל
  
הפחתת , לעיל 4התאמות למאוחד בסעיף הרווח התפעולי כוללות בנוסף על האמור בסעיף   .5

 1,913- במסגרת הדיווח המגזרי בסך של כ נכללן להשקעה שלא "משערוך נדל רווח, מוניטין
. בהתאמה, 2010- ו 2011, 2012ח בגין השנים "מליון ש 935- ח וכ"מליון ש 1,670-כ, ח"מליון ש
 75- ככוללות התאמות אלו הוצאות הנהלה וכלליות שאינן מוקצות למגזרים בסך של , בנוסף

נטו שאינן , אחרות) אותהוצ(ח והכנסות "מליון ש 197-ח וכ"מליון ש 188-כ, ח"מליון ש
בגין השנים  ,ח"מליון ש 9-ח וכ"מליון ש )283(-כ, ח"מליון ש 239-כמוקצות למגזרים בסך של 

   .בהתאמה, 2010-ו 2011, 2012
  
ומלאי קרקעות  רכוש קבוע, ן בפיתוח"נדל, ן להשקעה"נדל, כולל נכסים תפעוליים שוטפים  .6

, מסים נדחים, ניירות ערך זמינים למכירההתאמות למאוחד כוללות בעיקר . בלתי שוטף
התאמה בגין וכן  EQYן להשקעה של "מוניטין והתאמות שווי הוגן לנדל, פיננסיים נגזרים
  .לעילואכד כאמור  ATRנכסי 

  
ן להשקעה בפיתוח ומלאי "נדל, ן להשקעה"נדל, נכסים לא שוטפים כוללים בעיקר רכוש קבוע  .7

  .קרקעות בלתי שוטף
  
 פקדונות משוכרים ,זכאים, התחייבויות תפעוליות כגון ספקיםיות המגזר כוללות התחייבו  .8

פיננסיים נגזרים , התאמות למאוחד כוללות בעיקר מסים נדחים. ודמי חכירה לשלם
  .והתחייבויות נושאות ריבית
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  אירועים לאחר תאריך הדיווח  -: 40באור 
  

. נ.ע) ח"מליון ש 375 -כ(מליון דולר קנדי  100לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2013, בינואר 14ביום   .א
אגרות החוב . אשר אינן מובטחות בשעבוד בדרך של הרחבת סדרה סחירה) Pסדרה ( אגרות חוב

  .2022, בדצמבר 5ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום  3.95%נושאות ריבית שנתית בשיעור של 
  
 25-כ(מליון אירו  5- בתמורה לכ CTYמליון מניות נוספות של  2- לאחר תאריך הדיווח רכשה החברה כ  .ב

הכיר צפויה לוהחברה  49.4%-לכ CTY-כתוצאה מהרכישות עלה שיעור החזקת החברה ב). ח"מליון ש
זקף לקרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות יח אשר "מליון ש 12-כבגידול בהון בסך של 

  .שליטה
  
, ")CPPIB: "להלן( Canada Pension Plan Investment Boardיחד עם  CTY השלימה 2013, בינואר 17ביום   .ג

מליון אירו  530-בתמורה כוללת של כ ,שבדיה, מרכז מסחרי בשטוקהולם של בחלקים שוויםרכישה 
 נהמומ הרכישה .טופל כעסקה משותפת לפי שיטת השווי המאזנית אשר ,)ח"מליון ש 2,608- כ(

) ח"מליון ש 1,304- כ(מליון אירו  265-בסך כהמובטחת בשעבוד לחמש שנים באמצעות הלוואה 
  .מהון עצמיבחלקים שווים ו CPPIB-ול CTY-שניתנה ל

  
, מליון מניות 114.4-של כ יה בסךלבעלי מניות זכויותהנפקת  CTYשלימה ה 2013, במרס 7ביום   .ד

  ).ח"מליון ש 985- כ(מליון אירו  200-כמהון המניות וזכויות ההצבעה שלה בתמורה ל 35%המהוות 
   

 אירו מליון 98.1- כ של לסך בתמורה מניות מליון 56.1-כורכשה  הזכויות בהנפקת השתתפה החברה
 ההחזקה בשיעור מהותי שינוי חל לא הזכויות בהנפקת תפותתמההש כתוצאה). ח"ש מליון 483- כ(

  .CTY-של החברה ב
  

אלפי כתבי  522-ודירקטוריון החברה הקצאה של כ אישרו ועדת התגמול 2013בחודש פברואר   .ה
אלפי יחידות מניה חסומות  112-וכ) RSUs(אלפי יחידות מניה חסומות  95-כ, אופציה לא סחירים
במסלול הוני ) הניצעים - להלן (עובדי החברה  24- לשישה נושאי משרה ול) PSUs(המותנות בביצועים 

התאם לתוכנית תוכנית תגמול מבוסס מניות של ב, לפקודת מס הכנסה 102עם נאמן לפי סעיף 
 -שווי המכשירים ההוניים שהוקצו במועד ההענקה הסתכם לסך של כ ).'ה28כמפורט בבאור (החברה 

  .ח"מיליון ש 13.9
  

של החברה בתוספת מימוש בסך . נ.ח ע"ש 1כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה בת 
הימים שקדמו  30 -לפי המחיר הממוצע של מנית החברה בבורסה בחושב ש(ח למניה "ש 48.647של 

, בגין הנפקת מניות הטבה(בכפוף להתאמות , צמודה למדד המחירים לצרכן, )למועד ההקצאה
כל אחד מהניצעים יהא רשאי לממש את כתבי האופציה גם בדרך ). הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד

פת ההבשלה נקבעה בשלוש מנות שוות החל מחלוף שנה תקו). Cashless Exercise(של מימוש נטו 
במקרה של סיום . ממועד ההקצאה והאופציות תיפקענה בחלוף ארבע שנים ממועד הענקה

ימים ממועד ביום  90כתבי אופציה ברי המימוש שלא ימומשו בתוך , התקשרות הניצע עם החברה
אחד מהניצעים להאצת תקופת זכאי כל , נכות או פרישה, במקרים של מוות. התקשרות יפקעו

השווי ההוגן של כל כתב אופציה למועד ההענקה ). Acceleration(ההבשלה של כל כתבי האופציה 
אופציה נקבע לפי סטיית תקן של  יהשווי ההוגן של כתב. ח"ש 13.3בהתאם למודל הבינומי הינו 

  .ח"ש 48.6ומחיר מניה של  0.22%שיעור ריבית חסרת סיכון של , 33.73%
  

תקופת . של החברה. נ.ח ע"ש 1ניתנות למימוש למניה רגילה בת  PSUs-ו RSUs-כל אחת מה
שוויה ההוגן . נקבעה בשלוש מנות שוות החל מחלוף שנה ממועד ההקצאה RSUs-ההבשלה עבור ב

אשר הוענקו לנושאי ( PSUsתקופת ההבשלה עבור . ח"ש 47.64במועד ההענקה הינו  RSUל כל ש
נקבעה במנה אחת בחלוף שלוש שנים ממועד ההקצאה ומותנית ) המשרה מבין הניצעים בלבד

לפחות  20%של מניית החברה בתקופת ההבשלה של ) שחולקו יםכולל דיבידנד(בתשואה כוללת 
כספי  לתגמול םזכאי יהיו הניצעים, של חלוקת דיבידנד במקרה. ביחס למחיר המניה במועד ההענקה

 חלוקת במועד הבשילו שטרם PSUs-ו RSUs-ההמשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין 
נקבע  PSUהשווי ההוגן של . ח"ש 21.6לפי מודל בלק ושולס הינו  PSU כל שוויה ההוגן של. הדיבידנד

  .ח"ש 47.6ומחיר מניה של  0%שיעור ריבית חסרת סיכון של , 28.83%לפי סטיית תקן של 
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   )המשך( אירועים לאחר תאריך הדיווח  -: 40אור ב
  
. נ.ע) ח"מליון ש 216- כ(מליון דולר קנדי  57.5לציבור בקנדה  FCRהנפיקה  2013, בפברואר 19ביום   .ו

אגרות החוב להמרה נושאות ריבית שנתית . אגרות חוב להמרה אשר אינן מובטחות בשיעבוד
בהתאם (דולר קנדי למניה  26.75 – 27.75במחיר של  FCRניתנות להמרה במניות , 4.45%בשיעור של 

  .2020, בפברואר 28בכל יום החל ממועד רישומן למסחר ועומדות לפרעון ביום ) למועד ההמרה
  

  
   חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 14באור 

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

 

  
שדווח כפי 

  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10  
IFRS 11 -ו

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  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  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
          

  4,390  -  4,224  166  המטופלות בשיטת השווי המאזניהשקעות 
  308  - )100(  408  ויתרות חובההלוואות,השקעות אחרות

  314  -  -  314  ניירות ערך זמינים למכירה
  937  -  -  937  פיננסיים  נגזרים
  51,014  -  )3,613(  54,627   ן להשקעה"נדל
  2,198  -  )1,021(  3,219  ן להשקעה בפיתוח"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   -: 14באור 
  

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10  
 IFRS 11 -ו

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  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  נגזרים פיננסיים 
  819  - )32(  851  רותיםיספקים ונותני ש

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

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

  103  -  -  103  כסים מוחזקים למכירהנמיוחסות לההתחייבויות 
          
   6,879  )406( -  6,473  

         לא שוטפותהתחייבויות 
          

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

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

  339  - )14(  353  נגזרים פיננסיים 
  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   -: 14באור 
  

  -  2011 בינואר 1השפעות על הדוח המאוחד על המצב הכספי ליום 
 

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10  
IFRS 11 -ו

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
        

          נכסים
          

          נכסים שוטפים
          

  692  - )629(  1,321  מזומנים ושווי מזומנים
  150  - )104(  254  לזמן קצרוהלוואותת פקדונו

  50  -  )8(  58  ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  42  -  -  42  ניירות ערך זמינים למכירה

  110  -  )1(  111  פיננסיים  נגזרים
  126  - )218(  344  לקוחות והכנסות לקבל
  202  -  )43(  245  חייבים ויתרות חובה

  -  - )383(  383  ודירות למכירה מלאי בניינים
  68  -  )5(  73  מסים שוטפים לקבל

          
   2,831  )1,391(  -  1,440  
          

  50  - )201(  251  נכסים מוחזקים למכירה
          
   3,082  )1,592(  -  1,490  
          

         נכסים לא שוטפים
          

  3,694  - 3,627  67  המטופלות בשיטת השווי המאזניהשקעות 
  117  - )164(  281  ויתרות חובההלוואות,השקעות אחרות

  218  -  -  218  ניירות ערך זמינים למכירה
  1,087  -  -  1,087  פיננסיים  נגזרים
  41,242  -  )2,392(  43,634   ן להשקעה"נדל
  2,266  -  )1,030(  3,296  ן להשקעה בפיתוח"נדל

  -  -  )17(  17  מלאי בלתי שוטף
  99  - )534(  633  נטו, רכוש קבוע

  110  -  )9(  119   מוניטין
  10  -  )7(  17  נטו,נכסים בלתי מוחשיים אחרים

  75  -  )24(  99   מסים נדחים
          
   49,468  )550( -  48,918  
          
   52,550  )2,142(  -  50,408  
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 14באור 
  

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10  
IFRS 11 -ו

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
        

         התחייבויות והון
          

         התחייבויות שוטפות
          

  91  - )151(  242  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
  2,719  - )324(  3,043  חלויות שוטפות של התחייבויות לא שוטפות

  37  -  -  37  פיננסיים  נגזרים
  302  - )213(  515  רותיםיספקים ונותני ש

  842  - )154(  996  זכאים ויתרות זכות
  -  -  )80(  80  דירותמקדמות ממזמיני עבודות ומרוכשי

  33  -  )5(  38  מסים שוטפים לשלם
          
   4,951  )927( -  4,024  
          

  -  -  )43(  43  כסים מוחזקים למכירהנמיוחסות לההתחייבויות 
          
   4,994  )970( -  4,024  

         לא שוטפותהתחייבויות 
          

  13,768  - )487(  14,255   אגרות חוב
  739  -  )49(  788  אגרות חוב להמרה

למוסדות פיננסיים נושאות ריבית התחייבויות 
  14,644  - )325(  14,969   ולאחרים

  128  -  -  128  פיננסיים  נגזרים
  161  -  )53(  214  התחייבויות פיננסיות אחרות

  2  -  )2( 4  נטו,בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות 
  1,751  )155( )123(  2,029    מסים נדחים

          
   32,387  )1,039(  )155(  31,193  

         המיוחס לבעלי מניות החברההון 
          

  208  -  -  208   הון מניות
  3,474  -  -  3,474  פרמיה על מניות

  3,422  79  )5(  3,348   יתרת רווח
דוחות כספיים של  התאמות הנובעות מתרגום

  )1,313(  )1(  -  )1,312(  פעילויות חוץ
  220  )1(  )1(  222   קרנות אחרות

  )4(  -  - )4(  הלוואות לרכישת מניות
  )21(  -  -  )21(   מניות אוצר

         
  5,915  )6(  77  5,986  

          
  9,205  78 )127(  9,254  שאינן מקנות שליטהזכויות 

          
  15,191  155 )133(  15,169   כ הון "סה
          
   52,550  )2,142(  -  50,408  
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 14באור 
  

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

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10  
IFRS 11 -ו

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

 
  ח "שמליוני 

  )למעט נתוני רווח למניה(
        

  4,718  - )521(  5,239  מבניםמהשכרת הכנסות

  1,522  - )218(  1,740  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
          

  3,196  - )303(  3,499  נטו מהשכרת מבנים,הכנסה תפעולית
          

  1,001  - )256(  1,257  עבודותומביצועקרקעות,בנייניםממכירת הכנסות
  967  - )232(  1,199  שבוצעווהעבודותקרקעות,בניינים מכירת עלות

          
  34  - )24(  58  וביצוע עבודותקרקעות,רווח גולמי ממכירת בניינים

          
  3,230  - )327(  3,557  גולמי רווחסך הכל 

          
 ,בפיתוח להשקעה ן"ונדל להשקעה ן"נדל ערך עליית
  1,670  - )133(  1,803   נטו

  )733(  -  97  )830(  וכלליות הנהלה הוצאות
  115  - )45(  160  אחרות הכנסות
  )110(  - )48(  )62(  אחרות הוצאות

המטופלות בשיטת  חברות ברווחי החברה חלק
  334  - 294  40  נטו,השווי המאזני

          
  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  ההכנסהעל מסים 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   -: 14באור 
  

  - 2010בדצמבר  31השפעות על דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שהסתיימה ביום 
  

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10  
IFRS 11 -ו

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

 
  ח"שמליוני 

  )למעט נתוני רווח למניה(
        

  4,147  - )449(  4,596  מבניםמהשכרת הכנסות

  1,341  - )210(  1,551  הוצאות הפעלת נכסים להשכרה
          

  2,806  - )239(  3,045  נטו מהשכרת מבנים,הכנסה תפעולית
          

  -  - )691(  691  עבודותומביצועקרקעות,בנייניםממכירת הכנסות
  -  - )622(  622  שבוצעווהעבודותקרקעות,בניינים מכירת עלות

          
  -  - )69(  69  וביצוע עבודותקרקעות,רווח גולמי ממכירת בניינים

          
  2,806  - )308(  3,114  גולמי רווחסך הכל 

          
 ,בפיתוח להשקעה ן"ונדל להשקעה ן"נדל ערך עליית
  935  - )82(  1,017   נטו

  )569(  -  94  )663(  וכלליות הנהלה הוצאות
  21  -  8  13  אחרות הכנסות
  )46(  -  2  )48(  אחרות הוצאות

המטופלות בשיטת  חברות ברווחי החברה חלק
  171  - 169 2  נטו,השווי המאזני

          
  3,318  - )117(  3,435   תפעולי רווח

          
  )1,764(  - 105  )1,869(   מימון הוצאות
  525  - )44(  569   מימון הכנסות
  -  -  18  )18(  פיננסיותהשקעות ערך ירידת

          
  2,079  - )38(  2,117  ההכנסהעל מסים לפני רווח
  390  )91( )28(  509  ההכנסה על מסים

          
  1,689  91 )10(  1,608    נקי רווח

          
          :ל מיוחס

          
  831  45  )4(  790  החברה מניות בעלי
  858  46  )6(  818  שליטהמקנות שאינן זכויות

          
   1,608  )10( 91  1,689  

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

  5.89  0.32  )0.02(  5.59   בסיסי נקי רווח
          

  5.87  0.32  )0.02(  5.57   מדולל נקי רווח
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 14באור 
  

  -  2011בדצמבר  31השפעות על הדוח המאוחד על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 
  

  
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10  
IFRS 11 -ו

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
         

  2,053  172  )3(  1,884    נקי רווח
          

         ):המסהשפעתלאחר(אחרכולל )הפסד( רווח
          

  1,139  10  )6(  1,135  חוץפעילויותשלכספייםדוחותמתרגום התאמות
כספיים של  מימוש קרנות הון מתרגום דוחות

פעילויות חוץ של חברות שטופלו בשיטת השווי 
  12  -  -  12   המאזני
  )139(  -  -  )139(  מזומניםתזרימיגידורעסקאות בגין הפסדים
  )39(  -  -  )39(  למכירהזמיניםפיננסייםנכסים בגין הפסדים

בחברה  קבוע רכוש של מחדש הערכה בשל רווח
  28  -  -  28  בשליטה משותפת

          
  1,001  10  )6(  997  אחר כולל 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  
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  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים IFRSהשפעת יישום תקני   -: 14באור 
  

  -  2010 ,בדצמבר 31השפעות על הדוח המאוחד על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 
  

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10  
IFRS 11 -ו

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
        

  1,689  91  )10(  1,608    נקי רווח
          

         ):המסהשפעתלאחר(אחרכולל )הפסד( רווח
          

  )1,273(  )1(  -  )1,272( חוץפעילויותשלכספייםדוחותמתרגום התאמות
  49  -  -  49  מזומניםתזרימיגידורעסקאות בגין רווחים
  12  -  -  12  למכירהזמיניםפיננסייםנכסים בגין םרווחי
בחברה  קבוע רכוש של מחדש הערכה בשל רווח

  17  -  -  17  בשליטה משותפת
          
  )1,195(  )1(  -  )1,194(  אחרכולל הפסד כ"סה
          
  494  90  )10(  414  כולל רווח כ"סה
          

          :ל מיוחס
          

  179  43  )3(  139  החברה מניות בעלי
  315  47  )7(  275  שליטהמקנות שאינן זכויות

          
   414  )10(  90  494  
  

  -השפעות על הדוח המאוחד על תזרימי המזומנים 

  
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10  
IFRS 11 -ו

השפעת 
  התיקון 

 IAS 12 -ל

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
         -2011בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום

          
  1,126  - )64(  1,190  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

  )4,217(  - 631  )4,848(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
  4,017  - )326(  4,343  מימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות

  )79(  - )34(  )45(  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
          

  847  - 207  640  ושווי מזומניםבמזומנים עלייה 
  

  - 2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
  

  659  - )123(   782  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
  )2,548(  -  70   )2,618(  השקעהמזומנים נטו ששימשו לפעילות

  1,589  -   302   1,287  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
  )12(  - 109   )121(  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

ירידה בשל מזומנים ושווי מזומנים שסווגו 
  -  -  27   )27(  כמוחזקים למכירה

          
  )312(  - 385   )697(  ושווי מזומניםבמזומנים) ירידה(עלייה 
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  )1( 2201, בדצמבר 31רשימת החברות המוחזקות בקבוצה ליום 
  

 

 
  שיעור הבעלות

  בדצמבר 31ליום
  

   ארץ
  מידע
   נוסף

  בבאורהרישום  הערה  2011 2012 
 %        

            
EQUITY ONE INC.    45.5 (* 43.4 (*  )3(  ג9   ב"ארה'  

FIRST CAPITAL REALTY INC.  45.6 50.5  )3(  ד9   קנדה'  
M.G.N USA INC.    100 100  )4(  יד9   ב"ארה'  

GAZIT (1995) INC.   100 100  )3(  ב"ארה     
GAZIT GROUP USA INC.  100 100  )3(  ב"ארה     

M.G.N AMERICA LLC.  100 100  )3(  ב"ארה     
M.G.N FIRST GENERATION LLC. 100 100  )3(  ב"ארה     

GAZIT S.A. INC.  100 100  )3(  ב"ארה     
PROMED PROPERTIES INC. 100 100  )3(  ט9   ב"ארה'  

GAZIT SENIOR CARE INC.  100 100  )3(  ח9   ב"ארה'  
GAZIT 2003 INC.   100 100  )2(  קנדה     

GAZIT CANADA INC.   100 100  )4(  יד9   קנדה'  
GAZIT AMERICA INC.  100 73.1  )3(  ה9   קנדה'  

GOLDEN OAK INC.   100 100  )2(  איי קיימן   
HOLLYWOOD PROPERTIES LTD.  100 100  )2(  איי קיימן   

CITYCON OYJ.   48.8 48.0  )2(  ו9  פינלנד'  
GAZIT EUROPE (NETHERLANDS) B.V. 100 100  )2(  י9   הולנד'  

GAZIT EUROPE (ASIA) B.V.  100 100  )2(  יד9   הולנד'  
GAZIT GERMANY BETEILIGUNGS GMBH & CO.KG  100 100  )3(  י9   גרמניה'  

GAZIT BRAZIL LTDA.    100 100  )3(  יב9   ברזיל'  
GAZIT GAIA LIMITED  100 100  )2(  יד9 רזי'האי ג'  

GAZIT MIDAS LIMITED  100 100  )2(  יד9 רזי'האי ג'  
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED  34.5 31.6  )3(  ז9 רזי'האי ג'  

  'יא9   ישראל  )2(  75 75 מ"בע) פיתוח(גזית גלוב ישראל 
     ישראל  )3(  100 100   מ"בית דרך השלום בע

  'יד9   ישראל  )2(  100 100  מ"בע) 1992(גלוב החזקות גזית
  'יד9   ישראל  )2(  100 100   מ"פיתוח בע.ג.ג

  'יג9   ישראל  )5(  100 100   מ"אכד בניין והשקעות בע
  'יג9   ישראל  )5(  73.8 73.9   מ"דורי בע.קבוצת א

            
  
 GAZIT, קבוצת דורי, אכד, גזית פיתוח, , EQY ,FCR ,CTY,GAA  ATRל חברות מוחזקות שהרשימה אינה כוללת   )1(

GERMANY ,GAZIT BRAZIL ,PROMED PROPERTIES INC. ו-GAZIT SENIOR CARE INC.. 
  .מוחזקת במישרין על ידי החברה  )2(
  .מוחזקת באמצעות חברות מאוחדות  )3(
  .מאוחדותמוחזקת במישרין ובאמצעות חברות   )4(
  .מ"בע) פיתוח(מוחזקת באמצעות גזית גלוב ישראל   )5(

  
  .בהתאמה, 42.1%-ו 45.1%הינו  2011בדצמבר  31- ו 2012בדצמבר  31שיעור ההחזקה בזכויות ההצבעה לימים   *)

מהווה שיעור החזקה כלכלי אשר חושב בניכוי בעלי זכויות שאינן מקנות שיעור הבעלות  2011, בדצמבר 31ליום 
  .GAA-שליטה ב

  
- -  -  - - -  -  - - - -  -  
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   2102 ח תקופתי"דו

 חברהפרטים נוספים על ה - 'ד חלק

 

 

 

 :שם החברה ("התאגיד"או  "החברה: "להלן)מ "בע גלוב-גזית

 :חברה ברשם' מס 403322025

 :כתובת 29870אביב  -תל, 1דרך השלום 

gazitglobe@gazitgroup.com  כתובת דואר
 :אלקטרוני

 :טלפון    32-2758333

 :פקסימיליה 32-2721713

ח על "הדותאריך  0310בדצמבר  21
 :המצב הכספי

 :ח"תאריך הדו 0312 סבמר 17
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  רבעוניים כוללחות רווח "תמצית דו: 'א01תקנה 

ח "לדו (ג)2.4 ףסעיראו , על בסיס רבעוני 0310לתמצית הדוחות על הרווח הכולל לשנת 
  .הדירקטוריון

 

  ערךהשימוש בתמורת ניירות : 'ג01תקנה 

, במלואה שימשה 0310בדצמבר  12  ח הצעת מדף מיום"תמורת הגיוס שערכה החברה על פי דו
 אשראיה המנוצלות במסגרותהיתרות להקטנת , ח הצעת המדף האמור"כפי שצוין גם בדו

  .הקיימות של החברה ולפעילותה השוטפת

 

  ת ובחברות קשורותנורשימת השקעות בחברות ב: 00תקנה 

החברה בכל אחת מהחברות הבנות והחברות הקשורות נכון לתאריך רשימת ההשקעות של להלן 
  :הכספיח על המצב "הדו

נייר  סוג שם החברה

הערך 
וערכו 

 הנקוב

ערך בדוחות  כמות מוחזקת

 באלפי)הכספיים 
)*( (ח"ש  

שיעור 

אחזקה 
בהון 

המניות 
המונפק 

)%( 

שיעור 

אחזקה 
בזכויות 

הצבעה 
ובסמכות 

למנות 

דירקטורים 
)%( 

 מחיר

 בבורסה
 לתאריך

ח על "הדו
המצב 
 הכספי

 

 השקעות בחברות פרטיות המוחזקות על ידי החברה

 1מניה  מ"בית דרך השלום בע
 ח"ש

99999 169,61 111 111 - 

החזקות גלוב -גזית
 (1)מ"בע (1991)

 1מניה 
 ח"ש

מניות 
 נדחות

 

211 
1  

(1219191) 111 111 - 

גזית גלוב ישראל 

גזית ") מ"בע( פיתוח)
 (1)"(פיתוח

 1.1מניה 

 ח"ש

090119111 2119116 ,0 ,0 - 

Golden Oak Inc(1  )  111 111 - 111 1$מניה - 

Hollywood Properties 

Ltd.(2) 

 - 111 111 - 111 1$מניה 

M.G.N. (USA) Inc.(0)  111 111 619261, 19121 1$מניה - 

Gazit Canada Inc.(6) ות מני
 1$ בכורה
 קנדי

 1.11$ה מני
 קנדי

11196,19010 
 
 

19111 

291129012 111 111 - 

Gazit 2003 Inc.(,) ות מני
 1$ בכורה

 קנדי
 1$ה מני

 קנדי

11190019912 
 

 
111 

191119266 111 111 - 

Gazit America Inc. 
"(GAA)"(0) 

 

ות מני
 1$בכורה 

 קנדי
 1$ מניות 

 קנדי

1192609112 
 

 
111 

0191,6 111 111 - 

 (9)Gazit Europe 

(Netherlands) B.V 

 1מניה 

 אירו

109011 (119161) 111 111 - 

(10)Gazit Europe (Asia) 

B.V 
 1מניה 

 אירו

109111 1619101 111 111 - 

Gazit Midas Limited(11)  1מניה 

 אירו

19111 19,199600 111 111 - 

Gazit Gaia Limited(11)  1מניה 

 אירו

19111 1169,09 111 111 - 

Gazit Brazil Ltda.(11)   זכויות

 השתתפות

- 1009211 111 111 - 

 (מוחזקות על ידי החברות הבנות הפרטיות המפורטות לעילאשר חלקן )השקעות בחברות ציבוריות 

Equity One Inc.(12) 

"(EQY)" 

 $11.11 20.1(10) 20.0(10)  - 01910,9011 1.11$מניה 

 (17)(16) First Capital 

Realty Inc. "(FCR)" 

$ 1מניה 

 קנדי

9291129,,6 - 20.6 20.6  $10.01 

 קנדי

Citycon oyj(18)  "(CTY)" 

 

 1.10מניה 

 אירו

 אירו ,1.0 20.0 20.0 192119016 10992109101

  (19)Atrium European 

Real Estate 
Limited"(ATR)" 

 1מניה 

 אירו

 אירו 2.20 12.0 12.0 - 11099109,10

 (11)מ "דורי בע. אקבוצת 
 "(דורי.א)"

 1מניה 
 ח"ש

 ח"ש  1.10 1.9, 1.9, - 0091019126
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 . ח על המצב הכספי"נכון למועד הדו9 ח הכספי הנפרד של החברה"לפי הדו )*(  

 .מ"מחברת בית דרך השלום בע 10%מ מחזיקה "בע( 1991)גלוב החזקות -גזית (1)

 מ"מהון המניות ומזכויות ההצבעה של אכד בנין והשקעות בע 111% -מחזיקה בתוח גזית פי 1111החל מחודש יוני  (1)
פרטיות אשר אינן לגזית פיתוח חברות בנות 9 כמו כן. להלן 11ש "כמפורט בה9 דורי.אשר לה החזקות בא9 "(אכד)"

 .חות הכספיים"לדו א16 ראה ביאורהמניות בקשר לגזית פיתוח לפרטים אודות הסכם בעלי  .מוצגות בנפרד בטבלה

(1) Golden Oak Inc. מחברת  11.11% -וכן ב9 מ"מחברת בית דרך השלום בע 11% -מחזיקה בMGN (USA) Inc.. 

(2) Hollywood Properties Ltd  מחברת  91.0% -מ וכן ב"מחברת בית דרך השלום בע 10% -במחזיקהGazit Canada Inc.. 

(0)  MGN (USA) Inc. מ 111% -מחזיקה ב- Gazit 1995 Inc. 9MGN America LLC.  9,Gazit Group USA Inc Gazit Senior Care 
Inc. 9Gazit First Generation Inc.  ו- Promed properties Inc.  9 וכן במניותEQY. 

(6) Gazit Canada Inc מהון המניות של  11.0% -מחזיקה בFCR. 

(,)  Gazit 2003 Inc. מהון המניות של  11.0% -מחזיקה בFCR. 

(0)  GAA  מהון המניות של  11.11% -בבעקיפין מחזיקהEQY.  לפרטים אודות הסדר לרכישת יתרת מניותיה שלGAA  על
 .לדוחות הכספיים' ה9ראו ביאור  FCRעל ידי  GAAידי החברה וכן רכישת נכסי 

(9) Gazit Europe (Netherlands) B.V מחזיקה בקבוצת חברות גרמניות  אשר אינן מוצגות בנפרד. 

(11) Gazit Europe (Asia) B.V  ן בהודו"שקעות בנדלתושבת מאוריציוס למשקיעה בקרן. 

(11) Gazit Midas Limited מהון המניות של  10.1% -מחזיקה בATR. 

(11) Gazit Gaia Limited מהון המניות של  6.2% -מחזיקה בATR. 

אשר אינן מוצגות בנפרד ושותפות אמריקאית הינה דרך חברות בנות פרטיות  Gazit Brazil Limitada -ההחזקה ב (11)
 .בטבלה

חברות  EQY -ל .GAA -ו M.G.N. (USA) Inc., Gazit First Generation Inc.9 MGN America LLC דרךהינה  EQY -ב ההחזקה (12)
     .בנות פרטיות אשר אינן מיוצגות בנפרד בטבלה

   .לדוחות הכספיים 'ג9ראו באור EQY 9 -בקשר ל לעניין הסכם בעלי המניות בין החברה ובין קבוצת ליברטי (10)

חברות בנות פרטיות אשר אינן מיוצגות  FCR -ל. .Gazit 2003 Inc-ו .Gazit Canada Incבאמצעות  הינה FCR -ההחזקה ב (16)
  .בנפרד בטבלה

 .לדוחות הכספיים 'א16ראו באור FCR 9 -לעניין הסכם בעלי מניות בין החברה לאלוני חץ בקשר ל (,1)

 .חברות בנות פרטיות אשר אינן מיוצגות בנפרד בטבלה CTY -ל. הינה במישרין CTYההחזקה במניות  ( 10)

 .לדוחות הכספיים 'א16ראו באור ATR 9 -בקשר ל CPIלעניין הסכם בעלי המניות בין החברה ובין   (19)

דורי .א(. פיתוחגזית דרך )המניות שלה  ןמהו 0%,-בבעקיפין אשר החברה מחזיקה 9 דורי הינה באמצעות אכד. החזקה בא  (11)
וכן בחברה ציבורית  9הנסחרת בבורסה של תל אביב ציבוריתחברה 9 מ"מהון המניות של דורי בניה בע 1.1%, -כמחזיקה ב

 .דורי חברות בנות פרטיות אשר אינן מיוצגות בנפרד בטבלה. לא9 כמו כן. (Ronson Europe NV)נוספת בפולין 
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 : ההלוואות החברה לחברות בנות וקשורות שליתרת אגרות חוב ולהלן פירוט 

יתרה מדווחת  שנות פידיון 

 13ליום 

בדצמבר 

2132 

(ח"שבאלפי )  

 שיעור הריבית
בסיס 

 הצמדה
 החברה 

ב"דולר ארה 1%+ליבור 191,29119 1116   M.G.N (USA) Inc  וחברות בנות

 בבעלותה המלאה

 Gazit South America LP  ריאל ברזילאי 11% 1169611 (*)

  .Gazit 2003 Inc דולר קנדי 1.0%+ליבור 219101 1116

 Gazit Midas Limited אירו 0%+ליבור 191,19911 1110

 +יורובור ,1219,6 1112

1.6% 

 Gazit Europe (Netherlands)  אירו

B.V.  

מ"בע( פיתוח)גזית גלוב ישראל  מדד 6.6,2%-2% 9,09169 1111-1116  

 אירו  1.0%+ליבור  1,92,1

019111 

 

6.4% 

 

 אירו

 

 מדד 7.17%-6.97% 0209026 2014-2019

 שקלי 1.6%+ פריים 129110 1111

גלוב פיתוח.ג שקלי 3.80% 09,16, (*)  

 Gazit Gaia Limited אירו 5+ %יורובור  0009911 1110

מ"בע( 1991)גזית גלוב החזקות  מדד 1.10% 1119121 1112-1116  

 שקלי 1.01% 619161 (*)

 Gazit Asia דולר 2.9%+ליבור ,10,912 1110

  .בכפוף לאפשרות סיומן בהתאם לתנאי ההסכמים בגינן9 ההלוואות מתחדשות מעת לעת באופן אוטומטי )*( 

 

  )*(ת ובחברות קשורותנושינויים בהשקעות בחברות ב: 02תקנה 

תאריך  
 השינוי

 שם החברה מהות השינוי
סוג נייר 

 הערך
כ ערך "סה

 נקוב
אלפי )עלות 
 (ח"ש

עלות ממוצעת 
 ליחידה

 CAD 7.69 19,9111  691119112 מניה רגילה .Gazit America Inc **הקצאת מניות  0211

 קבלת מניות חלף ריבית 1211
First Capital Realty 
Inc. 

 מניה רגילה
609,,6 29160 CAD 17.33 

 **הקצאת מניות 0211
First Capital Realty 
Inc. 

 מניה רגילה
199019190 1109166 CAD 18.87 

0211 
השתתפות בהנפקת 

 מניות
Equity one Inc. 

 מניה רגילה
0119111 219,,1 $ 21.20 

 2.37€  109111 192019106 מניה רגילה Citycon Oyj רכישת מניות בבורסה 9211

11211 
השתתפות בהנפקת 

 זכויות
Citycon Oyj 

 מניה רגילה
1190019110 1109,01 

 1.85€ 

 2.51€  1196,1 9229190 מניה רגילה Citycon Oyj בבורסהרכישת מניות  11211

 3.55€  1199620  691269101 מניה רגילה Atrium Europen רכישת מניות בבורסה 1211

 3.66€  119,19  19,119111 מניה רגילה Atrium Europen רכישת מניות בבורסה 1211

 3.55€  119162 199119111 מניה רגילה Atrium Europen רכישת מניות בבורסה 6211

 3.58€  119161 191119111 מניה רגילה Atrium Europen רכישת מניות בבורסה 211,

 .ח"פעילות בתקופת הדו לא בהקמת חברות בנות השקעות זניחותלא כולל )*( 

 .לדוחות הכספיים' ה9ראה באור GAA 9לפרטים נוספים בקשר להסדר לרכישת יתרת מניות  )**(

 

 

 

 

 

 

 



5 

  קשורות והכנסות מהןחברות הכנסות של חברות בת ו: 01תקנה 

, של כל חברה בת או חברה קשורה של החברההמיוחס לבעלי המניות הרווח הכולל פירוט להלן 
  :(ח"באלפי ש)דמי ניהול וריבית , וכן הכנסות החברה מאותן חברות מדיבידנד 0310לשנת 

 הכנסות
ריבית (הוצאות)  

ניהול דמי כ רווח "סה דיבידנד 
כולל( הפסד)  

 (הפסד) רווח
 כולל אחר

(ח"באלפי ש)  

 (הפסד) רווח
(ח"באלפי ש)  

 שם החברה

74,073 611 -  143,286 (4,903) 138,383 (1) MGN (USA) INC. 

 1,415 - -  663,647 (46,864)  710,511  (1) Gazit Canada Inc. 

- - - (2) (2) (2) (1) Gazit 2003 Inc. 

(7,404) - - 29,085 (42,766) 71,851 Gazit America Inc. 

החזקות  גלוב-גזית (12,257) - (12,544) - - 11,396
מ"בע( 1991)  

מ"בית דרך השלום בע 821 - 821 - 153 (746)  

( פיתוח)גזית גלוב ישראל  (5,549) 9,253 3,704 - - 112,533
(1)מ"בע  

מ"ג פיתוח בע.ג (808) - (808) - - 3,772  

9,227 - 99,152 324,880 (58,470) 383,350 Citycon oyj 

 23,915 - - (48,424) 6,909 (55,333) Gazit Europe 
(Netherlands)  (2) B.V 

7,508 - - 31,758 39,610 (7,852) Gazit Europe (Asia) B.V 

17,887 - - 6,473 - 6,473 (0) Gazit Brazil Ltda. 

33,382 - - (33,561) - (33,561) Gazit Gaia Ltd 

79,563 - - 197,226 (14,011) 211,237 Gazit Midas Ltd 

 

-ו .Gazit 1995 Inc. 9Gazit Group USA 9MGN (America) Inc. 9Gazit Europe Inc. 9Gazit Senior Care Incאת תוצאות  כוללות .MGN (USA) Incתוצאות  (1)

Promed Properties Inc. . 

 ..Gazit 2003 Inc כולל את תוצאותיה של  .Gazit Canada Incהרווח של  (1)

 .דורי . לרבות בגין החזקתה בא9 מייצג גם את פעילות אכד (1)

 . מייצג את תוצאות פעילות החברה בגרמניה (2)

 (.שותפות אמריקאית המחזיקה בה) Gazit South America LPכולל  Gazit Brazil Limitadaמייצג את תוצאות פעילות  (0)

 

 מסחר בבורסה: 21תקנה 

 :ניירות ערך של החברה כדלקמן ח נרשמו למסחר"בשנת הדו

( לא סחירים)מניות רגילות של החברה שהונפקו כתוצאה ממימוש כתבי אופציה  502,152  .א
 .של עובדים ודירקטורים

במסגרת הנפקות פרטיות למשקיעים שהונפקו ( 'סדרה ד)אגרות חוב . נ.עח "ש 184,021,833 .ב
 .0310ינואר מסווגים מחודש 

 12מיום  ח הצעת מדף"על פי דושהונפקו , ('יאסדרה )אגרות חוב . נ.ח ע"ש 882,332,333 .ג
אשר הונפקו כתוצאה ( 'סדרה יא)אגרות חוב . נ.ח ע"ש 083,280,123–וכן , 0310בדצמבר 
אשר הונפקו  ,('סדרה יא)לאגרות חוב ( לא סחירים)כתבי אופציה  0,527,318מהמרת 

 .במסגרת הנפקות פרטיות

טית למשקיעים רבמסגרת הנפקה פשהונפקו ( 'סדרה י)אגרות חוב . נ.ח ע"מיליון ש 123 .ד
 .0310ים מחודש מאי גמסוו

  

למעט הפסקות מסחר ) בורסהניירות הערך של החברה בלא חלה הפסקת מסחר ב 0310בשנת 
מהמסחר של אגרות חוב עקב רכישה לגבי מחיקה  .(טכניות לקראת פרסום דוחות כספיים

  .להלן 07לתקנה  (ד)סעיף ' ר, עצמית על ידי החברה
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 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה: 20תקנה 

מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר  כל אחדל 0310שנת גין התגמולים שניתנו בלהלן פירוט 
בעלי שלושת  ושל( האו תאגיד שבשליטת החברה)קבוצה מבין נושאי המשרה הבכירה ב

 ניתנו לו  שהתגמולים עצמה חברההתגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה ב
  :בחברה עניין לבעלי ניתנו אשר תגמולים בדברוכן פרטים , העצמ בחברהבקשר עם כהונתו 

בעלת 9 .אינק בנורסטאר החזקותלתיאור החזקותיו של מר כצמן . מתייחס להחזקותיו של מר כצמן בחברה במישרין( 1)

 .להלן 12תקנה ראו 9 השליטה בחברה

חברה  ATR -הסכומים המפורטים לעיל אינם כוללים גמול שהתקבל מ. לא קיבל מר כצמן גמול מהחברה 1111בגין שנת ( 1)

 .להלן( 0)כמפורט בסעיף ב9 בשליטה משותפת המוצגת בשיטת השווי המאזני

בעלת השליטה 9 .אינק בנורסטאר החזקותלתיאור החזקותיו של מר סגל . מתייחס להחזקותיו של מר סגל בחברה במישרין( 1)

 .להלן 12תקנה ראו תקנה 9 בחברה

 . לא קיבל מר סגל גמול מהחברה 1111בגין שנת ( 2)

הענקת מענק שנתי למר ( לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה)דירקטוריון החברה  אישר 1111מרס  בחודש( 0)

הסכום המפורט בטבלה כולל רק את רכיב המענק שנקבע בהתאם לעמידתו של מר . ח"אלפי ש 19611סופר בסכום כולל של 

ח "אלפי ש 201כאשר יתרת המענק בסך 9 (מסך המענק 1%, הח המהוו"ש אלפי 19111 סך של)סופר ביעדים שנקבעו לו 

בהתאם להוראות הסכם העסקה עם מר ) החברה דירקטוריון של דעתו שיקול פי על אושרה אשר( המענק מסך 11%המהווה )

 .כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ואינה כלולה בטבלה לעיל9 (להלן' כמפורט בסעיף ד9 סופר

 התגמולים מקבל פרטי (ח"ש באלפי) שירותים עבור תגמולים

 אחר הכל סך

 
דמי 
 יעוץ

 מבוסס תשלום
 מניות

 שכר מענק

 שיעור
 החזקה

 בהון
 התאגיד

 היקף
 משרה

 שם תפקיד

פרי 'ג EQYל "מנכ מלאה -- 5,104 0,729 9,173 - - 15,040
 אולסון

ר "יו מלאה (1)-- 0,832 - 2,409 - - (0)7,223
 דירקטוריוןה

 חיים כצמן

תומס  EQYנשיא  מלאה -- 0,880 1,993 5,455 - - 7,172
 קפוטו

8,888(5) 509 - 0,888 0,280  0,871 3.55%(2) 

 

 

סגן פעיל  מלאה
ר "ליו

 הדירקטוריון
 FCRל "ומנכ

 דורי סגל

מרסל  CTYל "מנכ מלאה -- 2,400 0,042 1,252 - - 9,105 
 קוקיל

5,870  -  - 1,525  1,103 

(4) 
אהרון  ל"מנכ מלאה 3.31%  0,238

 סופר
0,793  -  - משנה  מלאה 3.33% 1,922 894 207

יועץ , ל"למנכ
משפטי ראשי 

ומזכיר 
 החברה 

 ערן בלן

לשעבר משנה  -- -- 1,217 033 493 225 - 0,902
ל ומנהל "למנכ

כספים 
 (2)ראשי

 גדי קוניא

חצי  3.32% 1,200 (9) 433 513 - - 0,020
 משרה

ר "מ יו"מ
 הדירקטוריון

אריה 
 מינטקביץ

יאיר  צ"דח - 3.31% 552 - - - - 552
 אורגלר

גרי  דירקטור - -- 082 - - - - 082
 אפשטיין

-בודונדין  צ"דח - -- 22 - - - - 22
 טרכטנברג 

חיים בן  דירקטור - 3.34% 507 - - - - 507
 דור

ס גלדא דירקטור - -- 099 - - - - 099
 ססלר

 שי פלפל דירקטור - 3.33% 502 - - - - 502

 נגה קנז צ"דח - 3.33% 519 - - - - 519
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 לחברה ייעוץ שירותי מעניק הוא 1111 אוקטוברוהחל מחודש 9 1111 אוקטוברסיים את העסקתו בחברה בחודש  קוניא מר( 6)

 .להלן' טכמפורט בסעיף 9 בת של החברה

בגין שירותיו של  1111 דצמברבגין מענק שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה בחודש  הינוהמפורט לעיל  הסכום( ,)

ר "מ יו"הענקתו למ אישרהחברה  דירקטוריוןח אשר "ש אלפי 011ואינו כולל מענק שנתי בסך 9 1111בשנת  מינטקביץמר 

ואשר כפוף לאישור האסיפה הכללית ( התגמול של החברה לאחר קבלת אישור ועדת) 1111 סדירקטוריון החברה בחודש מר

 .של בעלי המניות של החברה

 

 כללי -נתונים נוספים והסברים לטבלה . א 

לאור . בהתאם לעניין, סכומי התגמול הינם במונחי עלות לחברה או לחברה מאוחדת .1
לנושאי  ATR הסכומים המשולמים על ידי ,בשיטת השווי המאזני  ATRהצגתה של 

אולם מידע אודותיהם מובא , אינם נכללים בטבלה לעיל, המשרה המפורטים בטבלה
 .בנפרד תחת נושא המשרה הרלבנטי

 .סכומי השכר כוללים את עלות הרכיבים הנלווים לשכר .0

 .ח"שיעורי ההחזקה הכלולים בטבלה הנם סמוך למועד פרסום הדו . 2

  מר חיים כצמן, ר הדירקטוריון"פרטים לגבי יו -נתונים נוספים והסברים לטבלה . ב

ר "בגין כהונתו כיו FCR-שנתי שהתקבל מ גמול :כדלקמן הנקוב בטבלה הנושכר ה .1
וכן  CTYר דירקטוריון "בגין כהונתו כיו CTY -מגמול דירקטורים , FCRדירקטוריון 

  .בסכום זניח EQYר דירקטוריון "בגין כהונתו כיו EQY -זכויות סוציאליות מ

מורכב מהעלות שנרשמה בדוחות הכספיים של " תשלום מבוסס מניות"הסכום תחת  .0
 : בגין 0310החברה בשנת 

 (i )  מניות חסומות שהוקצו למר כצמן על ידיEQY  0313ובשנת  0339בשנת;  

 (ii )  מניות חסומות שהוקצו למר כצמן על ידיFCR 0310 - 0337 בשנים.  

אלו אשר , קרי)ל "להלן פירוט תנאי הקצאות המניות החסומות הנ (ב)5-ו (ב)2ראו בסעיף 
 (.0310חלק מהעלות בגינן נרשמה בדוחות הכספיים לשנת 

 בת חברה ובין בינו העסקה הסכם אך, החברה דירקטוריוןר "כיו מכהן כצמן מר
 בפרק 19 סעיף ראו לפרטים. 0311 נובמבר בחודש הסתיים החברה של המלאה בבעלותה

 .התקופתי ח"לדו' א

 EQY -פירוט בדבר התגמול של מר כצמן ב .2

 1ומר כצמן בהסכם לתקופה שתחילתה ביום  EQYהתקשרו  0313בחודש אוגוסט  .א
ר "כיו לכהן מר כצמןימשיך לפיו , 0315בדצמבר  21וסיומה ביום  0311בינואר 

על . (0332קודם בין הצדדים משנת הסכם חליף ה זההסכם ) EQYהדירקטוריון של 
אלא , יחודש ההסכם באופן אוטומטי מידי שנה, בתום תקופתו, הסכםהפי הוראות 

, הסכםה על פי .יום לפני מועד החידוש 73אם כן יודיע אחד הצדדים אחרת לפחות 
מר כצמן יהיה זכאי למענק שנתי אשר ייקבע לפי שיקול דעת ועדת התגמול של 

EQY . ווצאות בקשר למילוי תפקידלהחזר ההסכם הוראות ביחס הבנוסף קובע. 
תוך הבחנה בין , או על ידי מר כצמן EQYההסכם קובע הוראות בנוגע לסיומו על ידי 

במסגרת זו קובע ההסכם את . לבין סיום שאינו בשל עילה( cause)סיום בשל עילה 
הכוללים החזר  ,הסכומים להם יהיה זכאי מר כצמן בעת סיום ההסכם כאמור

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

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

את העלות שנרשמה , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .ב
בגין מניות חסומות אשר הוקצו על ידי , ח בדוחות הכספיים של החברה"בשנת הדו

EQY למר כצמן כמפורט להלן( :i) 21,043  בשנת שהוקצו למר כצמן מניות חסומות
העסקה בין הצדדים משנת ואשר תנאי ההבשלה שלהן עודכנו במסגרת הסכם  0339
על  ,(מניות חסומות שהוקצו למר כצמן באותו המועד 233,333מתוך כמות של ) 0313

יבשילו במנות חודשיות החל  אשר, דולר 02.21-פי מחיר למניה ליום ההקצאה של כ
כפי שנקבע במועד , 0313בדצמבר  21במקום ביום ) 0315ועד דצמבר  0311מפברואר 

של  מניות חסומות 283,333הוקצו למר כצמן  ,0313בחודש אוגוסט ( ii); (הקצאתן
EQY מספרבמניות אלו יבשילו . דולר 12.90-על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של כ 

מניות  9,022 ;0311בחודש ינואר מניות הבשילו  21,043: כדלקמן מנות לא שוות
 9,058 -ו; 0315ועד דצמבר  0311בכל יום ראשון לחודש החל מחודש פברואר יבשילו 
תציע  EQYבמקרה בו במהלך תקופת ההסכם . 0315בדצמבר  21ביום יבשילו מניות 

אפשרות לרשום למסחר  ,תן למר כצמן במועד זהנתי, לרשום ניירות ערך שלה למסחר
ופציה וניירות הערך שיתקבלו לרבות כתבי א)המוחזקים על ידו  EQYניירות ערך של 

  .(ממימושם

 .ב"ארה דולר 02.22 -כ הנו, זהח "דו פרסוםבסמוך למועד  EQYמחיר מנית  

  FCR-פירוט בדבר התגמול של מר כצמן ב .5

ואשר תוקן  0331בהסכם שתוקפו מחודש אוקטובר  FCRמר כצמן התקשר עם  .א
ר דירקטוריון "על פיו כל עוד הוא מכהן כיו, 0312ובחודש מרס  0339בחודש ספטמבר 

FCR ,( התיקון האמורבעקבות ) עומד 0339אשר החל משנת , הוא זכאי לתגמול שנתי
המירות למניות של יחידות מניה חסומות וכן הקצאה שנתית  אלפי דולר קנדי 433על 

FCR  ר כאשר כמות היחידות החסומות שתוקצה למ, אלפי דולר קנדי 433בשווי של
במועד הענקתם  בהתאם לתוכנית המניות החסומות של  כצמן תחושב מידי שנה 

FCR ( של היה זכאי מר כצמן להקצאה שנתית  0312עד לתיקון ההסכם בחודש מרס
כי , FCRההסכם עם  עוד קובע .(FCRהמירות למניות  אלף יחידות חסומות 08.8

חודשים ממועד שינוי  05בתוך  FCR-ההסכם עקב שינוי השליטה ב במקרה של סיום
כל כתבי , מהתגמול השנתי 0.77 של פי יהיה מר כצמן זכאי לתשלום בגובה ,השליטה

כל המניות ו, האופציה אשר יהיו בבעלותו באותה עת יהיו ניתנים למימוש מיידי
ממגבלות החסימה באופן  תשתחררנהבבעלותו באותה עת  תהיינההחסומות אשר 

 .מיידי

 שנרשמה העלות את, "מניות מבוססתשלום " הסעיף תחת, כוללת דלעיל הטבלה .ב
אשר , FCR של חסומות יחידות בגין, החברה של הכספיים בדוחות הדוח בשנת

במועדים שונים ולתקופות הבשלה שונות כמפורט  כצמןלמר  FCRהוקצו על ידי 
, חסומותיחידות  18,333, ללא תמורה, כצמןהוקצו למר  0337 מרס בחודש( i: )1להלן

, FCR מניות 01,233 -להמרה ל הניתנות, יחידות 5,433אשר מתוכן ויתר מר כצמן על 
הוקצו  0313 מרס בחודש( ii); דולר קנדי 7.42על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של 

 מניות 19,233 -יחידות חסומות הניתנות להמרה ל 11,333, ללא תמורה, כצמןלמר 
FCR קנדי דולר 12.97 של ההקצאה ליום למניה ממוצעפי מחיר  על ;(iii ) בחודש
יחידות חסומות הניתנות להמרה  20,043, ללא תמורה, כצמןהוקצו למר  0311 מרס

 דולר 14.80 של ההקצאה ליום למניה ממוצעעל פי מחיר  FCRמניות  20,043 -ל

                                                           
1
המניות הכלולות ביחידות החסומות , הנתונים בסעיף זה להלן ביחס לכמות מניות המימוש בגין כתבי האופציה  

בחודש  FCRעודכנו בהתאם לפיצול המניות שביצעה , בגינם( במועד ההקצאה)ומחירי המניה  שוכן מחירי המימו
 .מניות 0מניות עבור כל  2.0ביחס של  0313מאי 
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 -יחידות הניתנות להמרה ל 15,125 כצמןהוקצו למר  0310אפריל  בחודש( iv); קנדי
בכל . דולר קנדי 19.24על פי מחיר למניה ליום ההקצאה של  FCRמניות  15,125

תקופת ההבשלה , (iv) -ו( i)הנוגע ליחידות החסומות האמורות בפסקאות משנה 
 השלישית הקלנדרית השנה של בדצמבר 14 ביום הינה( אשר בסיומה ניתן להמירן)

בהתאם , הזכות לפדות את היחידות החסומות במזומן FCR-לו, ההענקה ממועד
היחידות החסומות צוברות דיבידנד . בתום התקופה FCRלמחיר הבורסה של מניות 

 אך אינן בעלות זכות הצבעה( בדרך של קבלת יחידות חסומות נוספות)

 .קנדי דולר 17.03-כהנו , זה ח"בסמוך למועד פרסום דו FCRמחיר מנית 

  ATR-פירוט בדבר התגמול של מר כצמן מ .4

עם חברה  ,ATRר דירקטוריון "המכהן כיו, התקשר מר כצמן ,0337 מרסבחודש 
על פיו מעניק מר , 0313אשר תוקן בחודש אוגוסט , בהסכם, ATRבבעלותה המלאה של 

 1תקופת הסכם הייעוץ נקבעה לשנה אחת החל מיום . שירותי ייעוץ ATRכצמן לקבוצת 
כאשר בסיומה מתחדש ההסכם לתקופות נוספות בנות שנה אחת כל , 0338ט באוגוס

חודשים  2אלא אם אחד הצדדים יודיע על רצונו שלא לחדש את ההסכם לפחות , אחת
בתמורה לשירותי הייעוץ זכאי מר כצמן לתמורה חודשית . לפני תום התקופה הרלבנטית

מידי  ATRידי חברת הבת של  כאשר גובה התמורה ייבחן על, אירו 54,822בסכום של 
מר כצמן ) השירותיםזכאי מר כצמן להחזר הוצאות שהוציא בקשר עם מתן , כמו כן. שנה

 . (ATR -אינו זכאי לשכר דירקטורים מ

 ATRאלפי כתבי אופציה למניות  109 -כ כצמןהוקצו למר  0310בחודש אוגוסט , כן כמו
 .ממועד הענקתם שנים שלוש בחלוף יבשילו אשר, אירו למניה 2.22בסך   מימוש במחיר

, ATR -הסכומים שהתקבלו מ, בשיטת השווי המאזני ATRמובהר כי לאור הצגתה של 
 .אינם כלולים בטבלה, כמפורט לעיל

  CTY-פירוט בדבר גמול דירקטורים של מר כצמן מ .2

ר "כיומונה  0313ובחודש יוני  CTY-כדירקטור במונה מר כצמן  ,0313מאי בחודש 
 123זכאי מר כצמן לגמול שנתי בסך , CTYר "בגין כהונתו כיו. CTYהדירקטוריון של 

כולל קיבל מר כצמן גמול  0310שנת בגין . אירו לישיבה 933אלפי אירו ולגמול ישיבה בסך 
  .אירו אלפי 195.7בסך 

זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות שלה בהן  מר כצמן, כמו כן .9
בהתאם להסדרים החלים על יתר חברי הדירקטוריון בחברות , הוא מכהן כדירקטור

 .האמורות

מר דורי , ר הדירקטוריון"פרטים לגבי הסגן הפעיל ליו -נתונים נוספים והסברים לטבלה . ג
 סגל

 FCRל "בגין כהונתו כנשיא ומנכ FCR -מ מר סגל שקיבלהנקוב בטבלה הנו  שכר שכר ה .1
 .(כפי שיפורט להלן)

מורכב מהעלות שנרשמה בדוחות הכספיים של " תשלום מבוסס מניות"הסכום תחת  .0
 : בגין 0310החברה בשנת 

(i )  כתבי אופציה שהוקצו למר סגל על ידיFCR  0310עד  0337 -ו 0339בשנים; 

(ii)  מניות חסומות שהוקצו למר סגל על ידיFCR  0311עד  0337בשנים; 
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(iii )  מניות חסומות שהוקצו למר סגל על ידיEQY בגין כגמול , 0310 -ו 0311ים בשנ
  ;EQYכהונתו כדירקטור ב 

(iv )  כתבי אופציה שהוקצו למר סגל על ידיGAA 0313ת בשנ; 

(v)      סגל על ידי יחידות מניה נדחות שהוקצו למרGAA  0310 -ו 0311 ,0313בשנים ; 

המניות החסומות  ,להלן פירוט תנאי הקצאות כתבי האופציה( ב)4 -ו( ב)5ראו בסעיפים 
אלו אשר חלק מהעלות בגינן נרשמה , קרי)ל "הנוהתשלום חלף מניות וכתבי אופציה 

 (.0310בדוחות הכספיים לשנת 

, (ב"אלפי דולר ארה 20.4 -כ) EQY -מ דירקטורים במזומן הנו גמול" אחר"התגמול תחת  .2
אוקטובר בה כיהן כדירקטור עד לחודש , CTY -ומ (אלפי דולר קנדי 15.2 -כ) GAA -מ

  (.אלפי אירו 02.0 -כ) 0310

 בת חברה ובין בינו העסקה הסכם אך, החברה דירקטוריוןר "ליו פעיל כסגן מכהן סגל מר
 בפרק 19 סעיף ראו לפרטים. 0311 נובמבר בחודש הסתיים החברה של המלאה בבעלותה

 .התקופתיח "לדו' א

 FCR -פירוט בדבר הסכם התגמול של מר סגל ב .5

התקשר עמה בהסכם העסקה מחודש , FCR-ל ב"המכהן גם כנשיא ומנכ, מר סגל .א
בשנת פיו -על, (0313מעת לעת ולאחרונה בחודש יולי עודכן אשר ) 0331אוקטובר 

להחזר הוצאות  וכן אלפי דולר קנדי 274בסך  זכאי לתגמול שנתיהיה הוא  0310
עלויות כולל  ,שכרו של מר סגל עלות מההסתכ 0310נכון לשנת  .ובקשר למילוי תפקיד

, פי ההסכם-על. ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה. י דולר קנדיאלפ 957-כב ,נלוות
לרבות , FCRמר סגל זכאי גם למענקים שנתיים וכן להשתתפות בתוכניות תגמול של 

אלפי דולר  274הוענק למר סגל מענק שנתי בסך  0310בגין שנת  .תגמול בניירות ערך
כגון , FCRפרמטרים ויעדים מוגדרים שנקבעו על ידי הנקבע בהתבסס על  , קנדי

גידול ביעילות וביצוע פעילות , ומדיניות המימון מינוף, AFFO -ו FFOצמיחה ב 
העסקה ההסכם . FCRובחלקו בשיקול דעת ועדת התגמול של דירקטוריון , השקעה

מתייחס גם לסכומים השונים להם יהיה זכאי מר סגל בעת  FCRשל מר סגל עם 
כאשר הסכומים הללו משתנים בהתאם לנסיבות סיום ההסכם , סיום ההסכם

-התפטרות בשל שינוי שליטה בו ,התפטרות ,"ללא עילה"או " ן עילהבגי"פיטורין )
FCR ) לרבות תגמול )מהתגמול השנתי הכולל  0.77ומגיעים עד שיעור מקסימלי של פי

אשר יהיו בבעלותו באותה עת יהיו ניתנים  תגמול מבוסס מניותכל ו, (בניירות ערך
 .למימוש מיידי

 את העלות שנרשמה, "מבוסס מניות תשלום"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .ב
ומניות  FCRבגין כתבי אופציה למניות , ח בדוחות הכספיים של החברה"בשנת הדו

למר סגל במועדים שונים ולתקופות הבשלה  FCRאשר הוקצו על ידי , חסומות שלה
 אלף כתבי אופציה 943 הוקצו למר סגל 0339 מרסבחודש  (i: )2שונות כמפורט להלן

דולר קנדי  12.74במחיר מימוש של  (FCRאלפי מניות  1,033 -ימוש להניתנים למ)
כתבי האופציה האמורים  .0319 מרסוהם ניתנים למימוש עד לחודש , למניה

השווי הכלכלי . 0338 מרסבחמישה חלקים שווים מידי שנה החל מחודש  מבשילים
המודל על פי  0339של כל אחד מכתבי האופציה שהוקצו בשנת למועד ההקצאה 

אלף  138.9 -כהוקצו למר סגל  0337 מרסבחודש ( ii); קנדי דולר 1.74-הבינומי הינו כ
 7.81במחיר מימוש של  (FCRאלפי מניות  195 -כהניתנים למימוש ל) כתבי אופציה

כתבי האופציה . 0317 מרסוהם ניתנים למימוש עד לחודש , דולר קנדי למניה

                                                           
2
המניות הכלולות ביחידות החסומות , הנתונים בסעיף זה להלן ביחס לכמות מניות המימוש בגין כתבי האופציה  

בחודש  FCRעודכנו בהתאם לפיצול המניות שביצעה , בגינם( מועד ההקצאהב)וכן מחירי המימוש ומחירי המניה 
 .מניות 0מניות עבור כל  2.0ביחס של  0313מאי 
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השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל . בשלושה חלקים שווים מידי שנה מבשילים
דולר  3.28-על פי המודל הבינומי הינו כ 0337אחד מכתבי האופציה שהוקצו בשנת 

הניתנים ) אלף כתבי אופציה 99.2 -כהוקצו למר סגל  0313 מרסבחודש ( iii) ;קנדי
והם , דולר קנדי למניה 12.71במחיר מימוש של  (FCRאלפי מניות  105 -כלמימוש ל

חלקים  השלושב מבשיליםכתבי האופציה . 0303 מרס ניתנים למימוש עד לחודש
השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה . שווים מידי שנה

 מרסבחודש  (iv); דולר קנדי 1.25-על פי המודל הבינומי הינו כ 0313שהוקצו בשנת 
מניות  183,333 -הניתנים למימוש ל כתבי אופציה 183,333הוקצו למר סגל  0311
FCR  מרסוהם ניתנים למימוש עד לחודש , דולר קנדי למניה 14.9במחיר מימוש של 
השווי הכלכלי למועד ההקצאה של כל . שנים 4על פני יבשילו כתבי האופציה . 0301

דולר  1.24-פי המודל הבינומי הינו כעל  0311אחד מכתבי האופציה שהוקצו בשנת 
כתבי אופציה הניתנים  133,333הוקצו למר סגל  0310בחודש אפריל  (v); קנדי

והם , דולר קנדי למניה 19.7במחיר מימוש של  FCRמניות  133,333 -למימוש ל
השווי . שנים 4האופציה יבשילו על פני  כתבי .0300 אפרילניתנים למימוש עד לחודש 

על פי  0310מועד ההקצאה של כל אחד מכתבי האופציה שהוקצו בשנת הכלכלי ל
אלף יחידות חסומות הניתנות להמרה  04 (vi); דולר קנדי 1.41-המודל הבינומי הינו כ

 ממוצעעל פי מחיר , 0337הוקצו למר סגל ללא תמורה בשנת , FCRמניות  אלפי 53-ל
יחידות חסומות הניתנות  08.1 -כ( vii); דולר קנדי 7.42 -למניה ליום ההקצאה של כ

על פי מחיר , 0313הוקצו למר סגל ללא תמורה בשנת , FCRמניות אלף  54-להמרה ל
אלף יחידות חסומות  54( viii); דולר קנדי 12.97 -למניה ליום ההקצאה של כ ממוצע

על , 0311הוקצו למר סגל ללא תמורה בשנת , FCRאלף מניות  54-הניתנות להמרה ל
בכל הנוגע ליחידות החסומות . דולר קנדי 14.80 -פי מחיר למניה ליום ההקצאה של כ

אשר בסיומה ניתן )תקופת ההבשלה , (viii)עד ( vi)האמורות בפסקאות משנה 
-לו, בדצמבר של השנה הקלנדרית השלישית ממועד ההענקה 14הינה ביום ( להמירן

FCR בהתאם למחיר הבורסה של , הזכות לפדות את היחידות החסומות במזומן
בדרך של קבלת )היחידות החסומות צוברות דיבידנד . בתום התקופה FCRמניות 

 . הצבעהאך אינן בעלות זכות ( יחידות חסומות נוספות

 GAA -וב CTY -בו, EQY -פירוט בדבר גמול לו זכאי מר סגל ב .4

 חסומות מידי שנת כהונה מניות קבל מר דורי סגלמ EQYבגין כהונתו בדירקטוריון  .א
לפי מחיר למניה ליום ההקצאה של  –מניות חסומות  2,233 – 0310לשנת : כדלקמן

לפי מחיר למניה ליום חלקן  -מניות חסומות 2,233 - 0311לשנת ; דולר למניה 19.12
וזאת , דולר למניה 18.22וחלקן לפי מחיר של  למניה דולר 18.50ההקצאה של 

דירקטור אשר אינו לפיה כל , EQYבמסגרת תוכנית תגמול כללית לחברי דירקטוריון 
כמו כן קיבל מר . שלה זכאי לקבל עם מינויו ומידי שנה מניות חסומות EQY-עובד ב
דולר אלפי  20.4-כ של סךגמול דירקטורים במזומן ב 0310בגין שנת  EQY -סגל מ

 .ב"ארה

חודש אוגוסט אשר עד ל), GAAר הדירקטוריון של "במסגרת כהונתו של מר סגל כיו .ב
למר סגל  GAAהקצתה  0313ביוני  12ביום  (נסחרה בבורסה של טורונטו 0310

 דולר קנדי למניה 9במחיר מימוש של  GAAכתבי אופציה המירים למניות  183,333
 .(כפוף להתאמות)

מר סגל  רשאי היה, GAA -כהונתו של מר סגל כדירקטור ב במסגרת תנאי, כן כמו
 Deferred) נדחות מניה ליחידות הוא זכאי  לולהמיר את גמול הדירקטורים במזומן 

Share Units .)אלפי דולר  05.1 -לכ סגל מר זכאי היה 0310 שנת בגין, במסגרת זאת
והיתרה  נדחות מניה יחידות 0,331 -אלפי דולר קנדי הומרו ל 7.4מתוכן , קנדי

אשר , אלפי דולר קנדי 28-לכ סגל מר זכאי היה 0311שנת  בגין; התקבלה במזומן
היה זכאי  0313יחידות מניה נדחות בגין גמול דירקטורים ובגין שנת  2,720-הומרו ל

יחידות מניה נדחות בגין גמול  4,770 -אשר הומרו ל, אלפי דולר קנדי 20 -מר סגל לכ
 .דירקטורים
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עסקה לרכישת כל הון המניות וניירות  GAA -והחברה השלימו  0310 אוגוסטדש בחו
, (לדוח התקופתי' לפרק א 9.0.1כמפורט בסעיף ) GAAהערך ההמירים למניות 

ממר סגל את כל כתבי האופציה ויחידות המניה הנדחות  GAAבמסגרתה רכשה 
 אלפי דולר קנדי 244.2 בתמורה כוללת של, כאמור לעיל, GAAשהוקצו לו על ידי 

במסגרת העסקה  GAAהזהה לסכום בו נרכשו יתר ניירות הערך ההמירים של )
 .תמורה כאמור אינה כלולה בטבלה לעיל .(האמורה

זכאי מר היה  ,0310אוקטובר אשר נסתיימה בחודש , CTY-בגין כהונתו כדירקטור ב .ג
בגין שנת  .לישיבהאירו  433בסך  ותאלפי אירו ולגמול ישיב 53לגמול שנתי בסך  סגל

 .ואלפי איר 02.0מול דירקטורים בסך של גקיבל מר סגל  0310

הבנות שלה בהן הוא  זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות סגלמר , כמו כן .2
 .בחברות האמורות נושאי המשרהבהתאם להסדרים החלים על יתר , מכהן כנושא משרה

 ל החברה"מנכ, אהרון סופרפרטים לגבי  -נתונים נוספים והסברים לטבלה . ד

 חברהבהעסקתו של מר סופר נתונים אודות תנאי  .1

התקשרו החברה ומר סופר בהסכם העסקה להסדרת תנאי  0337בחודש דצמבר  .א
כיהן  ל החברה"קודם למינויו כמנכ) העסקתו של מר סופר כמנהלה הכללי של החברה

וסמוך , ל חברה זרה בבעלותה המלאה של החברה"ל החברה וכמנכ"כסמנכמר סופר 
על פי הסכם  .(ל החברה"שימש מר סופר כממלא מקום מנכ ל"לפני מינויו כמנכ

מעודכן ו, (ברוטו) ח"ש 104,333העסקה האמור שכרו החודשי של מר סופר עומד על 
בדצמבר  21ליום  נכון) מדד המחירים לצרכןב אחת לרבעון בהתאם לשיעור העלייה

זכאי , כמו כן. (ח"ש אלפי 125.2 -כעל  ,של מר סופרברוטו החודשי שכרו  עמד 0310
מסכום  93%כאשר , משכרו השנתי 133%מר סופר למענק שנתי בסכום השווה לעד 

זה ישולם בהתאם לעמידה ביעדים שנתיים אשר ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה 
. נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון החברההנותרים יהיו  23%ותשלום 

לרבות ביטוח , זכאי מר סופר לתנאים סוציאליים ותנאים נלווים מקובלים, בנוסף
סופר מר (. הכולל את בני משפחתו כמוטבים)קרן השתלמות וביטוח חיים , מנהלים

לגבי הפרשות החורגות מתקרות מס )הנובע מההטבות דלעיל  זכאי לגילום המס
שנים בתוקף  5 -תקופת העסקתו של מר סופר הינה ל, על פי הסכם העסקה (.הכנסה

כאשר לכל אחד מהצדדים זכות להביא את ההסכם , 0337בנובמבר  1החל מיום 
פר במקרה של סיום העסקתו של מר סו .ימים מראש 183לסיום בכל עת בהודעה של 

יהא מר סופר זכאי , ("בגין עילה"למעט במקרה של פיטורין )בחברה ביוזמת החברה 
ימים במהלכה זכאי מר סופר לקבל את  183הודעה מוקדמת של . א: לתנאים הבאים

סכום כולל השווה לשכרו המלא לרבות תנאים . ב; מלוא השכר והתנאים הנלווים לו
ללא )חודשים ולשכרו החודשי  2בגין ( ללא מענק שנתי)סוציאליים ותנאים נלווים 

או בגין התקופה שנותרה עד לסיום  חודשים נוספים 10בגין ( ההטבות הנלוות
חלק יחסי מסך הבונוס השנתי לו זכאי . ג; לפי התקופה הקצרה מביניהם, ההסכם

אשר יחושב בהתבסס על הבונוס השנתי בגין השנה , בהתאם למועד סיום ההעסקה
האצה של תקופת ההקנייה בגין כל כתבי האופציה . ד-ו; עסקההקודמת לסיום הה

במקרה של שינוי . ואשר טרם הגיע מועד הקנייתם( ראו להלן) מר סופראשר הוקצו ל
זכאי להאצת תקופת ההקנייה בגין כל כתבי האופציה אשר מר סופר יהא , שליטה

 033%וספת משכרו השנתי בת 033%-וכן למענק השווה ל, טרם הגיע מועד הקנייתם
לצורך . מהמענק השנתי אשר היה זכאי לו בשנת הכספים הקודמת לשינוי השליטה

כל מקרה שבו נעשתה עסקת מיזוג או רכישה של . א: יהווה" שינוי שליטה", סעיף זה
כפי שיהיו )אשר בעקבותיה יעמדו החזקותיהם של בעלי המניות של החברה , החברה

מהון המניות של החברה או החברה  43%-מעל פחות , (סמוך לפני ביצוע העסקה
 .מכירת כל או חלק מהותי מנכסיה של החברה. ב –או , הקולטת
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 את העלות שנרשמה, "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .ב
 כתבי אופציה לא סחירים 923,333 בגין, של החברהח בדוחות הכספיים "בשנת הדו

 130על פי הוראות סעיף )לנאמן עבור מר סופר  0337בחודש דצמבר אשר הוקצו 
אישור הסכם העסקתו של מר במסגרת  ,(לפקודת מס הכנסה במסלולי רווח הון

כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה במחיר . סופר
ימי המסחר  23-השווה לממוצע מחיר מנית החברה ב, ח למניה"ש 24.29מימוש של 
מחיר המימוש צמוד למדד המחירים לצרכן . ועד הקצאת כתבי האופציהשקדמו למ

הנפקת זכויות , לרבות בגין חלוקת מניות הטבה)והינו כפוף להתאמות מקובלות 
החל מחלוף , מנות שוות 5 -תקופת ההקנייה של כתבי האופציה נקבעה ב(. ודיבידנד

ים ממועד סיום ימ 73כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך . שנה ממועד הענקה
במקרה של הפסקת ההתקשרות עם מר . יפקעו, התקשרותו של מר סופר עם החברה

שלא בנסיבות בהן , (לרבות סיום תקופת ההתקשרות עמו)סופר על ידי החברה 
או )רשאית החברה על פי דין לסיים את ההתקשרות עימו ללא פיצויי פיטורים 

מר סופר זכאי להאצת תקופת  יהיה, (בנסיבות שפורטו בהסכם ההתקשרות עמו
אשר יהיו ניתנים למימוש באופן , (Acceleration) ההבשלה של כל כתבי האופציה

יום ממועד סיום ההתקשרות עם החברה  73מיידי ולא יאוחר מאשר בתום 
לזכויותיו של מר סופר להאצת מועדי ההבשלה של כתבי האופציה בעת שינוי )

 4הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום  מועד(. לעיל' סעיף א ורא, שליטה
כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש נטו . שנים ממועד הענקתם

(Cashless Exercise .)השווי ההוגן של כל כתב אופציה , למועד אישור ההקצאה
   .ח"ש 12.200 -בהתאם למודל הבינומי הינו כ

הקצאת כתבי  המענק כספי המחק הסכםלעיל כוללת גמול מכוח  הטבלה, כן כמו
חברת זרה בבעלותה  וביןמר סופר  בין 0337אפריל  בחודשאשר נחתם  ,אופציה

ל "קודם למינויו כמנכ הכללי כמנהלה כיהן סופר מר אשר, החברההמלאה של 
 מימושם בעת אשר, כתבי אופציה בהטבה כספית 01,933המחקה הקצאת   ,החברה

 במועד בבורסה החברה מנית מחיר בין כהפרש המחושב כספי לסכום סופר מר כאיז
צמוד למדד וכפוף להתאמות במקרה של ) ח"ש 19.30 בסךמימוש  למחיר המימוש

 ניתנותהמענק  נקודות(. הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד, חלוקת מניות הטבה
, 0310 עד 0313של כל אחת מהשנים  באפריל 9החל מיום , למימוש בשלוש מנות שוות

 ידי על יועסק סופר מרל "הנ מהמועדים אחד שבכל בתנאי, 0312 באפריל 9ועד ליום 
השווי הכלכלי . בה משרה כנושא יכהן או קבע דרך שירותים לה יעניק, הקבוצה

 8.72 -למועד ההקצאה של כל אחת מנקודות המענק על פי המודל הבינומי הינו כ
 .ח"ש

לאחר קבלת אישור ) החברה דירקטוריון אישר הכספי המצב עלח "הדו תאריך לאחר .ג
 הסכום. ח"ש אלפי 1,233 של בסך 0310למר סופר מענק שנתי לשנת ( ועדת התגמול

 סופר מר של לעמידתו בהתאם שנקבע המענק רכיב את רק כולל בטבלה המפורט
בין , וכוללים ,(המענקמסך  93% הח המהוו"שאלפי  1,103סך של ) לו שנקבעו ביעדים

( NAV)השווי הנכסי הנקי ( ב); למניה FFO( א: )הפרמטרים הבאים את, היתר
 ביעד עמידה( ה) -ו מובילים למדדים ביחס המניה ביצועי( ד); מינוף יחסי( ג); למניה

 23% ההמהוו)ח "אלפי ש 583ת המענק בסך כאשר יתר ,וכלליות הנהלה הוצאות
בהתאם )אשר אושרה על פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה ( מסך המענק

כפופה לאישור , (לעיל( א)1כמפורט בסעיף , להוראות הסכם העסקה עם מר סופר
גובה . האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ואינה כלולה בטבלה לעיל

 סופרהכולל המוענק למר חלק מהתגמול השנתי כ, המענק נקבע על ידי הדירקטוריון
כפי , בהתחשב ביכולתיו ובכישוריו המקצועיים וזאת, 0310בגין עבודתו בשנת 

החברה  חשיפתלרבות  ,0310שבאים לידי ביטוי בביצועי החברה והישגיה בשנת 
, ל"ניהול השקעות בארץ ובחו ,וחיזוק מעמדה הבינלאומי למשקיעים בינלאומיים

 RSCמכירת מרבית הפורטפוליו של  הובלת, שיפור בעלויות החוב של החברה
לחברה פרטית והשפעתו על פעילותה השוטפת של  GAAוהשלמת הסדר להפיכת 

 . להישגיה תרומתוהחברה וב
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גמול המקוזז מהתגמול לו זכאי מר סופר ) GAA -בפירוט בדבר התגמול של מר סופר  .0
 :(מהחברה

אוגוסט  לחודש עד אשר) GAAר הדירקטוריון של "במסגרת כהונתו של מר סופר כסגן יו
 103,333למר סופר  GAAהקצתה  0313ביוני  12 ביום, (טורונטו של בבורסה נסחרה 0310

 דולר קנדי למניה 9במחיר מימוש של  GAAכתבי אופציה לא סחירים המירים למניות 
שנים החל ממועד  2מנות שוות על פני  2-שילו בכתבי האופציה יב. (כפוף להתאמות)

השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה על פי המודל הבינומי למועד . הקצאתן
  .דולר קנדי 0.84 -ההקצאה הינו כ

רשאי מר סופר להמיר את היה , GAA -ב במסגרת תנאי כהונתו של מר סופר כדירקטור
(. Deferred Share Units)יחידות מניה נדחות לזכאי  יהלו הבמזומן גמול הדירקטורים 

אלפי דולר  7.4מתוכם אשר , אלפי דולר קנדי 00.1 -היה זכאי מר סופר  לכ 0310בגין שנת 
אלפי  25 -זכאי מר סופר לכהיה  0311בגין שנת ; יחידות מניה נדחות 0,331 -הומרו לקנדי 

ובגין שנת  ;ן גמול דירקטוריםיחידות מניה נדחות בגי 2,181 -אשר הומרו ל, דולר קנדי
יחידות מניה  5,791 -אשר הומרו ל, אלפי דולר קנדי 02.4 -היה זכאי מר סופר לכ 0313

מקוזזים או /מועברים לחברה וסכומי התגמול כאמור  .בגין גמול דירקטורים נדחות
לכן אינם כלולים ו, מהתגמול לו זכאי מר סופר מכוח הסכם ההעסקה שלו עם החברה

התקשרה  0310בחודש יוני , לדוח התקופתי' לפרק א 9.0.1בסעיף  כאמור .לעיל בטבלה
את   GAAבמסגרתה רכשה , GAAשל  בעסקה לרכישת כל הון המניות GAAהחברה עם 

כל כתבי האופציה ויחידות  על ויתר מר סופרו, GAAניירות הערך ההמירים למניות כל 
 .לעיל המפורטים, GAAעל ידי  לוהמניה הנדחות שהוקצו 

גמול המקוזז מהתגמול לו זכאי מר סופר ) ATR -ירוט בדבר התגמול של מר סופר בפ .2
 :(מהחברה

אלפי אירו  04שנתי בסך  מול דירקטוריםגל סופרמר זכאי  ATR-בגין כהונתו כדירקטור ב
 בסךהיה זכאי מר סופר לגמול דירקטורים  0310 תשנבגין . אירו 1,333וגמול ישיבה בסך 

מקוזז מהתגמול לו או /מועבר לחברה ומול כאמור גש לאור זאת .ואלפי איר 22-של כ
 .כלול בטבלה לעיל אינוהוא , זכאי מר סופר מכוח הסכם ההעסקה שלו עם החברה

זכאי להסדרי שיפוי וביטוח מטעם החברה והחברות הבנות שלה בהן  סופרמר , כמו כן .5
החלים על יתר נושאי המשרה בחברות  בהתאם להסדרים, כנושא משרההוא מכהן 

 .האמורות

  EQYל החברה המאוחדת "מנכ, פרי אולסון'פרטים לגבי ג -נתונים נוספים והסברים לטבלה . ה

העסקה בהסכם  (Jeffrey Olson) אולסוןפרי 'גומר  EQYהתקשרו  0313בחודש אוגוסט  .א
לתקופה  ,0332בין הצדדים מחודש ספטמבר  חלף הסכם ,(0311כפי שתוקן בחודש ינואר )

אולסון מר ימשיך לפיו , 0315בדצמבר  21וסיומה ביום  0311בינואר  1שתחילתה ביום 
יחודש ההסכם , בתום תקופתו ,על פי הוראות ההסכם .EQYשל  לכהן כמנהלה הכללי

לפני  חודשים 2אלא אם כן יודיע אחד הצדדים אחרת לפחות , באופן אוטומטי מידי שנה
אלפי  794 -השכר השנתי של מר אולסון לא יפחת מ, האמורההסכם  על פי .מועד החידוש

אלפי  1,393-עמדה עלות שכרו בתוספת עלויות נלוות על כ 0310ובגין שנת  ,ב"דולר ארה
ועדת התגמול על ידי יהיה זכאי למענק שנתי אשר ייקבע  אולסוןמר , בנוסף. ב"דולר ארה

ואשר לא יעלה , השיקול דעתל על פי עמידה ביעדים שייקבעו על ידה ובהתאם EQYשל 
עד לתום  EQYבכפוף לכך שמר אולסון יועסק על ידי , על השכר השנתי של מר אולסון

דולר  אלפי 920 -כקיבל מר אולסון מענק בסך  0310שנת בגין . נדרית הרלבנטיתלהשנה הק
 וכן להחזר הוצאות בקשר למילוי התפקידההסכם הוראות ביחס בנוסף קובע . ב"ארה

תוך הבחנה בין סיום בשל עילה  ,אולסוןאו על ידי מר  EQYהוראות בנוגע לסיומו על ידי 
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(cause )וכן תוך התייחסות לסיום ההסכם עקב שינוי שליטה , לבין סיום שאינו בשל עילה
בעת סיום  אולסוןיהיה זכאי מר במסגרת זו קובע ההסכם את הסכומים להם . EQY-ב

סכום ( א: )עד לכדי, (בהתאם לנסיבות סיום ההסכם) עשויים להגיעאשר , ההסכם כאמור
ובמקרה של סיום העסקה )בתוספת פעמיים שכרו השנתי השנתי הממוצע מענק להשווה 

או , (פעמים שכרו השנתי 0.73בתוספת  – EQY -שינוי שליטה ב חודשים ממועד 10בתוך 
האצה של ( ב); (מביניהם לפי הנמוך)שכרו של מר אולסון כאמור עד לתום תקופת ההסכם 

למעט ) שיהיו בבעלותו EQYומניות חסומות של  כתבי אופציהכל תקופות ההבשלה של 
 ביטוח חיים וביטוח רפואי לו ולבני( ג)-ו( אלפי יחידות מניה חסומות שהוענקו לו 4 -בגין כ

הוקצו למר אולסון מניות , כמו כן .ממועד סיום העסקה חודשים 18משפחתו לתקופה של 
 .להלן' בכמפורט בסעיף , חסומות

את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .ב
ומניות חסומות  EQYבגין כתבי אופציה למניות , ח בדוחות הכספיים של החברה"הדו

הוקצו  0313 בחודש דצמבר( i): למר אולסון כמפורט להלן EQYאשר הוקצו על ידי , שלה
דולר  19.90במחיר מימוש של  EQYכתבי אופציה לרכישת מניות  033,333למר אולסון 

 והניתנים למימוש עד 0310-ו 0311בשילו בשתי מנות שוות בשנים האשר , ב למניה"ארה
למועד  בלק אנד שולסהשווי הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל . 0303 לשנת

 54,333 הוקצו למר אולסון 0313 מרסבחודש  (ii) ;ב"דולר ארה 2.05-ההקצאה הינו כ
אשר יבשילו  ,ב"דולר ארה 18.88במחיר מימוש של  EQYכתבי אופציה לרכישת מניות 

השווי הכלכלי של כל אחד . 0302 לשנתוהניתנים למימוש עד  0312 מרסבמנה אחת בחודש 
דולר  2.52-נכון למועד ההקצאה הנו כ בלק אנד שולס מכתבי האופציה על פי מודל

אשר תנאיהן עודכנו )מניות חסומות  13,101הוקצו למר אולסון  0332בשנת  (iii) ;ב"ארה
בשתי מניות אלו יבשילו . דולר 05.74 -מחיר למניה ליום ההקצאה של כ על פי, (0338בשנת 

 0313בחודש אוגוסט ( iv); 0312 -ו 0310בדצמבר של כל אחת מהשנים  21מנות שוות ביום 
בהתאם להוראות ההסכם העסקה מחודש מות ומניות חס 112,580הוקצו למר אולסון 

בשלוש  מניות אלו יבשילו. דולר 12.90של  ההקצאהעל פי מחיר מניה ליום , 0313אוגוסט 
כאשר הראשונה ביום כניסת הסכם העסקה לתוקף ושתי המנות הנותרות  (לא שוות) מנות

הוקצו למר אולסון  0313בחודש אוגוסט  (v) ;0315-ו 0310בדצמבר של השנים  21ביום 
על פי , 0313בהתאם להוראות הסכם העסקה מחודש אוגוסט , מניות חסומות 480,510

, במלואן או רק מחציתןמניות אלו יבשילו . דולר 12.90-מחיר מניה ליום ההקצאה של כ
 EQYלבעלי המניות של  תשואהלעמידה ביעדי בכפוף  ,0315בדצמבר  21במנה אחת ביום 

  .(הבשלת מלוא המניות החסומות או מחציתן תיקבע בהתאם לעמידה ביעדים אלו)

 מר תומס קפוטו, EQYפרטים לגבי נשיא  -נתונים נוספים והסברים לטבלה . ו

בהסכם ( Thomas A. Caputo) קפוטותומס ומר  EQYהתקשרו  0311ינואר בחודש  .א
 בפברואר 1לתקופה שתחילתה ביום ( 0338 מרסבין הצדדים מחודש  חלף הסכם)העסקה 

על פי  .EQY כנשיאלכהן  קפוטומר ימשיך לפיו , 0315בדצמבר  21וסיומה ביום  0311
אלא אם כן , יחודש ההסכם באופן אוטומטי מידי שנה, בתום תקופתו ,הוראות ההסכם

, האמורההסכם  על פי .לפני מועד החידוש חודשים 2יודיע אחד הצדדים אחרת לפחות 
עמדה  0310ובגין שנת , ב"דולר ארהאלפי  243 -לא יפחת מ קפוטוהשכר השנתי של מר 

יהיה  קפוטומר  ,בנוסף .ב"ר ארהדול אלפי 959-עלות שכרו בתוספת עלויות נלוות על כ
על פי עמידה ביעדים  EQYועדת התגמול של על ידי זכאי למענק שנתי אשר ייקבע 

 547מענק בסך  קפוטוקיבל מר  0310שנת בגין . השיקול דעתל שייקבעו על ידה ובהתאם
להחזר הוצאות בקשר למילוי ההסכם הוראות ביחס בנוסף קובע . ב"דולר ארה אלפי

תוך הבחנה בין סיום  ,קפוטואו על ידי מר  EQYהוראות בנוגע לסיומו על ידי  וכן התפקיד
וכן תוך התייחסות לסיום ההסכם עקב , לבין סיום שאינו בשל עילה( cause)בשל עילה 

 קפוטובמסגרת זו קובע ההסכם את הסכומים להם יהיה זכאי מר . EQY-שינוי שליטה ב
: עד לכדי, (בהתאם לנסיבות סיום ההסכם) עשויים להגיעאשר , בעת סיום ההסכם כאמור

ובמקרה של סיום )בתוספת פעמיים שכרו השנתי  השנתי הממוצעמענק לסכום השווה ( א)
פעמים שכרו  0.77בתוספת  – EQY -חודשים ממועד שינוי שליטה ב 10העסקה בתוך 

; (נמוך מביניהםהלפי )כאמור עד לתום תקופת ההסכם  קפוטוו של מר או שכר, (השנתי
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 שיהיו בבעלותו EQYומניות חסומות של  כתבי אופציהתקופות ההבשלה של  תהאצ( ב)
אלפי כתבי אופציה שהבשלתן לא תואץ במקרה של ביום הסכם  04 -למעט ביחס ל)

ביטוח חיים וביטוח רפואי לו ולבני משפחתו ( ג)-ו( 0315בדצמבר  21העסקה קודם ליום 
, מניות חסומות קפוטוהוקצו למר , כמו כן .מועד סיום העסקהמ חודשים 18לתקופה של 

 .להלן' בכמפורט בסעיף 

את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .ב
ומניות חסומות  EQYבגין כתבי אופציה למניות , ח בדוחות הכספיים של החברה"הדו

הוקצו  0338 מרסבחודש ( i: )כמפורט להלן למר קפוטו EQYאשר הוקצו על ידי , שלה
דולר  01.94במחיר מימוש של  EQYאלפי כתבי אופציה לרכישת מניות  043 קפוטולמר 
השווי הכלכלי של  .0337 מרסמחודש בשילו בארבע מנות שוות החל האשר  ,ב למניה"ארה

דולר  0.07-ככל אחד מכתבי האופציה על פי מודל בלק אנד שולס נכון למועד ההקצאה הנו 
כתבי אופציה לרכישת מניות  133,333הוקצו למר קפוטו  0337בחודש פברואר ( ii); ב"ארה

EQY  מנות החל  ארבעאשר יבשילו ב ,ב למניה"דולר ארה 11.47במחיר מימוש של
השווי . 0317והניתנים למימוש עד לחודש פברואר  0312ועד פברואר  0313פברואר מ

הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל בלק אנד שולס נכון למועד ההקצאה הנו 
כתבי אופציה  133,333הוקצו למר קפוטו  0313 מרסבחודש ( iii); ב"דולר ארה 3.24-כ

בין אשר יבשילו בארבע מנות  ,ב"דולר ארה 18.88במחיר מימוש של  EQYלרכישת מניות 
השווי הכלכלי של של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל בלק . 0315 עד 0311השנים 

הוקצו למר  0313 מרסבחודש ( iv) ;ב"דולר ארה 2.40אנד שולס נכון למועד ההקצאה הנו 
ב "דולר ארה 17.12במחיר מימוש של  EQYכתבי אופציה לרכישת מניות  12,433קפוטו 

השווי . 0303 מרסים למימוש עד לחודש והניתנ 0312 מרסואשר יבשילו במנה אחת בחודש 
הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל בלק אנד שולס נכון למועד ההקצאה הנו 

כתבי אופציה  133,333הוקצו למר קפוטו  0311בחודש פברואר ( v); ב"דולר ארה 2.44-כ
ב ואשר יבשילו בארבע מנות "דולר ארה 17.39במחיר מימוש של  EQYלרכישת מניות 

השווי הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל . 0314עד  0310החל בין השנים 
 0338 מרסבחודש ( vi) ;ב"דולר ארה 2.28-ו כבלק אנד שולס נכון למועד ההקצאה הנ

 על פי, הסכם העסקה עמו בהתאם להוראות, מניות חסומות 52,591הוקצו למר קפוטו 
מניות אלו יבשילו בארבע מנות שוות . ב"דולר ארה 01.29 של ההקצאהמחיר מניה ליום 

הוקצו למר  0311בחודש ינואר ( vii) ;החל מחלוף שנה ממועד חתימת הסכם העסקה
על פי , בהתאם להוראות ההסכם העסקה מאותו המועד, מניות חסומות 27,222 קפוטו

 21ביום , מניות אלו יבשילו בשתי מנות שוות. דולר 18.84של  ההקצאהמחיר מניה ליום 
 למר קפוטו גם הוקצו 0311בחודש ינואר ( viii) ;0315בדצמבר  21וביום  0310בדצמבר 
אך מניות אלו יבשילו במלואן , העסקה ת הסכםבהתאם להוראו, מניות חסומות 292,222

בכפוף לעמידה ביעדי תשואה לבעלי , 0315בדצמבר  21במנה אחת ביום , או רק מחציתן
הבשלת מלוא המניות החסומות או מחציתן תיקבע בהתאם לעמידה ) EQYהמניות של 
  (.ביעדים אלו

 מרסל קוקיל, CTYל "פרטים לגבי מנכ -נתונים נוספים והסברים לטבלה . ז

בהסכם העסקה ( Marcel Kokkeel)ומר קוקיל  CTYהתקשרו  0311בחודש ינואר  .א
לפיו מר קוקיל , 0314בפברואר  08וסיומה ביום   0311 בחודש מרסלתקופה שתחילתה 

 סתכםהשל מר קוקיל הבסיסי השכר השנתי , על פי ההסכם האמור .CTYל "יכהן כמנכ
בגין שנת  ;שכרו של מר קוקיל צמוד למדד המחירים לצרכן) אלפי אירו 473 -ל 0310בשנת 
מר קוקיל יהא זכאי , בנוסף. (אלפי אירו 911 -כעמדה עלות שכרו של מר קוקיל על  0310

בהתאם לשיקול דעתו של דירקטוריון , משכרו השנתי 83% בהיקף של עדלמענק שנתי 
CTY , והיתרה במניות כאשר מחצית מהמענק תשולם במזומןCTY.  0310בגין שנת 

מחציתו במזומן והיתרה , אלפי אירו 544-כבשווי כולל של הוענק למר קוקיל מענק שנתי 
כם רשאית לסיים את ההס CTY. עמו ההסכם תקופת לתום עד החסומות, CTYבמניות 

יהא מר קוקיל , במקרה כאמור . חודשים מראש 2בהודעה של , לסיום תקופתוקודם 
משכרו  143% -תקופת ההודעה המוקדמת לסכום השווה ל במשךבנוסף לשכרו , זכאי

 .מהמענק השנתי האחרון ששולם לו 143% -השנתי הבסיסי האחרון של מר קוקיל וכן ל
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את העלות שנרשמה בדוחות , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .ב
קוקיל כמפורט למר  CTYאשר הוקצו על ידי , בגין כתבי אופציה, הכספיים של החברה

כתבי אופציה לרכישת מניות  1,333,333הוקצו למר קוקיל  0311במאי  5ביום : להלן
CTY ,מר . 0314עד  0310באפריל בכל אחת מהשנים  1 -באשר יבשילו ביום , בארבע מנות

אירו  0.79 -במחיר של כ 0318קוקיל יהא רשאי לרשום את המניות הללו עד לחודש מרס 
י הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה על פי מודל בלק אנד שולס נכון השוולכתב אופציה 

 .אירו 3.98 -למועד ההקצאה הנו כ

יועץ משפטי ראשי , ל"משנה למנכ, פרטים לגבי ערן בלן -נתונים נוספים והסברים לטבלה . ח
 ומזכיר החברה

כאשר , 0339ראשי של חברה החל מחודש אפריל משפטי יועץ ל ו"סמנכמר בלן מועסק כ .א
הועסק מר  0310עד לחודש אוקטובר . ל החברה"כנמונה גם כמשנה למ 0311 מרסבחודש 

 0310 נובמברובחודש , (כפי שתוקן מעת לעת) 0339בלן בחברה על פי הסכם מחודש אפריל 
לחודש מרס עד "(. 0310הסכם )" 0339חלף הסכם , התקשרו מר בלן והחברה בהסכם חדש

 0310על פי הסכם (. בכפוף להצמדה למדד)ח "פי שאל 92ל עמד שכרו של מר בלן ע 0310
ומעודכן אחת לרבעון בהתאם לשיעור ח "ש 74,333שכרו החודשי של מר בלן עומד על 

עמד שכרו החודשי ברוטו של  0310בדצמבר  21נכון ליום )העלייה במדד המחירים לצרכן 
 94%זכאי מר בלן למענק שנתי בסכום השווה לעד , כמו כן(. ח"ש אלפי 79-על כ, לןמר ב

מסכום זה ישולם בהתאם לעמידה ביעדים שנתיים אשר  93%כאשר , משכרו השנתי
הנותרים יהיו נתונים לשיקול דעתו  23%ייקבעו על ידי דירקטוריון החברה ותשלום 

ציאליים ותנאים נלווים זכאי מר בלן לתנאים סו, בנוסף. הבלעדי של דירקטוריון החברה
הכולל את בני משפחתו )קרן השתלמות וביטוח חיים , לרבות ביטוח מנהלים, מקובלים
לגבי הפרשות החורגות )זכאי לגילום המס הנובע מההטבות דלעיל בלן מר (. כמוטבים

באוקטובר  1הינו לתקופה של ארבע שנים החל מיום  0310הסכם  (.מתקרות מס הכנסה
במקרה של . ימים 183אחד מהצדדים רשאי לסיימו בהודעה מראש בת  כאשר כל, 0310

לרבות במקרה של אי חידוש ההסכם )סיום העסקתו של מר בלן בחברה ביוזמת החברה 
. א: יהא מר בלן זכאי לתנאים הבאים, "(בגין עילה"אך למעט במקרה של פיטורין , עמו

לקבל את מלוא השכר והתנאים  בלןימים במהלכה זכאי מר  183הודעה מוקדמת של 
 מגיעים ראש וההטבות הסוציאליות הנלוות ו המלאשכרסכום כולל השווה . ב; הנלווים לו

או /ללא כל תנאים ו)בתוספת שכרו החודשי , בגין ארבע חודשים נוספים זה חוזה מכח לו
מר בלן  חלק יחסי מסך הבונוס השנתי לו זכאי.  ג; חודשים נוספים 8בגין ( הטבות נוספים

אשר יחושב בהתבסס על הבונוס השנתי בגין השנה , בהתאם למועד סיום ההעסקה
האצה של תקופת ההבשלה בגין מלוא כתבי האופציה . ד; הקודמת לסיום ההעסקה

 Full)ותגמולים הוניים אחרים אשר הוקצו ויוקצו לו ואשר טרם הגיע מועד הבשלתם 

acceleration .) זכאי להאצה  יהא מר בלן, (הגדרתה בהסכםכ)במקרה של שינוי שליטה
של תקופת ההבשלה בגין מלוא כתבי האופציה ותגמולים הוניים אחרים אשר הוקצו 

וכן למענק בסכום כולל ( Full acceleration)ויוקצו לו ואשר טרם הגיע מועד הבשלתם 
ף לצורך סעי. בשנה בה הושלם שינוי השליטה שלו בסיס השנתיהשכר מ 033%-השווה ל

, כל מקרה שבו נעשתה עסקת מיזוג או רכישה של החברה. א: יהווה" שינוי שליטה", זה
כפי שיהיו סמוך לפני )אשר בעקבותיה יעמדו החזקותיהם של בעלי המניות של החברה 

מכירת . ב; מהון המניות של החברה או החברה הקולטת 43%-על פחות מ, (ביצוע העסקה
בעלי השליטה הנוכחיים אינם ממנים את . ג –או ; רהכל או חלק מהותי מנכסיה של החב

 .רוב חברי הדירקטוריון

את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .ב
כתבי אופציה לא סחירים אשר  19,433( א: )בגין, ח בדוחות הכספיים של החברה"הדו

למימוש למניה רגילה אחת של  הניתנים, בלןלנאמן עבור מר  0337 אפרילהוקצו בחודש 
כתבי אופציה לא סחירים אשר  123,333( ב) ;הח למני"ש 19.30החברה במחיר מימוש של 

למימוש למניה רגילה אחת של  הניתנים, בלןלנאמן עבור מר  0313פברואר הוקצו בחודש 
  .ח למניה"ש 27.30החברה במחיר מימוש של 
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פקודת מס הכנסה ל 130על פי הוראות סעיף צו כתבי האופציה המפורטים לעיל הוק
השווה לממוצע )של כתבי האופציה המפורטים לעיל מחיר המימוש . במסלולי רווח הון

צמוד למדד המחירים ( הקצאהה יימי המסחר שקדמו למועד 23-מחיר מנית החברה ב
ויות הנפקת זכ, לרבות בגין חלוקת מניות הטבה)לצרכן והינו כפוף להתאמות מקובלות 

מנות שוות ביחס להקצאה  2 -ב תקופת ההקנייה של כתבי האופציה נקבעה(. ודיבידנד
החל מחלוף , 0313ביחס להקצאה מחודש פברואר  מנות שוות 5 -בו 0337מחודש אפריל 

ימים ממועד סיום  73כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך . שנה ממועד הענקה
מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה . יפקעו, עם החברה בלןהתקשרותו של מר 

 4 -ו, 0337חודש אפריל של כתבי האופציה שהוקצו  בשנים ממועד הענקתם  5הינו בתום 
כתבי האופציה . 0313חודש אפריל ב של כתבי האופציה שהוקצו שנים ממועד הענקתם

למועד אישור (. Cashless Exercise)יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש נטו 
 ח"ש 8.72 -השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתאם למודל הבינומי הינו כ, ההקצאה

ביחס לאופציות שהוקצו בשנת )ח "ש 14.53 -ו( 0337ביחס לאופציות שהוקצו בשנת )
0313.) 

על פי , הוענק לנאמן עבור מר בלן תגמול הוני, 0312בחודש פברואר , ח"לאחר תקופת הדו
( לעיל אשר אינו נכלל בטבלה) פקודת מס הכנסה במסלולי רווח הוןל 130עיף הוראות ס

למימוש למניה רגילה אחת של  הניתניםכתבי אופציה לא סחירים  74,485( א: )כדלקמן
 23-השווה לממוצע מחיר מנית החברה ב) ח למניה"ש 58.259החברה במחיר מימוש של 

צמוד למדד המחירים לצרכן וכפוף , (כתבי האופציה הענקתימי המסחר שקדמו למועד 
תקופת  (.הנפקת זכויות ודיבידנד, לרבות בגין חלוקת מניות הטבה)להתאמות מקובלות 

 .החל מחלוף שנה ממועד הענקה, מנות שוות 2 -ההקנייה של כתבי האופציה נקבעה ב
עם  בלןימים ממועד סיום התקשרותו של מר  73כתבי אופציה אשר לא ימומשו בתוך 

שנים ממועד  5מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום . יפקעו, ברההח
 Cashless)כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש גם בדרך של מימוש נטו . הענקתם

Exercise .)השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתאם למודל , למועד אישור ההקצאה
אשר הוקצו לפי , (RSU)דות מניה חסומות יחי 12,280( ב); ח"ש 12.25 -הבינומי הינו כ

יחידות המניה החסומות יבשילו בשלוש מנות שוות החל . ח"ש 59.25מחיר למניה של 
יהא מר בלן זכאי לתגמול כספי , במקרה של חלוקת דיבידנד. מחלוף שנה ממועד הענקה

הבשילו המשקף את ההטבה בגין חלוקת הדיבידנד בגין יחידות המניה החסומות שטרם 
אשר  ,(PSU)יחידות מניה חסומות מותנות בביצועים  07,593( ג); במועד חלוקת הדיבידנד

יחידות אלו יבשילו במנה אחת בחלוף שלוש שנים . ח"ש 59.25הוקצו לפי מחיר למניה של 
של מניית ( כולל דיבידנדים שחולקו)בכפוף לכך שהתשואה הכוללת , ממועד הענקה

ביחס למחיר המניה  03%שנים ממועד הענקה הינה לפחות החברה בתקופה של שלוש 
 .במועד הענקה

לאחר קבלת אישור ועדת )ח על המצב הכספי אישר דירקטוריון החברה "לאחר תאריך הדו .ג
גובה המענק . ח"ש אלפי 894בסך  0310בגין שנת  שנתיהעניק למר בלן מענק ל( התגמול

בגין עבודתו  בלןחלק מהתגמול השנתי הכולל המוענק למר כ, הדירקטוריוןנקבע על ידי 
כפי שבאים לידי ביטוי , ובכישוריו המקצועיים ביכולתיובהתחשב  וזאת, 0310בשנת 

 האישיים ביעדים לציון ראוי באופן עמידתולרבות  , 0310בביצועי החברה והישגיה בשנת 
 . לו שנקבעו

ומנהל  ,ל"משנה למנכ לשעבר ,גדי קוניא פרטים לגבי -נתונים נוספים והסברים לטבלה  .ט
 כספים ראשי

ל "הועסק מר קוניא כמשנה למנכ 0310באוקטובר  1ועד ליום  0313מחודש אפריל  החל .א
כפי שתוקן מעת ) 0337על פי הסכם העסקה מחודש דצמבר , החברה וכמנהל כספים ראשי

ח "אלפי ש 92על סך של  עמד שכרו החודשי של מר קוניא, על פי הסכם העסקה עמו(. לעת
 תחילת ממועד לצרכן המחירים במדד העלייה לשיעור בהתאם רבעוניים לעדכוניםכפוף )

לפי שיקול דעתו של דירקטוריון , מר קוניא למענק שנתי זכאי היה, כן כמו(. העסקתו
לפרק תיאור  19.5כמפורט בסעיף , בהתאם לעקרונות התגמול שאימצה החברה)החברה 
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, זכאי מר קוניא לתנאים סוציאליים ותנאים נלווים מקובליםהיה , בנוסף. (עסקי החברה
היה זכאי לגילום המס הנובע מההטבות  קוניאמר . לרבות ביטוח מנהלים וקרן השתלמות

עם , בהתאם להוראות הסכם העסקה(. לגבי הפרשות החורגות מתקרות מס הכנסה)דלעיל 
 73לוף תקופת ההודעה המוקדמת בת לאחר ח)סיום העסקתו בחברה קיבל מר קוניא 

סכום , (ימים במהלכה המשיך בתפקידו ובגינה קיבל את מלוא השכר והתנאים הנלווים לו
 זה חוזה מכח לו מגיעים אשר הנלוות הסוציאליות וההטבות המלא שכרוכולל השווה ל

 033בסך מענק קיבל מר קוניא עם סיום העסקתו , כמו כן. בגין שלושה חודשים נוספים
 .ח"אלפי ש

התקשרו חברה בת זרה בבעלותה המלאה של החברה ומר קוניא  0310אוקטובר בחודש 
בבעלותה המלאה זרה על פיו מעניק מר קוניא שירותי ניהול לחברה פרטית , בהסכם ייעוץ

 אוקטובר בחודש שתחילתם חודשיםעשר -חמישה של לתקופה הינו ההסכם. של החברה
 הייעוץ לשירותי בתמורה. ימים 73 בת מראש בהודעה לסיימו םהצדדי לזכות בכפוף, 0310

תמורה כאמור כלולה בטבלה )אלפי אירו  00.4זכאי מר קוניא לתמורה חודשית בסך 
 .וכן להחזר הוצאות בקשר עם מתן השירותים, (דלעיל

את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .ב
כתבי אופציה לא סחירים אשר  133,333( א: )בגין, ח בדוחות הכספיים של החברה"הדו

למימוש למניה רגילה אחת  הניתנים, קוניאלנאמן עבור מר  0313פברואר הוקצו בחודש 
כתבי אופציה לא סחירים אשר  43,333( ב) ;היח למנ"ש 27.30של החברה במחיר מימוש 

למימוש למניה רגילה אחת של  הניתנים, קוניאלנאמן עבור מר  0313אפריל הוקצו בחודש 
  .ח למניה"ש 28.72החברה במחיר מימוש של 

פקודת מס הכנסה ל 130על פי הוראות סעיף כתבי האופציה המפורטים לעיל הוקצו 
השווה לממוצע )של כתבי האופציה המפורטים לעיל וש מחיר המימ. במסלולי רווח הון

צמוד למדד המחירים ( הקצאהה יימי המסחר שקדמו למועד 23-מחיר מנית החברה ב
הנפקת זכויות , לרבות בגין חלוקת מניות הטבה)לצרכן והינו כפוף להתאמות מקובלות 

החל מחלוף שנה , מנות שוות 5 -תקופת ההקנייה של כתבי האופציה נקבעה ב(. ודיבידנד
שנים ממועד  4מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה הינו בתום  .ממועד הענקה

עם סיום העסקתו של מר קוניא בחברה הואצה , כתבי אופציה בהתאם להוראות .הענקתם
כתבי האופציה היו ניתנים למימוש גם . תקופת ההבשלה של כל כתבי האופציה האמורים

השווי ההוגן של כל , למועד אישור ההקצאה(. Cashless Exercise)בדרך של מימוש נטו 
ביחס לאופציות שהוקצו בחדש )ח "ש 14.5 -כתב אופציה בהתאם למודל הבינומי הינו כ

 (.0313ביחס לאופציות שהוקצו בחודש אפריל )ח "ש 12.03 -ו( 0313פברואר 

אריה מר , קטוריון החברהר דיר"מ יו"מפרטים לגבי  -נתונים נוספים והסברים לטבלה . י
 מינטקביץ

כפי שהוארך בחודש מאי , 0334בין החברה ובין מר מינטקביץ מחודש מאי על פי הסכם  .א
ובחודש מאי  0334האסיפה הכללית של החברה בחודש יוני  לאחר קבלת אישור, 0337
 43%ר דירקטוריון בהיקף של "כממלא מקום פעיל של יו מועסק מר מינטקביץ, 0337

, 0312תקופת ההתקשרות הנוכחית נקבעה לארבע שנים עד לחודש אפריל . ממשרה מלאה
. ימים מראש 23כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה של 

 90,333של ( רוטוב)מר מינטקביץ זכאי לתמורה חודשית בסך , (כפי שעודכן) ההסכםעל פי 
נכון ליום ) המעודכנת אחת לרבעון בהתאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן, ח"ש

  .(ח"שאלפי  83-כשל מר מינטקביץ על  ברוטו שכרו עמד 0310בדצמבר  21

קרן , כולל הסכם ההתקשרות הטבות מקובלות בדבר ביטוח מנהלים, בנוסף לאמור לעיל
עם סיום ההתקשרות עם מר . ב"העמדת כלי רכב וכיוצ, מחלה, חופשה, השתלמות

למעט בנסיבות חריגות בהן רשאית החברה לסיים את ההתקשרות ללא )מינטקביץ 
מר מינטקביץ יהיה זכאי ( בהסכם כמפורט, תשלום פיצויי פיטורין וללא הודעה מוקדמת

לרבות )למענק הסתגלות בשיעור של ששה חודשי תשלום של התשלום הבסיסי האחרון 
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מענק אשר ישולם בששה תשלומים , (תשלום ההפקדות לביטוחי מנהלים וקרן השתלמות
 .שווים

את ( לאחר קבלת אישור ועדת התגמול)אישר דירקטוריון החברה  0312 סבמר 17 ביום
 תגמול מדיניות אימוץ למועד שעדהארכת ההסכם בין החברה ובין מר מינטקביץ לתקופה 

 בתנאי שינוי ללא ,0312 -ג "תשע, (03' מסתיקון ) החברות חוק להוראותבהתאם ) בחברה
  .החברה של הכללית האסיפה אישור לקבלת כפופה ההסכם הארכת. הנוכחי ההסכם

את העלות שנרשמה בשנת , "תשלום מבוסס מניות"תחת הסעיף , הטבלה דלעיל כוללת .ב
בגין כתבי אופציה למניות החברה אשר הוקצו על , ח בדוחות הכספיים של החברה"הדו

של הנוכחי הסכם ההעסקה  בהתאם לתנאי( i: )כמפורט להלן, ידי החברה למר מינטקביץ
הקצתה החברה לנאמן עבור  0337בחודש מאי  ,0337שחודש כאמור בשנת  ,מר מינטקביץ

לפקודת מס הכנסה  130על פי הוראות סעיף )אלפי כתבי אופציה  533מר מינטקביץ 
מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע לפי המחיר הממוצע של מניית (. במסלולי רווח הון
ח "ש 01.29 ימי המסחר שקדמו להקצאת כתבי האופציה ונקבע על 23-החברה בבורסה ב

מחיר המימוש צמוד למדד המחירים לצרכן וכפוף להתאמות במקרה של הנפקת )למניה 
הבשלת כתבי האופציה הינה ותקופת , (וחלוקת דיבידנד, הנפקת זכויות, מניות הטבה

כך שמר מינטקביץ יהיה רשאי  ,(0337 במאי 17) הקצאתן במועדשנים שתחילתן  5במשך 
באם מר מינטקביץ לא יממש את כתבי . קים שוויםלממש את כתבי האופציה בארבעה חל

ממועד סיום ההתקשרות אזי כתבי האופציה תוך ששה חודשים האופציה ברי המימוש 
לרבות סיום )במקרה של הפסקת ההתקשרות עם מר מינטקביץ על ידי החברה . יפקעו

ת שלא בנסיבות בהן רשאית החברה על פי דין לסיים את ההתקשרו, (תקופת ההתקשרות
מר מינטקביץ יהיה זכאי להאצת תקופת ההבשלה של כל , עמו ללא תשלום פיצויי פיטורין

במקרה שלא )מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה (. Acceleration) כתבי האופציה
. םשנים ממועד הקצאת 4הוא בתום , (פקעו או מומשו קודם לכן בהתאם למפורט לעיל

למועד ההקצאה על פי המודל  0337י האופציה משנת השווי הכלכלי של כל אחד מכתב
 האסיפה הכללית של האישר 0337מאי בחודש ( ii); למניהח "ש 13.5 -הבינומי הינו כ

 130על פי הוראות סעיף , מר מינטקביץנאמן עבור כתבי אופציה ל 12,333החברה הקצאת 
כל אחד מכתבי האופציה האמורים ניתן למימוש . לפקודת מס הכנסה במסלולי רווח הון

, צמוד למדד המחירים לצרכןח "ש 01.29  שללמניה רגילה אחת של החברה במחיר מימוש 
מר (. הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד, בגין הנפקת מניות הטבה)בכפוף להתאמות 

 Cashless)תבי האופציה גם בדרך של מימוש נטו יהא רשאי לממש את כ מינטקביץ

Exercise .)תקופות ההבשלה נקבעו בשלוש מנות שוות החל מחלוף שנה ממועד ההקצאה .
להאצת תקופת ההבשלה של כל כתבי האופציה  מר מינטקביץזכאי , במקרים מסוימים

(Acceleration.)  שנים ממועד  4מועד הפקיעה הסופי של כתבי האופציה הינו בתום
 נומי הינוה למועד ההקצאה בהתאם למודל הביהשווי ההוגן של כל כתב אופצי .הקצאתם

  .ח"ש 2.92
אסיפה הכללית הינו מענק שאושר למר מינטקביץ ב" מענק"הסכום בטבלה המופיע תחת  .ג

  . 0311בגין שנת , (ח"אלפי ש 433) 0310בחודש דצמבר  של החברה

ודירקטוריון החברה למר  התגמולח על המצב הכספי אישרו ועדת "התאריך הדו לאחר .ד
 בטבלה נכלל לא אשר סכום, ח"ש אלפי 433 בסך 0310 שנת בגיןמענק שנתי  מינטקביץ

כחלק מהתגמול השנתי הכולל המוענק , גובה המענק נקבע על ידי הדירקטוריון. דלעיל
משקף לדעת חברי ועדת התגמול ולדעת  והוא, 0310בגין עבודתו בשנת  מינטקביץלמר 

ואת הערכת ועדת התגמול  הנהלת החברה בכללותההדירקטוריון את העמידה ביעדים של 
 ודירקטוריון החברה לאור המשך השקעתו הרבה של מר מינטקביץ בקידום ענייני הקבוצה

גזית גלוב ר דירקטוריון "ובכלל זה תרומתו הרבה כיו, מעל ומעבר להיקף המשרה שלו
פעילות קבוצת על קבוצת דורי והפיקוח שלו ר דירקטוריון "מ וכן כיו"בע( פיתוח)ישראל 

התרומה , הסכום המוצע משקף אפוא גם את היקף האחריות, ולפיכך, דורי בפולין
הענקת מענק  .בתחומי אחריותו ומעבר להם, והמאמצים הקונקרטיים של מר מינטקביץ

 . כאמור כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה
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 דירקטוריםגמול פרטים לגבי  –נתונים נוספים והסברים לטבלה . יא

 ,בן דור חיים ,טרכטנברג-בודו נדין ,אפשטיין גארי ,אורגלריאיר בכל הנוגע לדירקטורים 
הסכום תחת , (אשר אינם מועסקים על ידי החברה) קנזנגה ופלפל  שי,ססלרדאגלס 

  .0310הנו גמול דירקטורים במזומן בגין שנת " אחר"

כפי , לרבות דירקטורים חיצוניים ,דירקטורים בחברהזכאים ה 0310חודש ינואר החל מ 
אשר נכון למועד זה , למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף בחברה)שיהיו מעת לעת 

, ר הדירקטוריון"מ פעיל ליו"מ, אריה מינטקביץ, ר הדירקטוריון"יו, ה חיים כצמן"הנם ה
לתקנות  'א8גמול יחסי כאמור בתקנה ל, (ר דירקטוריון החברה"סגן פעיל ליו, ודורי סגל
תקנות ( )"0333 –ס "התש, (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)החברות 

ב גמול שנתי לדירקטור שאינו עומד בתנאי "דולר ארה 50,333: כמפורט להלן, "(הגמול
גמול שנתי לדירקטור ב "דולר ארה 42,333 -ו, המומחיות של דירקטור חיצוני מומחה

ב גמול לישיבה "דולר ארה 1,133; רקטור חיצוני מומחההעומד בתנאי המומחיות של די
דולר  1,583 -ו, לדירקטור שאינו עומד בתנאי המומחיות של דירקטור חיצוני מומחה

, ב גמול לישיבה לדירקטור העומד בתנאי המומחיות של דירקטור חיצוני מומחה"ארה
ח לעומת הדולר "בהתאם לשינויים בשערי החליפין של הש)והכל בכפוף לכך שבכל מקרה 

סכום הגמול כאמור לא יפחת מהסכום המזערי שנקבע לחברה בדרגתה של ( ב"ארה
 43% -השלישית לתקנות הגמול וכן לא יהיה גבוה ביותר מוהחברה בתוספת השניה 

לפי , או הרביעית השלישית ,מהסכום המירבי לחברה בדרגתה של החברה בתוספת השניה
כומים מינימאליים ומקסימאליים אלה יהיו צמודים כאשר ס)לתקנות הגמול  ,העניין

התשלום בגין , להסרת ספק(. למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות תקנות הגמול
והתשלום , מגמול ההשתתפות הנקוב לעיל 23%השתתפות באמצעי תקשורת יעמוד על 

 . מגמול ההשתתפות הנקוב לעיל 43%בגין החלטות בכתב יעמוד על 

 בתאגיד שליטההבעל : א20תקנה 

חברה תושבת אשר הינה , "(נורסטאר)" .אינקנורסטאר החזקות  ת השליטה בחברה הינהבעל
 . מ"אביב בע-לניירות ערך בתל ת הערך שלה נסחרים בבורסהוחוץ הרשומה בפנמה אשר נייר

ר "יוינו גם הש, מר חיים כצמן ההי נורסטארבעל השליטה ב 0312בינואר  21עד ליום 
מחזיק במניות נורסטאר באמצעות חברות פרטיות ה, נורסטארהדירקטוריון של החברה ושל 

במישרין , (מהון המניות המונפק של נורסטאר 07.04% -כ) בבעלותו ובבעלות בני משפחתו
3 וכן באמצעות, ובעקיפין

First US Financial LLC (מהון המניות של  17.21% -המחזיקה בכ
 .("קבוצת כצמן" –ביחד עם מר כצמן  להלן, "FUF)"( נורסטאר

ר דירקטוריון החברה "סגן פעיל ליו, מר דורי סגל ,קבוצת כצמןהתקשרו  0312בינואר  21ביום 
, (מהון המניות של נורסטאר 7.20% -המחזיק בכ) בנורסטאר ודירקטור ודירקטור ובעל מניות

מהון המניות של  2.22% -המחזיקה בכ) בעלת מניות בנורסטאר, אריקה אוטוסון' גב, ורעייתו
 הצדדים התקשרות עם. החזקותיהם בנורסטאר םבהסכם בעלי מניות בקשר ע, (נורסטאר
 השליטה מקבוצת לחלק אוטוסון ריקהא' וגב סגל דורי מר הפכו ,בהסכם האמורים

 .כצמןקבוצת  של הלצד ,בנורסטאר

 

 

 
                                                           

3
 FUFהמאפשר למר כצמן להצביע בהתאם לשיקול דעתו מכוח כל מניות 9 נורסטארממניות  19.11% -המחזיקה ב FUF -למר כצמן ייפוי כוח בלתי חוזר מ  

לרבות באמצעות חברות פרטיות בבעלותו ובבעלות בני )ב ונמצאת בבעלותו של מר כצמן "ארה9 הינה חברה תושבת חוץ הרשומה בנבאדה  FUFבנורסטאר

. 16%ומרטין קליין 9 11.6%( ר הדירקטוריון של החברה"סגן יו9 אשר הינה רעייתו של מר דורי סגל)אריקה אוטוסון ' גב 01.2%9( במישרין ובעקיפין9 משפחתו

 . FUFאוטוסון העניקה למר כצמן יפויי כוח בלתי חוזר להצביע בשמה ובמקומה באסיפות בעלי המניות של ' הגב
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  עסקאות עם בעל שליטה: 22תקנה 

אודות ההסכם בין החברה ובין נורסטאר וחברה בבעלותה  לפרטים – נורסטארהסכם עם  .1
   .לדוח התקופתי 'בפרק א 02.1ראה סעיף   של נורסטאר המלאה

, ומר דורי סגל מר חיים כצמן, השליטה בחברה ילפרטי הסכמי ההעסקה והתגמול של בעל .0
 .לעיל 01פירוט תחת תקנה ' ר, עם חברות בנות של החברה

 יבעל, ודורי סגל חיים כצמןה "האשר גם , לפרטי ביטוח נושאי משרה והתחייבות לשיפוי .2
 . להלן' א07פירוט תחת תקנה ' ר, מכוחם יםמוטב םהנ, השליטה בחברה

 מ"דורי בע.אשל קבוצת ( לאחר אישור ועדת הביקורת)הדירקטוריון אישר  0338 בשנת . 5
בהסכם , חברה בת של קבוצת דורי ,מ"בניה בע דורי ה שלאת התקשרות, "(דורי קבוצת)"

עם חברה פרטית בבעלות מר חיים לביצוע עבודות שלד להקמת בנין מגורים במרכז הארץ 
ל גזית "בעל מניות ומנכ)אריקה אוטוסון ומר רונן אשכנזי ' גב, ועם מר דורי סגלכצמן 

ה בגין עבודות השלד התמור. "(מזמיני העבודה: "להלן ביחד( )ל קבוצת דורי"פיתוח ומנכ
ח וכן תוספות על בסיס עלות "מיליון ש 12.5-נקבעה על בסיס סכום קבוע בסך של כ

הסכם זה הוסב לדורי בניה במסגרת ההתקשרות בין . בתוספת רווח כפי שנקבע בהסכם
נחתם  0337בחודש מאי . להסבה של הסכמים קבלניים/קבוצת דורי לדורי בניה למכירה

למזמיני כי , בו הוסכם, 0337אשר תוקן בחודש ספטמבר , פורטמ הסכם בין הצדדים
בתמורה שנקבעה על , כקבלן ראשי בפרויקט שירותים מדורי בניהזכות לקבל  העבודה

ני בעקבות הודעה של מזמי .שיוזמנו בגין עבודות נוספות 8%בסיס עלויות בתוספת 
, דורי בניהידי -כי העבודות האמורות לא תבוצענה על, הגיעו הצדדים להסכמות העבודה

 דורי בניהביצעה , במסגרת ביצוע עבודות השלד .לא תשמש קבלן ראשי דורי בניהכי ו
, ת המקוריות שצורפו להסכם לביצוע עבודות השלדושלא בהתאם לתוכני, עבודות נוספות

בגין העבודות האמורות רשמה דורי  .דדים בעתידבגינן צפויה להתבצע התחשבנות בין הצ
העבודות בפרויקט , נכון למועד הדוח. ח"מיליון ש 14 -הכנסות סך של כ 0311בניה בשנת 
הצדדים למפקח בנייה מורשה שיפעל על מנת לגשר ולסייע  פנו 0311בשנת .  זה הושלמו

ליום  .ודתה בפרויקטבידי הצדדים ולקבוע את אופן התשלום הסופי לדורי בניה בגין עב
. ח"מיליון ש 4.9 -לדורי בניה יתרת הכנסות לקבל מהפרויקט בסך של כ 0310בדצמבר  21

 חלקי באופן בניה דורי עמדתאשר קיבל את , הצדדים קיבלו הצעה לא מחייבת מן המפקח
 .בנושא צעדיה לבחינת המשפטיים ליועציה פנתה דורי. בלבד

העסקאות הבאות תחשבנה עסקאות , על פי החלטת דירקטוריון החברה: עסקאות זניחות .4
 –ע "תש, (דוחות כספיים שנתיים)לתקנות ניירות ערך ( 1()2()א)51לצורך תקנה )זניחות 

0313 :) 

לרבות בעל )לבעל עניין , במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק, נכסיםרת השכ (א)
: כל אלה ייקראו להלן)על ענין בהן לחברות בשליטתו או לחברות שהוא ב, (שליטה

יעלו לא  יםנכסהבגין השכירות השנתית של  הכנסותכאשר ה, "(צדדים קשורים"
של  המאוחד מהשכרת נכסים בדוחהשנתיות  מההכנסות 3.1%על  (במצטבר)

 .החברה

ביחד עם ' החברה לרכישה משותפת של שירותים או מוצרים מצד גהתקשרות של  (ב)
ואשר , נעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה ובתנאי שוקה, צדדים קשורים

כי חלוקת העלויות וההוצאות בהתקשרות הינה הוגנת  ,וועדת הביקורת קבעה
ת יוכאשר ההוצאות השנתיות בגין התקשרו, ושוויונית בהתחשב בנסיבות העניין

 השנתיות בדוח מההוצאות הגולמיות 3.1%אינן עולות על ( במצטבר)כאמור 
 .החברה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות ד שלהמאוח

ועל , היקפים כאמור של עסקאות הם זניחים ביחס להיקף פעילות החברה, לדעת החברה
 .האמורה( 1()2()א)51כן עונים על דרישות תקנה 
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       החזקות בעלי עניין: 22תקנה 

במניות  החזקותיהם של בעלי העניין בחברה בדבר, לפי מיטב ידיעתה של החברה, פירוטל
 0312 סבמר 7ראו דיווח מיידי מיום  ח"סמוך לתאריך הדו האחרים של החברהוניירות הערך 

 (. 0312-31-342379: מספר אסמכתא)

במניות וניירות ערך , החברים בקבוצת דיווח מוסדית, לפירוט החזקותיהם של בעלי עניין בחברה
ראו דיווח מיידי , ח"סמוך לתאריך הדו, או חברות קשורות של החברהאחרים של חברות בנות 

 (.0312-1-342775: מספר אסמכתא) 0312במרץ  9מיום 

שכל בעל עניין האחרים בדבר מניות וניירות הערך , לפי מיטב ידיעתה של החברה, פירוטלהלן 
 : ח"בסמוך לתאריך הדו, בחברה מחזיק בכל חברה מוחזקת של החברה

שם 
זיקהמח  

סוג ניירות ערך ושם   
כמות ניירות 

 ערך

*שיעור החזקה  
דילול )שיעור החזקה 

(מלא  

 הצבעה הון הצבעה הון

 גזית גלוב

Equity One Inc. מניות רגילות 
42,189,412 

 
54.58 54.39 27.97 27.97 

First Capital Realty Inc. 
 מניות רגילות

75,010,292 54.21 54.21 27.44 27.44 

Atrium European Real 

Estate Limited מניות רגילות 
108,738,914 

 
25.41 25.41 25.35 25.35 

Citycon Oyj מניות רגילות 
019,495,275 

 57.23 57.23 58.02 58.02 

חיים 
 (1)כצמן

 
 
 
 

Equity One Inc.  מניות
(0)רגילות

 
293,822 3.20 3.21 

3.23 3.23 
Equity One Inc.  לא )אופציות

 (סחירות
529,219 - - 

First Capital Realty Inc. 
 מניות רגילות

23,322 3.32 3.32 

3.39 3.39 
First Capital Realty Inc.  

 (לא סחירות)אופציות 
112,712 - - 

Atrium European Limited 
 מניות רגילות

034,333 3.34 3.34 
3.37 3.37 

Atrium European Limited 
 כתבי אופצייה

109,117 - - 

Citycon Oyj 
 מניה רגילה

243,382 3.38 3.38 3.38 3.38 

שולמית 
  (2)כצמן

First Capital Realty Inc. 
 מניות רגילות

13,295 3.31 3.31 3.33 3.33 

Atrium European Limited 
 מניות רגילות

43,333 3.31 3.31 3.31 3.31 

Citycon OYJ 3.30 3.30 3.30 3.30 81,333 מניות רגילות 

 דורי סגל

(5) 

Equity One Inc.  מניות
(0)רגילות

 
02,743 3.30 3.30 3.30 3.30 

First Capital Realty Inc. 
 מניות רגילות

1,139,047 3.45 3.45 

1.25 
 

1.25 First Capital Realty Inc. 
 (לא סחירות)אופציות 

 0,394,387 - - 

First Capital Realty Inc. 
 כתבי אופציה סחירים

8,433 - - 

Citycon OYJ 3.33 3.33 3.33 3.33 9,195 מניות רגילות 

אריקה 
 (4)אוטוסון

First Capital Realty Inc. 
 מניות רגילות

02,251 3.31 3.31 3.31 3.31 

ר שי "ד
 3.30 3.30 3.32 3.32 21,733 מניות רגילות .Equity One Inc פלפל

 .שיעור החזקה באגרות החוב הינו מכלל הסדרה* 

לרבות , בנותיוכוללים החזקת ניירות ערך בידי , כצמןהנתונים דלעיל בדבר החזקת ניירות ערך על ידי מר ( 1)
  .ןות בנות בבעלותרבאמצעות חב

כלפי החברה להצביע את כל  התחייב מר כצמן, 0332על פי התחייבות בלתי חוזרת של מר כצמן מחודש מאי ( 0)
וזאת כל עוד התקיימו , על פי הוראות שתמסור לו החברה EQY -שבבעלותו למינוי דירקטורים ב EQYמניות 

לרבות באמצעות חברות , במישרין או בעקיפין)הנו הבעלים ( לרבות בני משפחתו)מר כצמן ( א: )התנאים הבאים
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לרבות , במישרין או בעקיפין)החברה הינה הבעלים ( ב); חברהמסך זכויות ההצבעה ב 43%של לפחות ( בשליטתו
בכל מקרה התחייבותו האמורה של ( ג); EQY -מזכויות ההצבעה ב 03%של לפחות ( באמצעות חברות בנות שלה

  .שנים מהמועד בו ניתנה 13מר כצמן תפקע בחלוף 

 .רעייתו של מר כצמן (2)

לרבות באמצעות , כוללים החזקת ניירות ערך בידי ילדיו, על ידי מר סגלהנתונים דלעיל בדבר החזקת ניירות ערך ( 5)
 חברות בבעלותם

 .בעלת השליטה בחברה, ומבעלי השליטה בנורסטאר רעייתו של מר סגל( 4)

 

  ערך המירים וניירות הון המונפק, הון רשום: א22תקנה 

 09ראו ביאור  ח"ההון הרשום וההון המונפק של התאגיד סמוך למועד הדו ים אודותפרטל
 .לדוחות הכספיים

לדוחות  08ראו ביאור  ח"סמוך למועד הדו ניירות הערך ההמירים של התאגיד אודות פירוטל
 .הכספיים

 

 מרשם בעלי המניות של התאגיד: ב22תקנה 

מספר ) 0312במרץ  5ראו דיווח מיידי של החברה מיום מרשם בעלי המניות של החברה ל
 (.0312-31-342522 :אסמכתא

 

  הדירקטורים של התאגיד: 22קנה ת

  :לפי מיטב ידיעת החברה, להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון

 ר הדירקטוריון"יו - חיים כצמן :  שם

 323472847 :מספר זיהוי

 5.11.1757 :תאריך לידה

 NE Miami Gardens, North Miami 1600 :  דין-מען להמצאת כתבי בי
Beach FL 33179, USA 

 : נתינות

 

 אמריקאית, ישראלית

 ועדת השקעות :חברות בועדות הדירקטוריון

 :משמש כדירקטור חיצוני

 

 לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 :או כשירות מקצועית

 כן

 לא :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט )ין קשורה או של בעל עני/בת

 (:ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 

ר דירקטוריון "להלן לגבי כהונתו כיו ראו 
וכדירקטור בחברות שונות המוחזקות על ידי 

 .החברה
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 :תאריך תחילת כהונה

 

1.4.1774 

 :השכלה

 

 .אביב-אוניברסיטת תל ,תואר ראשון במשפטים

 :בחמש השנים האחרונותעיסוק 

  

, החברה: החברות הבאותר הדירקטוריון של "יו
, EQY FCR, ,ATR, .אינק נורסטאר החזקות

CTY וחברות בנות פרטיות שלהן ושל החברה . 

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 :(החברהמלבד )

 , EQY,FCR ,ATR, .אינק נורסטאר החזקות
CTY,  מ וחברות "בע( פיתוח)גזית גלוב ישראל

בנות פרטיות שלהן ובחברות בנות פרטיות של 
גני מ ו"אחזקות בע( 0333)כח -החברה וכן ב

 .מ"בנימינה בע

 בן משפחה של בעל עניין אחר
 :בחברה

 לא

--- 

 

 ר הדירקטוריון"ממלא מקום יו - אריה מינטקביץ :  שם

 333107203 :מספר זיהוי

 08.7.1750 :לידהתאריך 

 ירושלים, 15בצלאל  :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית : נתינות

 אין :חברות בועדות הדירקטוריון

 לא :משמש כדירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 :או כשירות מקצועית

 כן

 לא :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט )ין בעל עניקשורה או של /בת

 (:ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 

כמו . ר הדירקטוריון"ממלא מקום פעיל של יו, כן
ר דירקטוריון "להלן לגבי כהונתו כיו ורא ,כן

וכדירקטור בחברות שונות המוחזקות על ידי 
 .החברה

 17.5.0334 :תאריך תחילת כהונה

 :השכלה

 

תואר במשפטים ותואר במדעי המדינה 
 (.האוניברסיטה העברית בירושלים)

, ר דירקטוריון החברה"ממלא מקום פעיל של יו :עיסוק בחמש השנים האחרונות
( פיתוח)ר הדירקטוריון של גזית גלוב ישראל "יו
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, מ"דורי בע.ר הדירקטוריון של קבוצת א"יו, מ"בע  
, מ"בי אחזקות בע.די.ר הדירקטוריון של אי"סגן יו

ר הדירקטוריון של אלרון תעשיה אלקטרונית "יו
רפאל  –סי .די.הדירקטוריון של ארר "יו, מ"בע

 Ronsonר דירקטוריון "סגן יו, מ"חברה לפיתוח בע

Europe N.V. מ "בע ינג'גיוון אימגשל  ודירקטור
 .מ"ושל ניולנס בע

הדירקטוריון של בנק דיסקונט ר "לשעבר יו
מ ושל החברות הבנות העיקריות שלו "לישראל בע

 Israel-מ ו"ובהן בנק מרכנתיל דיסקונט בע

Discount Bank of New York.  

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 :(החברהמלבד )

בי אחזקות .די.אי, מ"בע( פיתוח)גזית גלוב ישראל 
קבוצת  ,מ"בעאלרון תעשיה אלקטרונית , מ"בע
רפאל חברה לפיתוח  –סי .די.אר ,מ"דורי בע.א

וגיוון  .Ronson Europe N.V, מ"ניולנס בע, מ"בע
 .מ"ינג בע'אימג

 בן משפחה של בעל עניין אחר
 :בחברה

 לא

--- 

 

 ר דירקטוריון החברה"סגן פעיל ליו -דורי סגל  :  שם

 349572435 :מספר זיהוי

 17.2.1720 :תאריך לידה

 ,Hanna Avenue, Suite 400, Toronto 85 :  דין-מען להמצאת כתבי בי
Ontario M6K, Canada 

 : נתינות

 

 קנדית, אמריקאית, ישראלית

 :חברות בועדות הדירקטוריון

 

 ועדת השקעות

 לא :משמש כדירקטור חיצוני

 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 :או כשירות מקצועית

 

 כן

 לא :בלתי תלויהאם דירקטור 

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט )ין קשורה או של בעל עני/בת

 (:ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 

, (חברה בת של התאגיד) FCRל חברת "נשיא ומנכ
חברה בת של שהנה , מ"בע ישראל נורסטארל "מנכ

כהונתו  ראו כמו כן. בעלת השליטה בחברה
על ידי  שונות המוחזקותבדירקטוריונים של חברות 

 .החברה
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 :תאריך תחילת כהונה

 

02.10.1772 

 תיכונית :השכלה

 :עיסוק בחמש השנים האחרונות

  

נשיא ומנהל . החברה ר דירקטוריון"סגן פעיל ליו
 ישראל נורסטארל "מנכ, FCRעסקים ראשי של 

 Realpac - The Real property ר"יו.  מ"בע

Association of Canada  

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 :(החברהמלבד )

בה הוא מכהן כסגן ) EQY, .אינק נורסטאר החזקות
גזית  ,דורי.קבוצת א, FCR, (ר הדירקטוריון"יו

מ וחברות בנות פרטיות "בע( פיתוח)גלוב ישראל 
שלהן ובחברות בנות פרטיות של החברה ושל 

 .אינק נורסטאר החזקות

 אחר בן משפחה של בעל עניין
 :בחברה

 לא

--- 

 יאיר אורגלר :  שם

 331013451 :מספר זיהוי

 13.13.1727 :תאריך לידה

 תל אביב, תל ברוך, 17יעקב זרובבל ' רח :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 גרמנית, ישראלית : נתינות

 :חברות בועדות הדירקטוריון

 

, ועדת השקעות ,ועדת תגמול, ומאזן ועדת ביקורת
ועדת אחריות , מינויים וממשל תאגידיועדת 

 תאגידית 

 :משמש כדירקטור חיצוני

 

 כן

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 :או כשירות מקצועית

 כן

 (דירקטור חיצוני)כן  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט )ין קשורה או של בעל עני/בת

 (:ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 לא

 09.11.0339 :תאריך תחילת כהונה

 :השכלה

 

; (הטכניון)בהנדסת תעשייה וניהול  B.Scתואר 
אוניברסיטת )בהנדסת תעשיה וניהול  M. Scתואר 

התמחות  -בניהול  USC) ;Ph.Dדרום קליפורניה 
 (.מלון-אוניברסיטת קרנגי)במימון 
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 :עיסוק בחמש השנים האחרונות

  

אוניברסיטת  ,בפקולטה לניהול אמריטוספרופסור 
כיהן כדירקטור  0313עד לחודש ינואר  .אביב-תל

  .בבנק הפועלים

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 :(החברהמלבד )

 ,מ"תרכובות ברום בע, מ"כימיקלים לישראל בע
, מ"סרגון נטוורקס בע ,מ"ברום ים המלח בע

חברה לתעשיות  -עתידים , מ"בע איתמר מדיקל
 .מ"עתירות מדע בע

 בן משפחה של בעל עניין אחר
 :בחברה

 לא

--- 

 גרי אפשטיין :  שם

 540322912 :מספר זיהוי

 1758בפברואר  17 :תאריך לידה

 :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 

C/o Greenberg Traurig, 333 SE 2d Ave., Miami, FL, 

33131 

 : נתינות

 

 אמריקאית

 :חברות בועדות הדירקטוריון

 

 לא

 :משמש כדירקטור חיצוני

 

 לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 :או כשירות מקצועית

 

 כן

 כן :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט )ין קשורה או של בעל עני/בת

 (:ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 

 לא

 :תאריך תחילת כהונה

 

10.1.0310 

 :השכלה

 

; ב"ארה, דוקטור במשפטים מאוניברסיטת הרווארד
; יורק-תואר שני בספרות אנגלית מאוניברסיטת ניו

 Yeshiva -תואר ראשון באנגלית ולימודי יהדות מ

University. 

משמש כראש מחלקת תאגידים וניירות ערך וחבר  :עיסוק בחמש השנים האחרונות
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 Greenbergהוועדה המנהלת במשרד עורכי דין   

Traurig ב"בארה. 

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 :(החברהמלבד )

 .אין

 בן משפחה של בעל עניין אחר
 :בחברה

 .לא

 

--- 

 

 טרכטנברג -נדין בודו  :  שם

 311739504 :מספר זיהוי

 15.2.1742 :תאריך לידה

 :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 

 תל אביב, 5קהילת ונציה 

 : נתינות

 

 ישראלית

 :חברות בועדות הדירקטוריון

 

 ועדת ביקורת ומאזן וועדת התגמול

 :משמש כדירקטור חיצוני

 

 כן

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 :או כשירות מקצועית

 

 כן

 (דירקטורית חיצונית)כן  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט )ין קשורה או של בעל עני/בת

 (:ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 

 לא

 :תאריך תחילת כהונה

 

4.10.0310 

 :השכלה

 

, תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת הרווארד
פילוסופיה , פוליטיקהתואר מוסמך ב; ב"ארה

תואר בוגר ; מאוניברסיטת אוקספורד וכלכלה
 .בכלכלה מאוניברסיטת מונטריאול

המרכז , בית הספר לכלכלהמכהנת כמשנה לדיקן  :בחמש השנים האחרונות עיסוק
בית כיהנה כמשנה לדיקן ; הרצליה, הבינתחומי
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, הרצליה, המרכז הבינתחומי, הספר למנהל עסקים  
 .מ"וכאחראית על קשרי משקיעים בבנק הפועלם בע

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 :(החברהמלבד )

במנורה ביטוח  ועדת השקעותר "דירקטורית ויו
דירקטורית חיצונית במנורה מבטחים פנסיה , מ"בע

 וכן במנורה מבטחים גמל 

 בן משפחה של בעל עניין אחר
 :בחברה

 .לא

--- 

 דור –מיכאל חיים בן  :  שם

 313198512 :מספר זיהוי

 01.8.1728 :תאריך לידה

 ירושלים, 15נילי  :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית : נתינות

 :חברות בועדות הדירקטוריון

 

ועדת מינויים  ,ועדת תגמול, ומאזןועדת ביקורת 
 ועדת אחריות תאגידית , וממשל תאגידי

 :משמש כדירקטור חיצוני

 

 לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 :או כשירות מקצועית

 

 כן

 לא :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט )ין קשורה או של בעל עני/בת

 (:ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 לא

 :תאריך תחילת כהונה

 

12.1.1777 

 :השכלה

 

המכללה )תואר רואה חשבון ממשרד המשפטים 
 (.למינהל ירושלים

 :עיסוק בחמש השנים האחרונות

  

שוק בנושאי פרטיות וציבוריות לחברות עסקי יועץ 
כיהן כמרצה באוניברסיטה . והשקעות ההון

   . העברית ויועץ לחברות בנושאי מימון והשקעות

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 :(החברהמלבד )

 חבר ועדת השקעות דן וארגון המורים

 בן משפחה של בעל עניין אחר
 :בחברה

 לא
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_ _ 

 

 דאגלס וויליאם ססלר :  שם

 112197523 :מספר זיהוי

 05.10.1721 :לידהתאריך 

 :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 

54 Northway Bronxville, NY 10708 

 : נתינות

 

 אמריקאית

 :חברות בועדות הדירקטוריון

 

 לא

 :משמש כדירקטור חיצוני

 

 לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 :או כשירות מקצועית

 

 כן

 כן :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט )ין קשורה או של בעל עני/בת

 (:ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 

 לא

 :תאריך תחילת כהונה

 

10.1.0310 

 :השכלה

 

 Cornell University -תואר ראשון בממשל מ

 :עיסוק בחמש השנים האחרונות

  

מנהל חטיבת  0311עד שנת , ן פרטי"משקיע נדל
Global Real Estate Principal Investments ב- Bank 

of America Merrill Lynch  

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 :(החברהמלבד )

Baypoint Navigation Inc. 

 בן משפחה של בעל עניין אחר
 :בחברה

 לא

 

--- 
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 שי פלפל :  שם

 35124242 :מספר זיהוי

 10.5.1743 :תאריך לידה

 רמת השרון 8חיים בן ' רח :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 : נתינות

 

 ישראלית

 :חברות בועדות הדירקטוריון

 

ועדת מינויים  ,ועדת תגמול, ומאזןועדת ביקורת 
  וממשל תאגידי

 :משמש כדירקטור חיצוני

 

 לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 :או כשירות מקצועית

 כן

 כן :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט )ין קשורה או של בעל עני/בת

 (:ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 לא

 :תאריך תחילת כהונה

 

21.10.0332 

 :השכלה

 

B.Sc  (אביב-אוניברסיטת תל)במתמטיקה ;B.A 
 M.Sc; (אביב-תל תאוניברסיט)בפילוסופיה 

; (האוניברסיטה העברית בירושלים)מתמטיקה 
Ph.D  אוניברסיטת קליפורניה)בסטטיסטיקה ,
-ניו, אוניברסיטת קולומביה) M.B.A -ו; (ברקלי

 (יורק

 :עיסוק בחמש השנים האחרונות

  

 מ"ל ווקספורד קפיטל ישראל בע"מנכ

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 :(החברהמלבד )

 חבר מליאת רשות ניירות ערך

 בן משפחה של בעל עניין אחר
 :בחברה

 לא

 

--- 
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 נגה קנז :  שם

 00522390 :מספר זיהוי

 5.13.1722 :תאריך לידה

 אביב -תל, 2רחוב סאשה ארגוב  :  דין-מען להמצאת כתבי בי

 : נתינות

 

 אמריקאית, ישראלית

דת מינויים וע, ועדת תגמול, ומאזןועדת ביקורת  :חברות בועדות הדירקטוריון
 ועדת אחריות תאגידית , וממשל תאגידי

 :משמש כדירקטור חיצוני

 

 כן

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
 :או כשירות מקצועית

 

 כן

 (דירקטורית חיצונית)כן  :האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , חברהה האם עובד של
פירוט )ין קשורה או של בעל עני/בת

 (:ים אותם הוא ממלא/התפקיד

 

 לא

 :תאריך תחילת כהונה

 

10.8.0338 

 :השכלה

 

, בוגרת כלכלה ומנהל עסקים אוניברסיטת חיפה
בוגרת קורס , בעלת רשיון לניהול תיקי השקעות

 -דירקטורים ונושאי משרה במסגרת להב
 אביב-אוניברסיטת תל

 :עיסוק בחמש השנים האחרונות

  

ל "מנכ: לשעבר. מ"קפיטל בע ל חברת רוסאריו"מנכ
מ ומנהלת השקעות בקבוצת "חברת דש חיתום בע

 ומגדל שוקי הון מ"בע דש ניירות ערך והשקעות

פירוט החברות בהן מכהן כדירקטור 
 :(החברהמלבד )

- 

 בן משפחה של בעל עניין אחר
 :בחברה

 לא
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 נושאי משרה בכירה : א22תקנה 

לפי מיטב , שאינם מכהנים כדירקטורים, הבכירה בחברהלהלן פרטים אודות נושאי המשרה 
  :ידיעת החברה

 

 :  שם סופר אהרון

 

 :מספר זיהוי 309752350

 

 :תאריך לידה 2.2.1791

 

 Atrium European Real-דירקטור ב ;ל"מנכ

Estate Ltd. ;ל ודירקטור בחברות פרטיות של "מנכ
ל "סמנכיחד עם , אחראי על ניהול סיכוני שוק ;החברה

 .החברהשל  הכספים

, בחברה בת, תפקיד בחברה
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

 

 :תאריך תחילת כהונה 23.11.0337

 

תואר , מכללה למנהל - לוהינכלכלה ובראשון תואר 
 .במשפטים במכללה למנהלראשון 

 :השכלה

 

ל חברות "מנכ, בחברה ל"וממלא מקום מנכל "סמנכ
דירקטור בחברות בנות זרות , בנות זרות של החברה

 .של החברה

עיסוק בחמש השנים 
 :האחרונות

 

בן משפחה בעל עניין בחברה או  (.ל"מכוח כהונתו כמנכ)כן 
נושא משרה בכירה בחברה של 

 :בחברה בעל עניין אחראו של 

 

--- 

 :  שם  4גיל קוטלר

 

 :מספר זיהוי 300238578

 :תאריך לידה 13.5.1722

 

אחראי על ניהול  ,ומנהל כספים ראשיל "משנה למנכ
, חשב בנורסטאר; ל החברה"יחד עם מנכ, סיכוני שוק

דירקטור בחלק מחברות הבנות הפרטיות של החברה 
 .אינק נורסטאר החזקותושל 

, בחברה בת, תפקיד בחברה
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

 

                                                           
4
 . 0310 באוקטובר 1 מר גדי קוניא כיהן בתפקיד זה עד ליום  
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 :תאריך תחילת כהונה 1.13.0310

 

-מאוניברסיטת תל חשבונאותבכלכלה ותואר בוגר 
הכשרה למנהלים בכירים מאוניברסיטת ; אביב

  הרווארד

 :השכלה

 

בחברה בבעלותה המלאה של  מנהל אסטרטגיה ראשי
 חשב בנורסטאר, ל הכספים של החברה"סמנכ; החברה

עיסוק בחמש השנים 
 :האחרונות

 

בן משפחה בעל עניין בחברה או  לא
נושא משרה בכירה בחברה של 

 :בחברה עניין אחרבעל או של 

--- 

 

 :  שם ערן בלן

 

 :מספר זיהוי 300310852

 :תאריך לידה 0.7.1724

, בחברה בת, תפקיד בחברה .ומזכיר חברה הראשי משפטיהיועץ ה ,ל"משנה למנכ
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

 :תאריך תחילת כהונה 14.5.0339

אנגליה ותואר , אוניברסיטת אסקסס - בוגר במשפטים
 .ב"ארה, יורק -אוניברסיטת ניו - מוסמך במשפטים

 :השכלה

 

עיסוק בחמש השנים  .תפקידו הנוכחי
 :האחרונות

בן משפחה בעל עניין בחברה או  לא
נושא משרה בכירה בחברה של 

 :בחברה בעל עניין אחראו של 

--- 
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 :  שם ורדה צונץ

 :מספר זיהוי 340120114

 :תאריך לידה 12.11.1742

נורסטאר מזכירת חברת , אחריות תאגידיתמנהלת 
ודירקטורית בחלק מחברות הבנות . אינק החזקות

 .אינק נורסטאר החזקותהפרטיות של החברה ושל 

, בחברה בת, תפקיד בחברה
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

 :תאריך תחילת כהונה 10.10.1778

 :השכלה תיכונית

 :עיסוק בחמש השנים האחרונות .וכן כיהנה כמזכירת החברה תפקידה הנוכחי

בן משפחה בעל עניין בחברה או  לא
נושא משרה בכירה בחברה של 

 :בחברה בעל עניין אחראו של 

--- 

 :  שם וייסנברגר( רומנו)רמי 

 :מספר זיהוי 312938274

 :תאריך לידה 07.1.1792

, בחברה בת, תפקיד בחברה חשבו ל"סמנכ
 :בחברה קשורה או בבעל עניין

 :תאריך תחילת כהונה 1.9.0335

 :השכלה המכללה למנהל  - בוגר בחשבונאות ומנהל עסקים

 :עיסוק בחמש השנים האחרונות נוכחיה ותפקיד

 

בן משפחה בעל עניין בחברה או  לא
נושא משרה בכירה בחברה של 

 :בחברה בעל עניין אחראו של 

 

--- 
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 :  שם דרורישלומי 

 :מספר זיהוי 307322418

 :תאריך לידה 17.0.1790

בחברה , בחברה בת, תפקיד בחברה ל פיקוח ובקרה"סמנכ
 :קשורה או בבעל עניין

 :תאריך תחילת כהונה 02.1.0312

 :השכלה המכללה למינהל – מנהל עסקים וחשבונאות

המבקר הפנימי ; מנהל הבקרה הפנימית בחברה
 מ"תקשורת בעבפלאפון 

 :עיסוק בחמש השנים האחרונות

בן משפחה של בעל עניין בחברה או  לא
נושא משרה בכירה בחברה או של 

 :בחברה בעל עניין אחר

 

--- 

 :  שם רונן גלס

 :מספר זיהוי  329447308

 :תאריך לידה 2.1.1792

בחברה , בחברה בת, תפקיד בחברה ל מימון"סמנכ
 :קשורה או בבעל עניין

 :תאריך תחילת כהונה 08.1.0312

; אוניברסיטת תל אביב –מוסמך במינהל עסקים 
אוניברסיטת בר  –בוגר בכלכלה ובמינהל עסקים 

 אילן

 :השכלה

 :עיסוק בחמש השנים האחרונות גזבר ומנהל סיכונים פיננסיים בחברה

בן משפחה של בעל עניין בחברה או  לא
נושא משרה בכירה בחברה או של 

 :בחברה עניין אחרבעל 

 

 

--- 
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 :  שם יצחק נפתלין

 :מספר זיהוי  04574233

 :תאריך לידה 00.9.1792

בחברה , בחברה בת, תפקיד בחברה .אינק בנורסטאר החזקותו בחברה מבקר פנימי
 :קשורה או בבעל עניין

 :תאריך תחילת כהונה 21.13.03105

 :השכלה אונו הקריה האקדמית  קרית -בוגר במנהל עסקים 

 פאהן קנה ניהול ובקרהב שותף ומנהל ביקורת
 מ"בע

 :עיסוק בחמש השנים האחרונות

בן משפחה של בעל עניין בחברה או  לא
נושא משרה בכירה בחברה או של 

 :בחברה בעל עניין אחר

 

 

 

 

 של התאגידמורשה חתימה : ב22תקנה 

  .אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים, ח"נכון לתאריך הדו

 

 החשבון של התאגידה רוא: 22תקנה 

 .תל אביב, 2עמינדב רחוב , ח"רו -"קוסט פורר גבאי את קסירר"

 

 ןשינוי בתזכיר או בתקנו: 22תקנה 

בנושא תיקון הרוב הדרוש  אישרה האסיפה הכללית תיקון תקנון החברה 0310בינואר  10ביום 
 .הדירקטוריוןבנושא אופן מינוי חברי ולתיקון תקנון החברה 

באותו המועד תוקן גם תזכיר ההתאגדות של החברה באופן שתוקנו בו מטרות החברה וכן הרוב 
 .החברההרשום של הון ההדרוש להגדלת 

לפרטים אודות התיקונים שבוצעו בתקנון ובתזכיר החברה ראו דיווח מיידי של החברה בדבר 
המובא כאן על , (0311-31-242198 :אסמכתא' מס) 0310בדצמבר  4זימון אסיפה כללית מיום 

 .דרך ההפנייה

 

 םהמלצות והחלטות הדירקטורי: 22תקנה 

או חלוקת מניות  ,חרתא בדרך, כהגדרתה בחוק החברות, תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה .א
 :הטבה

                                                           
5
את  םיסיאשר הפנימי של החברה  כמבקרמ "מפאהן קנה ניהול ובקרה בעעד למועד זה כיהן מר יוסי גינוסר  

 . כחלק מרוטציה בין השותפים בפהאן קנה ניהול ובקרה  תו בחברהכהונ
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לכל מניה ' אג 53בשיעור של דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד ח החליט "בשנת הדו
בנובמבר  02 -ו 0310באוגוסט  03, 0310במאי  00, 0310במרץ  09 :הבאיםבתאריכי החלוקה 

0310. 

 חלוקת החברהדירקטוריון  אישר, 0312 במרץ 17ביום , ח"הדו תאריך לאחר, כן כמו
 .ח"ש 1לכל מניה בת ' אג 52בסך  דיבידנד

 : הון הרשום או המונפק של החברההשינוי  .ב

אישרה האסיפה הכללית של החברה הגדלת ההון  0310בינואר  10ביום – שינוי בהון הרשום
באופן שלאחר , כל אחת. נ.ח ע"ש 1מיליון מניות רגילות בנות  233 -הרשום של החברה ב

 1מיליון מניות רגילות בנות  433 -מחולק ל, ח"מיליון ש 433ההון הרשום על  עומדהגדלתו 
 .כל אחת. נ.ח ע"ש

 .לעיל 03תקנה  ראו - שינוי בהון המונפק

לפרטים אודות תיקון תקנון החברה ותזכיר ההתאגדות : שינוי תזכיר או תקנון החברה .ג
 .לעיל 08כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית ראו תקנה , שלה

 . אין: ניירות ערך בני פדיוןפדיון  .ד

רכישה עצמית ביצעה החברה  ח"בתקופת הדו יצוין כי אך .אין: פדיון מוקדם של אגרות חוב
בהתאם לתוכנית רכישת ניירות ערך של ( 'אסדרה )אגרות חוב . נ.ח ע"ש 2,589,922של 

והוארכה , 0311בספטמבר  12ביום על ידי דירקטוריון החברה החברה אשר אושרה 
 125,002כמו כן רכשה החברה . 0310באוגוסט  03וביום  0310בינואר  5על ידו ביום והורחבה 

 .ל החברהש( 'בסדרה )אגרות חוב . נ.ח ע"ש

  .אין: הובעל עניין ב חברהבין ה, עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק .ה

לעיל שנתקבלו שלא  העד ' אכללית בעניינים המפורטים בסעיפים האסיפה ההחלטות  .ו
 .אין: בהתאם להמלצות הדירקטוריון

 : החלטות אסיפה כללית מיוחדת .ז

מיידי בדבר זימון אסיפה ח "ראו דו)התקבלו ההחלטות הבאות  0310בינואר  10ביום  .א
ח מיידי בדבר "ודו, 0311-31-242198 :אסמכתא' מס, 0311בדצמבר  4כללית מיום 

המידע הכלול , 0310-31-315038אסמכתא ' מס, 0310בינואר  10תוצאות האסיפה מיום 
 (:בדוחות אלה מובא בזאת על דרך ההפנייה

 ;ח"מיליון ש 233 -הגדלת ההון הרשום של החברה ב .1

 ;תקנון החברה בנושא הרוב הדרוש לתיקון התקנון תיקון .0

 ;תיקון תקנון החברה בנושא אופן מינוי חברי הדירקטוריון .2

לתקנון  שהתקבלבהתאם לתיקון )סיווג חברי הדירקטוריון של החברה לקבוצות  .5
 ;(החברה

 ;תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה .4

 ;הכדירקטור בחברמר גרי אפשטיין מינוי  .2

 ;כדירקטור בחברהמר דאגלס ססלר מינוי  .9
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גבולות הכיסוי של ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה הרחבת  .8
 ;ח"לדו א07כמפורט בתקנה , (לרבות בהתייחס למר חיים כצמן)

רכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות החברה ודירקטורים ונושאי המשרה בה  .7
 POSI – Public Offering of) ב"בגין פרסום התשקיף והצעת ניירות ערך בארה

Securities Insurance( )א07כמפורט בתקנה , (לרבות בהתייחס למר חיים כצמן 
 ;ח"לדו

, שינוי סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המשולמים לדירקטורים בחברה .13
למעט הדירקטורים הממלאים תפקיד נוסף )לרבות דירקטורים חיצוניים 

 ;(בחברה

אישרה האסיפה הכללית התקשרות החברה בהסכם עם קבוצת  0310בינואר  02ביום  .ב
 .ח התקופתי"לדו' לפרק א 02.1בסעיף כמפורט , נורסטאר

בנוסף להחלטות המתקבלות כרגיל , התקבלו ההחלטות הבאות 0310בדצמבר  4ביום  .ג
אוקטובר ב 23ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיום "ראו דו)באסיפה כללית שנתית 

 2ח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום "ודו, 0310-31-029480אסמכתא ' מס, 0310
המידע הכלול בדוחות אלה מובא בזאת , 0310-31-230229אסמכתא ' מס, 0310בדצמבר 

 (:על דרך ההפנייה

 מקום ממלא  ,מינטקביץ אריה למר ח"ש אלפי 433 של בסך שנתי מענק הענקת .1

 .0311 בשנת בחברה עבודתו בגין, החברה דירקטוריון ר"יו של פעיל

 שלוש של לתקופה טרכטנברג כדירקטורית חיצונית בחברה-נדין בודו' מינוי גב .0

 .החברה של הכללית האסיפה אישור החל ממועד שנים

 

 החלטות החברה: א22תקנה 

 .אין: לחוק החברות 044אישור פעולות לפי סעיף  .א

בין אם הובאה לאישור כאמור , לחוק החברות אשר לא אושרה( א)045פעולה לפי סעיף  .ב
 .אין: לחוק החברות ובין אם לאו 044בסעיף 

ובלבד שהמדובר , לחוק החברות( 1)093עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  .ג
 0310ביוני  01ביום : ח"אשר התקבלו בשנת הדו, כהגדרתה בחוק החברות, בעסקה חריגה

בעסקה , לאחר קבלת אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה, התקשרה החברה
לפרטים אודות . מוחזקים בידי החברהשלא היו  GAAלרכישת מלוא הון המניות של 

לפרטים אודות תגמולים שקיבלו , כמו כן. התקופתי לדוח' לפרק א 9.0.1העסקה ראו סעיף 
ל "מנכ, ורוני סופר, ר דירקטוריון החברה"סגן פעיל ליו, מר דורי סגלבמסגרת העסקה 

תחת תקנה  (0)ד -ו( ב()4)גשהוחזקו על ידם ראו סעיפים  GAAחלף ניירות ערך של , החברה
 .לעיל 01

שבתוקף בתאריך , לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, ביטוח או התחייבות לשיפוי, פטור .ד
 0310בינואר  10ביום לאחרונה קיים ביטוח נושאי משרה אשר ח "נכון לתאריך הדו :ח"הדו

ואשר נכון למועד , האסיפה הכללית של החברה אישרה את הרחבת גבולות הכיסוי שלו
 10ביום , כמו כן .(למקרה ולשנה)ב "מליון דולר ארה 133ח גבול הכיסוי על פיו הנו "הדו

פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות רכישת אישרה האסיפה הכללית של החברה  0310בינואר 
ב "החברה ודירקטורים ונושאי המשרה בה בגין פרסום התשקיף והצעת ניירות ערך בארה

(POSI – Public Offering of Securities Insurance( )ר "יו, בהתייחס למר חיים כצמן לרבות
בולות בג "(הביטוח תקופת)" שנים 9לתקופה של עד ( הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה

ח "דו לפרטים ראו. ב למקרה ולתקופת הביטוח"מיליון דולר ארה 133כיסוי שלא יעלו על 
ח "דו ,0311-31-242198: אסמכתא' מס, 0311בדצמבר  4אסיפה מיום  זימוןמיידי בדבר 
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 4מיידי בדבר אישור עסקה עם בעל השליטה שאינה טעונה אישור אסיפה כללית מיום 
 ח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום"ודו ,0311-31-242181: אסמכתא' מס, 0311בדצמבר 

המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ; 0310-31-315038אסמכתא ' מס, 0310בינואר  10
 .ההפניה

 21ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום , בהתאם להוראות תקנון החברה
 החברה התחייבה להעניק שיפוי מראש לכל מי שמכהן כנושא משרה בחברה 0332בדצמבר 

המכהן מטעם החברה בחברה אחרת אשר , לרבות נושא משרה בחברה, (לרבות דירקטורים)
או מהזכות /או מזכויות ההצבעה ו/מהזכויות בהון ו 04%החברה מחזיקה בה לכל הפחות 

בהתאם להוראות חוק , חבויות והוצאותין ההתחייבות לשיפוי ניתנה בג. םלמינוי דירקטורי
סכום . המפורטים בכתב השיפוי( שיפויעילות )וזאת בקשר לסדרת אירועים , החברות

על פי , במצטבר, כאמור לעיל ,השיפוי המירבי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה
חות "ל החברה לפי הדושמי צהע וןההמ 03% של ריעולא יעלה על ש, כתב ההתחייבות

החליטה , כמו כן. תשלום השיפוי בפועלפני מו ליפורסים של החברה שונחרהאהכספיים 
מאחריות בשל נזק ( לרבות דירקטורים)כאמור החברה לפטור מראש את נושאי משרה 

למעט  ,או יגרם לחברה על יד נושא המשרה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה/שנגרם ו
בנובמבר  14החל מיום ) בחוק החברותכהגדרתה  ,ת הזהירות בחלוקהפרת חובבמקרה של ה

, השליטה בחברהר הדירקטוריון ובעל "יו, לא חל הפטור האמור לגבי מר חיים כצמן 0311
 12ביום  .(0311–א"התשע, (12' תיקון מס)חוק החברות וזאת לאור כניסתו לתוקף של 

ון תנאי השיפוי לדירקטורים עדכ אישרה האסיפה הכללית של החברה 0311בדצמבר 
חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות אפשר שיפוי בגבולות המותר על פי המבאופן , בחברה

בשל תשלום לנפגעי הפרה שהוטל על  שיפוי -קרי , 0311 –א "התשע, (תיקוני חקיקה)ערך 
או בשל הוצאות  לחוק ניירות ערך( א()1()א)נד40כאמור בסעיף המפר בשל נזק שנגרם להם 

לרבות הוצאות התדיינות , שהוציא נושא משרה בקשר עם ההליך המנהלי שהתקיים בעניינו
 8 לפרטים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום .ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, סבירות

ח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום "ודו, (0311-31-203280: אסמכתא' מס) 0311בנובמבר 
 .(0311-31-203280: אסמכתא' מס) 0311 בדצמבר 12

 

 

 מ"גלוב בע-גזית 0312 מרסב 17

 שם החברה תאריך

                  

 

 :תפקידם     :שמות החותמים

 

   ר הדירקטוריון"יו     חיים כצמן
   

     ל"מנכ     סופר אהרון
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  גזית גלוב – תאגידי ממשל שאלון

  -במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

לא "ותשובה  √– משבצת הרלוונטית באמצעותתסומן ב" נכון"תשובה . ולהיפך, תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון )1(

יש , )ולפי העניין(לצורך קבלת מידע נוסף ; אלא עוסק במספר היבטים בלבד, בא למצות את כל היבטי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד אינוהשאלון למען הסר ספק יובהר כי ; X - אמצעותתסומן ב" נכון

 .התאגיד לעיין בדיווחים השוטפים של

מיום ) לכל הפחות(תהיה לגבי תאגיד הבוחר ליישם את השאלון ביישום מוקדם " שנת הדיווח", על אף האמור ;שקדמו למועד פרסום הדוח התקופתי. xx.31.12ועד ליום  xx .1.1משמעה מיום" שנת הדיווח" )2(

, תהיה שנה אחת מלאה לפחות" שנת הדיווח", )121 -ג טופס ת"ע(לגבי תאגיד שבוחר ליישם את השאלון במסגרת דוח מיידי  .)30.9.12לגבי יישום מוקדם בדוח רבעוני ליום ( 30.9.12ועד ליום  1.10.11

  ;שתסתיים סמוך למועד פרסום השאלון

 ;במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש. לצד כל שאלה מצוינת המסגרת הנורמטיבית )3(

   .  הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך ,לשאלון סיום הערות יוכל לעשות כן במסגרת, מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלוןבמקרה שתאגיד מבקש להוסיף  )4(

   הדירקטוריון עצמאות

  
  נכון 

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

.יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
  

 כאמור, ימים 90אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  "נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 כיהנו לא בה) בימים( הזמן תקופתתצוין ) לא נכון/נכון( שהיא תשובהכל בואולם , לחוק החברות) 10()ב(.א363בסעיף 

תוך הפרדה בין , בדיעבד שאושרה ת כהונהתקופ גם זה ובכלל(הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שניבתאגיד 
   :)הדירקטורים החיצונים השונים

  
  יאיר אורגלר:  'אדירקטור 

  
  נגה קנז:  'דירקטור ב

  
  טרכטנברג-נדין בודו:  'גדירקטור 

  
 3 :שאלון זה פרסום למועד נכוןהמכהנים בתאגיד  החיצוניים הדירקטורים מספר

√ 

 

  חובההוראת 
  

 רותבהח לחוק 239 סעיף
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2.  
  .א

  
 _____ _____  6 :שאלון זה פרסום למועד נכון מספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בתאגיד

  

 1סעיף  -חוק החברות 
הוראות ( לתוספת  הראשונה

, )ממשל תאגידי מומלצות
) א9)(ג(48-ו) א9)(ב(10תקנה ו

 לתקנות הדוחות

  .ב
  

  -שאלון זה פרסום למועד נכון
  

שליש מבין   -) בעל שליטה - בסעיף זה (בתאגיד שיש בו בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  -
  .בלתי תלויים, לפחות, חברי הדירקטוריון

  
  .רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים  -בתאגיד שאין בו בעל שליטה -

  
  

√ 

 

  .ג
   .תלויים בלתי דירקטוריםמספר מינימאלי של / 1שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע

  
   - יצוין "נכון" הינה אם תשובתכם

  
  לפחות שליש מבין חברי הדירקטוריון: בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים מספר/שיעור

   
  :)לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים(הדיווח  בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

 כן  

  לא �

  ).במשבצת המתאימה   x לסמןיש (

√ 

 

בשנת  קיימו הםונמצא כי ) והדירקטורים הבלתי תלויים(בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים  .3
) והבלתי תלויים( החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק )ו(- ו )ב(240 סעיף הדיווח את הוראת
   .)או בלתי תלוי( מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוניוכן  המכהנים בתאגיד

  
באמצעות שאלון שנתי -מזכירות חברה  : שערך את הבדיקה האמורה יצוין הגורם - "נכון"הינה  אם תשובתכם

  

√ 

   

. א245,  241, )ב(240סעיפים 
 לחוק החברות 246 -ו

                                                                 
   . 1/3בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין , לדוגמה ,כך. הדירקטורים מספר מסוים מתוך כל -"שיעור"בשאלון זה  1
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למעט (במישרין או בעקיפין , למנהל הכללי 2כפופים אינם ,הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל .4
  ).אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים, דירקטור שהוא נציג עובדים

  
  עמדו שלא הדירקטוריםמספר  יצוין  -  )כפוף למנהל הכללי כאמור הדירקטור, קרי( "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 ._____ :האמורה במגבלה
√ 

 3סעיף  -חוק החברות  
הוראות (לתוספת  הראשונה 

  ) ממשל תאגידי מומלצות

 

לגבי גילוי , או בהצבעה כאמור/המשתתפים בדיון והתאגיד מכל הדירקטורים  ביקשדירקטוריון ישיבת טרם התחלת כל  .5
  3.הענייןלפי , נושא  שעל סדר יומה של הישיבהב או ניגוד עניינים שלהם/ו אישי ענייןקיומו של 

  
או בהצבעה כאמור /השתתפו בדיון ו, או ניגוד עניינים/האם דירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי ויצוין , בנוסף

  :)לחוק החברות) ב(278לרוב הדירקטוריון היה עניין אישי כאמור בסעיף או הצבעה ש/דיון ולמעט (
  
   ._____:  או בהצבעה/שיעור הדירקטורים כאמור שהשתתפו בדיון ו. כן �
  
  .)הצבעות שהיו בשנת הדיווח/יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדיונים(

  
לא .  
 

   
 278 -ו 269, 255פים סעי

 רותבהח לחוק

 לפי דירקטור לבקשת בהתאם, התאגיד חשבון על מקצועי ייעוץ שירותי דילהעמ הדירקטוריון סירב לא ,הדיווח בשנת .6
   .ככל שנתבקש לכך, החברות לחוק) א(266 סעיף

 
 ונימוקי לבקשה הדירקטור יפורטו נימוקי –) הדירקטוריון סירב כאמור, קרי" (לא נכון" הינה אם תשובתכם
  ._____: רלאמו גילוי ניתן בו המיידי תינתן הפנייה לדיווח לחלופין או, לבקשה היענות-לאי הדירקטוריון

    הדירקטוריון לא נתבקש כאמור(לא רלוונטי.( 

 

   

 החברות לחוק) א(266 סעיף

                                                                 
2

  . לעניין שאלה זו "כפיפות"לא ייחשב כ ,עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק 
3

  . תאגיד רשאי שלא לענות על שאלה זו, בשנת היישום לראשונה 
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בישיבות  נכח לא, בתאגידבכירה אחר משרה  או נושא דירקטור שאינו, )מטעמו מי או/ו לרבות קרובו(השליטה  בעל  .7
  . שהתקיימו בשנת הדיווח הדירקטוריון

  
משרה  או נושא/ו דירקטוריון או מי מטעמו שאינו חבר/או קרובו ו/בעל שליטה ו, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 

נוסף בישיבות יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות האדם ה – )בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמורבכירה 
  :הדירקטוריון כאמור

  
  ._____: זהות

  
  ._____: תפקיד

  
  ._____ ):ו בעל השליטה עצמואם מי שנכח אינ(פירוט הזיקה לבעל השליטה 

  לא �   כן �: האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (
  

  ._____: שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח
  

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �
  

√ 

   

  לחוק החברות 106סעיף 

  

 

 
 

   הדירקטורים וכישורי שירותכ

  
 נכון

  
  נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

, בתאגידכהונתם של כלל הדירקטורים לסיים מיידית את אפשרות ההמגבילה את קיימת הוראה  לאבתקנון התאגיד   .8
   ).נחשבת מגבלה אינהקביעה ברוב רגיל  –לעניין זה ( שאינם דירקטורים חיצוניים

   –יצוין ) קיימת מגבלה כאמור, קרי( "לא נכון"תשובתכם הינה  אם

 

  

X לחוק  222 - ו 85פים סעי
לחוק . ב46סעיף , החברות

 ניירות ערך 
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   שלוש שנים :פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור  .א   
  

דהיינו , החלטה מיוחדת של האסיפה הכללית: הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים  .ב   
  .או יותר מכוח ההצבעה של כלל המניות אשר מחזיקיהן נכחו והצביעו ביחס לאותה החלטה 75%

 
  

מניין חוקי באסיפות כלליות : סיום כהונתם של הדירקטוריםלשם הכללית אסיפה במנין חוקי שנקבע בתקנון   .ג   
) כח באיבעצמם או על ידי (של החברה יתהווה כאשר יהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות בעלי זכויות הצבעה 

  . מזכויות ההצבעה בחברה 30%המחזיקים ביחד לפחות 

 
  

או יותר מכוח  60%רוב בעלי המניות המחזיקים במניות המקנות להם : תקנוןב ות אלוהרוב הדרוש לשינוי הורא  .ד   
בין בעצמם ובין על , )למעט נמענים(של כלל המניות אשר מחזיקיהן נכחו והצביעו ביחס לאותה החלטה ההצבעה 
  . ולרבות כתב הצבעה, ידי שלוח

 
  

היה  יומה סדר שעל הכללית אסיפהה זימון למועד עובר הצהירושכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  הדירקטורים כל .9
וכי לא  תפקידם ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש והיכולת) תוך פירוטם( הדרושים הכישורים להם יש כי, מינוים

ולעניין דירקטור בלתי תלוי מתקיים בהם , לחוק החברות 227 -ו 226מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים 
   .לחוק החברות 1שבסעיף " דירקטור בלתי תלוי"להגדרה ) 2(-ו) 1( גם האמור בפסקאות

 ._____: לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  -  "לא נכון" הינה אם תשובתכם

√ 

 
  הוראת חובה

. ב224 -ו.א224סעיפים 
 לחוק החברות

, והדירקטורים התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית יש לתאגיד .10
  . בתאגיד ממלא שהדירקטור לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית וכן

  :הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם

 כן   

  לא �

 )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

√ 

 

) א( 4סעיף  -חוק החברות 
הוראות (לתוספת הראשונה 

 )ממשל תאגידי מומלצות

 , החלות על התאגיד התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי) הדירקטוריון אדם אחר שמינה או( הדירקטוריון ר"יו .11
   .הדיווח שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל

 : ותפקידו נא ציינו את שמו, )ר הדירקטוריון"חלף יו(האחראי  לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם

  

√ 

) ב( 4סעיף  - חוק החברות 
הוראות ( לתוספת הראשונה

  )ממשל תאגידי מומלצות
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12. 
 .א

חשבונאיתמומחיותבעלילהיותשעליהם בדירקטוריון דירקטוריםשלנדרש מזערימספרנקבע בתאגיד
  . ופיננסית

  √ דירקטורים שלושה : שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

  הוראת חובה 

לחוק ) 12)(א(92סעיף 
 החברות

  .ב
 דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף ,בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד

  .הדירקטוריון קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים

אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , ימים 60ופיננסית אינה עולה על 

  ._____ :בתאגיד דירקטורים כאמור כיהנו

√ 

 
  הוראת חובה

 לחוק החברות) ד(219סעיף 

  .ג
  :הדיווח שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו

  10 :ופיננסית חשבונאית כשירות בעלי

  0 :מקצועית כשירות בעלי

למעט (יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר , שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח במקרה
  .של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח) השינוי מקרות ימים 60בתקופת זמן של 

_____ _____ 

  

 ,)ד(219, )12)(א(92סעיפים 
, לחוק החברות) 1א(240

) 9)(ג(48-ו) א)(9)(ב(10תקנה 
  לתקנות הדוחות

 

13. 
  .א

לחוק החברות לענין גיוון הרכב ) ד(239קוימה הוראת סעיף , חיצוני בשנת הדיווחדירקטורמינויבמועד
  . הדירקטוריון משני המינים

  )לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח(רלוונטי  לא  �
√ 

   

  הוראת חובה

 לחוק החברות) ד(239סעיף 

  .ב
  .חברים משני המינים הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל

  ._____: בו לא התקיים האמור) בימים(יצוין פרק הזמן  - " לא נכון"אם תשובתכם הינה 

, ימים 60אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
משני  ירקטוריםד בתאגיד כיהנו לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא 

  ._____ :המינים

√ 

 
  

 2סעיף  -חוק החברות 
הוראות (לתוספת הראשונה 

  )ממשל תאגידי מומלצות

  
  .ג

  : מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה

  2: נשים,  8: גברים
_____ _____ 
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אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות    )וכינוס 

  
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

14.   
  .א

   : הדיווח בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
  

  5    ): 2012שנת (רבעון ראשון 
  8                            : רבעון שני

  6                       : רבעון שלישי
  5                         :רבעון רביעי

_____  
  

_____ 
  

. א224 -ו 98 , 97סעיפים 
 לחוק החברות

  .ב
 יצוין שיעור השתתפותו בישיבות, לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח

במהלך  שהתקיימו) וכמצוין להלן, לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר - ק זה "בס(הדירקטוריון 
    ):ובהתייחס לתקופת כהונתו(הדיווח  שנת

 ובוועדות בדירקטוריון חבר היה דירקטור שאותו בעת שחלו הישיבות מספר פי על נקבע ההשתתפות שיעור*
  הרלוונטיות

  ).יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים(

_____  _____ 
שיעור   שם הדירקטור

השתתפותו 
בישיבות 
  הדירקטוריון

  

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות ועדת 
לגבי (ביקורת 

חבר דירקטור ה
  *)וועדה זוב

עור שי
השתתפותו 

ה ועדהבישיבות 
דוחות לבחינת ה
לגבי ( כספיים

חבר דירקטור ה
  )וועדה זוב

שיעור השתתפותו בישיבות 
ועדות דירקטוריון נוספות בהן 

 )תוך ציון שם הועדה( הוא חבר

        96%  חיים כצמן

        96%  דורי סגל   
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אריה    
  מינטקביץ

100%        
  

  

   
  

  100% - ועדת תגמול  100%  100%  100%  יאיר אורגלר

 -  ועדת מינויים וממשל תאגידי
100%  

 100% - עדת אחריות תאגידיתו

  
   

   
  

  100% -ועדת תגמול   100%  89%  83%  נגה קנז

 - ועדת מינויים וממשל תאגידי 
100%  

 100% - ועדת אחריות תאגידית

  
   

   
  

מיכאל חיים בן 
  דור

  100% -ועדת תגמול   100%  89%  100%

 - ועדת מינויים וממשל תאגידי 
100%  

 100% -ועדת אחריות תאגידית 

  
   

   
  

  100% -ועדת תגמול   100%  100%  100%  שי פלפל

 - ועדת מינויים וממשל תאגידי 
100%  

  
   

   
  

        100%  *גרי אפשטיין
  

   

   
  

        91%  *דאגלס ססלר
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- נדין בודו
  *טרכטנברג

  100% -ועדת תגמול       100%
  

   

15. 
 המשרה ונושאי הכללי דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת

 √  .עמדתם את להביע הזדמנות להם שניתנה לאחר, נוכחותם בלא, לו הכפופים
 5סעיף  -חוק החברות  

הוראות (לתוספת הראשונה 
 )ממשל תאגידי מומלצות

16.  

 √  ).ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה(בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית 
  הוראת חובה 

  לחוק החברות 60סעיף   

  

   הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

17. 
  .דירקטוריון ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

ימים כאמור  60ר דירקטוריון אינה עולה על "אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
כיהן  לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , )לחוק החברות) 2.(א363בסעיף 

  ._____ :ר דירקטוריון כאמור"בתאגיד יו
 

√ 

 

  הוראת חובה
  

 לחוק החברות) א(94סעיף  

18.   
  .מנהל כללי בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

בסעיף כאמור  ימים 90ל אינה עולה על "אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
כיהן בתאגיד  לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , החברותלחוק ) 6.(א363
  ._____ :ל כאמור"מנכ

  

√ 

 

  הוראת חובה
  

  לחוק החברות 119סעיף 
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כפל הכהונה אושר בהתאם , או מפעיל את סמכויותיו/ל התאגיד ו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"בתאגיד בו מכהן יו .19
  .לחוק החברות) ג(121סעיף הוראות ל

 או/ו כפל הכהונה את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי - "נכון"אם תשובתכם הינה 
  ._____: הפעלת הסמכויות כאמור

 ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור( לא רלוונטי.( 

 
  הוראת חובה

לחוק  121 - ו 95פים סעי
 החברות

   .הדירקטוריון ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ .20

 √  –) ר הדירקטוריון"ל הנו קרוב של יו"המנכ, קרי( "לא נכון"אם תשובתכם הינה 
 

לחוק  121 - ו 95סעיפים 
 החברות

 _____ _____  ._____: תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים  .א

  .ב
     :לחוק החברות) ג(121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

  כן  �

  לא �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

__________ 

21.  
  . למעט כדירקטור, בתאגידבכירה ל או כנושא משרה "מכהן כמנכ אינובעל שליטה או קרובו 

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

√ 
  לחוק החברות 106סעיף  
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  הביקורת ועדת 

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

22. 
 √  .הדיווח שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים החיצוניים הדירקטורים כל

  הוראת חובה 
  

 לחוק החברות 115סעיף 
23.  

 √  .חיצוני דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו
  הוראת חובה 

  
 לחוק החברות 115סעיף 

24. 
 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

  הוראת חובה __________
  

 לחוק החברות 115סעיף 

  .קרובו או השליטה בעל  .א

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

√ 
 

 

 √  .הדירקטוריון ר"יו  .ב
 

 √  .בשליטתו תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  .ג
 

 √  .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  .ד
 

  .השליטה בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו  .ה

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

√ 
 

25.  
בשנת הדיווח בישיבות  לא נכח, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת

  . לחוק החברות) ה(115 בהתאם להוראות סעיףלמעט , ועדת הביקורת
√ 

  הוראת חובה 
  

 לחוק החברות) ה( 115סעיף 
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חברי  של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין .26
   .ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני בלתי תלויים רוב הנוכחים היו דירקטוריםכאשר , הועדה

 ._____: שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור יצוין   - " לא נכון"אם תשובתכם הינה 
√ 

  הוראת חובה 

 לחוק החברות. א116סעיף 

27. 
, לפי העניין, המבקר החשבון ורואה הפנימי לפחות בנוכחות המבקר אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת

 .ליקויים בניהול העסקי של התאגידלעניין , בתאגיד שאינם חברי הוועדהשל נושאי משרה  ובלא נוכחות

√ 

  הוראת חובה 

, לחוק החברות) 1(117סעיף 
 6סעיף  -חוק החברות 

הוראות (לתוספת  הראשונה 
 )ממשל תאגידי מומלצות

28. 
 הועדהלבקשת או /הועדה ו ר"יו היה זה באישור, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל

  . )לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו(

  
√ 

  הוראת חובה 

 לחוק החברות) ה( 115סעיף 

29. 
 לליקויים בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגביבשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת 

 √ .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול
  הוראת חובה  

 לחוק החברות) 6(117סעיף 

  

  

הכספיים  תפקידי הדוחות  לבחינת   הכספיים הדוחות לאישור המקדימה בעבודתה) הועדה - להלן (הועדה 

  

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

לפני  סביר זמן הדירקטוריון בפני הדיווח הובאושהוגשו בשנת  הכספיים לדוחות בנוגע הועדה של המלצותיה  .א  .30
  . ודיווחה לו על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינה, הדיון בדירקטוריון

√ 

   
  הוראת חובה

  

אישור הדוחות לתקנות ) 3(2תקנה 
והנחיית גילוי בעניין  ,הכספיים
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לקראת ישיבת הדירקטוריון  המלצותאותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת ) בימים(יצוין פרק הזמן   .ב
  לפי העניין, ימים 4-בין יומיים ל :הרבעוניים או התקופתיים הדוחות בה יאושרו

  . הליך אישור הדוחות הכספיים __________

 
  

  .ג

  : הדוחות הכספייםבין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור בפועל מספר הימים שחלפו 

  2                        :דוח רבעון ראשון
  3:                             דוח רבעון שני

  4:                        דוח רבעון שלישי
  5:                                    דוח שנתי

  

_____  

  
  

_____ 

והמבקר הפנימי קיבל הודעות על קיום , הדירקטוריוןות הועדה וישיב לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה  .31
  .הדיווח שנתהמתייחסים לתקופות הנכללות ב התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, הישיבות כאמור

√ 
  הוראת חובה 

  
תקנה , לחוק החברות 168סעיף 

לתקנות  אישור הדוחות ) 2(2
 .הכספיים

 _____  _____  :להלן המפורטים התנאים כל ,התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד  .32

  הוראת חובה
  

דוחות אישור הלתקנות  3תקנה 
  .כספייםה

  
 √  .)במועד הדיון  בועדה ואישור הדוחות כאמור( מספר חבריה לא פחת משלושה  .א

 

  
  .ב

  

 √  ).כהונת חברי ועדת ביקורת לענין(לחוק החברות ) ג(-ו) ב(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו
 

  
 √  .ר הועדה הוא דירקטור חיצוני"יו  .ג

 

  
 √  . כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים  .ד

 

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   .ה  
 √  .  מומחיות חשבונאית ופיננסית

 

  
 √  .חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים  .ו
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  .ז

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי 
 √  .תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות

 

כאמור לא יפורט אילו מהתנאים , לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו" לא נכון"אם תשובתכם הנה   
 _____ _____  ._____: התקיים

  

  מבקר  חשבון רואה

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

33. 
 עבודתו של רואה החשבון המבקר בגיןהניחה את דעתה כי היקף )או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(הביקורת ועדת

הינם נאותים לשם ביצוע עבודת , הדיווח בשנת הביקורת שעות להיקף ושכר טרחתו ביחס בשנת הדיווח שירותי ביקורת
 √ .ביקורת ראויה

  
  לחוק החברות) 5(117סעיף 

34. 
  יההמלצות את) או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(העבירה ועדת הביקורת , טרם מינויו של רואה החשבון המבקר

  .המבקר החשבון רואה ושכרו שלהיקף עבודתו  עם בקשר, לאורגן הרלוונטי בתאגיד

  .)בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר( לא רלוונטי �

או הועדה לבחינת /ו(הביקורת ועדת יצוין האם האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצות  -  "נכון"אם תשובתכם הינה 
  :)הדוחות הכספיים

 כן  

הניח ) תוך ציון זהותו(נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד האורגן הרלוונטי , "לא"במקרה שהתשובה היא (לא  �

  ).עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקרדעתו בקשר 

  ).במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

  

  החברות לחוק) 5(117סעיף   √
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35. 
החשבוןרואהעבודתבחנה בשנת הדיווח כי לא היתה מגבלה על)או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(הביקורת ועדת

 √  .המבקר
 חוק ניירות ערך ותקנותיו  

דוחות מבוקרים "לעניין (
  ")כדין

36. 
  

 הביקורת בממצאי המבקר החשבון רואה עםבשנת הדיווח  דנה )ה לבחינת הדוחות הכספייםועדה או/ו( הביקורת ועדת
 √  .והשלכותיהם

לתקנות אישור  2תקנה   
חוק , הדוחות הכספיים

לתוספת  6סעיף  -החברות 
הוראות ממשל (הראשונה 

  ) תאגידי מומלצות

37. 
בדבר , טרם מינויו של רואה החשבון המבקר, הניחה את דעתה )לבחינת הדוחות הכספיים הועדהאו /ו( הביקורת ועדת

  .ומורכבותו התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע התאמת כשירותו

     ).בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר( לא רלוונטי �
√ 

 חוק ניירות ערך ותקנותיו  
דוחות מבוקרים "לעניין (

  ")כדין

38. 
  

כרואה חשבון מבקר (נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף המטפל במשרד רואה החשבון המבקר בתפקידו 
  כשנתיים): בתאגיד

  
_____  

  
_____  

 חוק ניירות ערך ותקנותיו
דוחות מבוקרים "לעניין (

  ")כדין

39. 
  

 √  .הוזמן ןלבחינת הדוחות הכספיים אליה הועדהבשנת הדיווח בכל ישיבות השתתף רואה החשבון המבקר 
, לחוק החברות) ב( 168סעיף   

לתקנות  אישור  2תקנה 
  הדוחות הכספיים  

 

  עניין בעלי עם עסקאות

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

40. 
  

יאושרו  עסקאות כאמורעל מנת להבטיח כי שעניינו עסקאות בעלי עניין , שאושר בידי ועדת ביקורת, התאגיד אימץ נוהל
 . כדין

√ 
   

,         255, 253, 117סעיפים 
 לחוק החברות 270-278
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41. 

 

  

  .ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול- מועסק על אינו) בשליטתושלרבות חברה ( בעל השליטה או קרובו

   – יצוין) בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 
   ._____: )לרבות חברות שבשליטתם(ו קרובאו /בעל השליטה בו והתאגיד מקרב  ידי-על המועסקים מספר  -
   :דיןהאורגים הקבועים בידי באושרו או שירותי הניהול כאמור /הסכמי העסקה והאם   -

  כן �

  לא �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

._____). בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

√  
  

 לחוק החברות) 4(270סעיף 

42. 
  .)תחום אחד או יותרב( התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל ,למיטב ידיעת התאגיד

  :בו השליטה ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם נקבע הסדר –" נכוןלא  "תשובתכם הינה  אם

   כן  �

  לא  �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

  

  

√ 

   

סעיף , לחוק החברות 254סעיף 
פרט (לחוק ניירות ערך  36

 )חשוב למשקיע הסביר

  

  ___________: הועדה לבחינת הדוחות הכספייםר "יו      ___________: הביקורת ועדת ר"יו    ___________        : הדירקטוריון ר"וי

  2013רס במ 19 :תאריך החתימה

  



  

 
 

  מ"גלוב בע - גזית 
  

  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  
  2012 ,בדצמבר 31ליום 

  
  

  
  תוכן עניינים

  
  

  
  
  עמוד 
   

  2  'ג9דוח מיוחד לפי תקנה 
   

  4-5  המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות
   

  6  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח והפסד המיוחסים לחברה
   

  7  וח הכולל המיוחסים לחברהונתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הר
   

  8-9  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
   

  10-25 מידע נוסף
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  קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
    67067אביב -תל
  03-6232525.   טל

  03-5622555פקס 
www.ey.com 

  
  
  
  
  
  
  

  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

  
  

 1970- ל"התש ,)ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות 'ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 השנים משלוש אחת ולכל 2011בינואר  1- ו 2011 ,2012 בדצמבר 31 לימים )החברה - להלן( מ"בעגלוב  - גזית  של

 הינו הנפרד הכספי המידע. החברה של התקופתי בדוח נכלל ואשר 2012 בדצמבר 31 ביום הסתיימה שבהן שהאחרונה
 על בהתבסס הנפרד הכספי המידע על דיעה לחוות היא אחריותנו .החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות
  .ביקורתנו

  
 

הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות 
 1- ו 2011, 2012בדצמבר  31ח לימים "ש מליוני 6,225-וח "ש מליוני 8,090, ח"ש מליוני 3,872 נטו הסתכמו לסך של, להן

 615-ח ו"ש מליוני 1,121, ח"ש מליוני 165 ואשר הרווח  מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של, בהתאמה, 2011בינואר 
הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו . בהתאמה, 2010-ו 2011, 2012בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים  ח"ש מליוני

ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה שנכללו בגין אותן , על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו
לשנים  First Capital Realty, Inc. (“FCR”)תאמות כמתואר להלן לדוחות הכספיים של טרם בחינת השפעת הה ,חברות

  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים ,2010- ו 2011
 
  

 הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על .בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
ביקורת כוללת . של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותיתבמטרה להשיג מידה סבירה  ולבצעה

ביקורת כוללת גם בחינה של . בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד
טוריון הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירק

חשבון הרואי ודוחות אנו סבורים שביקורתנו . וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד
  .בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספק אחריםה
  
  

מכל הבחינות , המידע הכספי הנפרד ערוך, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
  .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9בהתאם להוראות תקנה , המהותיות

  
בדרך של התאמה למפרע לכל , ביצעה החברה אימוץ 2012בשנת , בדוח על המידע הכספי הנפרד' כמתואר בביאור י
ביקרנו גם את . 12ותיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  11-ו 10ינלאומי מספר של תקני דיווח ב, התקופות המוצגות

נכסים בניכוי התחייבויות אשר יושמו בכדי להתאים למפרע את חלק החברה ב' ההתאמות המתוארות בביאור י
 יימו בימיםלשנים שהסתחלק החברה ברווחיה ו 2011בינואר  1- ו 2011 בדצמבר 31לימים  FCRנטו בחברת , ותהמיוחס

למעט ההתאמות כמתואר לעיל לא . לדעתנו התאמות אלו הינן נאותות והן יושמו באופן נאות. 2010- ו 2011 בדצמבר 31
 2011 בדצמבר 31לימים  FCRסקרנו או ביצענו נהלים כלשהם בקשר עם הדוחות הכספיים על המצב הכספי של , ביקרנו

לכל אחת  תזרימי המזומניםו השינויים בהון, הרווח הכולל, הפסדהרווח והמאוחדים על הדוחות ועם ה 2011 ,בינואר 1-ו
חוות דעתנו , לתקופות המתוארות לעיל FCRבקשר לנתוני , לפיכך. 2010- ו 2011 בדצמבר 31מהשנים שהסתיימו בימים 

  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר,אביב-תל
 רואי חשבון  2013,במרס19
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  מ"גלוב בע - גזית 
  
  המאוחדים הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך

  המיוחסים לחברה 
  
  
  

 2012, בדצמבר 31להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
לתקנה המוצגים בהתאם , המיוחסים לחברה עצמה, )דוחות מאוחדים - להלן(המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים 

  .1970- ל"התש ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך  'ג9
  

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

  .בדוחות המאוחדים 1כהגדרתן בבאור  מאוחדותחברות 
  

  
  
  



  מ"גלוב בע - גזית

4 

  חברהל המיוחסים על המצב הכספי יםהמאוחד הדוחותנתונים כספיים מתוך 
  
 
  בדצמבר 31ליום     
    2012  2011  
  ח"מליוני שמידע נוסף  

  
    נכסים

     
  

     נכסים שוטפים
    

 692  780 א מזומנים ושווי מזומנים
הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לחברות 

  158  217 ה,ב מאוחדות
  82  81 ב  נגזרים פיננסיים 
 4  1 ב חובה חייבים ויתרות

    
 936  1,079   כ נכסים שוטפים"סה

     
     

     נכסים לא שוטפים
    

 *)        -  *)      - בופקדונות לזמן ארוךהלוואות
 908  910 ב נגזרים פיננסיים 

 7,226  6,790 ה  הלוואות לחברות מאוחדות
 226  - ה אגרות חוב של חברה מאוחדת
 **)  9,788  11,294  השקעות בחברות מאוחדות

 6  7  נטו,רכוש קבוע
 *)        -  1  הוצאות נדחות

       
  18,154  19,002   כ נכסים לא שוטפים"סה

     
 19,090  20,081    כ נכסים"סה

       
  
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  .להלן 'יראה סעיף , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   )**
  
  
  
 
  
  

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



  מ"גלוב בע - גזית

5 

  חברהל המיוחסים על המצב הכספי יםהמאוחד הדוחותנתונים כספיים מתוך 
  
 
  בדצמבר 31ליום     
    2012  2011  
  ח"מליוני שמידע נוסף  

      התחייבויות והון
      

      התחייבויות שוטפות
     

 776  731ג,ב  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 2  1ג,ב  ספקים ונותני שירותים

 319  162ג,ב זכאים ויתרות זכות
 3  1   מסים שוטפים לשלם

    
 1,100  895  כ התחייבויות שוטפות"סה

    
     

      התחייבויות לא שוטפות
     

 2,442  2,118ג,ב  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 8,103  9,098ג,ב אגרות חוב

       135  121 ד  מסים נדחים
      

 10,680  11,337   כ התחייבויות לא שוטפות"סה
      

    ו  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
      

 218  219   הון מניות
 3,787  3,805    פרמיה על מניות

 )    *)599(  )874(   קרנות הון
 *)   3,904  4,699   יתרת רווח

      
 *)   7,310  7,849   כ הון"סה

      
 19,090  20,081    כ התחייבויות והון"סה

       
  
 
  .להלן 'יראה סעיף , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
 
  

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

            2013, במרס 19
  חיים כצמן   תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ר הדירקטוריון"יו
  אהרון סופר 

  ל"מנכ
  גיל קוטלר 

  ל "משנה למנכ
  ומנהל כספים ראשי

  



  מ"גלוב בע - גזית

6 

  חברההמיוחסים ל רווח והפסדעל  יםמאוחדה ותדוחהנתונים כספיים מתוך 
  
  
  
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2012 2011 2010 

 ח"מליוני ש מידע נוסף
     

 8 8 3  ההכנסות דמי ניהול מחברות קשורות
 306 388330  ה מאוחדותהכנסות מימון מחברות 
 475 61 18   הכנסות מימון אחרות

     
 789 409399   כ הכנסות"סה

     
 55 66 68   הוצאות הנהלה וכלליות

 576 606793   מימוןהוצאות
 - 6 **)    -   הוצאות אחרות

     
 631 674865   כ הוצאות"סה

     
 158 )466()265(  נטו,לפני רווח מחברות מאוחדות)הפסד(רווח

     
 *)  761 *) 1,2101,195   נטו, רווח מחברות מאוחדות

    
 919 945729   רווח לפני מסים על ההכנסה

      
 88     10)12( ד)הטבת מס( מסים על ההכנסה

     
 *)  831 *)   957719   לחברהרווח נקי המיוחס 

     
     

  
  
  
  .להלן 'יראה סעיף , 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
  
  
  



  מ"גלוב בע - גזית
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  המיוחסים לחברההכולל רווח על ה יםמאוחדה ותדוחהנתונים כספיים מתוך 
  
  
  
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2012 2011 2010 
 ח"מליוני ש 
    

 *)    831 *)    957719 לחברהרווח נקי המיוחס 
   

   ):לאחר השפעת המס(המיוחס לחברהרווח כולל אחר 
   

 )142(  159)90(מהפרשי תרגום מטבע חוץ)הפסד(רווח
 11 9 -מזומנים םרווח בגין עסקת גידור תזרי

    
 )131( 168)90( כולל אחר המיוחס לחברה)הפסד(רווח

       
 *)   )521( *)    344)94( )לאחר השפעת המס(לחברות מאוחדותכולל אחר המיוחס)הפסד(רווח

   
 )652( 512)184(לחברהרווח כולל אחר המיוחס)הפסד(כ"סה

   
 *)    179 *)  7731,231לחברהכ רווח כולל המיוחס "סה

     
  
  
  
  
  .להלן 'יראה סעיף , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  
  
  
  

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



  מ"גלוב בע - גזית
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  המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים  יםמאוחדה ותדוחהנתונים כספיים מתוך 
  
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2012 2011 2010 
 ח"ש מליוני 

   החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של
    

 *)   831 *)    719 957  המיוחס לחברהרווח נקי
      

של  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
     :החברה

      
     :החברההתאמות לסעיפי רווח והפסד של

      
 1  1  1פחת

 )205(  402  200  נטו, הוצאות מימון
 *)   )761(  ) *)1,195(  )1,210( נטו, רווח בגין חברות מאוחדות
 13  7  4  עלות תשלום מבוסס מניות

 88  10  )12( )הטבת מס( מסים על ההכנסה
  )2(  -  - שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

      
 )1,017(  )775(  )866( 

      :החברהשינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של
      

 34  28  )11( בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה
 26  )55(  6 ובזכאים ויתרות זכותספקים ונותני שירותיםב) ירידה(עלייה

      
 )5(  )27(  60 
      

      :עבורהבחברהתקופהךשמזומנים ששולמו והתקבלו במ
      

 )517(  )261(  )661(  ריבית ששולמה
 67  2  1  ריבית שהתקבלה

 313  280  303  ריבית שהתקבלה מחברות מאוחדות
 )4(  )4(  )2(  מסים ששולמו

 89  80  99 דיבידנד שהתקבל מחברה מאוחדת
      
 )260(  97  )52( 
      

 )27(  14  )325( החברהשוטפת של)ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות מזומנים נטו
        
        
  
  
  .להלן 'יראה סעיף , חדשים IFRSהותאם למפרע בשל יישום תקני   *)
  
  

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

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2012 2011 2010 
 ח"מליוני ש 

   החברהתזרימי מזומנים מפעילות השקעה של
  

 )2(  )2(  )1( רכישת רכוש קבוע
 )257(  )303(  )248( השקעות בחברות מאוחדות

  165   -  - מוחזקתפדיון מניות בכורה של חברה 
  )434(   )227(  150נטו,הלוואות לחברות מאוחדות)מתן(קבלת

 -   -  208 מכירת אגרות חוב להמרה של חברה מאוחדת
 -   5   -  פרעון הלוואה

  -  4   - פקדוןמשיכת
      

 )528(  )523(  109 החברההשקעה של)ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות מזומנים נטו
     

     החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של
     

 637  313  -ניכוי הוצאות הנפקהבהנפקת הון מניות 
  1   2  3  למניות מימוש כתבי אופציה

 *)   -  4   *)    -פרעון הלוואות לרכישת מניות החברה
 )204(  )241(  )264(דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 687  446  1,676 ניכוי הוצאות הנפקהב הנפקת אגרות חוב
 )197(  )233(  )786(אגרות חובופדיון מוקדם של פרעון
 )690(  897  )314(נטו,קווי אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים) פרעון(משיכת

     
 234  1,188  315החברהמימון של מזומנים נטו שנבעו מפעילות

     
 -  )22(  )11(הפרשי תרגום בגין יתרת מזומנים ושווי מזומנים

     
 )321(  657  88במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה

     
 356  35  692שנההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

     
 35  692  780שנההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף

      
  

     החברהפעילות מהותית שלא במזומן של
     

 57  -  - דיבידנד לשלם
     

 -  347  373כנגד הנפקת מניותמאוחדותהמרת הלוואות לחברות 
       

 -  -  180שטר הון של חברה מאוחדתפדיון
       

 -  50  -הלוואהפדיון מניות בכורה של חברה מאוחדת כנגד החזר
       
 

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

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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   החברליתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת   .א

  
  בדצמבר 31 
 2012    2011  
  ח"ש מליוני 

        :הרכב לפי מטבעות
       

  89    75  בדולר
  105    4  בדולר קנדי

  17    462  באירו
  481    239  ח לא צמוד"בש

       
 780    692  

  
   הלחברפיננסיים המיוחסים נכסים גילוי בדבר   .ב
  

  :חייבים ויתרות חובה המיוחסים לחברה  .1
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  
        

  *)  -    *)  -  הכנסות לקבל
  -    1 הוצאות מראש
  4    -  ריבית לקבל

        
  1    4  
  
  .ח"מליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)

  
  
  :  IAS 39-אם לבהת ההמיוחסים לחברפירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים   .2

  
  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  
        

     :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 990   991מכשירים פיננסיים נגזרים    
     

 4   1)ראה לעיל(הלוואות וחייבים
  7,610    7,007 חברות מוחזקות-הלוואות וחייבים

     
 8,604   7,999 סך הכל
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  )המשך( לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים   .ב
  

המיוחסים  IAS 39 - הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל המכשיריםתנאי הצמדה של   .3
  :הלחבר

  

  
בדולר 
  ב"ארה

בדולר 
 באירוקנדי

ח "בש
צמוד 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

ח לא "בש
 צמוד

ללא 
 כ"סה הצמדה

ח"מליוני ש  
                 2012, בדצמבר 31

                
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 991 991  - - - - -  רווח או הפסד
 1 -  1 - - - -  הלוואות וחייבים
חברות  - הלוואות וחייבים

 7,007 -  40 2,195  2,538 42 2,192  מוחזקות
             
  2,192 42 2,538  2,195 41  991  7,999  
             

שירותים וזכאים ספקים ונותני 
  164  -  15 142 - - 7   ויתרות זכות

  2,118  )13(  200 -  1,520 - 411  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  9,829  -  1,390 7,920 307 - 212   אגרות חוב

            
  630 - 1,827  8,062 1,605  )13(  12,111  

  
  

  
בדולר 
  ב"ארה

בדולר 
 באירוקנדי

ח "בש
צמוד 
למדד 

המחירים 
 לצרכן

ח לא "בש
 צמוד

ללא 
 כ"סה הצמדה

ח"מליוני ש  
                 2011, בדצמבר 31

                
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 990 990  - - - - -  רווח או הפסד
 4 -  - - 4 - -  הלוואות וחייבים

 אגרות חוב להמרה, הלוואות
 7,610 -  - 1,797  2,809 350 2,654 חברות מוחזקות -  וחייבים

             
  2,654 350 2,813  1,797 -  990  8,604  
             

ספקים ונותני שירותים וזכאים 
  324  25  103 181 6 - 9   ויתרות זכות

  2,442  )13(  1 -  1,890 458 106  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  8,879  -  1,955 6,353 307 - 264   אגרות חוב

            
  379 458 2,203  6,534 2,059  12  11,645  
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  לחברה גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

   הלחבר יםספקים ונותני שירותים המיוחס  .1
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  
        

 1   -חובות פתוחים 
 1   1 שטרות לפרעון

     
 1   2 

  
   הזכאים ויתרות זכות המיוחסים לחבר  .2

  
  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  
        

 10   11 הוצאות לשלם
 299   135  ריבית לשלם

 2   2 עובדים
 8   14ממשלתיים מוסדות

      
 162   319 
  

   ההתחייבויות לא שוטפות המיוחסות לחבר  .3
  

  :ההרכב
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  
        

 2,442   2,118)3()1(מתאגידים בנקאייםהלוואות 
 8,103   9,098)3( )2( אגרות חוב

      
  11,216   10,545 
  
  :מתאגידים בנקאייםאשראי הרכב   )1(

  
   שיעור   
  בדצמבר 31 הריבית   
  2011    2012האפקטיבית   
  ח"ש מליוני  %  
          
 1   200פריים+0.65%ח לא צמוד"בש

 L 125   106+ 2.1-2.25%ב"בדולר ארה
  -    286  5.52% ב"בדולר ארה
 458   - -בדולר קנדי

 באירו
  +אירובור 

2.1-3.2% 1,520   1,890 
      
  2,131   2,455 

 13   13 הוצאות נדחות -בניכוי 
      
  2,118   2,442 
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  )המשך( לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג

  
  .לדוחות המאוחדים 22ראה באור , למידע בדבר אמות מידה פיננסיות

  
עבדו החברה וחברות בנות בבעלותה המלאה מניות יתקבל מתאגידים בנקאיים שהלהבטחת אשראי ש
 שקיבלה החברהערבות לאשראי  של החברה חברות בנות בבעלות מלאה, בנוסף. של חברות מוחזקות
  .מתאגידים בנקאיים

  
  :הרכב אגרות החוב  )2(

  
    שיעור שיעור   
  בדצמבר 31  ריבית ריבית   
  2011  2012  נקובאפקטיבית בסיס  
  ח"מליוני ש  %  % הצמדה  
            

 264 212  6.50  6.18דולר)'סדרה א(אגרות חוב
 307 307  2.30  2.08אירו) *)'סדרה ב(חובאגרות 

 1,405 1,265  4.95  4.88מדד)'סדרה ג(אגרות חוב
 2,173 2,421  5.10  5.02מדד)'סדרה ד(אגרות חוב
 541 543  2.39  2.99שקלי)'סדרה ה(אגרות חוב
 1,414 847  6.40  6.73שקלי)'סדרה ו(אגרות חוב

 1,646 1,668  5.30  5.58מדד)'סדרה ט(חוב אגרות
 669 850  6.50  5.76מדד) **)'סדרה י(אגרות חוב
 448 1,716  5.35  4.84מדד)'סדרה יא(אגרות חוב

 12 -  5.65  5.84מדדאגרות חוב לא סחירות
       
      9,829 8,879 

 776 731    אגרות חובחלויות שוטפות של -בניכוי 
       
     9,098 8,103 

  
  .להלן' ראה סעיף ה, בבעלות מלאה יתרה המוחזקת על ידי חברה בת לעניין  *)

חברה בת של ד שנרשם על נכסי מקרקעין שבבעלות ומובטחות בשעב) 'סדרה י(אגרות החוב   **)
  .ח"מליון ש 1,109- כהינו  הדיווח ךלתאריהחברה ששוויים המצרפי 

  
אמות מידה פיננסיות והנפקות אגרות חוב שבוצעו , אגרות החובודירוג בדבר תנאי , למידע נוסף

  . לדוחות המאוחדים 20ראה באור , במהלך שנת החשבון
  

  :מועדי הפרעון  )3(
  

    

  
תאגידים 
 אגרות חוב    בנקאיים

  ח"ש מליוני  
        

 731   -חלויות שוטפות-שנה ראשונה
     

 309   -שנה שניה
 1,016   1,113שנה שלישית
 1,017   468שנה רביעית
 489   273שנה חמישית
 6,267   264שנה שישית

     
 2,118   9,829 
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  )המשך( לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

   המכשירים פיננסיים המיוחסים לחבר  .4
  

   הההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחבר סיווג  )א
  

מכשירים . נמדדות בעלות מופחתת, למעט מכשירים פיננסיים נגזרים, כל ההתחייבויות הפיננסיות  
  .להלן 'ד- ו 'ג פיםראה סעי, פיננסיים נגזרים נמדדים בשווי הוגן כנגד רווח והפסד

  
   הגורמי סיכון פיננסיים המיוחסים לחבר  )ב
  

 שוק ניסיכו וביניהם, שונים פיננסיים לסיכונים אותה תחושפ החברה הגלובאלית שלה פעילות
 אשראי סיכון, )מחיר וסיכון ריבית סיכון, סיכון מדד המחירים לצרכן, חוץ מטבע סיכון לרבות(
 לצמצום בפעולות מתמקדת החברה של הכוללת הסיכונים ניהול אסטרטגיית .נזילות סיכוןו

 במכשיריםבין היתר  משתמשת החברה. השל הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות השפעות
  .לסיכונים מסוימות חשיפות לגדר נגזרים פיננסיים

 
  

  :להלן מידע נוסף בדבר הסיכונים הפיננסיים וניהולם
  
  ן מטבע חוץסיכו  )1

  
מטבע  נילסיכו חשופה ולפיכך בינלאומית בפריסהבאמצעות חברות מוחזקות  פועלת החברה  

דולר , ב"ארה לדולר בעיקר, שונים מטבעותשינוי בשערי החליפין של ל חשיפההמכתוצאה 
מדיניות החברה הינה לשמור על מתאם גבוה בין המטבע בו נרכשים נכסיה לבין  .קנדי ואירו

. כדי למזער את סיכוני המטבע, המטבע בו נלקחו ההתחייבויות בגין רכישת אותם נכסים
, קאות להחלפת בסיס ההצמדה של התחייבויות כחלק ממדיניות זוהחברה מתקשרת בעס
  .להלן 'לפרטים ראה סעיף ה

  
  

  סיכון מדד המחירים לצרכן  )2
  

, כמו כן. לחברה אגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל
לגבי סכום המכשירים הפיננסיים . לחברה הלוואות שניתנו אשר צמודים לשינויים במדד זה

אשר צמוד למדד המחירים לצרכן שבגינו קיימת לחברה חשיפה לשינויים במדד המחירים 
, עסקאות החלף בהן התקשרה החברה מגדרות חלק מסיכון זה .יללע) 3'ראה סעיף ב, לצרכן

  .להלן) 1'ראה סעיף ה
  

  ריבית ניסיכו  )3
  

 שיעורי הנושאות התחייבויות. לזמן ארוך מהתחייבויות בעיקר יםנובע, החברה של הריבית ניסיכו  
 ריבית שיעורי הנושאות ואלו מזומנים תזריםלסיכון ב החברה את חושפות משתנים ריבית
, כחלק מאסטרטגיית ניהול הסיכונים .הוגן שווי בגין ריבית נילסיכו החברה את חושפות קבועים

החברה . מקיימת החברה תמהיל מסויים בין חשיפה לריבית קבועה ולחשיפה לריבית משתנה
מבצעת מפעם לפעם ובהתאם לתנאי השוק עסקאות החלפת ריבית משתנה לריבית קבועה 

לתאריך ). להלן 'ראה סעיף ה(תחייבויותיה מפני שינויים בשיעורי הריבית לשם הגנה על ה, ולהיפך
 הריבית קבועב היו) 76% כולל עסקאות החלפת ריביתלא (מהתחייבויות החברה  66%- כהמאזן 

למידע נוסף בדבר שיעורי . )71% כולל עסקאות החלפת ריבית לאו 59% – 2011, בדצמבר 31ליום (
  .לעיל 4)ראה סעיף ג, הריבית ומועדי הפרעון

  
  אשראי סיכון  )4

  
מזומנים ופקדונות מופקדים . החברה אינה חשופה לריכוזים משמעותיים של סיכוני אשראי

הסיכון שצדדים אלו יפרו את , להערכת הנהלת החברה. במוסדות פיננסיים גדולים
  .בהתחשב באיתנות הפיננסית שלהם, התחייבויותיהם הינו נמוך
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  )המשך( החברלגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

  סיכון נזילות  )5
  

משכנתאות בגין , בין השארמדיניות החברה היא לשמר איזון מסוים בין קבלת מימון מתמשך 
לבין הגמישות הקיימת באמצעות שימוש בקווי אשראי הלוואות מבנקים ואגרות חוב , נכסים

להלן מידע בדבר מועדי הפרעון של ההתחייבויות . )Revolving lines of credit(מתחדשים 
  :הפיננסיות של החברה

  
הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי 

  .בסכומים לא מהוונים) כולל ריבית(התנאים החוזיים 
  

  2012, בדצמבר 31ליום 

 
  עד
 שנה

שנתיים
 3עד 
 שנים

שנים  4
 5עד 
 שנים

 5מעל 
 כ"סה שנים

 ח"מליוני ש 
     

 2,440 263 868 781,231הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1 -- -1התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 163 -- -163ויתרות זכותזכאים
 12,891 6,874 2,529 1,2402,248אגרות חוב

 )855( )509( )136( )133()77(נטו,פיננסייםנגזרים
 - -- --*)ערבויות פיננסיות

    
 1,4053,346 3,261 6,628 14,640 

  
  2011, בדצמבר 31ליום 

 
  עד
 שנה

שנתיים
 3עד 
 שנים

שנים  4
 5עד 
 שנים

 5מעל 
 כ"סה שנים

 ח"מליוני ש 
     

 2,689 - 1,477 871,125מתאגידים בנקאייםהלוואות
 2 -- -2התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 322 -- -322ויתרות זכותזכאים
 11,754 5,853 2,665 1,4111,825אגרות חוב

 )937( )558( )153( )154()72(נטו,נגזרים פיננסיים
 - -- --*)ערבויות פיננסיות

    
 1,7502,796 3,989 5,295 13,830 
  

מועד הפרעון של ערבויות פיננסיות להבטחת התחייבויות של חברות בנות בבעלות   *)  
  .ומותנה בנסיבות עתידיות, ח טרם נקבע"מליון ש 417 מלאה בסך של

  
   השווי הוגן המיוחס לחבר  )ג
  

, היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסייםהטבלה שלהלן מפרטת את 
  :ם ההוגןיפי שווי-המוצגים בדוחות הכספיים שלא על

  
  שווי הוגן יתרה 
  בדצמבר 31בדצמבר 31 
 2012 2011 2012 2011 
  ח"מליוני ש 
      

     התחייבויות פיננסיות
      

  9,261 8,87910,846 9,829)1(אגרות חוב
  
  .הדיווחהשווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך   )1(
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  )המשך( החברלגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

לזמן  ופקדונותהלוואות , חייבים ויתרות חובה, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים
ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות , מתאגידים בנקאייםוהלוואות שנתקבלו אשראי , ארוך

  .תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם
  
  

  לפי מדרג שווי הוגן הסיווג מכשירים פיננסיים המיוחסים לחבר  )ד
  

, לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים, המכשירים הפיננסיים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן מסווגים
  : למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן

  
  . בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים) ללא התאמות(מחירים מצוטטים   :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1ינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה נתונים שא  : 2רמה 

  . בעקיפין
טכניקות הערכה ללא שימוש (נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה   : 3רמה 

  ).בנתוני שוק ניתנים לצפייה
  

   ההתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן המיוחסות לחברנכסים ו
  

 3רמה  2רמה  1רמה  
 ח"ש מליוני2012,בדצמבר 31
    

    :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  -   991   - נגזרים פיננסיים מגדרים  
       

ורמה  1לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו בין רמה  2012במהלך שנת 
  .שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהובגין מדידת  3לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה , וכן, 2
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  )המשך( החברלגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג

  
   הנגזרים וגידור המיוחסים לחבר  )ה

  
  :ואופציית רכש עסקאות אקדמה ,עסקאות החלפת ריבית, להלן מידע לגבי עסקאות החלף בסיס הצמדה  .1
  

בסיס הצמדה  סוג העסקה
  יתרת סכום העסקה

ח"במליוני ש
  
ריבית לשלם/בסיס הצמדהריבית לקבל/בסיס הצמדה

  יתרת 
משך חיים 
ממוצע

  שווי הוגן
 ח"במליוני ש

    31.12.12  31.12.11        31.12.12  31.12.11 
                    

                   החלף בסיס הצמדה
  160   160  6.2   5.10%-6.36%-קבועה 5.10%-4.40%צמוד מדד  661  1,456  שקל-אירו  
  L  5.3  146   140+1.85%-1.35%משתנה 5.59%-4.95%צמוד מדד  270  260    
  66   45  2.5   3.98% -  5.06%קבועה 6.83%-6.0%נומינלי  440  330    
                 
  19   20  1.8   5.97%קבועה 4.57%צמוד מדד  50  50  שקל-דולר  
  L  6.2  298   275+1.17%-1.16%משתנה 4.75%צמוד מדד  475  475    
  21   19  2.5   6.33%-4.59%קבועה 7.7%-6%נומינלי  320  240    
  12  8  4.5   3.53%קבועה 0.7%+תלבור  150  150    
                 
  96   111  5.5   5.51%-6.07%קבועה 4.95%-4.60%צמוד מדד  384  374  שקל-קנדי  
  L   5.1  155   155+1.35%-0.94%משתנה 4.95%-4.40%צמוד מדד  335  320    
  L   2.5  6  11+1.08%משתנה 6.40%נומינלי  160  120    
  20   14  2.5   3.15%-2.95%קבועה 6.0%נומינלי  152  114    
  7  4  4.5   3.37%קבועה 0.7%+תלבור  100  100    
  L   4.5  19   30+1.04%משתנה 0.7%+תלבור  250  250    
                 
  )29(   )20(  1.8   4.57%צמוד מדד 5.97%קבועה  69  50  *)דולר-שקל  

 2.60%צמוד מדד  -  273  שקל-ריאל ברזילאי  
  צמוד מדד ברזיל

3.45%-3.79%   5  )3(   -  
                 
                 

             משתנה/החלף ריבית קבועה
             

             עסקאות אקדמה
  2  9  עד שנה     1,286  2,038  מטבעות שונים  

                 אופציית רכש
  5  -  0.6  - -  500  500  שקל-ב"דולר ארה  
                 
             991   990  

  .מול חברה מאוחדת בבעלות מלאה שבוצעה עסקה  *)
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  )המשך( החברלגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג

  
  :מוצגים בדוחות הכספיים כלהלן ההנגזרים המיוחסים לחבר  .2
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  
        

 82   81  נכסים שוטפים
 908   910  נכסים לא שוטפים

       
   991   990 

  
  :נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים  .3
  

שמטרתם  )SWAP(ועסקאות החלפת בסיס הצמדה לחברה הלוואות הנקובות במטבע חוץ 
 SWAP-עסקאות ה. להגן מפני החשיפה לתנודות בשערי חליפין בגין חלק מהעסקאות שלה

אלה  עסקאות. למטבע חוץ ה תזרימיתלתקופות הזהות לתקופות בהן לחברה חשיפ מותאמות
  .כגידור מבחינה חשבונאית מטופלות ןאינ

  
  מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים בגין שינוי בגורמי שוק  )ו

  

   
 שינוי - לגבי יתרות כספיות מבחן רגישות 

  בשיעורי ריביתאבסולוטי 
לפני מס לשנה )הפסד(הרווח השפעה על 

   בגין 
ריבית דולר

  ב"ארה
ריבית דולר
  קנדי

  ריבית  
  אירו

  ריבית
  שקלית

  ח"מליוני ש  *) 1%עליית ריבית של  
              

31.12.2012  )10(  )7( )21(  )4(  
31.12.2011  )7(  )12(  )18(  )2(  

  
  .על הרווח וההפסד, אך בכיוון ההפוך, ירידת ריבית בשיעור זהה תביא להשפעה זהה  *)

  

  
שינוי  - לגבי יתרות כספיות מבחן רגישות 
   במדד המחירים לצרכןאבסולוטי 

  2%+  1%+  1%-  2%-  
  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח

              
31.12.2012  )161(  )80(  80  161  
31.12.2011  )127(  )64(  64  127  

  

  
שינוי  -פיננסיים  נגזריםמבחן רגישות לגבי 

  במדד המחירים לצרכןאבסולוטי 
  2%+  1%+  1%-  2%-  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
              

31.12.2012  87  43 )44(  )88(  
31.12.2011  60  30 )30(  )60(  
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  )המשך( החברלגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ג
  

  
  -פיננסיים  נגזריםלגבי יחסי מבחן רגישות 

  שינוי בשערי חליפין
  10% +  5% +  5%  -  10%  -  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
          

31.12.2012         
          

  227  114  )115(  )234(  ח אירו"שינוי בשע
  85  42  )42(  )85(  ב"ח דולר ארה"שינוי בשע
  130  65  )65(  )130(  ח דולר קנדי"שינוי בשע

           
31.12.2011          

           
  140  70  )70(  )140(  ח אירו"שינוי בשע
  90  45  )45(  )91(  ב"ח דולר ארה"שינוי בשע
  138  69  )69(  )139(  ח דולר קנדי"שינוי בשע

  
  

  
  -פיננסיים  נגזריםמבחן רגישות לגבי 

  עורי הריביתיבשאבסולוטי שינוי 
  2% +  1% +  1%  -   2%  -  

  ח"מליוני ש  לפני מס)הפסד(השפעה על הרווח
           

31.12.2012         
          

  )142(  )108(  112  215  שינוי בריבית אירו
  )7(  )7( 13  25  ב"שינוי בריבית דולר ארה
  )55(  )31( 29  56  שינוי בריבית דולר קנדי

  46  25  )24(  )47(  שינוי בריבית שקלית נומינלית
  557  267  )252(  )488(  שינוי בריבית שקלית ריאלית

           
31.12.2011          

           
  )99(  )55( 51  98  בריבית אירושינוי 

  )19(  )16( 17  33  ב"שינוי בריבית דולר ארה
  )61(  )36( 34  65  שינוי בריבית דולר קנדי
  73  36  )34(  )68(  נומינליתשינוי בריבית שקלית

  406  194  )179(  )344(  שינוי בריבית שקלית ריאלית
  

  לגבי מבחני רגישות של מכשירים פיננסיים הנחות העבודה העיקריות
  

  .לדוחות המאוחדים 37ראה באור 
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וגילוי בדבר הכנסות מסים או  ההמיוחסים לחברגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .ד
   הלחברהוצאות מסים המיוחסות 

  
   המסים על ההכנסה המיוחסים לחבר     .  1

  
  .בדוחות הכספיים המאוחדים 'א25ראה באור , למידע בדבר חוקי המס החלים על החברה         

  
  השומות מס המיוחסות לחבר  .2

  
  שומות מס סופיות  )א
  

  .2003 שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס לחברה
  
  במחלוקתשומות מס   )ב
  

 .לדוחות המאוחדים' י25ראה באור , שומות מס במחלוקת לפרטים בדבר  
  
  מ במחלוקת"שומות מע  )ג

  
  .לדוחות המאוחדים' אי25ראה באור , מ במחלוקת"שומות מע לפרטים בדבר

  
   ההפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחבר  .3

  
רשמה , אלה בגין הטבת המס הגלומה בהפסדים .לצורכי מס המועבר לשנים הבאות הפסד שוטףלחברה 

אשר קוזזו מיתרת העתודה למס , )ח"מליון ש 129-כ -  2011(ח "מליון ש 149- כך של בס החברה מסים נדחים
החברה מנהלת דיוני שומה עם שלטונות המס ולפיכך יתכן כי יתרת ההפסד , כאמור לעיל .שבספרי החברה

  .תקטן
  

   המסים נדחים המיוחסים לחבר  .4
  

  :ההרכב
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  
        

     נדחיםהמסים ה הרכב
      

 )264(   )270(לשווי הוגןשערוך נגזרים פיננסיים
 129   149הפסדים להעברה

     
 )121(   )135( 
  
  מסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמןה
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  
        

  135   121התחייבויות לא שוטפות
  

  . לחול בעת המימושבהתאם לשיעור המס הצפוי  25%מס של  מחושבים לפי שיעורהמסים הנדחים 
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וגילוי בדבר הכנסות מסים או  ההמיוחסים לחברגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .ד

  )המשך( הלחברהוצאות מסים המיוחסות 
  
  הכלולים בדוחות רווח והפסד המסים על ההכנסה המיוחסים לחבר  .5

  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2012  2011  2010 
 ח"ש מליוני  
      

 4 4   2   מסים שוטפים
 84 6 )14(  מסים נדחים 

     
  )12( 10 88 

  
  
  מאוחדותיתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות , הלוואות  .ה

  
  מאוחדותיתרות עם חברות   .1

  
  ההרכב  )א
  

  בדצמבר 31  
  2012    2011  
  ח"ש מליוני  
        

      נכסים שוטפים
        

 4   - ריבית לקבל והכנסות לקבל-חייבים ויתרות חובה
 158   217  הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

      
     נכסים לא שוטפים

        
 9,788   11,294מאוחדותהשקעות בחברות

 7,226   6,790)להלן4ראה סעיף(הלוואות וחובות לזמן ארוך
 226   -)להלן4ראה סעיף(אגרות חוב להמרה

      
      

     התחייבויות לא שוטפות
        

 )29(   )20()לעיל'ראה סעיף ג(עסקאות החלף בסיס הצמדה
 )171(   )153( ידי חברה בתאגרות חוב של החברה המוחזקות על

  
אשר  ות בבעלות מלאה של החברהחבר בערבות בלתי מוגבלת לאשראים שקיבלוהחברה ערבה   )ב

 ח"ש מליוני 1,219של לתאריך המאזן הינם עד לסך , )כולל אגרות חוב(בגינם ) קרן(סכומי המסגרת 
  .לדוחות המאוחדים' יד9-ו) 3('ב26ראה באורים , למידע נוסף

  
כולל אגרות ( ערבה החברה הןל בבעלות מלאה של החברה ותהחבר ותיתרת חוב, לתאריך הדיווח

   .ח"ש מליוני 417- מסתכמת בסך של כ )חוב
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  )המשך(מאוחדות יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות , הלוואות  .ה
  

  אוחדותעסקאות עם חברות מ  .2
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2012 2011  2010 
 ח"מליוני ש 
    

 8  8 3)ה()ג) (ב) (א(הכנסות דמי ניהול
 306  330 388 הכנסות מימון

 )17(  )5( -מאוחדותממכירת ניירות ערך של חברות) הפסד(רווח 
 1  1 1 )ד(הוצאות שכירות 

  
  התקשרויות  .3

  
המאוחדת פיו תשתתף החברה - התקשרה החברה בהסכם עם חברה מאוחדת אשר על 1998בשנת   )א

סכום . המאוחדת רותי הנהלה לחברהיהנובעות ממתן ש, בהן תישא החברהמסויימות בהוצאות 
  .בהתאמה, ח"אלפי ש 137-וכ ח"שאלפי  153- כ הינו 2011- ו 2012 ההשתתפות בשנים

  
ת זרות אשר על פיהם תעניק החברה שירותי הנהלה החברה התקשרה בהסכמים עם חברות מוחזקו  )ב

סכומי דמי הניהול שנגבו על ידי החברה מן החברות . לחברות המוחזקות תמורת סכום קבוע
  .בהתאמה, ח"מליון ש 1- ח וכ"מליון ש 1-הינם כ 2011- ו 2012המוחזקות בשנים 

  
בגין ) ATRר דירקטוריון "כיו המשמש(זכאי מר כצמן היה ה התמורה ל ,2011, בנובמבר 15עד ליום   )ג

בשנת ח "מליון ש 2-כ(ח "שמליון  2.3-הסתכמה לכו הועברה במלואה לחברה, ATR-ל שירותי ייעוץ
2010(.  

  
  .דמי שכירות המשולמים לחברה מאוחדת בגין שכירת משרדי החברה  )ד
  
  .לדוחות המאוחדים' ה38ראה באור , בדבר דמי ניהול מנורסטאר ישראל  )ה
  
  

  ואגרות חוב הלוואות  .4
  

  בדצמבר 31  שיעור     
  2011   2012   הריבית  בסיס   
  ח"מליוני ש  %  הצמדה   
           

  L 2,075  2,368+2  דולר  ב"חברות בנות בבעלות מלאה בארה
  286  117 10  דולר  ב"הלוואה לשותפות הרשומה בארה
  L 42  350+2.5  דולר קנדי  חברות בנות בבעלות מלאה בקנדה

  L 157  163+4.9  דולר  בת בבעלות מלאה בהולנדה חבר
  E 342  331+3.6  אירו  בת בבעלות מלאה בהולנדה חבר

  E 1,959  1,776 +5  אירו  רזי'חברות בנות בבעלות מלאה באי ג
  -  24  1.6+ פריים  שקלי  מ"ישראל בע) פיתוח(גזית גלוב 

  1,735  1,824 4-7.17 ח צמוד מדד"ש   
  54  52 6.4  אירו   
  L 28  22+2.5  אירו   

  E 233  237+2  *)אירו/מדד  חברה בת בבעלות מלאה בישראל
  60  138 3.8  שקלי  ת בבעלות מלאה בישראלנוב ותחבר

  226  - 4.5  אירו  CTYאגרות חוב להמרה של
  2  16  -  -   יתרות אחרות

           
       7,007  7,610  
  
  .שבהםכגבוה , או בהצמדה למדד המחירים לצרכן  *)
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  )המשך( אוחדותיתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מ, הלוואות  .ה
  

  מועדי הפרעון
  

 ח"מליוני ש    
      

  217    שנה ראשונה
  764    שנה שניה

  2,532    שנה שלישית
  2,554    שנה רביעית
  17    שנה חמישית

  777   שנה שישית ואילך
  146   *)מתחדש כל שנה 

      
    7,007  
  
למעט כאשר הודיע אחד הצדדים על אי חידוש , מתחדשות לשנה נוספת אוחדותהלוואות לחברות מ  *)

  .ההלוואה על פי תנאי ההסכם
  

  דיבידנד  .5
  

  :אוחדותמדיבידנדים שהוכרזו ושולמו על ידי חברות 
  
  לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2012 2011  2010 
 ח"ש מליוני 
    

Citycon OYJ 99 80 74 
 15 - -מ"גזית גלוב ישראל פיתוח בע

    
 99 80 89 

  
  
  הון המיוחס לבעלי מניות החברה  .ו

  
ראה , יורק והשתתפות קבוצת נורסטאר בהנפקה-נה של מניות החברה בבורסה של ניולעניין הנפקה ראשו  .1

  .לדוחות המאוחדים 'ד27באור 
    

  .לדוחות המאוחדים 28ראה באור , באשר לתגמול מבוסס מניות  .2
  
  

  תביעות משפטיות  .ז
  

  .לדוחות המאוחדים' ד26ראה באור , לעניין תביעות שהוגשו נגד החברה וצדדים נוספים והסכם פשרה שנחתם
  
  
  .לדוחות המאוחדים' ה38ראה באור , לעניין התקשרות בהסכם ניהול ותניית אי תחרות עם קבוצת נורסטאר  .ח
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  אירועים לאחר תאריך הדיווח  .ט
  

מליון  25- כ(מליון אירו  5-בתמורה לכ CTYמליון מניות נוספות של  2- לאחר תאריך הדיווח רכשה החברה כ  .1
  .49.4%- לכ CTY-כתוצאה מהרכישות עלה שיעור החזקת החברה ב). ח"ש

  
לדוחות ' ה40ראה באור , לאחר תאריך הדיווח מניות לעובדי החברהתגמול מבוסס לפרטים בדבר   .2

  .המאוחדים
  
) ח"מליון ש 71- סך כולל של כ(ח למניה "ש 0.43 הכריזה החברה על דיבידנד בסך של 2013, במרס 19 ביום  .3

  .2013, אפרילב 7לבעלי המניות של החברה ביום  2013, באפריל 27לתשלום ביום 
  
  
  חדשים על הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה IFRSהשפעת יישום לראשונה של תקני   .י

    
התחייבות /מיסים על ההכנסה אשר לפיו יש למדוד את נכס - IAS12 -התיקון ליישמה החברה את  2012 שנתב  

 ביושין להשקעה הנמדד בשווי הוגן בהתבסס על ההנחה שהערך בספרים של נכס הבסיס "המס הנדחה בגין נדל
  .התיקון יושם למפרע ונתוני השוואה הותאמו לשקף את התיקון האמור. או באמצעות מימושובמל

  12IFRS, הסדרים משותפים IFRS11, דוחות כספיים מאוחדים IFRS10אימצה החברה באימוץ מוקדם את , בנוסף  
דוחות  IAS27R -שותפות וחברות כלולות ובעסקאות מבהשקעות  IAS28R, גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות

 ראה באור, החדשים לפרטים נוספים בקשר למהות התקנים. ")התקנים החדשים" -יקראו ביחד(כספיים נפרדים 
  . המאוחדים לדוחות הכספיים' א2
  :בקשר להשפעת ישום התקנים החדשים על הדוחות הכספיים ראה להלן  

  
  

  - בדוחות על המצב הכספי
  

  2011 בדצמבר 31ליום 

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10 ו- 
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

  



  מ"גלוב בע - גזית
  מידע נוסף 

25  

  
  )המשך( חדשים על הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה IFRSהשפעת יישום לראשונה של תקני   .י

  
  

  2011בינואר  1ליום 

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10 ו- 
IFRS 11  

השפעת 
 - התיקון ל
IAS 12  

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
        
  7,718  76  )5(  7,647  השקעות בחברות מאוחדות

         
  3,422  79  )5(  3,348   יתרת רווח

         
  )1,118(  )3(  -  )1,115(   קרנות הון

         
  5,986  76  )5(  5,915  כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה"סה

  
  

  - הכוללוהפסד והרווח  רווחבדוחות על ה
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  2011בדצמבר 31

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 11 ו- 
IFRS 10 

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
  
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  2010בדצמבר 31

 
כפי שדווח 
  בעבר

אימוץ 
מוקדם של

IFRS 10 ו- 
IFRS 11 

השפעת 
 - התיקון ל
IAS 12  

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  ח"מליוני ש 
        

  761  45  )4(  720  נטו,רווח מחברות מאוחדות
         

  831  45  )4(  790  המיוחס לחברה רווח נקי
         

  )521(  )2(  1  )520(  כולל אחר המיוחס לחברות מאוחדותהפסד
         

  179  43  )3(  139  רווח כולל המיוחס לחברהכ"סה
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
P:\ACC\12\12-12\דוחות כספיים-GLOBE-IFRS-SOLO.docx  



  

  דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי -חלק ה 

  

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, גיל קוטלר  .2

  ;ראשי ויועץ משפטיל "משנה למנכ, ערן בלן  . 3

  ;ומנהלת אחריות תאגידית מזכירת חברה, ורדה צונץ  . 4

  ;ל וחשב"סמנכ, רמי ווייסנברגר  .5

  ;ל פיקוח ובקרה"סמנכ, שלומי דרורי  .6

  .ל מימון"סמנכ, רונן גלס  .7

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

חון אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביט, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, את התפקידים האמורים
ולהבטיח כי מידע שהתאגיד , בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין

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

לותו גמידע שהתאגיד נדרש לבקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי , בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת
לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום , נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, כאמור

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

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

  .מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה
  

ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי , בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ; בתאגיד והאפקטיביות שלה

, ברמת התאגיד המאוחד, והגילויהכספי הערכת סיכוני הדיווח : בפיקוח הדירקטוריון כללה, ההנהלה
 העסקיות היחידות מיפוי, מיפוי התהליכים וקביעת התהליכים המהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי

 הערכת, בתאגיד הקיימות הבקרות ותיעוד מיפוי, הבקרה הפנימית של האפקטיביות להערכת הרלוונטיות
תיקון ליקויים בתכנון הבקרה ובחינת , הבקרה הקיימים פערי ניתוחותהבקרו של התכנון אפקטיביות

 הבקרה אפקטיביות של כוללת הערכהוהבקרות של התפעול אפקטיביות הערכת, קיומן של בקרות מפצות

 עריכת תהליך, )Entity Level Controls(בקרות ברמת הארגון :רכיבי הבקרה הפנימית . הפנימית

 ידי על זוהו אשר תהליכים). ITGC(המידע  מערכות על כלליות ובקרות וסגירתם הכספיים הדוחות

לרבות הכנסות (ן להשקעה "תהליך נדל: הינם ,והגילוי הכספי לדיווח מאוד מהותיים כתהליכים ההנהלה
  . ותהליך הגזברות) ן להשקעה"הוצאות הפעלת נכסים להשכרה והערכת שווי נדל, מהשכרת מבנים

הדירקטוריון , ה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעילהנהלה ת האפקטיביות שביצעהבהתבסס על הערכ
 31הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום כי הבקרה הפנימית על הדיווח , והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה

  .היא אפקטיבית 2012בדצמבר 
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  :הצהרות מנהלים

  ):1)(ד(ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה ) א

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  :מצהיר כי, אהרון סופר, אני

  ;")הדוחות: "להלן( 2012לשנת ") התאגיד: "להלן(מ "בחנתי את הדוח התקופתי של גזית גלוב בע  )1(

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

  ;מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

מכל הבחינות , הכלול בדוחות משקפים באופן נאות הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר, לפי ידיעתי  )3(
תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים , את המצב הכספי, המהותיות

  ;ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

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

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 

על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות לסכם או לדווח , לעבד, 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(
הדיווח  במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על

  ;הכספי ועל הגילוי

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

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

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

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

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, להוראות הדין

והצגתי בדוח זה , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  )ג(
את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד 

  .הדוחות

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

  

  

  ________________________                2013 סבמר 19

  ל"מנכ, אהרון סופר                            
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  ):2)(ד(ב9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  :מצהיר כי, גיל קוטלר, אני

") התאגיד: "להלן(מ "בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של גזית גלוב בע  )1(
  ;")הדוחות: "להלן( 2012לשנת 

הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של , לפי ידיעתי  )2(
לאור , עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהםעובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של 

  ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים

מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי  )3(
זומנים של התאגיד לתאריכים תוצאות הפעולות ותזרימי המ, את המצב הכספי, המהותיות

  ;ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

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

ם והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיי  )א(
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי 

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

  –וכן ; 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(

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

דוחות ככל שהוא רלוונטי ל, 2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(בתקנות ניירות ערך 
מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות , הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות

  –וכן ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות, המאוחדות

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

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, להוראות הדין

ככל שהיא , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  )ג(
מסקנותיי ; מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות

  .ר הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זהלגבי הערכתי כאמו

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

  

  _____________________                                    2013 סבמר 19

  ל "משנה למנכ, גיל קוטלר                                                                    

  ומנהל כספים ראשי
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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 and for the Atrium brand to become a hallmark of high quality retail 
for consumers and retailers alike.

Our portfolio is, and will continue to be, weighted towards income generating shopping centres that 
produce long term stable cash flows and are located in our core markets of Poland, the Czech Republic, 
Slovakia and Russia. 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 €2.2 billion portfolio of 156 primarily food anchored 
retail properties and shopping centres which produced €193.5 million of annual rental income in 2012 
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 €538.4 million development and land portfolio that offers the 
potential to create value by progressing development.

Atrium is based in Jersey, Channel Islands and is dual listed on the Vienna and NYSE Euronext Amsterdam 
Stock Exchanges under the ticker ATRS. 

Our Objectives for 2013
Continue to drive the financial and operational performance of our assets while striving to constantly 

improve our offering for retailers and consumers

Maintain our pursuit of appropriate investment opportunities in our core markets of Poland, the Czech 

Republic and Slovakia

Further improve the capital structure and efficiency of the Group’s balance sheet

Continue to establish the Atrium brand and strengthen our relationships with key clients while seeking 

to work with new retailers as they expand into and across the region.
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Highlights 2012

33

Gross Rental Income 
(GRI)

201120102009

149m
151m

172m

2012

193m

Growth in 2012: 12%

Adjusted EPRA
Earnings per Share

201120102009

0.28

2012

0.32

0.24

0.25

Growth in 2012: 14%

Like-for-Like GRI

2011

153m

2012

162m

Growth in 2012: 5%

EPRA Net Asset Value 
per Share

201120102009

5.79

6.02

6.36

2012

6.44

Growth in 2012: 1%

Operating margin

201120102009

81.5%

88.8%

2012

93.7%

90.0%

Growth in 2012: 4%

Dividend per Share

201120102009*

0.03

0.12

0.14

2012

0.17

Growth in 2012: 21%
* Excluding special dividend in 2009
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Our Business

Poland

Standing investments (21)
Developments and land (13)

Czech Republic

Standing investments (98)
Developments and land (3)

Slovakia

Standing investments (3)

Bratislava

Slovakia
Prague

Czech
Republic

WarsawPoland

Growth in 2012: 0%

201220112010

97.9%
97.1% 97.5%

EPRA occupancy

Standing investments

€ 1,030m +4%

Poland: Key Facts
Credit rating A-/Stable
Population 38.2m
Retail trade volumes € 81,761m

Atrium GLA in sqm 390,000

Czech Rep: Key Facts
Credit rating A+/Stable
Population 10.6m
Retail trade volumes € 28,446m

Atrium GLA in sqm 374,200

Slovakia: Key Facts
Credit rating A+/Stable
Population 5.5m
Retail trade volumes € 15,988m

Atrium GLA in sqm 65,400

Standing investments

20%

€ 446m +2%

Standing investments

7%

€ 146m +6%

Growth in 2012: 0%

2011

98.3%

2010

98.1%

2012

98.3%

EPRA occupancy

Growth in 2012: -2%

201220112010

99.7% 98.2%99.2%

EPRA occupancy

38%

GRI

€ 74m +15% 20%

GRI

€ 39m +30% 6%

GRI

€ 11m +4%

47%
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Our Business

Russia

Standing investments (7)
Developments and land (12)

Hungary

Standing investments (25)

Other countries

Standing investments (2)
Developments and land (8)

Budapest

Hungary

Riga
Latvia

Georgia
TblisiSofia

Bulgaria Istanbul

Ankara
Turkey

Kiev
Ukraine

Romania
Bucharest

Moscow

Russia

Russia: Key Facts
Credit rating BBB/Stable
Population 141.9m
Retail trade volumes € 349,119m

Atrium GLA in sqm 236,600

Hungary: Key Facts
Credit rating BB+/Stable
Population 10.0m
Retail trade volumes € 18,720m

Atrium GLA in sqm 104,500

Romania: Key Facts
Credit rating BBB-/Stable
Population 21.3m
Retail trade volumes € 21,446m

Atrium GLA in sqm 53,000

Standing investments

18%

€ 394m +16%

Standing investments

4%

€ 83m -9%

Standing investments*
4%

€ 86m -1%

Growth in 2012: 4%
201220112010

93.7%
88.7%

97.4%

4%GRI*

€ 8m +3%

EPRA occupancy*

Growth in 2012: 0%

2011

95.1%

2012

94.7%

2010

91.9%

EPRA occupancy

GRI

€ 9m +4%

5%

Growth in 2012: 2%
20112010

93.5%

97.2%

2012

99.0%

EPRA occupancy

*Romania and Latvia
Sources: Fitch Ratings (February, 2012); Oxford Economics (February, 2012)

27%

GRI

€ 53m +17%
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Chairman’s Statement

“Another 
year of strong 
performance”

2012 was another year of strong performance for Atrium, building on 
the momentum from 2011 to record robust growth across all of our 
key performance indicators, as well as delivering against the corporate 
objectives we identified in last year’s Annual Report.

During the year, Atrium’s management teams continued to work 
hard to maximise the income and value potential of the 156 assets 
in our income producing portfolio. There is no better illustration 
of their success than the fact that we are able to report market 
leading increases in like-for-like net rental income, which increased 
an impressive 7.3% over 2011, together with growth in operating 
margin, net cash from operating activities, portfolio valuation and 
dividend for the third year in succession. 

The consistency of our results reinforces our confidence in Atrium’s 
strategy of targeting retail centres which people visit daily for essential 
purchases and in the value of hands-on internal asset management. 
We are able to leverage our local teams’ knowledge of the market 
dynamics in their respective countries and the strength of our 
relationships with the major international and local occupiers across 
our portfolio. In many cases, these relationships have allowed us to 
grow rental income from major retail brands by working with them 
across multiple assets within our existing portfolio, as well as at our 
developments and newly acquired shopping centres.

The prevailing economic conditions have resulted in a distinct lack 
of supply of quality stock, with the result that opportunities to make 
further acquisitions of established shopping malls in our target 
markets have been scarce and thus our transaction volumes were 
lower than we would had initially hoped. However, a pick-up in 

general market activity towards the end of the year indicates the 
possibility of an increase in market liquidity and transaction volumes in 
the year ahead. During the year we were able to successfully conclude 
a number of smaller transactions by buying the outstanding stakes of 
several projects which we part owned, and we continue to actively 
seek out opportunities to grow our portfolio through acquisition 
where we identify high quality, well positioned and sensibly priced 
assets in our core markets. 

In 2012 we have also commenced our first major new development 
project, the Atrium Felicity shopping centre in Lublin, Poland, which is 
scheduled to deliver 75,000 sqm of modern retail space in early 2014. 
The project is now substantially pre-let at 84%, following strong 
leasing activity throughout the year. 

A particularly pleasing success during the year was the achievement 
of our long term goal of receiving an upgrade to an investment grade 
credit rating by both Standard & Poor’s and Fitch. This is strategically 
important as it opens up potential new options for the future 
financing of growth initiatives and the further optimisation of our 
balance sheet structure. Additionally, it represents a very positive third 
party endorsement of the Company, our strategy and the consistently 
strong results delivered by the management team.

In light of the Group’s performance and as a result of the Board’s 
confidence in its ability to continue to deliver strong levels of recurring 
income, we increased our annual dividend payment from € 0.17 to 
at least € 0.20 per ordinary share, payable quarterly and commencing 
at the end of March 2013 (subject to any legal and regulatory 
requirements and restrictions of commercial viability). This increase is 
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in line with the Board’s long standing policy of sharing the Group’s 
success with our shareholders whilst maintaining a prudent ratio of 
dividend to recurring income.

In summary, in spite of the ongoing challenges facing the broader 
property and retail sectors in Europe, 2012 was another very 
successful year for Atrium. Whilst the broad macroeconomic 
environment will remain challenging, we are confident that our 
geographical focus on the stronger Central and Eastern European 
economies, our strategic approach to our portfolio and our detailed 
hands-on asset management will continue to set Atrium apart and 
yield strong results and value creation for all our shareholders.

I would like to thank all our management and employees, right across 
our business, for their hard work and dedication throughout the year; 
these excellent results would not be possible without them.

Finally, I would like to thank you, our shareholders, for your 
confidence in us. We do not take our responsibility to you lightly and 
will keep doing our utmost to justify your trust in the years to come.

Sincerely,

Chaim Katzman

Chairman’s Statement
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Chief Executive’s Statement

“We are well 
placed to achieve 

our aims”

Following a very positive and transformational year in 2011, I am 
pleased to report that 2012 proved to be yet another successful year 
for Atrium.  Strong macro fundamentals in our core markets, asset 
management initiatives across our portfolio and an improved capital 
structure facilitated our ability to, once again, generate value for our 
shareholders.

Our portfolio today, which grew 5% to € 2.2 billion during 2012, is 
optimally concentrated in the most mature, stable and more centrally 
located economies in the region. Our core markets of Poland, the 
Czech Republic and Slovakia all hold A credit ratings and currently 
represent 74% of the total portfolio value. Poland, which is the 
strongest economy of the region, now accounts for 47% of portfolio 
value alone, while Russia, one of our key growth drivers, presently 
comprises 18% of our portfolio in value. The attractiveness of these 
key markets, and particularly the tier one markets and their capital 
cities, is illustrated by the fact that during 2012 yields for prime 
shopping centres hardened in Warsaw and Moscow to around 6% 
and 9%, respectively, notwithstanding that they remained flat in the 
vast majority of our other markets during that year. This once again 
underlines the appeal of these markets to investors, as does the 
proven interest of international retailers to expand within the region, 
and especially in Poland.

During 2012 Atrium maintained its market leading growth and 
excellent operational performance, which includes substantial 
improvements across all of our key performance indicators, 
notwithstanding that the year was marked by uncertain and often 
deteriorating global market conditions. One of the key drivers of this 
performance has been our ability to strengthen our relationships with 
key retail brands by leveraging the size and quality of our portfolio. 

During the year we successfully signed almost 1,000 leases, of which 
more than half were new leases. This activity resulted in our achieving 
a record 98.0% EPRA occupancy rate at year end, with an average 
lease length of 5.6 years, up from 5.0 years at the end of 2011.  

This is a real testament to the strength of our team and the 
operational platform we have created. It also gives credence to 
our strategy of building a portfolio of shopping centers which are 
anchored by retailers focusing on the everyday needs of customers.  

Our 2012 results show, once again, double digit gross and net rental 
income growth across our 156 income producing investments, 
with increases of 12.4% to € 193.5 million and 17.1% to € 181.3 
million from the previous year.  However, the most compelling and 
definitive illustration of the Group’s progress is the market leading 
like-for-like net rental income performance, which increased 7.3% 
to € 148.8 million. In simple terms, this means that Atrium has 
successfully generated an additional € 10.2 million of net rental 
income from the same properties, in spite of adverse economic 
conditions across Europe. Our operating margin improved, for the 
fourth consecutive year, to 93.7% which is a noteworthy improvement 
and one that was ahead of our internal expectations. EBITDA for 
the year, excluding the impact of valuation changes and disposals, 
increased 29.8% to € 146.0 million, whilst company adjusted EPRA 
earnings per share increasing 14% from € 0.28 to € 0.32 per share.

In 2012 there was a distinct lack of supply of quality product available 
for acquisition in the market, with potential vendors generally 
preferring to hold on to the type of income producing assets which 
Atrium typically seeks to acquire, due principally to the low interest 
rate environment and the difficulty in identifying suitable alternative 
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assets in which to reinvest the proceeds. Transaction volumes in the 
region decreased significantly year-on–year, and were largely limited 
to Poland and Russia, while even in these two markets only a limited 
number of transactions were completed. Looking ahead, we anticipate 
that Poland and Russia are likely to continue to account for the lion’s 
share of investment activity in the CEE region. Growth through the 
acquisition of established, income producing shopping centres in our 
core markets remains an important goal for the Group and will also 
allow us to further improve our weighting towards these more stable 
and mature economies referred to above.  

However, we did remain active and were able to complete a number 
of smaller acquisitions of outstanding stakes in assets that we either 
co-owned or had developed with project partners. The first such 
acquisition occurred at the beginning of 2012 when we acquired 
the remaining 23% stake held by our joint venture partner in certain 
group subsidiaries in Russia. Thereafter in June, we acquired from a 
cinema operator its share of the premises owned by it in our Russian 
shopping centres at Volgograd, Togliatti and Yekaterinburg. These two 
transactions totalled € 18.3 million.

In July, we completed the acquisition of the land plot adjacent to 
our Atrium Copernicus shopping centre in Torun, Poland, and are 
currently working on our plans for a 20,000 square meter extension 
of the centre. The first stage of this process has already begun with 
work commencing on an expansion of the car parking space in early 
2013. We will maintain our strategy of acquiring land adjacent to our 
existing assets, where available, as this will allow us to achieve growth 
by extending and improving the centres in our three core markets and 
in Russia.

Over the course of 2012, we also made significant progress in the 
construction and pre-letting of our green-field development in Lublin, 
Poland, and we are now very well placed to deliver a new modern 
75,000 sqm regional shopping centre in early 2014. In June 2012, we 
finalised the forward sale of the 19,700 sqm hypermarket premises 
to Auchan. Additionally, we have made significant progress with 
pre-leasing the remaining 55,000 sqm and, at the date of issue of this 
report, the centre is 84% pre-let following agreements signed with 
Leroy Merlin, H&M, C&A, Media Markt and others.

During the final quarter of the year, we completed the construction 
of our 5,000 sqm stand-alone retail box development at Gdynia and 
handed it over to the tenant, Media Markt, which commenced trading 
in November. We also completed the second floor of our Atrium 
Mosty shopping centre.

Going forward, we intend to remain prudent with our development 
activities, keeping it proportionate to our balance sheet and our 
appetite for risk.

During 2012, we also successfully completed the rebranding of all 
of our Polish shopping centres under the Atrium brand, providing 
both increased awareness of the Group and a highly visible mark of 
quality for customers and retailers alike.  Our medium term goal is to 

complete this exercise for our larger shopping centres and we have 
already begun this process in the Czech Republic, Slovakia and Russia. 

Improved capital structure & achievment of investment grade 
credit rating
Having had both Standard & Poor’s and Fitch reiterate Atrium’s BB+ 
corporate credit rating during the first six months of 2012, we were 
exceptionally pleased during the second half of the year to achieve 
our long term goal of regaining an investment grade credit rating. 
This had been a strategic priority for the group executive management 
team since our first involvement with the company and it was 
especially gratifying  to see our hard work result in an upgrade to BBB- 
from Standard & Poor’s in September, followed by Fitch in October.

As I already mentioned in our third quarter 2012 report, these 
upgrades provide Atrium with the potential to have far greater access 
to the unsecured debt markets. However, the reasons cited by the 
agencies for awarding the upgrades were particularly pleasing, since 
both agencies clearly recognised the strategies that we have put in 
place in order to improve operational income, increase exposure to the 
most stable CEE economies and create a solid platform for growth.

Other notable actions taken during the year to improve our capital 
structure were the early repayment of two loans totalling € 10.6 
million, which were due to mature in October 2012.  We then made 
further progress in reducing our more expensive short term debt 
when, in May 2012, we launched a tender offer for our € 100 million 
Notes due to mature in 2013 and which bear a partly variable interest 
cost of more than 5.5% on average. The tender offer resulted in 
Atrium holding all but € 40 million of the outstanding bond. Finally, 
in November, we prepaid two additional loans totalling € 5.8 million, 
which were due to mature in 2015 and 2016. These actions were 
mildly accretive to earnings over the year. 

Atrium retains an enviable cash balance, of over € 200 million as at 
31 December 2012, and continues to have very low leverage with 
a net loan-to-value ratio of 12.1%.  Over time we do intend to 
improve our balance sheet efficiency and increase our leverage to 
between 30% and 35%. In the interim, our conservative balance 
sheet positioning affords significant competitive advantages in our 
ability to finance the Group’s growth through further acquisitions and 
development plans.

Dividend
Four quarterly dividend payments of € 0.0425 per share were paid, 
bringing the total for the year to € 0.17 per share.  Our strong trading 
fundamentals have also enabled the Board to increase the annual 
dividend in 2013 by 17.6% to at least € 0.20 per share, subject to 
any legal and regulatory requirements and restrictions of commercial 
viability.  The dividend payment is comfortably covered by earnings, 
yet still provides the Group with the necessary resources to grow.

This is the third consecutive year that the dividend has been increased 
since first being introduced in 2009.  The first payment of € 0.05 will 
be paid as a capital repayment on 28 March 2013, to the registered 

Chief Executive’s Statement
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shareholders on the register at 22 March with an ex-date of 20 March 
2013.

Awards & community
Over the course of the year we were pleased to receive a number 
of awards both for our work as an investor in the CEE region and 
in recognition of the high quality and excellent management of our 
shopping centres. These awards underscore the considerable progress 
Atrium has made over the last three years in the region and provide 
further evidence that our efforts to position Atrium as a market 
leading retail real estate brand are gaining real traction.

Atrium was honoured to receive the “Investor of the Year” award 
at the 2011 Europa Property CEE Retail Awards for the second year 
running, as well as the Central and Eastern European Real Estate 
Quality Award (in cooperation with the Financial Times).  Most 
recently we were delighted to be named “Company of the Year” at 
the 2012 Europa Property CEE Retail Awards.

During 2012, we were proud to be a key supporter of a nationwide 
breast cancer awareness campaign in Poland, in conjunction with 
Estée Lauder which included displaying the highly symbolic Pink 
Ribbon sign across our Polish shopping centres, hosting fundraising 
events and temporarily accommodating mobile breast screening units 
at 10 of our Polish centres.

Outlook & objectives for 2013
Taking into account our strong presence in the most mature and 
stable CEE economies and encouraged by the IMF projections for the 
region, together with very positive forecasts for Russia, we remain 
confident in our ability to continue to deliver a strong performance 
going forward. We are very encouraged by the Group’s results for the 
year under review, as evidenced by the Board’s decision to increase the 
dividend once more. With that in mind we remain acutely aware of 
the current market conditions and the low growth environment that 
we must all adjust to.

Our targets for the coming year will be to continue to drive the 
financial and operational performance of our assets while striving 
to constantly improve our offering for retailers and consumers. We 
will maintain our pursuit of appropriate investment opportunities in 
our core markets of Poland, the Czech Republic and Slovakia whilst 
further improving the capital structure and efficiency of the Group’s 
balance sheet. Finally, we will continue to establish the Atrium brand 
and strengthen our relationships with key clients while seeking to 
work with new retailers as they expand into and across the region.

In conclusion, I firmly believe that our strategy of focusing on food 
and ‘necessity goods’ anchored retail centres in the region’s strongest 
economies, coupled with our own ability to intensively manage our 
assets in order to extrapolate the maximum value whilst improving the 
offering for our tenants and the experience for consumers, will allow 
us to continue to deliver sound results.  We are well placed to achieve 
our aims and I therefore look forward to the future with a cautious 
degree of confidence and optimism.

I would also like to reiterate the Chairman’s thanks to all our staff for 
the valuable contribution they have made over the past year.

Sincerely,

 Rachel Lavine

Chief Executive’s Statement
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Operating Activities 

Our Markets
Macroeconomically, 2012 was a challenging year across Europe and 
Central & Eastern Europe (“CEE”) was no exception. However, and 
despite significant differences between the performance of each country, 
CEE continued to outperform Western Europe in terms of economic 
resilience, driven, to a large extent, by strong domestic demand.

The outperformance of CEE is a testament to its macroeconomic 
fundamentals. Among the specific factors benefitting the growth of 
the region, analysts include fairly good progress on structural issues, 
higher per capita wealth levels, stronger growth in productivity and 
lower labour costs. More generally, markets have recently started 
to react positively to the commitment shown by political leaders as 
well as the European Central Bank to the Euro, and, consequently, 
investors’ confidence has started to show some improvement at the 
beginning of the year.

Our core markets – Poland, the Czech Republic and Slovakia- 
representing almost three quarters of  Atrium’s total portfolio value, 
all hold an “A” credit rating. Over the past three years, improving 
investor confidence in our core markets is reflected in the contraction 
of their sovereign bonds’ yields. For example, the rate for Czech 
sovereign 10-year bonds has reached 2.12% in December 2012, on 
par with Belgium’s rate of 2.10%, and both the Polish and Slovak 
rates have decreased below 4%.

Looking specifically, Poland, Slovakia and Russia are expected to 
outperform both the CEE region as a whole and the Eurozone, albeit 
even their growth has slowed compared to previous expectations. The 
Czech Republic, which is most reliant on exports to the Eurozone, is 
expected to slightly underperform the CEE average showing that even 
the most mature and traditionally strongest economies of the region 
are not immune from the impact of the Eurozone crisis coupled with a 
reduction in consumer spending.

Provisional 2012 GDP figures which were released in February by 
Eurostat showed that average GDP growth across the CEE was 1.4%, 
with Poland and Slovakia both coming in ahead of this at 2.0% 
growth and well ahead of the Eurozone which contracted by -0.6%. 
Capital Economics reported Russia’s 2012 GDP growth at 3.4% 
which, when combined with Poland at Slovakia, means that 71% 
of the Group’s gross rental income is derived from those economies 
which are the strongest in the region and are outperforming both the 
CEE and the Eurozone. Looking forward, according to the IMF, CEE 
GDP growth is expected to reach +2.4% in 2013 and +3.1% in 2014. 
More specifically to the Group, the IMF is forecasting that all three 
of our core markets- Poland, Slovakia and the Czech Republic, will 
continue to outperform with GDP growth of 2.1%, 2.8% and 0.8% 
respectively expected in 2013, while similarly, Russia’s economy is also 
anticipated to expand by +3.8% in 2013. This optimistic outlook is in 
contrast to the Euro Area, where progress in battling the debt crisis 
is taking longer to produce an economic recovery. The IMF forecasts 

that the Eurozone GDP will contract by -0.2% in 2013 and then 
subsequently expand by +1.0% in 2014.

Another positive outcome with respect to CEE was the relatively low 
level of deleveraging of Western parent banks, who did not altogether 
withdraw their presence from the region but rather delevered on a 
general level in order to meet stricter European capital requirements. 
While credit conditions did tighten across CEE during last year, liquidity 
did not dry completely and financial stability was not threatened 
on a national level, as some had feared. Nonetheless, the external 
pressures of the weaker international economy in general and the 
downturn in Europe in particular are taking a toll on the performance 
of CEE. Our markets are affected not only by the cyclical downturn 
in core Europe (via decreasing net exports), but also by the desired 
return to budget deficits below 3% - creating a significant drag 
on domestic value added for the Czech Republic, Hungary, Poland 
and Slovakia. In addition, many countries were quick to implement 
tough austerity programs in response to the general downturn across 
Europe, including raising VAT (implemented in 2011-2013 in the 
Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia). Needless to 
say, consumers’ real disposable incomes were negatively impacted as a 
result of these measures.

Although retail sales in the CEE might show milder growth this year, 
they are still expected to continue expanding, fuelling retailers’ strong 
appetite for increasing their presence in the region. In November last 
year, Colliers International reported that, despite a general stagnation 
in European retail property, international brands, discount chains and 
luxury retailers are nevertheless growing, with many looking to expand 
into CEE. Similarly CBRE‘s retailers report also indicated that Atrium’s 
core markets in terms of exposure are now ranked very high in global 
retailers‘ EMEA target list – Poland ranks 5th, Russia 10th and the 
Czech Republic in 13th position. Poland was the only country in CEE 
to make it into the top 5 and this reflects the country‘s continued 
optimistic outlook and resilient economy. Over 22% of the leading 
retailers surveyed for the report declared an intention to expand 
their store network in the Polish market in 2013, although they are 
becoming increasingly selective in their choice of locations and are 
impacted by the lack of suitable new stock coming on to the market. 
We believe that this latter point plays to our strengths both in terms of 
the relationships we have with the retailers but also with regard to the 
large range of well-tailored product we can offer them.

Income producing portfolio
At 31 December 2012 Atrium’s income producing portfolio 
comprised 156 standing investment properties with a market value of 
€ 2.2 billion. The portfolio is located in seven countries across CEE. 

Our assets have a total gross lettable area (“GLA”) of 1.2 million sqm 
and in 2012 produced a gross rental income of € 193.5 million (2011: 
€ 172.2 million). 

Operating Activities 
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Twenty eight of our assets are shopping centres, twelve of which offer 
over 30,000 sqm of GLA, while the other 16 offer between 10,000 
sqm and 30,000 sqm of GLA. The 128 remaining assets are leased 
to a variety of retailers ranging from food anchors to do-it-yourself 
(“DIY”) stores and electronics shops. The Group’s operating assets are 
anchored by supermarkets, hypermarkets or local convenience stores, 
demonstrating the resilient nature of the portfolio and its focus on 
meeting the every-day needs of consumers.

Our focus on, and dedication to, the proactive asset management 
of our investment properties is a key driver of income generation 
and value creation. The Group employs a network of experienced 
local internal management teams to ensure we maintain close and 
positive relationships with our tenants as well as to provide a vital 
insight into the local requirements and market dynamics at each of 
our assets. The benefit of this approach is reflected in the Group’s 

strong performance for the year, with market leading growth in like-
for-like rental income and was also recognized by the company being 
awarded in February 2013 the “Company of the Year” award at the 
2012 Europa Property CEE Retail Awards.

The market value of the Group’s 156 standing investments increased 
by 5.2%, or € 108 million, to € 2,185 million at year end 2012 versus 
€ 2,077 million at the same time last year. The increase comprised a 
2.8%, or € 58.5 million revaluation uplift, € 37.4 million of additions, 
€ 6.8 million of completions and € 5.3 million of currency translation 
differences due to the strengthening of the Czech Krona. The 
€ 37.4 million of additions includes € 9.3 million associated with the 
acquisition from Russian Cinema Holdings (“RCH”) of premises in the 
Group’s Volgograd, Togliatti and Yekaterinburg shopping centres in 
Russia, € 7.7 million other additions in Russia, € 11.7 million in Poland 
and € 5.2 million in the Czech Republic.

The country diversification of the Group’s income producing portfolio is presented below:

Standing investments No. of properties Gross lettable area Market value Revaluation
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Country   sqm sqm €’000 €’000 €’000 €’000
Poland 21 20 390,000 374,300 1,030,350 986,215 25,681 62,416 
Czech Republic 98 98 374,200 371,600 445,901 435,214 59 9,746 
Slovakia 3 3 65,400 65,200 145,990 138,075 6,593 8,504 
Russia 7 7 236,600 216,700 394,375 339,847 37,523 46,839 
Hungary 25 25 104,500 101,800 82,870 90,985 (9,644) (455)
Romania 1 1 53,300 53,000 70,700 71,300 (1,068) 2,033 
Latvia 1 1 20,400 20,400 15,150 15,610 (611) (377)
Total 156 155 1,244,400 1,203,000 2,185,336 2,077,246 58,533 128,706 

Investment activity in the Central & Eastern European retail real 
estate markets remained muted in 2012, primarily as a result of 
the economic uncertainty originating from the Euro Zone crisis. 
Nonetheless, investor demand for prime income producing assets in 
the region’s most stable countries and thus a lack of quality stock 
being brought to market remains strong and this led to modest yield 
compression, most notably in the major cities of the Group’s key 
countries of operation. Our Polish portfolio increased in value by 
2.6%, or € 25.7 million in 2012, resulting from a combination of the 
recognition of the impact of our significant value driving efforts at 
Promenada since its acquisition in May 2011, together with a slight 
yield compression and further improvements in the performance of 
our Warsaw assets. Our Russian portfolio was revalued upwards by 
11.0%, or € 37.5 million, driven largely by the higher level of rental 
income achieved as well as the impact of our restructuring activities 
at our Togliatti, Kazan and Yekaterinburg centres. Additionally the 
revaluation reflects the positive impact of the RCH transaction and 
some mild yield compression in our Moscow assets. In Slovakia, the 
portfolio was positively revalued by € 6.6 million primarily arising from 
the extension at our Atrium Optima centre in Kosice. In Hungary, the 
€ 9.6 million devaluation was primarily attributable to the weakening 

economic environment in that country, with consequential reductions 
is estimated rental values and a widening of yields.

Over the course of 2012 there was a total revaluation gain of € 58.5 
million across the entire portfolio. The primary drivers behind this 
increase in value were increased rental income (c. 60.7%) and modest 
yield compression (c. 39.3%). 

Of the total portfolio, 96.2% or € 2.1 billion by market value and 
95.6% or € 184.9 million by GRI is situated in investment grade rated 
countries.

Operating Activities
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The following table provides the occupancy statistics by country under 
both EPRA and GLA bases:

Occupancy analysis

Standing investments
EPRA Occupancy GLA Occupancy

Country 2012 2011 2012 2011
Poland 97.5% 97.9% 97.0% 98.0%
Czech Republic 98.3% 98.3% 96.4% 96.4%
Slovakia 98.2% 99.7% 97.9% 98.9%
Russia 99.0% 97.2% 99.0% 97.8%
Hungary 94.7% 95.1% 97.2% 96.5%
Romania 99.4% 98.0% 99.7% 99.1%
Latvia 92.0% 82.5% 96.0% 87.3%
Average 98.0% 97.6% 97.4% 97.3%

Occupancy according to EPRA measures increased to 98.0% from 
97.6% at the end of 2011 and represents the highest level achieved 
since the current management team assumed responsibility for the 
Group in 2008.

Leasing activity
Atrium’s focus on asset management and building relationships with 
tenants saw it sign 959 leases (2011: 907 leases) during the year of 
which 565 (2011: 506) were new leases and 394 (2011: 401) were 
renewals.  

Unit  2012
Renewals
Number of leases Number 394
GLA leased Sqm 159,695
New Contracted monthly rental income 
per sqm € 11.85
Prior Contracted monthly rental income 
per sqm € 12.47

New Leases
Number of leases Number 565
GLA leased Sqm 100,690
Contracted monthly rental income per 
sqm € 15.59

Total New Leases and Renewals
Number of leases Number 959
GLA leased Sqm 260,385
Contracted monthly rental income per 
sqm € 13.30

Expired Leases
Number of leases Number 613
GLA of expiring leases Sqm 86,260

The yield diversification of the Group’s income producing portfolio is 
presented below: 

Standing 
investments

Net equivalent yield*    
(weighted average)

EPRA Net initial yield 
(NIY) **

Country 2012 2011 2012 2011
Poland 6.9% 7.0% 7.0% 7.0%
Czech Republic 8.1% 8.1% 7.8% 7.9%
Slovakia 7.7% 7.7% 7.5% 7.8%
Russia 12.2% 12.5% 12.6% 12.5%
Hungary 9.2% 8.9% 8.8% 8.2%
Romania 9.1% 9.4% 8.8% 9.0%
Latvia 13.0% 13.0% 2.4% 2.0%
Average 8.4% 8.4% 8.3% 8.3%

 * The net equivalent yield takes into consideration the current and potential net rental 
income, occupancy and lease expiries.

** The EPRA Net initial yield (NIY) is calculated as the annualised net rental income of the 
portfolio divided by its market value.

The net equivalent yield and EPRA NIY remained constant in 2012 at 
8.3% and 8.3% respectively. The alternative EPRA “Topped up” NIY 
for 2012 was 8.4% (2011: 8.5%).

Acquisitions and Completions
Current market conditions have resulted in a very constrained 
investment market. Our strategy remains firmly to grow through the 
acquisition of income producing shopping centres, particularly where 
we believe we can leverage our asset management expertise to create 
value, and we continue to review and actively seek opportunities in 
our core markets. Although the Group did not undertake any major 
acquisitions in 2012, we continued to acquire smaller stakes in our 
own assets and subsidiaries. These transactions have allowed the 
Group to gain increased ownership of the buildings and land. As such, 
during the third quarter we completed the acquisition from cinema 
operator RCH of its holding in three of our shopping centres in Russia 
at Volgograd, Togliatti and Yekaterinburg for a total consideration of 
€ 9.3 million. RCH has also now signed new lease agreements and will 
remain a tenant of the Group at these locations. 

During 2012 we completed and transferred to the standing 
investments portfolio phase II of Atrium Galeria Mosty in Plock and 
the construction of a 5,000 sqm retail box at Gdynia, both of which 
are in Poland. For more details please see Development activity below. 

In addition, during the year, we bought the non-controlling interests in 
development companies owning land in both Russia and Georgia. In 
Russia we bought the outstanding 23% stake for a total consideration 
of € 9.0 million and in Georgia we bought the outstanding 15% stake 
and split the land with our former venture partner.

Occupancy 
EPRA’s Best Practice Recommendations provides for an occupancy 
definition based on estimated rental values.

Operating Activities
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The tenant mix based on the 2012 ARI is illustrated below:
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The tenant mix based on the 2012 GLA is illustrated below:
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In 2012 the 959 lease signings represent over € 40 million of annual 
rental income with an average rent of € 13.30 per square metre per 
month. These lease transactions contributed to a further improvement 
in the portfolio occupancy level and an increase in the average lease 
duration.

Lease expiries 
The percentage of lease agreements with a remaining contract term of 
more than five years is 41.4% (2011: 41.2%). These percentages are 
calculated using annualised rental income (“ARI”) which is contracted 
base rent including discounts and turnover rent as at year end 2012. 
Additionally, the lease maturities between 2013 and 2017 are very 
evenly spread. This provides the Group with a high degree of visibility 
as to likely future cash flows over the coming years.

The average lease length of the portfolio as at the end of 2012 was 
5.6 years (2011: 5.0 years).

On the basis of 2012’s ARI the expiry schedule of existing lease 
agreements are as detailed in the following table:  

Lease expiry schedule % of ARI
2013 11.5%
2014 10.2%
2015 13.4%
2016 8.5%
2017 15.0%
> 2017 38.6%
Indefinite 2.8%
Total 100.0%

The Group’s lease agreements are mainly Euro denominated, which 
limits the Group’s rental income exposure to local currency fluctua-
tions. 78% of GRI in 2012 was denominated in Euros, with 11% 
denominated in Czech Kronas, 4% in US dollars, 5% in Polish Zlotys 
and 2% in other currencies. 

Tenant mix
Our management teams continually review our centres to ensure that 
they have a healthy and diversified tenant mix. Improvements are 
implemented at natural points or breaks in the leasing cycle or where 
we see an opportunity or situation arise that allows us to improve 
the tenant mix. While all of the Group’s larger shopping centres are 
anchored by a number of strong international hyper/supermarket 
brands, we also understand the importance of partnering with well 
known, fashion anchors. These partnerships drive further footfall, 
whilst meeting the needs of the end-consumer and complementing 
the other tenants in order to add long term value to an asset. Hyper/
supermarket anchors represent the largest percentage of GLA at 30% 
and fashion and apparel tenants represented 36% of annualised 
rental income in 2012.

Operating Activities
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Top ten tenants

As at the end of 2012, the Austrian based Spar Group is the Group’s largest tenant with 5.7% of rental income and was the only occupier 
representing more than 5% of the total, highlighting the high degree of tenant diversification in the portfolio.

The percentages of the total ARI generated by the top ten tenants are illustrated below:

Top ten tenants Field of operations

As a % of 
2012 total 

ARI

As a % of 
2012 total 

GLA
Spar International food retail chain 5.7% 6.8%
Metro Group International hypermarket and electronic 4.8% 6.5%
Ahold International hyper / supermarket 3.7% 8.0%
LPP Fashion 2.3% 1.7%
Tengelmann Group Home improvement 1.7% 1.8%
Hennes & Mauritz Fashion 1.6% 1.9%
Kingfisher Home improvement 1.4% 1.7%
Rewe Group International food retail chain 1.4% 2.1%
Empik Group Media & fashion 1.3% 1.0%
Auchan Group International hypermarket and sport goods 1.3% 3.3%
Total top ten  25.2% 34.8%

The top ten tenants represent 25.2% of the total ARI of the group at the end of 2012 (2011: 24.2%) and 34.8% of its total GLA (2011: 33.8%).

Top ten standing investments
The table below gives an overview of the Group’s top ten standing investments based on the market value as at 31 December 2012. The top ten 
now represent 57.7% (2011: 57.0%) of the total standing investments by value.

Property name City Country

Market 
value

 €’000*

Revaluation
2012

€’000 GLA Sqm
Year of

 opening

Number
of retail
 tenants

Food
anchor

 tenants

EPRA
Occupancy

 rate
Atrium Promenada Warsaw Poland 227,862 23,349 55,700 1996 160 Alma 95.5%

Atrium Flora Prague
Czech 
Republic 198,500 5,292 39,800 2003 121 Albert 99.6%

Atrium Targowek Warsaw Poland 153,590 7,244 31,200 1998 131 Carrefour 100.0%
Atrium Koszalin Koszalin Poland 123,400 (421) 55,400 2008 122 Tesco 99.7%
Atrium Optima Kosice Slovakia 111,256 5,817 48,000 2002 148 Hypernova 99.0%
Atrium Reduta Warsaw Poland 97,124 932 27,100 1999 112 Carrefour 99.1%
Park House Togliatti Togliatti Russia 97,090 9,801 52,800 2006 131 Real 99.8%
Atrium Biala Bialystok Poland 93,253 4,479 37,700 2007 95 Real 100.0%
Atrium Copernicus Torun Poland 80,543 (325) 30,700 2005 89 Real 99.7%
Park House Volgograd Volgograd Russia 78,269 20,786 47,100 2003 136 Karusel 99.9%
Total 1,260,887 76,954 425,500

* Includes land lease.

Rental income
In 2012, GRI grew by 12.4% to € 193.5 million. Significant 
contributions to this growth came from Poland and the Czech 
Republic, principally from the acquisitions of the Atrium Promenada, 
Atrium Molo and Atrium Flóra shopping centres in 2011. In Russia 
year on year GRI grew 17.1% as a result of the higher turnover rents 
stemming from our asset management initiatives, together with rental 
indexation, the benefit of additional rental income from the RCH 
transactions, and the continued reduction in the level of temporary 
discounts previously granted to tenants. The restructuring of certain 

of our Russian centres continues and demonstrates the appetite 
of international retailers for space at the best centres and, in this 
regard, we were particularly pleased to welcome Auchan as the new 
hypermarket operator in our St. Petersburg asset during the fourth 
quarter of 2012. In Slovakia, the 4.1% increase in GRI reflects the late 
2011 opening of the 1,100 sqm extension to the Optima centre in 
Kosice and uplifts from rental indexation. Higher occupancies drove 
GRI growth in Hungary and Latvia, while in Romania rental indexation 
was the key driver behind the increase. The GRI result also takes into 
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The regional distribution of gross and net rental income, as well as the operating margin is provided in the tables below:

Gross rental income 
2012 GRI per Sqm 2011 Change Change

Country €’000 % of GRI € €’000 €’000 %
Poland 73,851 38.2% 191.1 64,099 9,752 15.2% 
Czech Republic 38,629 20.0% 103.2 29,687 8,942 30.1% 
Slovakia 11,248 5.8% 172.0 10,808 440 4.1% 
Russia 52,940 27.4% 228.4 45,190 7,750 17.1% 
Hungary 8,567 4.4% 82.0 8,222 345 4.2% 
Romania 7,172 3.7% 134.6 7,000 172 2.5% 
Latvia 1,068 0.5% 52.4 963 105 10.9% 
Subtotal 193,475 100.0% 156.9 165,969 27,506 16.6% 
Turkey* – – – 6,204 (6,204)  (100.0%)
Total gross rental income 193,475 100.0% 156.9 172,173 21,302 12.4% 

* Divested in July 2011.

Net rental income

2012 2011 Change Change
Country €’000 % of NRI €’000 €’000 %

Poland 73,577 40.6% 62,487 11,090 17.7% 
Czech Republic 35,017 19.3% 25,763 9,254 35.9% 
Slovakia 11,148 6.2% 10,622 526 5.0% 
Russia 47,689 26.3% 37,489 10,200 27.2% 
Hungary 7,050 3.9% 6,825 225 3.3% 
Romania 6,429 3.5% 6,559 (130)  (2.0%)
Latvia 369 0.2% 362 7 1.9% 
Subtotal 181,279 100.0% 150,107 31,172 20.8% 
Turkey* – – 4,763 (4,763)  (100.0%)
Total net rental income 181,279  100.0% 154,870 26,409 17.1% 

* Divested in July 2011.

Operating margin

 2012 2011 Change
Country in % in % in %
Poland 99.6% 97.5% 2.1% 
Czech Republic 90.6% 86.8% 3.8% 
Slovakia 99.1% 98.3% 0.8% 
Russia 90.1% 83.0% 7.1% 
Hungary 82.3% 83.0%  (0.7%)
Romania 89.6% 93.7%  (4.1%)
Latvia 34.6% 37.6%  (3.0%)
Subtotal 93.7% 90.4% 3.3%
Turkey* – 76.8% (76.8%)
Total operating margin 93.7% 90.0% 3.7% 

* Divested in July 2011.

The base rent including discounts per sqm grew from € 138 at 31 December 2011 to € 141 at 31 December 2012. 

account the income lost through the July 2011 sale of Trabzon in 
Turkey, without which GRI growth rate would have been 16.6%.
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EPRA like-for-like gross rental income 

 2012 2012 2011 Change Change
Country €’000 % Total €’000 €’000  %
Poland 56,088 29.0% 55,033              1,055 1.9% 
Czech Republic 25,766 13.3% 25,745                   21 0.1% 
Slovakia 10,990 5.7% 10,785                 205 1.9% 
Russia 51,866 26.8% 45,748              6,118 13.4% 
Hungary 8,567 4.4% 8,216                 351 4.3% 
Romania 7,172 3.7% 7,000                 172 2.5% 
Latvia 1,068 0.6% 963                 105 10.9% 
Like-for-like gross rental income 161,517 83.5% 153,490              8,027 5.2% 
Remaining gross rental income 31,958 16.5% 18,591            13,367 71.9% 
Total gross rental income 193,475 100.0% 172,081            21,394 12.4% 

* To enhance comparability of GRI, prior period values for like-for-like properties have been recalculated using the 2012 exchange rates.

Like-for-like GRI provides the clearest indication of the performance 
of the underlying portfolio and the organic growth achieved. On 
this basis, the Group delivered very strong results in 2012 with a 
5.2% increase to € 161.5 million of which the majority (76% or 
€ 6.2 million) came from Russia. Given the current market uncertainty 

and the macroeconomic slowdown referred to earlier, we are 
particularly pleased to once again report like-for-like GRI growth 
across all our territories. This is a real endorsement of both the 
portfolio’s ability to produce stable rental income returns and our 
team’s retail asset management expertise. 

EPRA like-for-like net rental income 

 2012 2012 2011 Change Change
Country €’000 % Total €’000 €’000  %
Poland 56,296 31.1% 53,967              2,329 4.3% 
Czech Republic 22,541 12.4% 22,385                 156 0.7% 
Slovakia 10,891 6.0% 10,598                 293 2.8% 
Russia 45,268 25.0% 37,764              7,504 19.9% 
Hungary 7,050 3.9% 6,929                 121 1.7% 
Romania 6,429 3.5% 6,685 (256) (3.8%)
Latvia 369 0.2% 350                   19 5.4% 
Total like-for-like net rental income 148,844 82.1% 138,678            10,166 7.3% 
Remaining net rental income 32,435 17.9% 16,212            16,223 100.1% 
Total net rental income 181,279 100.0% 154,890            26,389 17.0% 

* To enhance comparability of NRI, prior period values for like-for-like properties have been recalculated using the 2012 exchange rates.

Like-for-like NRI followed a similar pattern as GRI but with some slight 
further uplift coming from improved service charge income and rental 
collection, reflecting good credit control.

A substantial part of the increase in like-for-like NRI came from the 
improvements in Russia and Poland in line with the higher GRI. In 
addition, Russia benefitted from improved operational efficiencies 
and more effective rental collection, which resulted in an increase of 
19.9% in like-for-like NRI. 

Operating Activities
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Development and Land Portfolio

At 31 December 2012 the Atrium’s development and land portfolio was valued at € 538.4 million across 36 projects. Over 90% of the portfolio 
by value, and over 80% by size, is concentrated in Poland, Russia and Turkey. We believe that this portfolio includes significant long term future 
value creation opportunities and will continue to actively manage these projects. 

The country diversification of the Group’s development and land portfolio is presented below:

  No. of projects   Market value   Size of land
2012 2011 2012 2011 2012 2011

Country   €’000 €’000 (hectares) (hectares)
Poland 13 14 143,125 142,259 60 68
Russia 12 13 145,230 178,792 149 219
Turkey 4 4 209,376 209,376 44 44
Others 7 6 40,664 56,924 54 58
Total 36 37 538,395 587,351 307 389

Over the course of the year we have continued to assess how best to 
create and realise value from the portfolio. The decision to develop a 
project is depending on its location, its size, the economic situation in 
the relevant city and country, competition and the overall risk profile. 
The decision process also involves a number of broad considerations 
such as the demand and prices realised for land sales achieved to 
date, our preference to acquire income producing properties, together 
with a cautious approach to undertaking and financing large scale 
new developments in the current economic environment. Accordingly, 
in addition to new projects, we will also seek to create value by 
developing extensions to our existing and proven assets. Finally, our 
focus is oriented towards growing our portfolio in the largest and 
strongest cities and domestic economies of our core countries.

We will continue to actively manage all of our development and land 
projects in order to build and maximise the value of the portfolio, 
whilst at the same time progressively reducing the relative proportion 
of non-income producing assets. Whilst it may take a number of years, 
our long term target is for the development pipeline to not exceed 
10% to 15% of total real estate assets. Central to achieving this goal 
will be a positive, yet cautious, approach to applying our skills in new 
development activities.

Development activity
As outlined above, our aim is to build a pipeline of future 
development projects that is proportionate to our balance sheet 
and risk appetite. The pipeline will be sourced from our existing 
development projects and land bank, as well as through the creation 
of new project opportunities, in particular extensions to our existing 
and proven assets. Presently we have eight identified priority projects, 
either with a secured building permit or for which the required 
administrative decisions might be obtained in the relatively near term; 
one of which is under active development. 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 eight projects 
(and no others) progressed to full development, we estimate total net 
incremental development spend of approximately € 180 million over 
the next three to five years.

Within these eight priority projects, Atrium Felicity shopping centre 
in Lublin, Poland, our first major greenfield project, with 75,000 
sqm GLA, is currently under development. Atrium Felicity has been 
the main focus of our development team’s efforts during the year. 
Construction of this new, state-of-the-art shopping centre has now 
commenced and was celebrated officially at a successful and well-
attended cornerstone ceremony on 4 October 2012.

More importantly, we have made significant and very encouraging 
progress in attracting leading international and domestic retailers 
to the centre. Having announced the forward sale of the 19,700 
sqm hypermarket premises to Auchan in the first half of the year, 
we secured a further major anchor tenant in September when we 
concluded a 12,500 sqm pre-let to international DIY chain, Leroy 
Merlin. During the second half of the year and in early 2013 we 
have attracted a number of further significant tenants that have in 
aggregate taken the average lease length to approximately six years 
and aggregate occupancy to 84%. 

These strong pre-leasing results and the compelling line-up of retail 
domestic brands, demonstrate the quality of the retail destination 
on offer and gives us real confidence that we are on track to deliver 
the dominant shopping centre in this region. The total market value 
of Atrium Felicity at 31 December 2012 was € 49.9 million and the 
incremental costs to completion are now assessed at approximately 
€ 59.6 million. 

The remaining seven identified priority projects are all extensions to 
existing income producing assets; four are located in Poland, and 
include our Atrium Copernicus and Promenada assets, while three are 
in Russia.

Development and Land Portfolio
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During the third quarter the 6,450 sqm GLA Phase II of Atrium Galeria 
Mosty in Plock, Poland was completed, and opened in late September 
2012. Also during the second half of 2012 we finished construction 
on our stand-alone retail box in Gdynia, Poland and handed it over to 
the tenant, Media Market. Both completions were transferred to our 
standing investments portfolio during the second half of 2012.

In July, we took vacant possession of the 3.8 hectare parcel of land 
next to our Atrium Copernicus shopping centre in Toruń, Poland. 
The demolition works were completed by the previous owner and, 
with building permits in place, we are now working on our plans for 
a 20,000 sqm extension. Our first priority at the site is to increase 
the size of the car park, which is not currently sufficient to satisfy 
existing demand for the centre, and for which the incremental costs to 
complete are assessed at € 4.0 million. By undertaking this task first, 
as well as putting in the other infrastructure required, we will be able 
to minimise disruption to shoppers and tenants at the main centre 
during the subsequent construction of the extension.

Development and Land Portfolio



 Annual Financial Report 2012 21

Alice Augustova  Katarzyna Cyz  David Doyle  Ronen Goldberg  
CFO, Czech Republic CEO, Poland Group CFO CDO, Russia

Murat Gursey  Nils-Christian Hakert Ondrej Jirak Asi Kahana  
COO, Russia  Group COO COO, Czech Republic CEO, Romania

Peter Kovacs Rachel Lavine Tatyana Mironova Kristina Mogor 
CFO, Hungary Group CEO CFO, Russia COO, Hungary

Eshel Pesti Barbara Pryszcz Thomas Schoutens Oldrich Spurek 
CEO, Russia  COO, Poland  Group CDO  CEO, Czech Republic 

Management 
The Group executive management team consists of Rachel Lavine, Chief Executive Officer (“CEO”), David Doyle, Chief Finance Officer (“CFO”), 
Nils-Christian Hakert, Chief Operating Officer (“COO”) and Thomas Schoutens, Chief Development Officer (“CDO”). This team is supported by 
local executive management teams with day-to-day responsibility for managing the assets and customer relationships in each of our countries 
of operation. At 31 December 2012 the group has 351 employees as follows: General Management- 8 employees; Operations-180 employees; 
Development- 28 employees; Finance and administration- 80 employees; Information systems- 9 employees; Legal- 19 employees; Other- 27 
employees.

Our management team:

Management
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Shopping Centre Atrium Flora

Key facts about Atrium Flora as at 31st December 2012
Street Vinohradská 2828/151 
130 00 Prague 3, Czech Republic

Year of opening: 2003
GLA Retail: 20,400 sqm
GLA Offices/Storage: 19,400 sqm
Market value: € 198.5 million 
EPRA retail occupancy: 100%
EPRA offices occupancy: 99%
Number of stores: 121
Food Anchor: Albert
Parking spaces: 750
Website: www.atrium-flora.cz 

In addition to being the capital of the Czech Republic, Prague is 
also its largest city and the fourteenth-largest city in the European 
Union. The city is home to around 1.3 million people, while its greater 
metropolitan area is estimated to have a population of nearly 2 million. 
The city’s economy is highly developed, being driven by its service 
and manufacturing export sector and is widely considered as one of 
the premier business destinations in CEE. As an economic hub for the 
region, Prague’s economy accounts for more than 26 % of Czech 
GDP.

Atrium Flora was designed by Petr Franta architects and opened in 
2003. It was acquired by Atrium in 2011 for € 191 million and is 
located less than 2km from Prague’s historic city centre. Atrium Flora 
is situated in a prominent and accessible location in Vinohrady, one of 
Prague’s most desirable and affluent residential areas, which contains a 
high concentration of young professionals and international residents. 
The centre has a catchment area of approx. 590,000 inhabitants within 
a 15 minute car journey and offers ample underground parking and 
superb public transport links. Trams and bus lines stop directly in front 
of the property and it is also served by the “Flora” metro station which 
includes an entrance offering direct access to the mall. 

Atrium Flora comprises more than 120 retail units and offers 
a diversified tenant mix of fashion brands, consumer services, 
restaurants and entertainment including a seven screen Cinema City 
complex that contains the only IMAX 3D facility in the Czech Republic. 
The centre focuses on middle and higher-income customers, who are 
typical for its catchment area, and offers a wide spectrum of brands 
such as Intersport, Reserved, Bat’a, Mothercare, Esprit and Promod, 
together with more exclusive brands including Gant, Ecco, Geox, Gas, 
Guess, Max Mara, Lacoste and Alqvimia. The food anchor is Albert, a 
well-known and leading food operator in the Czech market and part 
of the Ahold Group.

Above the retail centre is 17,800 sqm GLA of Grade A office premises 
with high quality tenants including Exxon Mobile, Xerox, Danone and 
Reckitt-Benckiser.

Retail GLA by tenant mix 

Health and Beauty
9%

Entertainment
17%

Services
1%

Specialty Goods
12%

Fashion Apparel
33%

Hyper or Supermarket
9%

Restaurants
11%

Specialty Food
2%

Home
6%

Shopping Centre Flora
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Since acquiring Flora in 2011, Atrium has commenced a number 
of value enhancing asset management activities. This has primarily 
focused on improving the quality of the offer within the centre by 
moving away from convenience-type retailers to more premium 
brands. As such, Atrium Flora now provides a mix of goods and 
personal services that better reflects the socio-economic make up and 
requirements of its customers and the population of its catchment 
area. The success of this strategy is evidenced by the signing of 15 
new and high quality tenants during 2012 including GAS, Geox, 
Parfois, Chantall, Butlers, and Gabor shoes. 

Atrium has also improved the customer facilities and lay-out of the 
shopping centre by introducing new concepts such as rest-zones for 
customers and through refurbishing the food-court area, both of 
which help to improve dwell times. In addition, improvements were 
made to internal signage to assist with customer navigation as well 
as the installation of new escalators which help improve customer 
circulation and drive footfall to all parts of the centre. Furthermore, 
Atrium has been able to successfully leverage the benefits of its 
retail expertise together with the economies of scale available from 
its wider portfolio and achieved a 6% reduction in the centre’s 
operational costs for 2012 as compared to the prior year. All of these 
improvements have helped to create value for shareholders.

Shopper´s opinion
(Marie, Economist)
“There are a few reasons why Atrium Flora is my favorite shopping 
centre. The mix of shops in Flora suits my wishes and needs. I 
care about having an original fashion style and Flora has never 
disappointed me in this. There are plenty of shops with high quality 
and designer clothes, many of which I can’t find anywhere else. The 
atmosphere is also very comfortable and the style of the boutiques 
and shops give it a feeling of luxury.”

Shopper´s opinion
(Michal, Sales Manager)
“I choose Flora because of its very nice cafes and restaurants, where 
I can be hold business meetings. In my free time I´m also able to buy 
my favorite wine, cheese or other specialties which are hard to find 
elsewhere and, because of the mix of brands, I´m always able to buy 
great gifts for my wife. Occasionally, I also visit the IMAX cinema with 
my family.”

Interview with Jan Suchánek
(Co-owner of the Butlers franchise)

“The Butlers store at Atrium Flora is our first in the Czech Republic. 
We picked this particular centre based on our market research and 
Atrium Flora, due to its location, size and purchasing power has 
turned out to be the right location for our pilot store. We are very 
pleased with the ongoing changes within the mall, starting with the 
brand new parking system, upgraded tenant mix and refurbished 
common areas. Our first store has fulfilled all our expectations, which 
confirms that choosing Atrium Flora was the right decision for us.”

Interview with Oldrich Spurek 
(Chief Executive Officer, Atrium Czech Republic)

“Atrium Flora is one of the most popular and fashionable 
shopping centres in Prague. Despite a number of new malls 
which have opened since Atrium Flora was completed, it still 
retains this leading position. We are proud to be able to say 
that Flora is still one of the most natural choices for new brands 
looking to break into the Prague market. The improvements 
we have made to the tenant mix demonstrate the centre’s 
potential and by reducing its operating costs, we have further 
demonstrated the value-add that Atrium’s retail expertise brings. 
The old Flora centre has now been reborn as “Atrium Flora” and 
has quickly become the jewel in the crown of Atrium’s portfolio 
in the Czech Republic.”

Interview with Viktor Šimeč  ek
(Real Estate Manager CZE, SVK of BAT ̌    A)

 “The BAT ̌   A store at Atrium Flora is present from the opening 
day, 10 years ago. We decided to prolongue our lease agreement 
in Flora due to the potential that we believe it has. We see the 
positive changes in the tenant mix and also the refurbishment 
which was highly needed.”

Shopping Centre Flora
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Stock Exchange and Share Price Information 

Atrium has a dual listing on the Vienna Stock Exchange and NYSE 
Euronext Amsterdam (“Euronext”).

ISIN: JE00B3DCF752

Bloomberg tickers
Vienna: ATRS AV
Euronext: ATRS NA

Reuters tickers
Vienna: ATRS.VI
Euronext: ATRS.AS

Total Return in 2012
Over 2012, Atrium’s shareholder return was as follows: 

Vienna Stock Exchange

Closing price 2011 € 3.48
Closing price 2012 € 4.45
Movement in the share price € 0.97
Share return € 27.9%

Dividend for year 2012 € 0.17
Dividend return 4.9%

Total return per share invested on  
31 December 2011 € 1.14
Total return in 2012 32.8%

Atrium share price
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Atrium share price relative to EPRA indices
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Outstanding shares as at 
31 December 2012 373,388,756
Market capitalisation as at 
31 December 2012* € 1,662 million
2012 lowest share price* € 3.37 quoted on 15 May 2012
2012 highest share price* € 4.57 quoted on 20 December 2012

* Vienna Stock Exchange

Dividend
Atrium paid a € 0.0425 per share dividend as a capital repayment 
on 30 March 2012, 29 June 2012, 28 September 2012 and on 
28 December 2012. Total dividend payments for 2012 amounted to 
€ 63 million (2011: € 52 million).

In 12 November 2012, the Board approved an increase of Atrium’s 
annual dividend payment for 2013 from € 0.17 to at least € 0.20 per 
share per year, an increase of 17.6%. This will be paid in quarterly 
instalments and commence at the end of March 2013 (subject to 
any legal and regulatory requirements and restrictions of commercial 
viability). This is the third consecutive year that the dividend has been 
increased since first being introduced in 2009, reflecting the Board’s 
continued confidence in the Group’s future prospects. 

Major shareholders
To the best of the management’s knowledge, during the year ended 
31 December 2012, no single shareholder of Atrium held more than 
5% of the company’s shares, except for Apollo Global Real Estate 
(“Apollo”) and Gazit-Globe Ltd (“Gazit-Globe”) which together held 
53.9% (2011: 51.0%) of the shares, as at 31 December 2012, as 
notified by them.

During the year 2012, Gazit-Globe raised its stake in the Group to 
34.5% (2011: 31.6%) of the shares. 

Stock Exchange and Share Price Information
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EPRA Reporting

EPRA Earnings
EPRA Earnings are calculated in line with the best practice 
recommendations of the European Public Real Estate Association 
(“EPRA”). EPRA’s objective is to promote greater transparency, 
uniformity and comparability of the financial information reported by 
property companies. Unrealised changes in valuation, gains or losses 
on disposals of properties and certain other items do not necessarily 
provide an accurate picture of Atrium’s underlying operational 
performance.

2012
€’000

2011
€’000

Earnings attribute to equity holders of the parent company 98,712 145,270

Revaluation of investment properties 4,961 (77,321)
Net result on acquisitions and disposals (793) (31,791)
Goodwill impairment and amortization of intangible assets 970 447
Deferred tax in respect of EPRA adjustments 11,476 13,923
Close-out costs of financial instruments 1,909 (923)
Non controlling interests in respect of the above adjustments (2,264) 2,716
EPRA Earnings 114,971 52,321
Weighted average number of shares (in shares) 373,075,076 372,840,525
EPRA Earnings per share (in €) 0.31 0.14

Company adjustments:*
Legacy legal matters 3,255 12,550
Foreign exchange differences (7,860) 22,290
Deferred tax not related to revaluations 5,500 9,393
Changes in the value of financial instruments 5,049 9,323
Non controlling interests in respect of company adjustments (11) (3,189)

Company adjusted EPRA earnings 120,904 102,688
Company adjusted EPRA earnings per share (in €) 0.32 0.28

*  The “Company adjustments” represent adjustments of other non-recurring items which could distort Atrium’s operating results. Such non-recuring 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 Reporting
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The NAV as at 31 December 2012 and 31 December 2011 was based 
on the audited consolidated financial statements including the fair 
value of the Group’s standing investments and developments and 
land. The market value of the Group’s standing investments and 
most of the developments and land was based on the appraisals of 
Cushman & Wakefield and Jones Lang LaSalle. 

EPRA Net asset value
The concept of net asset value is used to describe the value of the 
assets of a group less the value of its liabilities.

Net Asset Value (“NAV”) 2012 2011

 €’000
in € per 

ordinary share €’000
in € per 

ordinary share
Equity  2,281,372   2,264,543  
Non controlling interest   3,061 15,283  
   
IFRS NAV per the financial statements  2,284,433  6.12  2,279,826      6.11 
Effect of exercise of options 15,280    16,065  
   
Diluted NAV, after the exercise of options  2,299,713       6.08 2,295,891    6.07 
   
Fair value of financial instruments    17,828  9,060  
Goodwill as a result of deferred tax   (11,025)  (11,475)  
Deferred tax in respect of investment properties  131,855 113,333  
   
EPRA NAV 2,438,371 6.44 2,406,809 6.36

EPRA Triple NAV (“NNNAV”) 2012 2011

 €’000
in € per 

ordinary share €’000
in € per 

ordinary share
EPRA NAV 2,438,371 2,406,809
Fair value of financial instruments  (17,828) (9,060)
Impact of debt fair value   (10,821) (5,764)
Deferred tax in respect of investment properties  (131,855)  (113,333)
  
EPRA NNNAV 2,277,867 6.02 2,278,652 6.02
  
Number of outstanding shares 373,388,756  372,892,253 
Number of outstanding shares and options 378,519,715 378,264,424 

EPRA Reporting
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The members of the Board of Directors of Atrium European Real 
Estate Limited (“Atrium”; Atrium together with its subsidiaries the 
“Group”) pursuant to paragraph 82 of the Austrian Stock Exchange 
Act (§ 82 BoerseG) hereby confirm: 

a)  that to the best of their knowledge the consolidated annual 
financial statements and Atrium’s standalone financial statements 
prepared in accordance with applicable accounting standards give 
a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and 
profit or loss of the Group and Atrium and 

b)  that the Group management report and management report of 
Atrium present the development and performance of the business 
and the position of the Group and Atrium in such a manner so 
as to give a true and fair view of the assets, liabilities, financial 
position and profit or loss, together with a description of the 
major risks and uncertainties to which the Group and Atrium are 
exposed.

Statement by the Board of Directors of Atrium European Real Estate Limited  
Pursuant to § 82 of the Austrian Stock Exchange Act

The Board of Directors

CHAIM KATZMAN
Chairman of the Board

RACHEL LAVINE
Director and CEO

DIPAK RASTOGI
Director

JOSEPH AZRACK
Director

PETER LINNEMAN
Director

THOMAS WERNINK
Director

AHARON SOFFER
Director

NOAM BEN-OZER
Director

ANDREW WIGNALL
Director

SIMON RADFORD
Director

Statement to § 82 of the Austrian Stock Exchange Act
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This Annual 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 Annual Financial Report and include statements regarding the 
intentions, beliefs or current expectations of Atrium. 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 Annual 
Financial Report is up to date only as of the date of this Annual 
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 Annual Financial Report, and 
particularly the forward looking statements, are qualified by these 
cautionary statements.

You should read this Annual 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.

Statement Regarding Forward Looking Information

Statement Regarding Forward Looking Information
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Corporate Governance Report

Compliance with Corporate Governance Codes 
Atrium European Real Estate Limited (“Atrium”) was established 
under the laws of Jersey, Channel Islands, in 1997. Atrium has been 
listed on the Vienna Stock Exchange (“ATRS”) since 2002 and on the 
NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange since August 2009. 

The Austrian Code of Corporate Governance (“Austrian Code”) sets 
out rules and regulations for responsible management and guidance 
of companies listed in Austria. The Austrian Code primarily applies 
to Austrian stock market-listed companies that voluntarily undertake 
to adhere to its principles. Atrium has voluntarily submitted to the 
Austrian Code (as amended in July 2012). The Austrian Code is 
available on the website of the Austrian Working Group for Corporate 
Governance (www.corporate-governance.at) and obliges Atrium 
to either comply or explain any deviations from its applicable rules. 
Explanations for deviations are provided on page 37.

Jersey law does not contain a mandatory code of corporate 
governance but does impose general fiduciary duties and duties 
of care, diligence and skill on the Directors, who are also under a 
statutory obligation to act in good faith and in the best interest of 
Atrium. Save to the extent agreed with the Jersey Financial Services 
Commission (“JFSC”), Atrium must remain materially compliant with 
the UK Combined Code, the corporate governance code adopted by 
the UK Financial Services Authority. 

Board and management structure 
The management structure of Atrium is a one-tier Board of Directors. 
The Rules of the Austrian Code applying to the supervisory board will 
be applied to the Board of Directors, and the Rules therein applying to 

the management board will be applied to delegates of the Board of 
Directors.

Pursuant to the Atrium’s articles of association (“Articles”), at least 
half of the Directors are required to be independent in accordance 
with, and as defined in, the rules of the New York Stock Exchange. 
At present, six of the ten directors are independent in accordance 
with those rules, namely Mr. Ben-Ozer, Mr. Linneman, Mr. Radford, 
Mr. Rastogi (notwithstanding his nomination to the Board by CPI CEE 
Management LLC (“Apollo”) pursuant to the Articles), Mr. Wernink 
and Mr. Wignall. 

The business of Atrium is managed by the Directors, who may exercise 
all powers of Atrium that are not required by applicable corporate 
law or the Articles to be exercised by Atrium in a general meeting 
of shareholders. The power and authority to represent Atrium in all 
transactions relating to real and personal property and all other legal 
or judicial transactions, acts and matters before all courts of law is 
vested in the Directors. 

The Directors may delegate their powers to any officers or persons 
they deem fit, for example to the Chief Executive Officer (“CEO”) or 
the Chief Financial Officer (“CFO”), or to committees consisting of 
one or more Directors or to any other persons. Any such person or 
committee shall in the exercise of the delegated powers conform to 
any regulations or restrictions that may be imposed by the Directors 
from time to time. Currently, the only executive on the Board of 
Directors of Atrium is the CEO, Rachel Lavine. 

In the year ended 31 December 2012, the Board of Directors and the 
Audit Committee each met on five occasions. The Compensation and 
Nominating Committee and Special Standing Committee met on four 
and three occasions repectively.

Corporate Governance Report

Currently, the Board consists of ten Directors:

Name Audit Committee
Compensation and 
Nominating Committee

Special Standing 
Committee Date of birth Mandate start

Chaim Katzman ✓ ✓ 04.11.1949 01.08.2008
Rachel Lavine ✓ 09.12.1965 01.08.2008
Joseph Azrack ✓ ✓ 08.04.1947 15.08.2011
Noam Ben-Ozer ✓ 22.06.1963 24.11.2009
Peter Linneman ✓ ✓ ✓ 24.03.1951 01.08.2008
Simon Radford ✓ 03.02.1957 06.03.2008
Dipak Rastogi ✓ 14.10.1954 14.10.2008
Aharon Soffer ✓ 03.03.1971 17.05.2011
Thomas Wernink ✓ 10.12.1945 01.08.2008
Andrew Wignall ✓ 11.05.1964 06.03.2008

The mandate of each Director ends at the shareholders’ annual 
general meeting (“AGM”) held following the date of appointment. 
Provision is made for each Director to retire at each AGM and for the 
shareholders (by ordinary resolution) to re-elect that retiring Director 
(if eligible for re-election). In the absence of such resolution, a retiring 
Director shall be deemed to have been re-elected, except where (a) a 

resolution to re-elect the Director has been put to the AGM but has 
not been passed, or it is expressly resolved not to fill the office being 
vacated, or (b) such Director is ineligible for re-election or has given 
notice in writing to Atrium that he or she is unwilling to be re-elected. 
The current mandate of each Director ends at the AGM to be held in 
2013.
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Joseph Azrack 
Non-executive director 
Member, Compensation and Nominating Committee and Special 
Standing Committee 

Joseph Azrack is a non-executive director and was 
re-appointed to the Board of Directors in August 
2011, having served an initial term on the Board from 
1 August 2008 until 14 October 2008. He is Chairman 
of Real Estate for Apollo Global Management. Prior 
to joining Apollo, Mr. Azrack was President and CEO 
of Citi Property Investors where he chaired the firm’s 

Management Committee and Investment Committee and guided 
investment policy and strategy. Mr. Azrack was also a member of 
the Citigroup Alternative Investments Management Committee 
and Investment Committee, and a member of Citi Infrastructure 
Investment Committee. Prior to joining Citi Property Investors, he 
was Chief Executive and Chairman of AEW Capital Management, 
L.P., Founder and President of the AEW Partners Funds, a Director 
of Curzon Global Partners and Founder and Chairman of IXIS AEW 
Europe. 

Mr. Azrack holds a MBA from Columbia University and a B.S. from 
Villanova University. He is a past adjunct professor at Columbia 
University’s Graduate School of Business where he is a member of 
and for many years chaired the Real Estate Program Advisory Board. 
Mr. Azrack is a member and past Chairman of the Pension Real Estate 
Association (PREA). He is also a Trustee and Director of the Urban Land 
Institute.

Noam Ben-Ozer 
Non-executive director 
Member, Audit Committee 

Noam Ben-Ozer is an independent non-executive 
director appointed to the Board of Directors in 
November 2009. He is a founder and managing 
director of Focal Energy, a company which develops 
and invests in renewable energy projects. He is also 
the founder and proprietor of Focal Advisory, a 
strategic and finance-related advisory firm in Boston. 

Noam Ben-Ozer has extensive experience in financial and business 
planning, fund raising, deal structuring and project financing. He is 
a director and member of the Nominating and Audit Committees of 
Equity One Inc., a leading US real estate investment trust. Mr. Ben-
Ozer holds a MBA from the Harvard Business School.

Chaim Katzman
Non-executive director and Chairman 
Member, Compensation and Nominating Committee and Special 
Standing Committee

Chaim Katzman became Chairman of the Board 
of Directors in August 2008 and has more than 30 
years of experience in the real estate industry. Mr. 
Katzman is the founder, controlling shareholder and 
Chairman of Gazit-Globe, a leading international real 
estate company listed on the Tel Aviv Stock Exchange 
(TASE:GLOB) and the New York Stock Exchange 

(NYSE: GZT). As Chairman of Gazit-Globe, Mr. Katzman directs global 
operations, manages affiliate and subsidiary activities and oversees 
more than $ 18 billion in assets in over 20 countries. 

Mr. Katzman is also the founder, controlling shareholder and 
Chairman of Norstar Holdings (formerly Gazit Inc.), the parent 
company of Gazit-Globe; the founder and Chairman of Equity One 
(NYSE: EQY), a US real estate investment trust; the Chairman of 
First Capital Realty (TSX: FCR), a Canadian real estate company and 
Chairman of Citycon (OMX: CTY), an owner, developer and operator 
of shopping centres in Northern Europe and the market leader in the 
Finnish shopping centre sector. 

Mr. Katzman is a member of the International Council of Shopping 
Centers (ICSC), the National Association of Real Estate Investment 
Trusts (NAREIT), the Urban Land Institute (ULI), and the Real Estate 
Roundtable and the Association of Foreign Investors in Real Estate 
(AFIRE). He received a LL.B. from Tel Aviv University Law School. Mr. 
Katzman is a well-known civic leader, philanthropist and supporter 
of numerous organizations. In 2011, he founded the Gazit-Globe 
Real Estate Institute at Israel’s Interdisciplinary Center (IDC) Herzlya, 
a novel academic and research program focused on innovation and 
entrepreneurship in the real estate sector that will eventually offer a 
master’s degree in real estate with concentrations in housing, land use 
and real estate financing. 

Rachel Lavine 
Chief Executive Officer and director 
Non-voting Member, Special Standing Committee 

Rachel Lavine has been Chief Executive Officer and a 
member of the Board of Directors since August 2008. 
Mrs. Lavine was formerly president and CEO of Plaza 
Centres (Europe) BV, a major developer and operator 
of shopping and entertainment centres in Central and 
Eastern Europe (2005-2006) and a former president and 
CEO of Elscint Ltd., a hotel operator and developer with 

assets in developed and emerging markets (1999-2006). She has also 
served as an external director of Dor Chemicals Ltd. and other public 
companies (2007-2008). Mrs. Lavine graduated from Tel Aviv University, 
College of Management with BA (Bachelor of Business) in accounting, 
has been a CPA (Certified Public Accountant) since 1995 and completed 
an Executive MBA at the Kellogg School of Management in 2008.
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Corporate Finance. He has a MBA from the Richard Ivey School of 
Business, University of Western Ontario and was the Gold Medal 
Award winner of his graduating class.

Aharon Soffer 
Non-executive director 
Member, Audit Committee 

Aharon Soffer is a non-executive director appointed 
to the Board of Directors in May 2011. He serves as 
President of Gazit-Globe. Since joining Gazit Globe in 
1997, Mr. Soffer has held several senior executive roles 
and leadership positions. During his tenure at Gazit-
Globe, Mr. Soffer has attained extensive expertise in 
both the retail and healthcare real estate sectors in 

public and private markets and has been involved in the Gazit-Globe 
group’s worldwide M&A activity to a total value of more than $ 18 
billion across 20 countries. From 2001 to 2009, Mr. Soffer was located 
at Gazit-Globe’s offices in the United States. More recently, Mr. Soffer 
led Gazit-Globe’s IPO in the United States and the listing of its shares 
on the New York Stock Exchange. Mr. Soffer also serves as CEO of 
Gazit Group USA and Executive Chairman of ProMed Properties, 
Gazit-Globe’s private subsidiaries. Mr. Soffer holds a B.A. in Economics 
and a LL.B from the College of Management, Academic Studies, in 
Israel.

Thomas Wernink 
Non-executive director 
Member, Compensation and Nominating Committee 

Thomas Wernink is an independent non-executive 
director appointed to the Board of Directors in August 
2008. He serves as a non-executive director of a 
number of European based property and investment 
companies, including stock exchange listed companies 
Segro plc and European Direct Real Estate Fund 
(SICAF). He is also a former Chief Executive of Corio 

and Chairman of the European Public Real Estate Association.

Andrew Wignall 
Non-executive director 
Member, Audit Committee 

Andrew Wignall is an independent non-executive 
director appointed to the Board of Directors in March 
2008. Mr. Wignall is a Fellow of the Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales, having 
qualified with Ernst & Young in 1988, where he 
worked as an auditor, primarily with financial services 
clients. In 1996 he was a founding director of Moore 

Management Limited (“Moore”), specialising in the management 
and administration of alternative investment funds, securitisation 
vehicles and special purpose companies. Since leaving Moore in 2007, 
Mr. Wignall has acted as an independent non-executive director of 
a number of private equity, real estate and other alternative fund 

Peter Linneman 
Non-executive director 
Chairman, Audit Committee 
Member, Compensation and Nominating Committee and Special 
Standing Committee 

Peter Linneman is an independent non-executive 
director appointed to the Board of Directors in 
August 2008. He is a financial expert in real estate 
and corporate finance. Mr. Linneman is a principal 
of Linneman Associates and the Albert Sussman 
Emeritus Professor of Real Estate, Finance and Public 
Policy at the Wharton School of Business, University 

of Pennsylvania. He has served as a director of eight New York Stock 
Exchange listed companies. Mr. Linneman has a PhD in Economics. He 
is also a director and member of the executive committee of Equity 
One Inc. a US real estate investment trust.

Simon Radford 
Non-executive director 
Member, Audit Committee 

Simon Radford is an independent non-executive 
director appointed to the Board of Directors in March 
2008. He is also the Chief Financial Officer of an 
alternative investment fund administration business, 
based in Jersey. Mr. Radford has more than 20 years 
experience of audit, corporate finance and corporate 
investigation and has worked with a wide variety of 

boards of directors and audit committees. He also serves as a non-
executive director on a number of alternative investment strategy 
funds. Mr. Radford is the former senior partner of Deloitte & Touche in 
Jersey where he was in charge of the assurance and advisory business. 
He spent 17 years as a partner with the firm working in both the 
UK and Jersey. Mr. Radford is a Fellow of the Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales. In the years 2006 to 2008 he 
served as Chairman of the Institute of Directors in Jersey. 

Dipak Rastogi 
Non-executive director 
Chairman, Compensation and Nominating Committee 

Dipak Rastogi is an independent non-executive 
director appointed to the Board of Directors in 
October 2008. He serves as CEO of Citi Venture 
Capital International (“CVCI”), a global private equity 
investment business with over USD 7.0 billion under 
management focusing on emerging markets and is 
the Chairman of CVCI’s Growth Fund I and Growth 

Fund II Investment Committees. Mr. Rastogi joined Citigroup in 1982. 
Prior to heading CVCI, Mr. Rastogi held various senior management 
positions at Citigroup, including Group Executive Head of 38 countries 
in Central and Eastern Europe, Middle East, India and Africa, Executive 
Vice President and Co-Head of Citigroup’s Global Markets business, 
Head of Citigroup’s Global Derivatives business and Co-Head of Global 
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In the year ended 31 December 2012, the Compensation and 
Nominating Committee held four meetings. 

Special Standing Committee 
In 2012, the members of the Special Standing Committee were Joseph 
Azrack, Chaim Katzman, Rachel Lavine (non-voting member) and 
Peter Linneman. A chairman was elected at each of the Committee’s 
meetings. 

The principal activity of the Special Standing Committee is to consider 
and make decisions on behalf of the Board (within the ambit of the 
Committee’s € 50 million authority as delegated to it by the Board) on 
certain business proposals for the Group. 

In the year ended 31 December 2012, the Special Standing 
Committee held three meetings and passed two written resolutions. 

Group Executive Management 
In 2012, the management team of the Group consisted of Rachel 
Lavine, Chief Executive Officer (“CEO”), David Doyle, Chief Finance 
Officer (“CFO”), Nils-Christian Hakert, Chief Operating Officer 
(“COO”), Thomas Schoutens, Chief Development Officer (“CDO”), 
and Ewoud van Gellicum, General Counsel, who left the Group on 
1 February 2013. 

Rachel Lavine  
Chief Executive Officer 
Rachel’s biographical details are provided on page 32. 

David Doyle 
Chief Financial Officer
David joined Atrium in January 2012 as Chief Financial Officer, 
with responsibility for all financial matters, including leading equity 
and debt capital markets activities of the Group. He is also Deputy 
Compliance Officer and a member of the EPRA Reporting and 
Accounting Committee.

Prior to joining Atrium, David was Chief Financial Officer - Europe and 
a member of the European Executive Committee at Prologis, Inc., with 
responsibility for three separate ownership structures and balance 
sheets with total assets under management of over € 7 billion. 

David was previously Chief Financial Officer and an executive board 
director at real estate advisory firm, Colliers CRE plc and at internet 
bank Egg plc. He also held various senior finance roles at Prudential 
plc, most latterly head of corporate finance, with responsibility for all 
group level mergers, acquisitions, dispositions and associated strategic 
activities. 

David is a Fellow of the Institute of Chartered Accountants in Australia 
and he holds a Bachelor of Business degree from the Royal Melbourne 
Institute of Technology. 

structures. Mr Wignall is authorised by the Jersey Financial Services 
Commission to act as a director of such structures and from 2004 to 
2011 was a committee member of the Jersey Funds Association.

Committees of the Board of Directors 
As outlined above, the Directors may delegate any of their powers 
to committees consisting of a Director or Directors or such other 
persons as they think fit. Currently, three permanent committees have 
been established: (i) the Audit Committee, (ii) the Compensation and 
Nominating Committee and (iii) the Special Standing Committee. 
During 2012 further temporary committees addressed specific 
strategy, risk and legal related matters. The Board of Directors and 
committees hold meetings and can also pass written resolutions. 

Audit Committee 
The Audit Committee is composed of a majority of independent 
Directors. In 2012, the members of the Audit Committee were Peter 
Linneman, Noam Ben-Ozer, Simon Radford, Aharon Soffer and 
Andrew Wignall. The Chairman of the Audit Committee is Peter 
Linneman.

The Audit Committee undertakes customary functions, predominantly 
concerned with preparations for the audit of the annual financial 
statements and compliance therewith, the auditors’ activities, an audit 
of the internal control and risk management, and the presentation of 
the annual financial statements. 

The Audit Committee is required to meet at least four times annually 
before publication of Atrium’s annual financial statements and the 
interim reports. In the year ended 31 December 2012, the Audit 
Committee held five meetings.

Compensation and Nominating Committee
In 2012, the members of the Compensation and Nominating 
Committee were Joseph Azrack, Chaim Katzman, Peter Linneman, 
Dipak Rastogi, Thomas Wernink and Neil Hasson (as a co-opted 
member). The Chairman of the Compensation and Nominating 
Committee is Dipak Rastogi. 

The Compensation and Nominating Committee deals with all material 
aspects of the remuneration of senior executives. The committee 
is empowered to conclude, amend and terminate employment or 
engagement contracts with Board members, and to take decisions on 
the award of bonuses (variable compensation components and other 
such benefits, payable to senior executives). 

All members of the Board of Directors and all persons in management 
positions have been appointed on the basis of their professional and 
personal qualifications. Atrium maintains an equal opportunities policy 
for the purposes of recruitment at all levels. The ages of the members 
of the Board of Directors range from 47 to 67 and the members 
represent five different national backgrounds. Atrium does not, 
however, currently take any specific measures to promote women to 
the Board of Directors and to top management positions.
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remuneration of € 25,000 per annum and a meeting attendance fee 
of € 1,000 per meeting. 

The Board of Directors may award special pay to any Director who 
holds any executive post, acts as Chairman or deputy Chairman, 
serves on any committee of the Directors or performs any other 
services which the Directors consider to extend beyond the ordinary 
duties of a Director. Special pay can take the form of fees, commission 
or other benefits or can be paid in some other way decided by the 
Board of Directors. Such special pay may either be in addition to or 
instead of other fees, expenses or other benefits that the Director 
is entitled to receive. In 2012, the Board established temporary 
committees to address specific strategy, risk and legal related matters 
and subsequently awarded special pay of € 20,000 to both Simon 
Radford and Andrew Wignall, € 45,000 to Thomas Wernink, € 70,000 
to Noam Ben-Ozer and € 50,000 to each of Joseph Azrack and Peter 
Linneman. No special pay was awarded in 2011.

As at end of the financial year ended 31 December 2012 the 
Chairman of the Board was not entitled to directors’ compensation. 
The other Directors (in their capacity as Directors) were entitled to an 
aggregate compensation of € 652,000 (2011: € 388,000).

Atrium has entered into a consultancy agreement with Mr. Katzman, 
under which he agrees to provide certain consultancy services, 
including (inter alia) advice and review on proposed acquisitions, 
advice on capital markets strategy, advice on the level and content of 
development activities of the Group and strategic advice on the future 
direction of the Group. The consultancy agreement had an initial 
term of one year commencing on 1 August 2008 and continues on 
a rolling basis, with further extensions of one year unless terminated 
by either party. The amount of the monthly fee is required to be 
reviewed annually by the Board of Directors to determine the fee for 
the following 12 months (commencing on 1 August in each such 
year). In 2012, the Board determined that the monthly fee under the 
consultancy agreement shall continue to be € 45,833 in respect of 
the period from 1 August 2012 and that Mr. Katzman receive a grant 
of 127,119 share options with cliff vesting after three years and with 
an exercise price of € 3.63 (being the average share price over the 30 
trading days prior to option grant). 

In February 2012, Atrium entered into an amended and restated 
consultancy agreement with Neil Hasson, then a co-opted member 
of the Compensation and Nominating Committee, under which Mr. 
Hasson agreed to provide advisory services in connection with certain 
commercial activities in Russia and legacy litigation matters. Under 
the consultancy agreement, Mr. Hasson was paid a monthly fee of 
€ 15,000. Time spent by Mr. Hasson in his capacity as a co-opted 
member of the Nominating and Compensation Committee, as an 
invited observer to meetings of the Board or as an alternate Director 
for any of the other Directors did not count towards the time Mr. 
Hasson spent under the consultancy agreement. The amended and 
restated consultancy agreement expired on 31 December 2012. 

Dr. Nils-Christian Hakert 
Chief Operating Officer
Nils joined Atrium in October 2008 as Chief Operating Officer, with 
responsibility for all operations activities and the generation of net 
rental income across the Group. Nils has over 20 years’ experience in 
retail property management in Europe. In 2011, he was selected to 
chair the ICSC conference in Paris.

Nils was previously Retail Director of Central Europe at Unibail-
Rodamco. Prior to this, he held a number of management and 
management board positions at Brune Consulting G.m.b.H, and had 
responsibility for national and international centre management and 
acquisitions, as well as direct control for 12 shopping centres valued at 
approximately € 400 million.

Nils holds a degree in shopping centre management from the 
European Business School, a degree in Retail and Foreign Trade 
from the University of Duisburg and a Doctorate in Economies and 
Management from Comenius University, Bratislava.

Thomas Schoutens 
Chief Development Officer
Thomas joined Atrium in February 2010 as Chief Development Officer, 
with responsibility for overseeing all of the Group’s development 
activity. 

With over 18 years of experience in the real estate and construction 
industry in Central & Eastern Europe, Thomas previously held the role 
of Director at Carrefour, overseeing expansion and assets in Poland 
and Russia and was responsible for driving the development of 
Carrefour and its real estate portfolio in the region.

Thomas previously spent 11 years at general contractors Besix and 
CFE (Vinci) with long term assignments in Prague, Budapest, Warsaw, 
Moscow and St. Petersburg. 

Thomas holds a degree in Business Administration and Engineering 
from ICHEC Business School, Brussels.

Compensation report 
The compensation payable as ordinary remuneration to the Directors 
consists of a fixed cash component or, at the election of eligible 
Directors, the right to receive ordinary shares in the Company in 
lieu of their ordinary cash remuneration. The Board of Directors has 
discretion to set annual Director’s ordinary remuneration, in their 
capacity as Directors, up to a specified aggregate limit of € 2 million 
per annum. If the Board wishes to increase this limit it would require 
prior shareholder approval by ordinary resolution. The remuneration 
payable to Directors accrues from day to day. 

The non-executive directors are each entitled to receive remuneration 
of € 50,000 per annum and a meeting attendance fee of € 1,000 per 
meeting. However, with the exception of Mr. Katzman, the Chairman 
of the Board, each of the non-executive directors nominated by 
Gazit Midas Limited (“Gazit”) and Apollo are entitled to receive a 
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Overview of compensation of the Directors in 2012

Name Directors fee Special pay Consultancy fee CEO compensation 2012 total 2011 total 
€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000

Chaim Katzman1 -  - 550 - 550 521
Rachel Lavine2 - - - 1,122 1,122 1,135
Joseph Azrack 3, 4 31 50 - - 81 12
Noam Ben-Ozer 60 70 - - 130 59
Peter Linneman 64 50 - - 114 53
Simon Radford 5 60 20 - - 80 61
Dipak Rastogi 3 28 - - - 28 30
Aharon Soffer 1 33 - - - 33 21
Thomas Wernink 61 45 - - 106 57
Andrew Wignall 60 20 - - 80 60
Neil Hasson 6 - - - - - 347
Michael Bar-Haim 7 - - - - - 12

TOTAL 397 255 550 1,122 2,324 2,368
1 Gazit nominated board member
2 Base salary, guaranteed bonus, allowances and benefits
3 Apollo nominated board member 
4 Mr. Azrack elected to receive 6,915 shares in lieu of € 25,000 of his director’s fee.

5 Mr. Radford elected to receive 11,065 shares in lieu of € 40,000 of his director’s fee.
6 Resigned from the Board of Directors on 15 August 2011.
7 Resigned from the Board of Directors on 17 May 2011.

Options have been granted to members of the Group’s executive management as follows:

Name Grant date Number of
 options granted

First vesting
date (1/3)

Second vesting
date (1/3)

Third vesting 
date (1/3)

Rachel Lavine (first grant) 09.03.2009 1,500,000 01.08.2009 01.08.2010 01.08.2011
Rachel Lavine (second grant)1 16.03.2010 1,000,000 01.07.2012 01.07.2013 -
Nils Hakert (first grant) 09.03.2009 250,000 09.03.2010 09.03.2011 09.03.2012
Nils Hakert (second grant)2 20.08.2010 83,334 09.03.2013 - -
Nils Hakert (third grant)3 03.10.2011 166,668 09.03.2014 09.03.2015 -
Thomas Schoutens 16.03.2010 300,000 01.02.2011 01.02.2012 01.02.2013
David Doyle 03.10.2011 500,000 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

1 Options to vest in portions of € 500,000 each on First and Second vesting date.
2 Options to vest in one single portion on First vesting date.
3 Options to vest in portions of € 83,334 each on First and Second vesting date.

Options granted to members of the Group’s executive management have been exercised as follows:

Name Total granted Unvested at
 31.12.2012

Total vested Exercised in
 prior years

Exercised in
 2012

Option price 
at 31.12.2012

Vested but 
unexercised

Rachel Lavine (first grant) 1,500,000 - 1,500,000 500,000 - 0.82 1,000,000
Rachel Lavine (second grant) 1,000,000 500,000 500,000 - - 4.10 500,000
Nils Hakert (first grant) 250,000 - 250,000 - 75,000 0.82 175,000
Nils Hakert (second grant) 83,334 83,334 - - - 3.46 -
Nils Hakert  (third grant) 166,668 166,668 - - - 3.28 -
Thomas Schoutens 300,000 100,000 200,000 - - 4.10 200,000
David Doyle 500,000 500,000 - - - 3.28 -

Group executive management compensation
Under the general compensation policy of Atrium, senior management 
executives are entitled to a base salary; a performance based annual 
cash bonus and participation in Atrium’s Employee Share Option Plan 
(“ESOP”).

The ESOP provides for the grant of options to employees and Directors 
of Atrium and its subsidiaries. The Directors may amend the ESOP as 
they consider appropriate but shall not make any amendment that 
would materially prejudice the interests of existing option holders, 
except with the consent in writing of 75% of all such option holders.

The aggregate remuneration paid or payable to each member of 
the Group Executive Management team, including base salary, 
annual guaranteed bonus, allowances and benefits was: Rachel 
Lavine € 1,122,221; David Doyle € 597,288; Nils-Christian Hakert 
€ 442,710; Thomas Schoutens € 358,696 and Ewoud van Gellicum 
€ 276,800. The discretionary aspect of annual bonus awards will 
be determined by the Board in due course. In addition, David Doyle 
received a sign on bonus of € 245,000 and Nils-Christian Hakert 
received a three year retention bonus of € 250,000 in the reporting 
period. 

Corporate Governance Report



 Annual Financial Report 2012 37

Atrium does not operate a pension scheme. Unless provided 
otherwise, base salaries include compensation for the waiver of 
participation in a pension scheme. 

Mrs. Lavine’s compensation as CEO consists of a fixed and variable 
component. For 2012, the fixed compensation of Mrs. Lavine was 
€ 625,000. The discretionary aspect of Mrs. Lavine’s bonus will be 
determined by the Board in due course. However, the CEO is entitled 
to an annual minimum guaranteed bonus of € 375,000. The minimum 
guaranteed bonus is included in, and is not payable in addition to, 
any annual bonus and is payable irrespective of the amount of the 
annual profits or revenues reflected in the annual financial statements 
of Atrium in any calendar year. The bonus of the CEO for the financial 
year ended 31 December 2011 was € 729,167 which was settled 
partially by the guaranteed payment of € 375,000 in cash and partially 
via the issuance of 63,274 shares at € 3.63 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. Mrs. Lavine’s employment agreement 
is indefinite subject to termination by the parties.

Atrium has in place Directors’ and Officers’ Insurance in respect of the 
members of the Board of Directors, the costs of which are borne by 
Atrium.

Deviations from the Austrian corporate governance code
Where a company is subject to the company law of a country that 
is not a member of the EU or EEA and is listed on the Vienna Stock 
Exchange, as is the case with Atrium (a Jersey registered company 
with its shares listed on the Vienna Stock Exchange), the Austrian 
Code provides that the L-rules of the Austrian Code are interpreted as 
C-rules (“Comply or Explain” Rules). The following explanations are 
given in respect of deviations from L- and C-rules.

L-rule 1:  Atrium is party to a relationship agreement which grants 
certain rights (including rights to appoint Directors) to 
its substantial shareholders, Gazit and Apollo. For a 
description of these special rights please refer to part III of 
the shareholder circular of 17 September 2009 published 
on Atrium’s website www.aere.com. 

  Apollo and Gazit are granted certain rights under the 
Articles. These rights are set out in Articles 24, 25 and 29 
of the Articles, which are published on Atrium’s website 
www.aere.com. 

L-rule 3:  Pursuant to an official statement of the Austrian Takeover 
Commission of 31 March 2009, the Austrian Takeover Act 
is not applicable to Atrium as of the date of the official 
statement. Accordingly, and in particular, the pricing rules 
regarding a mandatory offer as set forth under section 26 
of the Austrian Takeover Act do not apply to Atrium.

  There are no mandatory takeover offer provisions under 
Jersey or Dutch law applicable to Atrium. 

  Finally, pursuant to the Articles, a mandatory cash offer 
is required to be made to all Atrium shareholders if any 
person other than Apollo and Gazit (or any person with 
whom either of those parties act in concert) acquires 30% 
or more of the voting rights or, if already holding between 
30% and 50% of the voting rights, acquires additional 
voting rights. Any such offer must be conditional only 
upon the offeror having received such acceptances as will 
give him 50% of the voting rights. The offer must be in 
cash (or accompanied by a cash alternative) at not less 
than the highest price paid by the offeror during the offer 
period and within 12 months prior to its commencement. 
See Article 42 of the Articles, which are published on 
Atrium’s website www.aere.com. 

L-rule 4:  The Articles provide for a notice period of at least 14 
clear days regarding all general meetings, as permitted by 
Jersey law.

L-rule 8:  Atrium is required to comply with Jersey law. Under Jersey 
law there is no limit on the number of shares that can 
be repurchased so long as at least one share remains in 
issue. Shareholders’ approval is required by way of special 
resolution (66% majority of those voting) to sanction such 
repurchases. Where shares are purchased off market, 
they must be purchased pursuant to a contract approved 
in advance by an ordinary resolution of shareholders 
(in relation to which the holders of the shares to be 
purchased do not have the right to vote those shares). 
Where shares are bought on market, authority can be 
granted by the shareholders to Atrium to permit it to 
purchase shares for a period of 18 months from the 
giving of the authority.

C-rule 12:   In 2012, the materials and documents required for Board 
of Directors meetings were in all circumstances distributed 
at least 4 days before the respective meetings.

C-rule 27:  We refer to the explanation given in respect of C-rule 30 
below. The arrangement with the CEO does not contain a 
provision whereby Atrium can reclaim bonuses paid, nor 
does it contain a maximum limit (either as an amount or 
as a percentage of the fixed remuneration component).

C-rule 27a:  In the case of termination by Atrium (other than for 
cause), the CEO is entitled to receive and benefit from the 
salary, bonuses and vesting of options from the effective 
date of termination of her employment until the expiry 
of her employment agreement. This applies irrespective 
of whether there are two or more years until the expiry 
of the relevant employment agreement. Note that CEO’s 
current employment agreement is indefinite.
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C-rule 43:  In 2012, the Chairman of the Compensation and 
Nominating Committee was not the same person as the 
Chairman of the Board of Directors. 

L-rule 52:  Rachel Lavine has been Chief Executive Officer and 
a member of the Board of Directors since August 
2008. Additionally, a number of women hold senior 
management positions in the Group. Atrium does not, 
however, currently take any specific measures to promote 
women to the Board of Directors and to top management 
positions.

C-rule 53:  In accordance with the Articles and as stated in the 
prospectus for the listing of Atrium’s shares on the Official 
Market of the Vienna Stock Exchange and on Euronext 
Amsterdam dated 10 August 2009, at least half of the 
Directors are independent in accordance with, and as 
defined in, the rules of the New York Stock Exchange. 

L-rule 56:  Atrium applies this rule to its independent Directors only. 
Atrium believes that non-independent Directors should 
be allowed to assume more than eight mandates because 
they may be required by their employers or principals to 
serve on multiple boards. 

C-rule 58:  Atrium has not appointed a vice-Chairman, as it is not 
required to do so pursuant to Jersey law.

C-rule 28:  In 2009, Atrium established the ESOP, under which 
the Board of Directors can grant share options to key 
employees and directors. The ESOP was approved by the 
shareholders at an extraordinary general meeting held 
on 6 April 2009. Options under the ESOP are granted 
unconditionally; no performance criteria apply at grant 
or at exercise. Generally, one-third of the options granted 
vest after one year following the grant date, another 
one-third vest after two years following the grant date 
and the final one-third vest after three years following 
the grant date. Subject to the terms of the ESOP, option 
holders are entitled to exercise their options upon 
vesting. Details of share option awards to executive 
management are provided on page 36. Whilst there is 
no specific predetermined level set as to the appropriate 
volume of shares each Group executive management 
member should hold as a personal investment, the 
Board of Directors considers that the Group executive 
managements’ share options do provide adequate equity 
incentivisation and alignment of interest with other 
shareholders. The Directors may amend the ESOP as they 
consider appropriate, provided that they shall not make 
any amendment that would materially prejudice the 
interests of existing option holders, other than with the 
consent in writing of a majority of 75% of all such option 
holders. 

C-rule 30:  The Board of Directors has determined, for the purposes 
of approving the remuneration of the CEO, that individual 
and selective performance criteria were inappropriate 
to measuring her performance in the year under review. 
The Board of Directors considers that the overall CEO’s 
performance and achievements in the context of the 
challenges faced in carrying out her role justify payment 
of the bonus component of the CEO’s compensation 
package. 

 C-rule 39:  As set out in the Articles, Atrium has adopted the 
test of independence set out in the rules of the New 
York Stock Exchange for the purposes of assessing the 
independence of its Directors. In accordance with those 
rules and irrespective of his nomination by Apollo, the 
Board of Directors has determined that Dipak Rastogi 
is an independent director. Accordingly, a majority of 
the members of the Compensation and Nominating 
Committee are independent, as defined in the rules 
of the New York Stock Exchange. Those individuals 
appointed to the Compensation and Nominating 
Committee are those Directors who are regarded by 
the Board of Directors as best equipped (including as 
a consequence of prior experience and/or expertise) to 
contribute to the deliberations of the Compensation and 
Nominating Committee and, accordingly, Atrium believes 
that the current composition of the Compensation and 
Nominating Committee is in the best interests of Atrium. 
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Directors’ Report 

The Directors submit their report and the audited consolidated 
financial statements of Atrium European Real Estate Limited 
(“Atrium”) and its subsidiaries (together with Atrium, the “Group”) 
for the year ended 31 December 2012.

Incorporation
Atrium was incorporated in Jersey, Channel Islands, on 8 December 
1997.

Principal activities
The principal activity of the Group is the ownership, management and 
development of commercial real estate in the retail sector. The Group 
primarily operates in Poland, the Czech Republic, Slovakia, Russia, 
Hungary and Romania. 

Results
The results for the year are shown in the consolidated income 
statement on page 44. 

Dividend
For the year ended 31 December 2012, the directors had approved a 
dividend policy of €  0.17 per ordinary share amounting to a total of 
€  63.4 million, declared and paid quarterly (2011: €  52.2 million). 

In November 2012, the Board approved an increase in the dividend 
policy from €  0.17 to at least €  0.20 per ordinary share per annum 
(subject to any legal regulatory requirements and restrictions of 
commercial viability), to be declared and paid quarterly. 

Directors
Atrium’s directors who served during the year under review and as of 
the date of approving these financial statements are listed on page 31 
in the Corporate Governance Report.

Company secretary
Aztec Financial Services (Jersey) Limited is the Secretary and 
Administrator of Atrium. Atrium has not concluded any agreements 
with Aztec Financial Services (Jersey) Limited except for the 
agreements in connection with the above mentioned services, use 
of their address for the registered office of Atrium and agreements 
with Simon Radford, director of both Aztec Financial Services (Jersey) 
Limited and of Atrium. Aztec Financial Services (Jersey) Limited held 
one share of Atrium as at 31 December 2012, see note 2.16 of the 
financial statements.

Directors’ responsibilities
The Directors are responsible for preparing the financial statements in 
accordance with applicable law and International Financial Reporting 
Standards. The Directors have decided to use International Financial 
Reporting Standards as endorsed by the EU. Company law requires 
the Directors to prepare financial statements for each financial year 
which give a true and fair view of the state of affairs of Atrium and 
of the profit or loss of Atrium for that year. During the preparation of 
these financial statements, the Directors are required to:

select suitable accounting policies and then apply them consistently;

make judgements and estimates that are reasonable and prudent;

state whether applicable accounting standards have been followed, 
subject to any material departures disclosed and explained in the 
financial statements; and

prepare the financial statements on a going concern basis unless it is 
inappropriate to presume that Atrium will continue as a going 
concern.

The Directors are responsible for keeping proper accounting records 
that disclose with reasonable accuracy at any time the financial 
position of Atrium and enable them to ensure that the financial 
statements comply with the Companies (Jersey) Law 1991. They are 
also responsible for safeguarding the assets of Atrium and hence for 
taking reasonable steps for the prevention and detection of fraud and 
other irregularities.

By order of the Board

12 March 2013

2. Annual Financial Statements
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Consolidated Statement of Financial Position at 31 December 2012

2012 2011
 Note € ’000 € ’000 € ’000 € ’000

Assets
Non-current assets  
Standing investments 2.4 2,185,336  2,077,246 
Developments and land 2.5 538,395  587,351 
Property, plant and equipment 2.6 3,111  2,196 

2,726,842 2,666,793 

Intangible assets and goodwill 2.7 16,483  14,811
Equity-accounted investees 2.8 1,455 -
Deferred tax assets 2.9 8,742  2,330 
Long term loans 2.10 36,592  41,240 
Other assets 2.11 27,003  40,201

90,275 98,582 

Current assets
Inventory 2.5 2,214 -
Receivables from tenants 2.12 18,037  14,267 
Prepayments 2.13 12,504  14,777 
Other receivables 2.14 8,599  8,693 
Income tax receivable 2,168  2,564 
Short term loans 2.10 59  101 
Cash and cash equivalents 2.15 207,843  234,924 

251,424 275,326

Total assets 3,068,541 3,040,701 

Equity and liabilities
Equity
Stated capital 2.16 2,836,658  2,899,118 
Other reserves 2.17 (9,562)  (3,768)
Retained earnings (457,158)  (531,131)
Currency translation (85,505)  (84,393)
Non-controlling interest (3,061)  (15,283)

2,281,372 2,264,543

Non-current liabilities
Long term borrowings 2.18 462,075  542,662 
Derivatives 2.19 17,828  9,060 
Provisions 1,000  589 
Deferred tax liabilities 2.20 98,775  76,758 
Long term liabilities from finance leases 2.21 47,320  44,483 
Other long term liabilities 2.22 19,730  17,457 

646,728 691,009

Current liabilities
Trade and other payables 2.23 37,989  36,338 
Payables related to acquisitions 389  485 
Accrued expenditure 2.24 26,131  22,959 
Short term borrowings 2.18 74,986  25,330 
Income tax payable 946  37 

140,441 85,149

Total equity and liabilities 3,068,541 3,040,701

The financial statements were approved and authorised for issue by the Board of Directors on 12 March 2013 and were duly signed on the 
Board’s behalf by Rachel Lavine, Chief Executive Officer and Chaim Katzman, Chairman.
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Consolidated Income Statement for the year ended 31 December 2012

2012 2011
Note €  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000

Gross rental income 2.25 193,475  172,173 
Service charge income 2.26 73,762  68,431 
Net property expenses 2.27 (85,958)  (85,734)
Net rental income 181,279 154,870

Net result on acquisitions and disposals 2.28 793  31,791 
Costs connected with developments (6,161)  (4,660)
Revaluation of investment properties 2.4, 2.5 (4,961)  77,321 
Other depreciation, amortisation and impairments 2.29 (1,835)  (1,392)
Administrative expenses 2.30 (29,125)  (37,770)
Net operating profit 139,990 220,160 

Interest income 2.31 3,883  6,120 
Interest expense 2.31 (23,103)  (23,242)
Other financial income/(expenses) 2.32  (4,697)  (33,341)
Profit before taxation 116,073 169,697 

Taxation charge for the year 2.33 (19,898)  (26,451) 

Profit after taxation for the year 96,175 143,246 

Attributable to:
Owners of the parent 98,712  145,270 
Non-controlling interest (2,537)  (2,024)

96,175 143,246
Basic and diluted earnings per share in € , 
attributable to shareholders 2.34 0.26 0.39

Consolidated Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2012

2012 2011
€  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000

Profit for the year 96,175 143,246
Items that may be reclassified subsequently to income statement:
Exchange differences arising on translation of foreign operations (net of 
deferred tax)

(1,108) 7,663

Movements in hedging reserves (net of deferred tax) (7,102) (7,339)
Total comprehensive income for the year 87,965 143,570

Attributable to:
Owners of the parent 90,498 146,175 
Non-controlling interest (2,533) 87,965  (2,605) 143,570
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Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31 December 2012

2012 2011
Note €  ’000 €  ’000

Cash flows from operating activities
Profit before taxation 116,073 169,697
Adjustments for:
Other depreciation, amortisation and impairments 1,835 1,392
Revaluation of investment properties 4,961 (77,321)
Foreign exchange loss/(gain) (7,860) 22,290
Change in provisions and share based payments 1,718 1,763
(Profit)/loss on disposal of investment properties and financial assets (793) (31,791)
Impairment loss on financial assets and other financial expenses 16,013 11,451
(Profit) /loss on purchase of financial liabilities (4,477) (923)
Interest expense 23,103 23,242
Interest income (3,883) (6,120)
Operating cash flows before working capital changes 146,690 113,680

Decrease in trade and other receivables 1,290 11,466
(Increase)/decrease in prepayments 2,273 (1,301)
Decrease in trade and other payables (4,215) (2,984)
Increase/(decrease) in accrued expenditure 5,318 (368)
Cash generated from operating activities 151,356 120,493

Interest paid (23,876) (20,926)
Interest received 547 3,192
Corporation taxes paid (1,534) (1,358)
Net cash generated from operating activities 126,493 101,401

Cash flows from investing activities
Payments related to investment properties and other assets (47,872) (478,421)
Proceeds from the disposal of investment properties 1,006 170,555
Deconsolidating of subsidiary 2.15 (417) -
Payment related to other financial assets (273) -
Sale of subsidiaries net of cash acquired - (6,511)
Acquisition of subsidiaries net of cash acquired - (3,799)
Net cash used in investing activities (47,556) (318,176)

Net cash flow before financing activities 78,937 (216,775)
Cash flows from financing activities
Proceeds from issuance of share capital 814 310
Repayment of long term loans (74,304) (105,154)
Receipt of long term loans 48,784 248,065
Payments for land leases (8,103) (6,130)
Purchase of non-controlling interest (9,409) -
Dividends paid (63,431) (52,198)
Net cash generated/(used) in financing activities (105,649) 84,893

Net decrease in cash and cash equivalents (26,712) (131,882)
Cash and cash equivalents at the beginning of year 234,924 373,524
Effect of exchange rate fluctuations on cash held (369) (6,718)
Cash and cash equivalents at the end of year 2.15 207,843 234,924
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Consolidated Statement of Changes in Equity for the year ended 31 December 2012

Stated
capital

Other 
reserves

Hedging 
reserves

Retained 
earnings

Currency 
translation

Equity 
attributable 

to 
controlling 

shareholders

Non 
controlling 

interest

Total 
equity

Note €  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000

Balance as at 1 January 2012 2,899,118 3,571 (7,339) (531,131) (84,393) 2,279,826 (15,283) 2,264,543

Total comprehensive income - - (7,102) 98,712 (1,112) 90,498 (2,533) 87,965

Transactions with owners

Share based payment 2.17 - 1,465 - - - 1,465 - 1,465

Issue of no par value shares 2.17 971 (157) - - - 814 - 814

Dividends 2.16 (63,431) - - - - (63,431) - (63,431)

Deconsolidated non-controlling 

interest - - - - - - (540) (540)

Acquisition of non-controlling 

interest - - - (24,739) - (24,739) 15,295 (9,444)

Balance as at 31 December 2012 2,836,658 4,879 (14,441) (457,158) (85,505) 2,284,433 (3,061) 2,281,372 

Stated
capital

Other 
reserves

Hedging 
reserves

Retained 
earnings

Currency 
translation

Equity 
attributable 

to 
controlling 

shareholders

Non 
controlling 

interest

Total 
equity

Note €  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000 €  ’000

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 - - (7,339) 145,270 8,244 146,175 (2,605) 143,570

Transactions with owners

Share based payment 2.17 - 1,798 - - - 1,798 - 1,798 

Issue of no par value shares 2.17 365 (55) - - - 310 - 310

Dividends 2.16 (52,198) - - - - (52,198) - (52,198)

Acquisition of non-controlling 

interest - - - - - - (15,912) (15,912)

Balance as at 31 December 2011 2,899,118 3,571 (7,339) (531,131) (84,393) 2,279,826 (15,283) 2,264,543
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Notes to the Financial Statements

2.1 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 consolidated financial statements of Atrium as at and for the year 
ended 31 December 2012 comprise Atrium and its subsidiaries (the 
“Group”) and its interest in associates.

The principal activity of the Group is the ownership, management and 
development of commercial real estate in the retail sector. 

The Group primarily operates in Poland, the Czech Republic, Slovakia, 
Russia, Hungary and Romania.

2.2 Basis of preparation 
Statement of compliance
The consolidated financial statements have been prepared in 
accordance with the International Financial Reporting Standards 
(“IFRSs”) as issued by the International Accounting Standards Board 
(“IASB”), as endorsed by the European Union (“EU”). 

Basis of measurement
The consolidated financial statements are prepared on the historical 
cost basis, except for the following material items in the statement of 
financial position: 

Standing investments and developments and land (“investment 
property”) are measured at fair value; and

Derivative financial instruments are measured at fair value.

Functional and presentation currency
These financial statements are presented in euro (“€”), which is 
considered by the Group’s management to be the appropriate 
presentation currency due to the fact that the majority of the 
transactions of the Group are denominated in or based on this 
currency. All financial information presented in euro has been rounded 
to the nearest thousand, unless stated otherwise.

The individual financial statements of each of the Group entities use 
the currency of the primary economic environment in which the entity 
operates as its functional currency. The currency in which the entity 
generates rental income is the primary driver for determining the 
functional currency of that entity, but other cash flows are also taken 
into account.

The euro has been determined to be the functional currency for the 
Group companies in Jersey, Poland, the Czech Republic (except certain 
subsidiaries, which have CZK as their functional currency), Slovakia, 
Russia, Hungary, Romania, Latvia, Turkey, Bulgaria, Georgia and 
Ukraine and also for the intermediate holding companies in Cyprus, 

Denmark, Italy, Luxembourg, Spain, Sweden and The Netherlands. 
Certain subsidiaries in Cyprus have USD as their functional currency. 

As of 1 January 2011, the functional currency for the Russian entities 
owning developments and land, an entity in Georgia as well as all 
the Ukrainian entities was determined to be the euro. The main 
triggers which were applied to determine the euro as the functional 
currency were the financing currency, the functional currency of the 
parent company, the dependency of those entities on the parent 
company and the assessment of whether cash flows from the activities 
of those entities are sufficient to service existing and anticipated 
debt obligations without funds being made available by the parent 
company. 

Once the investment properties are rented out, the functional currency 
of the entity may be changed based on the currency in which rents are 
determined or to which rents are bound and taking into account other 
cash flows. 

Amendments to and interpretations of existing standards 
effective in the current period
The Group has adopted the following amended IFRSs during 2012:

IAS 12 (Amendments, December 2010) 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 provides an exception to the measurement 
principle in respect of investment property measured using the fair 
value model. Under the exception, the measurement of deferred tax 
assets and liabilities is based on a rebuttable presumption that the 
carrying amount of the investment property will be recovered 
entirely through sale. The amendment did not have a material 
impact on the Group’s financial statements.

IAS 1 (Amendments, June 2011) Presentation of Items of Other 
Comprehensive Income requires items that will never be recognised 
in income statement to be presented separately in other 
comprehensive income from those that are subject to subsequent 
reclassification. The amendments only affected disclosure and did 
not have a material impact on the Group’s financial statements. 
Atrium has early adopted these amendments, as the amendments 
are effective for the periods beginning after 1 July 2012. 

New standards, amendments to and interpretations of existing 
standards that are not yet effective and have not been adopted 
by the Group early
The following standards and amendments to existing standards have 
been published and are mandatory for the annual accounting periods 
beginning on or after 1 January 2013. 

IFRS 10 Consolidated Financial Statements which replaces SIC-12 
Consolidation – Special Purpose Entities and the consolidation 
elements of the existing IAS 27 Consolidated and Separate Financial 
Statements. The new standard adopts a single definition of control: 
a reporting entity controls another entity when the reporting entity 

Notes to the Financial Statements



48

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 (2011). IFRS 11 distinguishes between joint 
operations and joint ventures. A joint operation is a joint 
arrangement whereby the parties that have joint control of the 
arrangement have rights to the assets, and obligations for the 
liabilities, relating to the arrangement. An entity holding a joint 
operation will recognise its share in the assets, the liabilities, 
revenues and costs. A joint venture is a joint arrangement whereby 
the parties that have joint control of the arrangement have rights to 
the net assets of the arrangement. An entity holding a joint venture 
will represent its investment in it using the equity method in 
accordance with IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures 
(2011). The standard will not have a material impact on the Group’s 
financial statements.

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities covers disclosures for 
entities reporting under IFRS 10 Consolidated Financial Statements 
and IFRS 11 Joint Arrangements replacing those in IAS 28 
Investments in Associates and Joint Ventures (2011) and IAS 27 
Separate Financial Statements (2011). Entities are required to 
disclose information that helps financial statement readers evaluate 
the nature, risks and financial effects associated with an entity’s 
interests in subsidiaries, associates and joint arrangements and in 
unconsolidated structured entities. The standard only affects 
disclosure and will not have a material impact on the Group’s 
financial statements.

IFRS 13 Fair Value Measurement which sets out a single IFRS 
framework for defining and measuring fair value and requiring 
disclosures about fair value measurements. IFRS 13 defines fair value 
as the price that would be received to sell an asset or paid to 
transfer a liability in an orderly transaction between market 
participants at the measurement date. IFRS 13 determines that an 
entity shall use valuation techniques that are appropriate in the 
circumstances and for which sufficient data are available to measure 
fair value, maximising the use of relevant observable inputs and 
minimising the use of unobservable inputs. It does not require fair 
value measurements in addition to those already required or 
permitted by other IFRSs and is not intended to establish valuation 
standards or affect valuation practices outside financial reporting. 
The standard only affects disclosure and will not have a material 
impact on the Group’s financial statements.

IAS 27 Separate Financial Statements (2011) comprises those parts 
of the existing IAS 27 (2008) that dealt with separate financial 
statements. IAS 27 (2011) supersedes IAS 27 (2008). IAS 27 (2011) 
carries forward the existing accounting and disclosure requirements 
for separate financial statements, with some minor clarification. The 
standard will not have a material impact on the Group’s financial 
statements.

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011) covers 
joint ventures as well as associates; both must be accounted for 
using the equity method. The mechanics of the equity method are 
unchanged. The standard will not have a material impact on the 
Group’s financial statements.

IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 (Amendments, June 2012) Transition 
Guidance. The amendments explain that the date of initial 
application in IFRS 10 means the beginning of the annual reporting 
period in which IFRS 10 is applied for the first time. Consequently, 
an entity is not required to make adjustments to the previous 
accounting for its involvement with entities if the consolidation 
conclusion reached at the date of initial application is the same 
when applying IAS 27 Consolidated and Separate Financial 
Statements and SIC-12 Consolidation-Special Purpose Entities and 
when applying IFRS 10. The amendments also provide transition 
relief by limiting the requirement to present adjusted comparative 
information to the period immediately preceding the date of initial 
application (the immediately preceding period) if the consolidation 
conclusion is different. Presentation of adjusted comparatives for 
earlier periods is permitted but not required. The Board has also 
amended IFRS 11 Joint Arrangements and IFRS 12 Disclosure of 
Interests in Other Entities to provide similar relief from the 
presentation or adjustment of comparative information for periods 
prior to the immediately preceding period. IFRS 12 is further 
amended to provide additional transition relief by eliminating the 
requirement to present comparatives for the disclosures relating to 
unconsolidated structured entities for any period before the first 
annual period for which IFRS 12 is applied. The amendments will 
not have a material impact on the Group’s financial statements.

Annual Improvements to IFRSs 2009-2011(May 2012), addressed 
the following amendments: IAS 1 Presentation of Financial 
Statements – clarification of the requirements for comparative 
information, IAS32 Financial Instruments: Presentation – tax effect 
on distributions to holders of equity instruments and IAS 34 Interim 
Financial Reporting – interim financial reporting and segment 
information for total assets and liabilities. Entities are required to 
apply the amendments for annual periods beginning on or after 
1 January 2013. The amendments will not have a material impact 
on the Group’s financial statements.

IFRS 9 Financial Instruments. In November 2009, the IASB issued 
IFRS 9, as a first step in its project to replace IAS 39 Financial 
Instruments: Recognition and Measurement (the standard is 
effective for annual periods beginning on or after 1 January 2015 
but may be applied earlier). IFRS 9 (2009) retains but simplifies the 
mixed measurement model and establishes two primary 
measurement categories for financial assets: amortised at cost and 
fair value. The basis of classification depends on the entity’s business 
model and the contractual cash flow characteristics of the financial 
asset. The guidance in IAS 39 on impairment of financial assets and 
hedge accounting continues to apply. The Group is currently 
reviewing the standard to determine its effect on the Group’s 
financial reporting.
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IFRS 9 Financial Instruments (Amendments, October 2010) adds the 
requirements related to classification and measurement of financial 
liabilities, and derecognition of financial assets and liabilities to the 
version issued in November 2009. It also includes those paragraphs 
of IAS 39 dealing with how to measure fair value and accounting 
for derivatives embedded in a contract that contains a host that is 
not a financial asset, as well as the requirements of IFRIC 9 
Reassessment of Embedded Derivatives. Entities are required to 
apply the amendments for annual periods beginning on or after 
1 January 2015. The Group is currently reviewing the standard to 
determine its effect on the Group’s financial reporting.

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures-Offsetting Financial Assets 
and Financial Liabilities (Amendments, December 2011), amends the 
required disclosures to include information that will enable users of 
an entity’s financial statements to evaluate the effect or potential 
effect of netting arrangements, including rights of set-off associated 
with the entity’s recognised financial assets and recognised financial 
liabilities, on the entity’s financial position. Entities are required to 
apply the amendments for annual periods beginning on or after 
1 January 2015. The Group is currently reviewing the standard to 
determine its effect on the Group’s financial reporting. 

IAS 32 Financial Instruments: Presentation-Offsetting Financial 
Assets and Financial Liabilities (Amendments, December 2011), 
deleted paragraph AG38 and added paragraphs AG38A–AG38F. An 
entity shall apply those amendments for annual periods beginning 
on or after 1 January 2014. An entity shall apply those amendments 
retrospectively. Earlier application is permitted. If an entity applies 
those amendments from an earlier date, it shall disclose that fact 
and shall also make the disclosures required by Disclosures-
Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments to 
IFRS 7) issued in December 2011. The Group is currently reviewing 
the standard to determine its effect on the Group’s financial 
reporting.

Use of judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with 
IFRS requires management to make judgements, estimates and 
assumptions that affect the application of policies and reported 
amounts of assets and liabilities, income and expenses. The estimates 
and associated assumptions are based on experience and various other 
factors that are believed to be reasonable under the circumstances, 
the results of which form the basis of making the judgements about 
carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent 
from other sources. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and associated assumptions are reviewed on an 
ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the 
period in which the estimate is revised if the revision affects only that 
period or in the period of the revision and future periods if the revision 
affects both current and future periods. 

In particular, significant areas of estimation, uncertainty and 
critical judgements in applying accounting policies that have the 
most significant effect on the amounts recognised in the financial 
statements relate to standing investments (note 2.4), developments 
and land (note 2.5), goodwill (note 2.7), deferred taxes ( notes 2.9 
and note 2.20), derivatives (note 2.19) and contingencies (note 2.41). 

2.3 Significant accounting policies
The accounting policies set out below have been applied consistently 
for all periods presented in these consolidated financial statements, 
except for newly effective standards as described above and have 
been applied consistently by entities within the Group.

Certain comparative amounts in the consolidated statement of 
financial position have been reclassified to conform with the current 
year’s presentation (see note 2.7 Intangible assets and goodwill).

Basis of consolidation

Subsidiaries
Subsidiaries are all those entities controlled by Atrium. Control exists 
when Atrium has the power, directly or indirectly, to govern the 
financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits 
from its activities. In assessing control, potential voting rights that are 
currently exercisable or convertible are taken into account. 

The financial statements of subsidiaries are included in the 
consolidated financial statements from the date that control 
commences until the date that control ceases. Where necessary, 
adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to 
bring their accounting policies in line with those used by the Group. 

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the year are 
included in the consolidated income statement and the consolidated 
statement of comprehensive income from the effective date of 
acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

Full consolidation requires a combination of the financial statements 
of Atrium and its subsidiaries line by line by adding together like 
items of assets, liabilities, equity, income and expenses. Further steps 
in accordance with IAS 27 Consolidated and Separate Financial 
Statement are performed in order that the consolidated financial 
statements present financial information about the Group as that of a 
single economic entity.

Loss of control
On the loss of control, the Group derecognises the assets and 
liabilities of the subsidiary, any non-controlling interests and the other 
components of equity related to the subsidiary. Any surplus or deficit 
arising on the loss of control is recognised in the income statement. 
If the Group retains any interest in the previous subsidiary, then 
such interest is measured at fair value at the date the control is lost. 
Subsequently that retained interest is accounted for using the equity 
method if significant influence is retained.
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Consolidation group
The Group consists of Atrium and the following entities at 31 December 2012: 

Company name Country Ownership

SOFIA PARK AD Bulgaria 100%
ABERGAVENNY INVESTMENTS LIMITED Cyprus 70%
ATTILO HOLDINGS LIMITED Cyprus 100%
BROADVALE HOLDINGS LIMITED Cyprus 100%
DALSEN SERVICES LIMITED Cyprus 90%
DANELDEN ENTERPRISES LIMITED Cyprus 100%
ETHERLAND INVESTMENTS LIMITED Cyprus 100%
MALL GALLERY 1 LIMITED* Cyprus 63%
MALL GALLERY 2 LIMITED Cyprus 100%
MD CE HOLDING LIMITED Cyprus 100%
MD REAL ESTATE MANAGEMENT LTD Cyprus 100%
MD RUSSIA HOLDING LIMITED Cyprus 100%
MD TIME HOLDING LIMITED Cyprus 100%
NOKITON INVESTMENTS LIMITED Cyprus 51%
PATTONGATE TRADING LIMITED Cyprus 100%
Atrium Alfa Czech Republic s.r.o. Czech Republic 100%
Atrium Beta Czech Republic s.r.o. Czech Republic 100%
Atrium Č  erného Czech Republic s.r.o. Czech Republic 100%
Atrium Delta Czech Republic s.r.o. Czech Republic 100%
Atrium Flóra a.s Czech Republic 100%
Atrium Gamma Czech Republic s.r.o. Czech Republic 100%
Atrium Kappa Czech Republic s.r.o. Czech Republic 100%
Atrium Lambda Czech Republic s.r.o. Czech Republic 100%
Atrium Ostrava Czech Republic s.r.o. Czech Republic 100%
Atrium Pardubice Czech Republic s.r.o. Czech Republic 100%
Atrium Sigma Czech Republic s.r.o. Czech Republic 100%

Associates
Associates are all entities over which the Group has significant 
influence but not control, generally through a shareholding of 
between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates 
are accounted for using the equity method and are initially recognised 
at cost. The cost of the investment includes transaction costs. The 
Group’s share of its associates’ post-acquisition profits or losses is 
recognised in the consolidated income statement. The cumulative 
post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount 
of the investment. When the Group’s share of losses in an associate 
equals or exceeds its interest in the associate, including any other 
unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, 
unless it has incurred obligations to or made payments on behalf of 
the associate. 

Non-controlling interest
Non-controlling interest consists of the amount of those interests at 
the date of the original business combination and the non-controlling 
share of changes in equity since the date of the combination. 
Non-controlling interests at initial recognition are measured at their 
proportionate interest in all net assets of the subsidiary including 
recognised goodwill. 

Non-controlling interest is presented in the consolidated statement 
of financial position within equity, separately from the equity of 
the owners of the parent. In accordance with IAS 27 Consolidated 
and Separate Financial Statements total comprehensive income is 
attributed to the owners of the parent company and to the non-
controlling interest even if this results in the non-controlling interest 
having a deficit balance. 

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 are classified in 
the consolidated cash flow statement as cash flows from financing 
activities.

Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and any realised and unrealised gains and losses 
arising from intra-group transactions are eliminated in preparing 
the consolidated financial statements. The majority of intra-group 
transactions consist of management and consultancy services, interest 
income and expenses arising from loans provided within the Group. 
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Company name Country Ownership

Atrium Zlín Czech Republic s.r.o. Czech Republic 100%
Euro Mall Brno Real Estate s.r.o. Czech Republic 100%
FLÓRA-SEN s.r.o. Czech Republic 100%
MANHATTAN Development s.r.o. Czech Republic 100%
Manhattan Real Estate Management s.r.o. Czech Republic 100%
Veveř  í Centre s.r.o. Czech Republic 100%
FORAS HOLDING A/S Denmark 100%
PoloniaCo ApS Denmark 100%
EUROPE & Co LLC Georgia 100%
Atrium Alpha LLC Georgia 100%
ALFA - PIAC Kft. Hungary 100%
Atrium Alfa HU Kft. Hungary 100%
Atrium Beta HU Kft. Hungary 100%
Magnum Hungaria Invest Kft. Hungary 100%
Manhattan Development Alfa Kft. Hungary 100%
Manhattan Development Global Kft. Hungary 100%
Manhattan Development Invest Kft. Hungary 100%
Manhattan Development Kft. Hungary 100%
Manhattan Development Projekt Kft. Hungary 100%
Manhattan Development Property Kft. Hungary 100%
Manhattan Development Tanne Kft. Hungary 100%
Manhattan Real Estate Management Kft. Hungary 100%
THESIS Srl** Italy 100%
Atrium European Real Estate Nominees Limited Jersey 100%
Atrium Treasury Services Limited Jersey 100%
SIA Manhattan Real Estate Management Latvia 100%
SIA MD Galerija Azur Latvia 100%
Hedan S.A. Luxemburg 100%
Atrium Europe B.V. Netherlands 100%
Atrium European Coöperatief U.A. Netherlands 100%
Atrium European Management N.V. Netherlands 100%
Atrium Hungarian Holding 1 B.V. Netherlands 100%
Atrium Hungarian Holding 2 B.V. Netherlands 100%
Atrium Hungarian Holding 3 B.V. Netherlands 100%
Atrium Hungarian Holding 4 B.V. Netherlands 100%
Atrium Hungarian Holding 5 B.V. Netherlands 100%
Atrium Hungarian Holding 6 B.V. Netherlands 100%
Atrium Hungarian Holding 7 B.V. Netherlands 100%
Atrium Hungarian Holding 8 B.V. Netherlands 100%
Atrium Russian Holding 1 B.V. Netherlands 100%
Atrium Russian Holding 2 B.V. Netherlands 100%
Atrium Turkey Adana Bossa B.V. Netherlands 100%
Atrium Turkey B.V. Netherlands 100%
Atrium Turkey Goeztepe B.V. Netherlands 100%
Atrium Turkey Kahramanmaras B.V. Netherlands 100%
Atrium Turkey Samsun B.V. Netherlands 100%
Atrium Turkey Urfa B.V. Netherlands 100%
Morning Rise B.V. Netherlands 100%
AGROMEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. Poland 100%
Allegra Investments Sp. z o.o. Poland 100%
Atrium Biała Sp. z o.o.** Poland 100%
Atrium Felicity Sp. z o.o.** Poland 100%
Atrium Koszalin Sp. z.o.o. Poland 100%
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Company name Country Ownership

Atrium Plejada Sp. z o.o.** Poland 100%
Atrium Poland 1 Sp. z.o.o. Poland 100%
Atrium Poland 2 Sp. z.o.o. Poland 100%
Atrium Poland 3 Sp. z.o.o. Poland 100%
Atrium Poland Real Estate Management Sp. z.o.o Poland 100%
Atrium Targówek Sp. z o.o.** Poland 100%
Atrium Reduta Sp. z o.o.** Poland 100%
CENTRUM HANDLOWE NEPTUNCITY Sp. z o.o. Poland 100%
EURO MALL POLSKA XVI Sp. z o.o.* Poland 24%
EURO MALL POLSKA XIX Sp. z o.o.* Poland 24%
EURO MALL POLSKA XX Sp. z o.o.* Poland 24%
Foras Targówek Sp. z o.o. Poland 100%
GALERIA COPERNICUS TORUN Sp. z o.o. Poland 100%
GALERIA COPERNICUS TORUN 2 Sp. z o.o. Poland 100%
GALERIA NA WYSPIE Sp. z o.o. Poland 100%
INVESTIM Sp. z o.o. Poland 51%
Ipopema 77 FIZ Poland 100%
L.P.H. Sp. z o.o. Poland 100%
MANHATTAN DEVELOPMENT Sp. z o.o. Poland 100%
MD JASTRZEBIE ZDROJ Sp. z o.o. Poland 100%
MD POLAND I Sp. z o.o. Poland 100%
MD POLAND II Sp. z o.o. Poland 100%
MD POLAND III Sp. z o.o. Poland 100%
PROGRES 77 Sp. z o.o. Poland 51%
PROJEKT ECHO-35 Sp. z o.o. Poland 100%
Wiosenny Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o. S.K.A. Poland 100%
Zielony Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o. S.K.A. Poland 100%
Atrium Romania Real Estate Management SRL Romania 100%
Land Development Project SRL Romania 100%
PROPERTY DEVELOPMENT ONE SRL Romania 100%
PROPERTY DEVELOPMENT TWO SRL Romania 100%
OOO Bugry Russia 100%
OOO Delta Russia 100%
OOO Engineerics* Russia 63%
OOO Everest Russia 100%
OOO Foras Volzhsky Russia 100%
OOO Mall Management Russia 100%
OOO Manhattan Brateevo Russia 100%
OOO Manhattan Development Russia 100%
OOO Manhattan Real Estate Management Russia 100%
OOO Manhattan Signalny Russia 100%
OOO Manhattan Yekaterinburg Russia 100%
OOO MD Togliatti Russia 100%
OOO Retail Togliatti Russia 100%
OOO Sodruzhestvo Russia 100%
OOO Stroyremmontazh Russia 100%
OOO Zvezdnyi Gorod Russia 100%
ZAO Dialog Russia 100%
ZAO Megapolis Russia 100%
ZAO Nautilus Russia 100%
ZAO Patera Russia 100%
ZAO Rubikon Russia 100%
ZAO Universal Russia 51%
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Company name Country Ownership

ZAO Universal-Ural Russia 51%
Manhattan Development SK a.s. Slovakia 100%
Manhattan Real Estate Management Sk s.r.o. Slovakia 100%
PALM Corp s.r.o. Slovakia 100%
SLOVAK INVESTMENT GROUP a.s. Slovakia 100%
Atrium European Real Estate Spain S.L.U. Spain 100%
Trettioencorp AB Sweden 100%
BALCOVA GAYRIMENKUL YATIRIM INSAAT VE TICARET A.S. Turkey 100%
Istmar Tem Gayrimenkul Yatirim Insaat Ve Ticaret A.S. Turkey 100%
Manhattan Gayrimenkul Yönetimi Limited Sirketi Turkey 100%
MEL 1 GAYRIMENKUL GELISTIRME YATIRIM INSAAT VE TICARET A.S. Turkey 100%
MEL 6 GAYRIMENKUL GELISTIRME YATIRIM INSAAT VE TICARET A.S. Turkey 100%
A.Kharkiv 1 LLC Ukraine 99.9%
A.Kharkiv 2 LLC Ukraine 99.9%
A.Kharkiv 3 LLC Ukraine 99.9%
A.Kyiv LLC Ukraine 100%
ENGINEERICS UKRAINE LLC* Ukraine 63%
OJSC Ipodrom Ukraine 90%
VORONTSOVSKI VEZHI LLC Ukraine 70%

*  These entities are equity accounted for as at 31 December 2012. MALL GALLERY 1 LIMITED, OOO Engineerics and ENGINEERICS UKRAINE LLC 
were fully consolidated in year 2011 and deconsolidated as of 31 December 2012. The financial impact of those entities is not material to the 
Group’s consolidated financial statements. 

** Companies renamed during 2012:
Atrium Targówek Sp. z o.o. previously FORAS TARGOWEK PROPERTY Sp. z o.o.
Atrium Biała Sp. z o.o. previously GALERIA BIALYSTOK Sp. z o.o.
Atrium Felicity Sp. z o.o. previously CENTRUM HANDLOWE FELIN Sp. z o.o.
Atrium Reduta Sp. z o.o. previously Foras Reduta Property Sp. z o.o.
Atrium Plejada Sp. z o.o. previously Bytom Property Sp. z o.o.
THESIS Srl previously THESIS S.p.a. 

Foreign currency
Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to the respective 
functional currency of Group entities at the foreign exchange rate 
prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities 
denominated in foreign currencies at the reporting date are translated 
into the functional currency at the foreign exchange rate prevailing 
at that date. Non monetary assets and liabilities denominated in 
foreign currencies that are measured in terms of historical cost in a 
foreign currency are translated using the exchange rate at the date 
of the transaction. Non monetary assets and liabilities denominated 
in foreign currencies that are stated at fair value are translated into 
the functional currency at the foreign exchange rates prevailing at the 
dates the fair values are determined. 

Foreign currency exchange gains and losses resulting from the 
settlement of foreign currency transactions and balances and from the 
translation at year-end exchange rates are recognised in the income 
statement.

Foreign operations
On consolidation, the assets and liabilities of the Group’s foreign 
entities with a functional currency different from the presentation 
currency are translated into euro at exchange rates prevailing on 
the reporting date. Income and expense items are translated at the 
average exchange rates for the period. 

The exchange differences that arise from the translation of the 
statement of financial position and the income statement from 
the functional to the presentation currency are recognised in other 
comprehensive income and presented as a separate component of 
equity until the disposal of the foreign entity, when the cumulative 
amount in equity is reclassified to the income statement as part of 
the gain or loss on disposal. When the Group disposes of only part 
of its interest in a subsidiary that includes a foreign operation while 
retaining control, the relevant proportion of the cumulative amount 
is reattributed to non-controlling interest. When the Group disposes 
of only part of its investment in an associate that includes a foreign 
operation while retaining significant influence, the relevant proportion 
of the cumulative amount is reclassified to the income statement. 
If the foreign operation is a non-wholly owned subsidiary then the 
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relevant proportion of the translation difference is allocated to non-
controlling interests. Exchange differences arising on items, which 
in substance form part of the net investment in a foreign entity, are 
also presented in the statement of comprehensive income and as a 
separate component of equity until the disposal of the net investment.

Standing investments
Standing investments comprise properties held to earn rental income 
and land related to those properties. Standing investments are 
recognised at cost on initial recognition and subsequently at fair 
value. The fair values of all standing investments were determined 
by Group executive management based on the valuations received 
from Cushman & Wakefield and Jones Lang LaSalle. Both are 
external independent international valuation companies and real 
estate consultants, having an appropriately recognised professional 
qualification and recent experience in the respective locations and 
categories of properties being valued. The valuations were prepared in 
accordance with the Royal Institution of Chartered Surveyors Valuation 
Standards published by the Royal Institution of Chartered Surveyors 
(the “Red Book”). 

The fair values are based on market values, being the estimated 
amount for which a property could be exchanged on the date of 
the valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm’s 
length transaction after proper marketing and the parties having each 
acted knowledgeably, prudently and without compulsion. 

Each property has been valued individually and not as part of a 
portfolio. The valuations are prepared by considering the aggregate 
of the net annual rental income receivable from the properties and, 
where relevant, associated costs. A yield which reflects the risks 
inherent in the net cash flows is then applied to the net annual rental 
income to arrive at the property valuation. The yield used for the 
valuation depends on the country and the risk assessment of the 
asset.

Valuations of standing investments reflect, where appropriate: the 
type of tenants actually in occupation or responsible for meeting 
lease commitments or likely to be in occupation after letting of 
vacant accommodation and the market’s general perception of 
their creditworthiness; the allocation of maintenance and insurance 
responsibilities between lessor and lessee; and the remaining 
economic life of the property. The calculations are based on recently 
observable market data to the extent that it is available.

When technical improvements or extensions are constructed or added 
to an existing standing investment, the property will continue to be 
classified as a standing investment, which is measured at fair value. 

Any gain or loss arising from a change in fair value of standing 
investments is recognised in the consolidated income statement 
under the caption revaluation of investment properties. In the case 
of entities whose functional currency is the local currency (i.e. not 
the euro) the revaluation gain/loss in the local currency is converted 
into euro using the average foreign exchange rate for the period. The 

remaining foreign exchange difference (being the difference arising 
from the conversion of the standing investments in the statement of 
financial position at the period end rates and the conversion of the 
revaluation gain/loss using the average period rate) is recognised in 
the statement of comprehensive income and in equity as a foreign 
exchange difference. 

Developments and land
Developments and land comprise capitalised development costs and 
land, except for the land on which standing investments are situated. 
Developments and land are recognised at cost on initial recognition 
and subsequently at fair value with any change therein recognised in 
the income statement.

All costs directly associated with the purchase and development of 
a property, and all subsequent capital expenditure that qualify as 
acquisition costs, are capitalised. The Group capitalises borrowing 
costs if they are directly attributable to the acquisition or construction 
of a qualifying asset. Capitalisation of borrowing costs commences 
when the activities to prepare the asset for its intended use 
have started and expenditure and borrowing costs are incurred. 
Capitalisation of borrowing costs may continue until the assets are 
substantially ready for their intended use. Capitalisation ceases when 
the project has been stopped. The capitalisation rate is determined by 
reference to the actual rate payable on borrowings for the respective 
development or by the Group’s average rate.

The commencement of development with a plan or prior agreement 
to sale represents a change in use and accordingly the project is 
transferred from developments to inventories. 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 fair value of the proceeds from sale less the cost of the inventory 
will be presented as net profit or loss in other income/ (expenses). 

The fair value of most of the developments and land as at 
31 December 2012 was determined by Group executive management 
based on valuations received from Cushman & Wakefield and Jones 
Lang LaSalle, external independent international valuation companies. 
Approximately 11% (2011: 80%) was valued internally by Group 
executive management. The yields used in 2011 for this purpose 
ranged from 8.3% to 18.3% depending on the geographical area 
and the project type. Furthermore, in addition to the yields mentioned 
above, an additional risk premium was applied for discounting during 
the construction period. This risk premium ranged from 1.0% to 
4.8%, depending on the status of the developments.

The determination of the fair value of the land plots was based on the 
value for which the land could be sold in the market using different 
methods of calculation. Approximately 21% of the fair value of 
development and land was determined using the comparable method, 
while the remaining part was determined to be the gross development 
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value of the completed project less cost to complete (including 
financing costs) and an appropriate developer’s profit (“residual 
value”).

The comparable method uses the sales (offering and listing) prices 
of similar properties that have recently been transacted in the open 
market. Sales prices are analysed by applying appropriate units of 
comparison and are adjusted for differences with the valued property 
on the basis of elements of comparison as location, size of the plot, 
zoning and etc. 

The gross development value is defined as the present value of future 
rents which are expected to be achieved from the standing investment 
once it is developed. The rental levels are set at the current market 
levels discounted at the pre-tax yield. 

The pre-tax yield reflects the current market assessment of observable 
market yields for comparable assets as provided by the external 
independent international valuations companies, the time value of 
money and the risk specific to the asset. 

Any gain or loss arising from a change in fair value of development 
and land is recognised in the consolidated income statement under 
the caption revaluation of investment properties. In the case of entities 
whose functional currency is the local currency (i.e. not the euro) the 
revaluation gain/loss in the local currency is converted into euro using 
the average foreign exchange rate for the period. The remaining 
foreign exchange difference (being the difference arising from the 
conversion of the development and land in the statement of financial 
position at the period end rates and the conversion of the revaluation 
gain/loss using the average period rate) is recognised in the statement 
of comprehensive income and in equity as a foreign exchange 
difference. 

Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated 
depreciation and accumulated impairment losses. 
The useful life of the assets is usually between five and ten years.

Depreciation is charged on the asset from the date that is available 
for use, for the entire useful life of the asset or until the date of its 
disposal. Depreciation is provided in equal monthly instalments over 
the estimated useful life of the assets.

Goodwill
Goodwill initially represents the excess of the aggregate of the cost of 
the acquisition and any non-controlling interests over the fair value of 
the Group’s share of the identifiable net assets acquired.

Goodwill is subsequently measured at cost less accumulated 
impairment losses. Goodwill is tested for impairment annually or 
whenever there is an indication that assets may be impaired. 

Determining whether goodwill is impaired requires an estimation 
of the recoverable amount of the cash-generating units to which 
goodwill has been allocated. The Group’s cash-generating units are 

located in the countries in which the Group operates. The recoverable 
amount is the higher amount of the fair value less the cost to sell 
or the value in use of the cash generating unit. Determination of 
the value in use requires the Group to estimate the future cash 
flows expected to arise from the cash-generating unit and a suitable 
discount rate in order to calculate the present value. 

Future cash flows of real estate companies are mainly derived from 
the cash flows of the standing investment properties and future 
standing investment properties and are therefore reflected in the fair 
values of investment properties. Goodwill itself mainly arises due to 
the recognition of deferred tax liabilities in the course of the purchase 
price allocation. Therefore, goodwill impairment testing is carried 
out by comparing the goodwill recognised to the carrying value 
of deferred tax liabilities per country. Any excess of goodwill over 
deferred tax liabilities is considered as a goodwill impairment loss. 

Impairment losses are recognised immediately in the income 
statement. Impairment losses in respect of goodwill are not reversed.

Intangible assets 
Intangible assets are defined as identifiable, non monetary assets 
without physical substance, which are expected to generate future 
economic benefits. Intangible assets include assets with an estimated 
useful life greater than one year and for the Group comprise primarily 
software.

Intangible assets that are acquired by the Group are measured at cost 
less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.

Amortisation of intangible assets is recorded on a straight line basis 
over their estimated useful lives. The useful lives of the assets are 
usually between four and ten years.

Amortisation is charged on an asset from the date it is available for 
use to the date of its disposal. 

Financial instruments 
Classes
Financial instruments of the Group are broken down into the 
following classes according to the characteristics of the financial 
instruments. For more details see also note 2.38.

Financial assets:
Loans; 
Receivables from tenants;
Other receivables;
Cash and cash equivalents.

Financial liabilities:
Borrowings; 
Derivatives;
Liabilities from leases;
Other long term liabilities;
Trade and other payables;
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Payables related to acquisitions; 
Accrued expenditure.

Non-derivative financial assets 
Non-derivative financial assets of the Group are classified in the 
category loans and receivables.

The Group initially recognises loans and receivables on the date that 
they are originated. The Group derecognises loans and receivables 
when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, 
or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in 
a transaction in which substantially all the risks and rewards of 
ownership of the loans and receivables are transferred.

Loans and receivables are financial assets with fixed or determinable 
payments that are not quoted in an active market. Such assets 
are recognised initially at fair value plus any directly attributable 
transaction costs. Subsequent to initial recognition, loans and 
receivables are measured at amortised cost, using the effective interest 
method, less impairment.

Loans and receivables comprise cash and cash equivalents, receivables 
from tenants, loans and other receivables.

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents are measured at amortised cost. 

Cash and cash equivalents comprise cash in hand, deposits on 
demand, and other short term highly liquid assets that are readily 
convertible to a known amount of cash and are subject to an 
insignificant risk of change in value. 

Non-derivative financial liabilities
The Group classifies non-derivative financial liabilities into the other 
financial liabilities category. Such financial liabilities are recognised 
initially at fair value less any directly attributable transaction costs. 
Subsequent to initial recognition, these financial liabilities are 
measured at amortised cost using the effective interest method. 

Derivative financial instruments, including hedge accounting
The Group holds derivative financial instruments to hedge its interest 
rate risk exposure. 

On initial designation of the derivative as the hedging instrument, 
the Group formally documents the relationship between the hedging 
instrument and hedged item, including the risk management 
objectives and strategy in undertaking the hedge transaction and the 
hedged risk, together with the methods that will be used to assess 
the effectiveness of the hedging relationship. The Group makes an 
assessment, both at the inception of the hedge relationship as well 
as on an ongoing basis, of whether the hedging instruments are 
expected to be “highly effective” in offsetting the changes in the fair 
value or cash flows of the respective hedged items attributable to the 
hedged risk, and whether the actual results of each hedge are within 
a range of 80% – 125%. 

Derivatives are recognised initially at fair value; any attributable 
transaction costs are recognised in the income statement as incurred. 
Subsequent to initial recognition, derivatives are measured at fair 
value, and changes therein are accounted for as described below.

Cash flow hedges
When a derivative is designated as the hedging instrument in a 
hedge of the variability in cash flows attributable to a particular risk 
associated with a recognised asset or liability or a highly probable 
forecast transaction that could affect profit or loss, the effective 
portion of changes in the fair value of the derivative is recognised in 
other comprehensive income and presented in the hedging reserve 
in equity. Any ineffective portion of changes in the fair value of the 
derivative is recognised immediately in the income statement. If the 
hedging instrument no longer meets the criteria for hedge accounting, 
expires or is sold, terminated or exercised, or the designation is 
revoked, then hedge accounting is discontinued prospectively. If the 
forecast transaction is no longer expected to occur, then the balance 
in equity is reclassified to the income statement.

Impairment
At each reporting date, Group executive management reviews 
the carrying amount of the Group’s assets, other than investment 
properties measured at fair value, goodwill and deferred tax assets, to 
determine whether there is any objective evidence that it is impaired. 
An asset is impaired if there is objective evidence of impairment as a 
result of one or more events that occurred after the initial recognition 
of the asset, and that loss event(s) had an impact on the estimated 
future cash flows of that asset that can be estimated reliably.

Objective evidence that assets are impaired includes default or 
delinquency by a debtor, indications that a debtor will enter 
bankruptcy, adverse changes in the payment status of borrowers or 
economic conditions that correlate with defaults. An impairment loss 
is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cash-
generating unit exceeds its recoverable amount. Impairment losses are 
recognised in the income statement immediately.

In respect of other assets, an impairment loss is reversed if there has 
been a change in the estimates used to determine the recoverable 
amount. 

An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s 
carrying amount does not exceed the carrying amount that would 
have been determined, net of depreciation or amortisation, if no 
impairment loss had been recognised. 

Other non-current assets 
Other non-current assets are stated at their cost less accumulated 
impairment losses.

Other current assets 
Other current assets comprise of prepayments and income tax 
receivable and are stated at their cost less accumulated impairment 
losses.
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Stated capital
The stated capital account consists of the proceeds received and 
receivable by Atrium from the issue of its ordinary shares, net of direct 
issue costs. 

Dividends
Dividends on ordinary shares are recognised as a liability in the period 
in which they are declared. Dividends declared during the period have 
been presented as a reduction in the stated capital of Atrium. 

Other reserves
Other reserves comprise equity settled share based payments.

Share based payments
Atrium operates an Employee Share Option Plan (“ESOP”) under 
which the Group receives services from key employees selected by the 
Board in consideration for equity instruments settled in shares. The 
costs of these transactions are measured at the fair value of options 
granted at the date of grant.

The cost of the ESOP is recognised in the income statement, together 
with a corresponding increase in equity, over the period in which 
the service conditions are fulfilled, ending on the date on which the 
relevant employees become fully entitled to the award (“the vesting 
period”). The cumulative expense, recognised for equity settled 
transactions at each reporting date until the vesting date, reflects the 
extent to which the vesting period has expired and the Group’s best 
estimate of the number of equity instruments that will ultimately be 
vested. The charge or credit to the income statement represents the 
movement in cumulative expense recognised at the beginning and at 
the end of that reported period.

Borrowings 
Borrowings are recorded as the proceeds received, net of direct 
issuance costs, and are amortised to the settlement amount using 
the effective interest method. Finance charges, including premiums 
payable on settlement or redemption and direct issue costs, are 
accounted for on an accrual basis in the income statement using the 
effective interest method.

Short term borrowings represent borrowings that are due within 12 
months. Long term borrowings represent borrowings due after more 
than 12 months.

When an element of bonds issued by the Group is repurchased before 
maturity, the carrying amount of the bond is allocated between the 
element that continues to be recognised and the element that is 
derecognised based on the relative fair values of such element on the 
date of repurchase. The difference between (a) the carrying amount 
allocated to the element derecognised and (b) the consideration paid 
is recognised as profit or loss on repurchase of bonds in the income 
statement.

Provisions 
A provision is recognised in the statement of financial position if, as 
a result of a past event, the Group has a present legal or otherwise 
binding obligation that can be estimated reliably, and it probable (i.e. 
more likely than not) that an outflow of economic benefits will be 
required to settle the obligation. 

Liabilities from leases 
Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease 
transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the 
lessee. All other leases are classified as operating leases.

At the inception of the lease, assets held under a finance lease are 
recognised at their fair value or, if lower, at the present value of the 
minimum lease payments. Subsequently such assets are measured in 
analogy to other assets held under the relevant caption (e.g. standing 
investments and developments and land – at fair value; property, 
plant and equipment – costs less accumulated depreciation and 
accumulated impairment losses). The corresponding liability to the 
lessor is included in the statement of financial position as a finance 
lease obligation. Minimum lease payments are apportioned between 
finance charges and the reduction of the outstanding liability. The 
finance charge shall be allocated to each period during the lease term 
so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining 
balance of the liability. Finance charges are charged directly against 
income, within the caption other financial income and expenses. 

Other non-financial long term and current liabilities 
Other non-financial long term and current liabilities are measured 
at cost. They comprise primarily VAT payable, other taxes and fees 
payables, deferred revenue and other advance payments from tenants.

Revenue recognition
Revenue is measured at the fair value of the consideration received or 
receivable and represents amounts receivable for services and goods 
provided in the normal course of business, net of discounts, value 
added tax (“VAT”) and other sales related taxes.

Rental income from operating leases is recognised on a straight line 
basis over the term of the relevant lease. Utility costs incurred by 
the Group on properties that are leased to third parties are largely 
reinvoiced to the lessees, and the subsequent income and expense is 
recognised on an accrual basis. 

Service charge income 
Service charge income includes payments received by the Group for 
utilities and other services provided to tenants. Generally, reinvoiceable 
utilities are a pass through item for the Group recorded on a gross 
basis. The rental agreements normally specify which cost items are 
reinvoiceable by the Group and can be charged to tenants. There are 
two different categories of reinvoiceable income and expenses:

Utilities such as gas, water, electricity or telephone services which 
can be measured individually for each tenant; 
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Fixed cost items such as centre management, marketing, cleaning or 
security services which cannot be directly measured individually for 
each tenant. These costs are normally calculated on a pro-rata basis 
per square metre occupied by each tenant. 

Tenants are normally required to make a security deposit and monthly 
prepayments for the reinvoiceable service charges. Once a year, the 
prepayments are netted against the actual cost and the difference is, 
if contractually agreed, settled between the Group’s company and 
the tenants. To the extent that there are vacancies in a property, the 
Group has to bear the cost of covering the allocated and pro-rata 
reinvoiceable service charges.

Other income and expenses
All other significant operating income or expenses are recognised on 
an accrual basis.

The net results on acquisition or disposal of properties is determined 
as the difference between the sale proceeds and the carrying value 
of the property and is recognised in the income statement when the 
significant risks and rewards of ownership have been transferred to 
the buyer.

Interest income and expenses, other financial income and 
expenses
Interest income and expenses are accounted for using the effective 
interest method. 

Other financial income and expenses comprise mainly foreign currency 
gains and losses, net profit or loss from bond buybacks and the 
impairment of financial instruments.

Taxation
Taxation charge comprises current and deferred tax.

Current tax
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable 
income or loss for the year using tax rates enacted or substantively 
enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable 
in respect of previous years. Current tax is recognised in the income 
statement. 

The taxable profit differs from the net loss or profit as reported in 
the income statement because it is adjusted for items of income or 
expense that are taxable or deductible in other years and for items 
that are either not taxable or not deductible. 

Deferred tax 
Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between 
the carrying amounts of assets or liabilities for financial reporting 
purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred 
tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to 
temporary differences when they reverse, using tax rates enacted or 
substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is computed 

on the total amount of the revaluation adjustment for investment 
properties. 

Deferred tax is recognised in the income statement except to the 
extent that it relates to items recognised directly in equity or in other 
comprehensive income, in which case it is recognised in equity or in 
other comprehensive income. 

A deferred tax asset shall be recognised on unused tax losses carried 
forward and unused tax credits to the extent that it is probable that 
future taxable profit will be available against which the unused tax 
losses and unused tax credits can be utilised.

Deferred tax assets are offset against deferred tax liabilities within one 
entity only if the entity has a legally enforceable right to set off current 
tax assets against current tax liabilities and the deferred tax assets 
and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same 
taxation authority on the same taxable entity. 

Tax exposures
In determining the amount of current and deferred tax, the Group 
takes into account the impact of uncertain tax positions and whether 
additional taxes and interest may be due. This assessment relies on 
estimates and assumptions and may involve a series of judgements 
about future events. New information may become available that 
causes Atrium to change its judgement regarding the adequacy of 
existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax 
expense in the period that such a determination is made.

Earnings per share 
Earnings per share are calculated by dividing the profit or loss after 
taxation attributable to the ordinary shareholders by the weighted 
average number of ordinary shares outstanding during the year. 

Segment reporting
An operating segment is a component of the Group that is engaged 
in business activities from which it may earn revenues and incur 
expenses, and whose operating results are regularly reviewed by the 
Group’s chief operating decision maker, (the executive management 
of Atrium), in order to allocate resources to the segment and assess its 
performance, and for which discrete financial information is available.

The Group has two reportable segments:

The standing investment segment includes all commercial real estate 
held to generate rental income of the Group; 
The development segment includes all development activities and 
activities related with land plots.

The reconciling item includes mainly holding activities and other items 
that relate to activities other than the standing investment segment 
and the development segment. 

The Group’s reportable segments are strategic business sectors which 
carry out different business activities and are managed separately. 
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The accounting policies of the operating segments are the same as 
those described in the summary of significant accounting policies. 
Segment results, assets and liabilities include items directly attributable 
to a segment as well as those that can be allocated on a reliable 
basis. The Group evaluates performance of the standing investment 
segment on the basis of profit or loss from operations before tax 
excluding foreign exchange gains and losses. The performance of the 
development segment is evaluated based on expected yield on cost. 

Geographical information is based on the geographical locations 
of the investment properties. The Group operates in the following 
countries: Poland, the Czech Republic, Slovakia, Russia, Hungary, 
Romania, Latvia, Turkey and Bulgaria. In addition, the Group has 
its holding, management or other companies in Cyprus, Denmark, 
Georgia, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden, Ukraine 
and the parent company in Jersey. 

2.4 Standing investments 
The current portfolio of standing investments consists of 156 
properties (2011: 155); which comprise 21 properties in Poland (2011: 
20), 98 properties in the Czech Republic (2011: 98), 3 properties in 
Slovakia (2011: 3), 7 properties in Russia (2011: 7), 25 properties in 
Hungary (2011: 25), 1 property in Romania (2011: 1) and 1 property 
in Latvia (2011: 1). A roll forward of the total standing investments 
portfolio is provided in the table below:

Standing investments 2012 2011
€ ’000 € ’000

Balance as at 1 January  2,077,246  1,503,301 
Additions – new properties -  413,574 
Additions – technical improvements, 
extensions  33,629  17,886 
Movements – financial leases 3,861 19,630
Transfers from developments and land  6,750 -
Currency translation difference  5,317  (5,851)
Revaluation of standing investments  58,533  128,706 
Balance as at 31 December 2,185,336 2,077,246

In 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. 
The sale and purchase agreement with IKP Yekaterinburg for premises 
in the Group’s shopping centre in Yekaterinburg, Russia was signed 
in July 2012. 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 contracted to acquire both the premises and the 
associated land. These transactions have allowed Atrium to gain 
increased ownership of the buildings and land for a total consideration 
of € 9.3 million. RCH has also signed new lease agreements whereby 
they have remained a tenant of the Group at these locations. 

During the second half of 2012 Atrium finalised two development 
projects and transferred them from developments and land to 

standing investments at fair value of € 6.8 million. The two projects 
included a stand-alone retail box in Gdynia, Poland, handed over to 
the tenant Media Markt and Phase II of Atrium Galeria Mosty in Plock, 
Poland. 

In 2011 the Group completed three shopping mall acquisitions, two in 
Poland and one in the Czech Republic. These new acquisitions added 
a further 117,600 sqm to the gross lettable area and had a fair value 
€ 449.8 million as at 31 December 2011. 

The Promenada shopping centre in Warsaw, Poland, was acquired 
in May 2011 for € 171.4 million. In September 2011, the Palác 
Flóra shopping centre (“Flora”) in Prague, the Czech Republic, was 
purchased at a price of € 190.8 million, which was subsequently 
revised to € 186.0 million due to adjustments at initial recognition. 
In December 2011, Atrium purchased the Molo shopping centre in 
Szczecin, Poland for consideration of € 55.0 million.

The total value of the land leases was € 31.8 million as at 
31 December 2012 (2011: € 27.8 million).

The yield diversification across the Group’s income producing portfolio 
is stated in the table below:

Standing investments EPRA Net Initial 
yield (NIY)

2012 2011
Poland 7.0% 7.0%
Czech Republic 7.8% 7.9%
Slovakia 7.5% 7.8%
Russia 12.6% 12.5%
Hungary 8.8% 8.2%
Romania 8.8% 9.0%
Latvia 2.4% 2.0%
Average 8.3% 8.3%

Fair value of collateral 
As at 31 December 2012, the Group had pledged a total of 77 
standing investments (2011: 78) with a fair value of € 1,365.9 million 
(2011: € 1,234.1 million) and one development and land plot with 
a fair value of € 1.5 million in favour of bondholders and various 
commercial banks, same as in year 2011.
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Certain assets have been provided as collateral against bonds issued 
and loans held by the Group. The analysis of assets charged as 
collateral is as follows:

Standing investments
2012 

Country
No. of

collateral 

Fair value of
collateral

€ ’000

Collateralised
bonds and

loans 
€ ’000

Poland 15  852,576  341,572
Czech Republic 38  301,021  155,974 ** 
Russia -  -  - 
Hungary 20  46,310  - 
Others* 4  165,990  46,074
Total  77 1,365,897 543,620

2011

Country
No. of

 collateral

Fair value of
collateral 

€ ’000

Collateralised
bonds and

loans 
 € ’000

Poland 14  690,373  292,164 
Czech Republic 40  334,279  224,269 ** 
Russia -  -  - 
Hungary 20  51,410  - 
Others* 4  158,075  48,934 
Total 78 1,234,137 565,367

*  Represents properties in Romania and Slovakia.
** Although the collateral for the 2003 Bond is identified as relating only to the Czech 

Republic in fact some of the assets pledged are in the Hungary and “Others” fair value 
collateral balances. We are presenting the total value of the bond against the Czech 
balance as it represents the majority of the collateral value.

2.5 Developments and land 

Developments and land 2012 2011
 € ’000 € ’000
Balance as at 1 January  587,351  634,616 
Additions – cost of land and
construction  26,161  19,724 
Movements – financial leases  (1,139) 10,549
Transfer to inventory  (1,744)  - 
Transfer to standing investments  (6,750) -
Disposals  (3,310)  (28,799)
Interest capitalised  1,320  2,628 
Currency translation difference -  18 
Revaluation of developments and land  (63,494)  (51,385)
Balance as at 31 December 538,395 587,351

In July 2012 Atrium signed definitive contracts with a general 
contractor for the construction of its new development project 
in Lublin, Poland. Total costs of construction for 2012 were € 6.4 
million and total net incremental costs to complete the project are 
approximately € 59.6 million. The hypermarket component of the 
project will be developed and then sold to a major international food 

retailer in line with a forward sale agreement concluded in June 2012. 
As development with a prior agreement to sale represents a change 
in use, € 1.7 million was transferred from developments to inventory. 
With further construction works undertaken, inventory subsequently 
increased to € 2.2 million at 31 December 2012.

In Torun, Atrium finalized in July 2012 the acquisition of the 38,000 
sqm land plot adjacent to our existing Atrium Copernicus shopping 
centre and transferred € 8.9 million from other assets to developments 
and land. Our first priority at the site is to increase the size of the car 
park, for which the incremental costs to complete the project are 
approximately € 4.0 million.

During the second half of 2012 Atrium finalised two developments 
projects (Gdynia and Phase II of Atrium Galeria Mosty) and transferred 
them from developments and land to standing investments at fair 
value of € 6.8 million (note 2.4). 

In 2011, Atrium acquired the public ground lease of a land plot 
adjacent to the Promenada shopping centre in Warsaw, Poland for 
€ 9.3 million. Also in 2011, the Group sold three wholly owned 
subsidiaries which owned land plots in Turkey with an aggregate book 
value of € 28.5 million. 

The capitalisation rate used for capitalisation of borrowing costs was 
4.4% for the year 2012 (2011: 4.6%).

The total value of the land leases was € 15.5 million (2011: € 17.2 
million) as at 31 December 2012.

2.6 Property, plant and equipment

Property, plant and equipment 2012 2011
 € ’000 € ’000
Cars and motor vehicles  114  137 
Office equipment  899  1,003 
Other property, plant and equipment  2,098  1,056 
Total 3,111 2,196

2.7 Intangible assets and goodwill

Intangible assets and goodwill 2012 2011
€ ’000 € ’000

Intangible assets 5,458 3,336
Goodwill 11,025 11,475
Total 16,483 14,811

Intangible assets relate mainly to software.

Change in classification 
During the year 2012, the Group modified the consolidated statement 
of financial position classification of intangible assets from “Other 
assets” to “Intangible assets and goodwill”, as this resulted in a more 
relevant presentation of the nature of these assets. Comparative 
amounts in the consolidated statement of financial position as at 
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31 December 2011 were reclassified for comparative purposes, 
which resulted in € 3.3 million being reclassified from “Other assets” 
to “Intangible assets and goodwill”. The Group does not believe 
that these adjustments are material to any of its previously issued 
consolidated financial statements.

Goodwill 2012 2011
€ ’000 € ’000

Cost   
As at 1 January  42,561  42,561 

Accumulated impairment losses   
As at 1 January  (31,086)  (31,086)
Impairment losses recognised in
the year  (450)  - 
As at 31 December (31,536) (31,086)

 
Carrying amount  
As at 1 January  11,475  11,475 
As at 31 December  11,025  11,475 

Goodwill arose in respect of the following cash generating units: 

Cash generating units 2012 2011
€ ’000 € ’000

Hungary 3,408 3,858
Poland 3,263 3,263
Russia 2,323 2,323
Slovakia 2,031 2,031
Total 11,025 11,475

2.8 Equity-accounted investees

The following associates are directly and indirectly owned by the company:

Name of associate Country of
incorporation

Stake in equity of 
associate

Investment in associate

2012 2011 2012 2011
€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000

MALL GALLERY 1 LIMITED Cyprus 63% 63% 1,186 -
OOO Engineerics * Russia 63% 63% 269 -
Total 1,455 -

*Indirectly owned by the company.

As of 31 December 2012 the Group has no power to govern the financial and operating activities of MALL GALLERY 1 LIMITED and 
OOO Engineerics but still has a significant influence over them. Therefore, at the reporting date these entities are accounted for using the equity 
method. 

2.9 Deferred tax assets

Deferred tax assets 2012 Opening
 balance 

Deferred tax
credit/(charge)
to the income

statement

Closing
balance

 € ’000 € ’000 € ’000
Deferred tax assets arise from the following temporary differences:
Investment properties (4,269) 7,132 2,863 
Other assets 257 (345) (88)
Liabilities and provisions 5,339 (1,284) 4,055 
Tax losses carried forward 387 1,762 2,149 
Other 616 (853) (237)
Total deferred tax assets 2,330 6,412 8,742 
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Deferred tax assets 2011 Opening
 balance 

Deferred tax
 credit/(charge)
to the income

statement

Deferred tax
 charged directly

 to equity

Closing
balance

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Deferred tax assets arise from the following temporary 
differences:
Investment properties (175) (4,094) - (4,269)
Other assets (238) 495 - 257 
Liabilities and provisions 434 3,299 1,606 5,339 
Tax losses carried forward 1,120 (733) - 387 
Other 663 (47) - 616 
Total deferred tax assets 1,804 (1,080) 1,606 2,330 

The amount of € 1.6 million charged directly to equity relates to the deferred tax asset on the hedging instrument of € 0.5 million and the 
deferred tax asset on foreign exchange differences of € 1.1 million. 

2.10 Loans

Loans 2012 2011
€ ’000 € ’000

Loans to associates 42,519  35,441 
Impairment of loans to associates (14,016)  (4,847)

Loans to third parties 16,403  27,218 
Impairment of loans to third parties (8,255)  (16,471)
Total 36,651  41,341 

Amount due within 12 months 
(included under current assets)  59  101 
Amount due after more than 12 
months  36,592  41,240 

Loans to associates with a book value of € 42.5 million (2011: € 35.4 
million) as at 31 December 2012 have a fixed interest rate of 6.7% 
per year and are secured. The loans were impaired to reflect the fair 
value of the underlying securities.

Loan to third parties with book value of € 16.3 million (2011: € 15.8 
million) as at 31 December 2012 have a variable interest of 3 month 
EURIBOR plus 150 basis points per annum and is not secured. The 
loan was impaired to reflect the recoverable amount.

The carrying amount of loans approximates their fair value.

2.11 Other assets

Other assets 2012 2011
  € ’000  € ’000

VAT receivables 26,965 31,129
Acquisition deposit for land plot - 8,945
Other 38 127
Total  27,003  40,201 

Long term VAT receivables arise primarily from the development of 
investment property in Russia and Turkey. VAT receivables will either 
be netted off against any VAT payables once payables arise or will be 
repaid by the relevant tax authority.

2.12 Receivables from tenants

Receivables from tenants 2012 
Receivables aging:

Gross Allowances for
impaired 
balances

Net

€ ’000 € ’000 € ’000
Due within term 10,515 (183) 10,332
Overdue 0-30 days 5,738 (685) 5,053
Overdue 31-90 days 2,709 (1,114) 1,595
Overdue 91-180 days 1,472 (1,138) 334
Overdue 181-360 days 1,702 (1,409) 293
Overdue 361 days and more 6,460 (6,030) 430
Total 28,596 (10,559) 18,037 
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Receivables from tenants 2011 
Receivables aging: 
 

Gross

€ ’000

Allowances 
for impaired 

balances
€ ’000

Net

€ ’000
Due within term 8,759 (424) 8,335
Overdue 0-30 days 4,783 (460) 4,323
Overdue 31-90 days 1,556 (641) 915
Overdue 91-180 days 1,182 (919) 263
Overdue 181-360 days 1,761 (1,657) 104
Overdue 361 days and more 9,096 (8,769) 327
Total 27,137 (12,870) 14,267 

The description of collateral held as security in relation to tenants is 
provided in note 2.39 under credit risk.

Allowances for bad debts are calculated individually on the basis of 
management’s knowledge of the tenants, business and the market.

The table below provides a reconciliation of changes in allowances 
during the year:

Allowances for bad debts 2012 2011
€ ’000 € ’000

At 1 January (12,870) (12,759)
Release 5,394 5,273
Addition (3,083) (5,384)
At 31 December (10,559) (12,870)

2.13 Prepayments

Prepayments 2012 2011
€ ’000 € ’000

Prepaid utilities 1,328 2,013
Prepayments for land 14,820 15,937
Other 2,408 2,886
Gross total 18,556 20,836

Impairment of prepayments for land (6,052) (6,059)
Total 12,504 14,777

2.14 Other receivables

Other receivables 2012 2011
€ ’000 € ’000

Total other financial receivables 2,584 3,062

Other taxes and fees receivables 132 654
VAT receivable 5,883 4,977
Total other non-financial receivables 6,015 5,631

Total 8,599 8,693

2.15 Cash and cash equivalents
At the year end the Group held cash and cash equivalents in total 
amount of € 207.8 million (2011: € 234.9 million). The Group held 
cash of € 18.7 million (2011: € 21.4 million) as backing for guarantees 
and/or other restricted cash issued by various banks on the Group’s 
behalf.

Additional information to the Consolidated cash flow statement 
regarding deconsolidated subsidiary as at 31 December 2012 (see also 
note 2.8):

Deconsolidating of subsidiaries 2012
€ ’000

Property, plant and equipment  231 
Other assets  668 
Other receivables  1,274 
Trade and other payables  (590)
Cash of subsidiary  417 

2.16 Stated capital
As at 31 December 2012, Atrium’s authorised and issued ordinary 
shares were unlimited with no par value.

As at 31 December 2012, the total number of ordinary shares issued 
was 373,388,756 (2011: 372,892,253 shares), of which 373,377,680 
ordinary shares were registered in the name of Nederlands Centraal 
Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (trading as “Euroclear”), 
11,075 ordinary shares were registered in the name of an individual 
shareholder and one ordinary share in the name of Aztec Financial 
Services (Jersey) Limited.

Changes in the stated capital account during the year 2012 were as 
follows:

Issue of shares to satisfy the exercise of options of € 0.7 million 
(2011: € 0.3 million);

Issue of shares in lieu of director’s remuneration € 0.3 million (2011: 
€ 0.1 million). 

Dividend payments of € 63.4 million (2011: € 52.2 million). For the 
year 2012, Atrium adopted a dividend policy of € 0.17 per ordinary 
share per year, payable in quarterly instalments. In November 2012, 
the Board has approved an increase of Atrium’s annual dividend 
payment for 2013 from € 0.17 to at least € 0.20 per share. 
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Following the approval of the shareholders on 18 May 2010 to 
authorise the directors to issue ordinary shares in lieu of directors’ 
remuneration by agreement with the relevant directors, the Board 
adopted a Restricted Share Plan on 16 May 2011 (the “Plan”), which 
confers on eligible directors of Atrium the right to opt (on a semi-
annual basis) to receive ordinary shares in Atrium in lieu of their 
annual directors’ fees. The Plan further gives directors the ability to 
opt (on a semi-annual basis) to subscribe for ordinary shares, up to 
the value of their annual directors’ fees. Directors will be given the 
opportunity to opt as referred to above in semi-annual option periods, 
being the four week free-dealing periods following the announcement 
of each of the Company’s half year and full year results. The strike 
price for the ordinary shares to be issued pursuant to any option 
notice (being the average market price over the 30 dealing days 
preceding) will be notified to directors at the start of each option 
period. Atrium retains the discretion (subject to the approval of the 
Board) to refuse to satisfy an option notice in certain circumstances.

2.17 Other reserves
Other reserves of € 9.6 million (2011: € 3.8 million) comprise equity 
settled share based payment transactions and hedging reserves.

Share based payments 
In 2009, Atrium established and shareholders approved an Employee 
Share Option Plan (“ESOP”), under which the Board can grant share 
options to key employees. The total number of options which the 
Board can grant under the ESOP is 8,500,000. Each option may be 
exercised by the issue of a new ordinary share in Atrium. The exercise 
price shall be determined by the Board, and shall be not less than the 
market value of a share on the dealing day immediately preceding 
the date of grant, or averaged over the 30 dealing days immediately 
preceding the date of grant. Unless stated otherwise, option periods 
expire five years after the date of grant. Option holders can, in most 
cases, exercise one third of the total number of the options granted 
on or after each of the first, second and third anniversaries respectively 
of the date of grant. 

In August 2012, the Compensation and Nominating Committee 
approved the grant of 127,119 options to Mr. Katzman, Director and 
Chairman, in lieu of a consultancy fee of € 0.15 million. 

The movement in the number of share options outstanding and their 
related average exercise price is as follows:

2012 Weighted
average exercise

price of share
options €

Number of
share options

As at 1 January 2.99 5,372,171
Granted 3.63 227,119
Exercised 1.21 (408,333)
Returned to the pool 0.97 (59,998)
As at 31 December 2.98 5,130,959

2011 Weighted
average exercise

price of share
options €

Number of
share options

As at 1 January 2.97 5,022,169
Granted 3.69 986,668
Exercised 1.22 (171,667)
Returned to the pool 3.44 (464,999)
As at 31 December 2.99 5,372,171

Share options outstanding as at 31 December 2012 have the 
following vesting year and weighted average exercise prices:

Vesting year Weighted
average exercise

price of share
options €

Number of
share options

2009 0.82 18,335
2010 0.84 626,667
2011 2.21 1,255,173
2012 3.74 1,146,831
2013 3.85 1,310,168
2014 3.44 346,666
2015 3.38 427,119

Note: Exercise prices take into account dividends paid.

Out of the total of 7,212,621 granted share options, 3,047,006 share 
options were exercisable at 31 December 2012 and 408,333 share 
options were exercised during the year 2012. The total number of the 
outstanding options was 5,130,959 as at 31 December 2012. 

The weighted average fair value of options granted was determined 
using Black-Scholes options valuation model as at the date of grant 
and was approximately € 1.24 per option for the year 2012. The 
significant inputs into the model were the weighted average share 
price as at the date of grant of € 3.73 for the year 2012, the exercise 
price shown above, a volatility of 31.00%-61.61% depending on the 
grant date, the time remaining to the vesting date, and an annual 
risk-free interest rate of 0.84%-0.97% depending on the grant date. 
The volatility measured at the standard deviation of continuously 
compounded share returns is based on statistical analysis of daily 
share prices over the last five years. The volatility and annual risk-free 
interest rate were consulted with a third party expert. 

Hedging reserves
The hedging reserve comprises the effective portion of the cumulative 
net change in the fair value of cash flow hedging instruments related 
to hedged transactions that have not yet occurred. 
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2.18 Borrowings

Borrowings 2012 2011
€ ’000 € ’000

Bonds 193,958 242,826
Bank loans 343,103 315,934
Other loans - 9,232
Total 537,061 567,992

Bonds
On 29 June 2012, Atrium announced € 50.6 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. The net 
loss resulting from the bond buy back was € 1.5 million.

The borrowings are repayable as follows: 

Borrowings total 2012 2011
 € ’000 € ’000
Due within one year 74,986 25,330
In second year 6,557 126,277
In third to fifth year inclusive 347,089 191,006
After five years 108,429 225,379
Total 537,061 567,992

During 2011, Atrium completed various bond buy backs at their 
nominal value; being € 20.0 million of the 2008 bond, € 24.6 million 
of the 2005 bond, € 10.1 million of the 2003 bond and € 11.1 million 
of the 2001 bond. The Group redeemed all the remaining 2001 
bonds upon their maturity in December 2011 for the nominal value of 
€ 22.4 million. 

2012

Bond/Issue year Currency Interest
rate

Average
maturity

Maturity Book value

€ ’000

Fair value

€ ’000

Effective
interest

rate
Atrium European Real Estate Limited 2003 EUR 6.0% 0.6 2013 11,975 12,277 6.2%
Atrium European Real Estate Limited 2003 EUR 5.5%* 0.6 2013 27,181 27,883 5.6%
Atrium European Real Estate Limited 2005 EUR 4.4% 2.6 2015 40,003 42,825 5.1%
Atrium European Real Estate Limited 2005 EUR 4.0%* 4.7 2017 82,990 87,855 4.5%
Atrium European Real Estate Limited 2005 CZK 2.4%* 2.6 2015 31,809 31,665 2.9%
Total/Average 4.1% 3.5 193,958 202,505 4.6%

2011

Bond/Issue year Currency Interest
rate

Average
maturity

Maturity Book value

€ ’000

Fair value

€ ’000

Effective
interest

rate
Atrium European Real Estate Limited 2003 EUR 6.0% 1.6 2013 25,914 26,716 6.6%
Atrium European Real Estate Limited 2003 EUR 5.5%* 1.6 2013 63,617 65,407 5.9%
Atrium European Real Estate Limited 2005 EUR 4.4% 3.6 2015 39,985 40,392 5.0%
Atrium European Real Estate Limited 2005 EUR 4.0%* 5.7 2017 82,419 79,452 4.5%
Atrium European Real Estate Limited 2005 CZK 2.7%* 3.6 2015 30,891 28,938 3.2%
Total/Average 4.5% 3.6 242,826 240,905 5.0%
*Bonds bear variable interest rates as disclosed in note 3.12.

Collateral Fair value of
pledged invest-
ment properties

2012

Fair value of
pledged invest-
ment properties

2011
€ ’000 € ’000

Bond 2003  153,460  152,696 
Bond 2005  447,223  434,214 
Total 600,683 586,910
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Loans
In December 2012, an Atrium subsidiary entered into a new loan 
agreement of € 50 million with Berlin-Hannoversche Hypothekenbank 
AG. During the year ended 31 December 2012, Atrium also 
completed early repayments of four loans totalling € 16.4 million of 
which two loans of € 10.6 million issued by EUROHYPO AG bank 
including € 0.2 million costs connected with these early repayments. 
The loans were originally scheduled to mature in October 2012. 
Two other loans of € 5.8 million were repaid to Österreichische 
Volksbanken-AG bank including € 0.4 million costs connected with 
these early repayments. The loans were originally scheduled to mature 
in December 2015 and April 2016. Also during 2012, Atrium settled a 
third party loan of € 9.2 million with Bulwer International Inc.

In 2011, Atrium subsidiaries entered into three new loan agreements 
of € 105.0 million, € 31.0 million and € 115.0 million in order to 
finance two acquisitions of shopping centres in Poland and one in the 
Czech Republic, respectively. Additionally, Atrium repaid the loan of 
€ 12.0 million from Bank für Arbeit und Wirtschaft AG upon maturity.

In order to mitigate interest rate risks associated with two loan 
agreements of € 105.0 million and € 115.0 million, the Group entered 
into interest rate swap agreements under which it receives 3-month 
Euribor as at the interest payment dates and pays a fixed interest. The 
cash outflow as a result of interest payments will then match the cash 
inflow received under the swap agreement.

Most of the loans are subject to normal course of business Loan To 
Value (“LTV”) and Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) covenant 
tests, all of which were met throughout the year. 

2012

Lender Currency Interest rate Average
maturity

Maturity Book value
 

€ ’000

Fair value

€ ’000

Effective
interest 

rate
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG EUR 4.7%** 3.4 2016 102,831 102,421 5.1%
Rel Ibis Sp. z.o.o. EUR 4.0% 0.9 2013 29,938 30,404 4.5%
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG EUR 3.1% 5.0 2017 48,793 50,792 3.6%
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
and Erste Group Bank AG EUR 4.1%** 8.9 2021 113,105 112,700 4.3%
Erste bank AG EUR 3.0%* 2.8 2015 2,360 2,394 3.0%
UniCredit Bank Slovakia, a.s. EUR 2.7%* 4.3 2017 30,484 30,921 2.7%
UniCredit Bank Slovakia, a.s. EUR 2.7%* 4.3 2017 14,092 14,294 2.7%
Ceskoslovenska obchodna banka a.s. EUR 1.6%* 8.9 2021 1,500 1,452 1.6%
Total/Average 3.9% 5.3 343,103 345,378 4.2%

* The loans bear variable interest rates in the range between 3 month Euribor + 0.22% to 1.39%. 
** Hedged interest rates.
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2011

Lender Currency Interest rate Average
maturity

Maturity Book value

 € ’000

Fair value 

€ ’000

Effective 
interest 

rate
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG EUR 4.7%** 4.4 2016 103,535 106,060 5.1%
Rel Ibis Sp. z.o.o. EUR 4.0% 1.9 2013 30,332 31,244 4.5%
Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG
and Erste Group Bank AG EUR 4.1%** 9.9 2021 113,596 114,808 4.3%
Österreichische Volksbanken-AG EUR 3.4%* 4.3 2016 2,652 2,757 3.4%
Österreichische Volksbanken-AG EUR 6.8% 4.1 2015 3,324 3,802 6.8%
Erste bank AG EUR 4.1%* 3.8 2015 3,019 3,357 4.1%
EUROHYPO AG EUR 6.4% 0.8 2012 10,226 10,534 6.4%
EUROHYPO AG EUR 6.1% 0.8 2012 316 325 6.1%
UniCredit Bank Slovakia, a.s. EUR 3.9%* 5.3 2017 32,345 33,605 3.9%
UniCredit Bank Slovakia, a.s. EUR 3.9%* 5.3 2017 14,944 15,527 3.9%
Ceskoslovenska obchodna banka a.s. EUR 2.7%* 9.9 2021 1,645 1,619 2.7%
Total/Average 4.3% 6.2 315,934 323,638 4.6%

* The loans bear variable interest rates in the range between 3 month Euribor + 1.35% to 2.75%. 
 ** Hedged interest rates.

Collateral Fair value of pledged
investment properties

2012

Fair value of pledged
investment properties

2011
€ ’000 € ’000

Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG  549,762  393,662 
Ceska sporitelna a.s. (mortgaged under finance lease)  302  267 
Ceskoslovenska obchodna banka a.s.  9,110  8,945 
Erste Bank AG  15,069  13,660 
EUROHYPO AG -  30,530 
Österreichische Volksbanken-AG -  16,406 
Rel Ibis Sp. z o.o.  55,610  56,145 
UniCredit Bank Slovakia, a.s.  136,880  129,130 
Total 766,733 648,745

Fair value
The fair values of loans and bonds were determined by an external 
expert. The fair values were determined using discounted cash flow 
models, zero-cost derivative strategies for fixing the future values of 
market variables and option pricing models of the Black-Scholes type.

2.19 Derivatives
The Group entered into two interest rate swap contracts (“IRSs”) 
during 2011. These swaps exchange floating interest rates to fixed 
interest rates. The swaps are cash flow hedges which are designed to 
reduce the Group’s cash flow exposure from variable interest rates on 
certain borrowings. 

The IRSs are in a liability position as at 31 December 2012, and have 
a fair value of approximately € 17.8 million (2011: € 9.1 million). The 
fair value measurements of the IRSs are derived from inputs other 
than quoted prices in active markets. 

Fair values have been determined with reference to market inputs, the 
most significant of which are:

Quoted EUR yield curve;
Quoted CZK yield curve;
Volatility of EUR swap rates;
Spot exchange rates CZK/EUR; and
Fair values of effected market transactions.

The used inputs are either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. 
derived from prices) derived. Therefore, these IRSs are classified as 
‘’Level 2 Fair value measurements’’ under IFRS 7.

The interest rate swaps have quarterly coupons. The floating rate on 
the IRSs is the 3 month Euribor and the fixed rates are 2.17% and 
2.89%. 

The payments and receipts for the IRSs occur simultaneously with the 
interest payments on the loans. The Group will settle the difference 
between the fixed and floating interest amounts for the IRSs on a 
net basis with the respective counter party. The two swaps mature in 
2016 and 2018 respectively. 
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2.20 Deferred tax liabilities

Deferred tax liabilities 2012 Opening
 balance 

Deferred tax
 credit/(charge)
 to the income

 statement

Deferred tax
 recognised

 in other
 comprehensive

 income

Closing
 balance

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Deferred tax liabilities arise from the following 
temporary differences:
Investment properties (109,064) (25,775) 118 (134,721)
Other assets 391 (461) - (70)
Liabilities and provisions 11,749 (557) 1,253 12,445 
Tax losses carried forward 18,717 2,925 - 21,642 
Other 1,449 480 - 1,929 
Total deferred tax liabilities (76,758) (23,388) 1,371 (98,775)

The amounts recognised in other comprehensive income relate to the net deferred tax asset on the hedging instrument of € 1.3 million (€ 0.4 
million deferred tax liabilities related to FX hedge) and the deferred tax asset on foreign exchange differences which relate to the investment 
properties of € 0.1 million.

Deferred tax liabilities 2011 Opening 
balance 

Deferred tax
 credit/(charge)
 to the income

 statement

Deferred tax
 recognised

 in other 
comprehensive

 income 

Closing 
balance

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Deferred tax liabilities arise from the following 
temporary differences:
Investment properties (86,510) (23,638) 1,084 (109,064)
Other assets 574 (183) - 391
Liabilities and provisions 7,980 2,522 1,247 11,749
Tax losses carried forward 18,555 162 - 18,717
Other 1,500 (51) - 1,449
Total deferred tax liabilities (57,901) (21,188) 2,331 (76,758)

The amounts recognised in other comprehensive income relate to the deferred tax asset on the hedging instrument of € 1.2 million and the 
deferred tax asset on foreign exchange differences which relate to the investment properties of € 1.1 million.

2.21 Liabilities from financial leases 
The liabilities from financial leases as at 31 December 2012 consist of the liabilities related to long term land leases in Poland, the Czech Republic, 
Slovakia, Russia, and Latvia. Lease payments are due as follows:

Liabilities from financial leases 2012 2012 2011 2011
Net present 

value
Undiscounted

 lease payments
Net present 

value
Undiscounted

 lease payments
 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000

Due within one year 5,998 6,767 5,475 6,278
Due within two to five years 18,830 26,203 19,752 25,716
Due after five years 28,490 244,138 24,731 220,545
Total 53,318 277,108 49,958 252,539

Amount due within 12 months 5,998 6,767 5,475 6,278
Amount due after more than 12 months 47,320 270,341 44,483 246,261

The lease obligations are mainly denominated in the local currencies of the respective countries. The Group has two material lease arrangements; 
Atrium Promenada, in Poland, with net present value (“NPV”) € 14.7 million (2011: € 13.5 million) and Kazan Park House, in Russia, with NPV 
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€ 10.7 million (2011: € 10.5 million). Four of the properties in the 
Czech Republic have been financed on the basis of finance lease 
contracts (2011: 4) with a fair value of € 9.3 million (2011: € 9.3 
million).

2.22 Other long term liabilities
Other long term liabilities of € 19.7 million (2011: € 17.5 million) 
principally comprise long term deposits from tenants amounting to 
€ 18.9 million (2011: € 16.9 million), and long term retentions from 
construction companies.

2.23 Trade and other payables

Trade and other payables 2012
€ ’000

2011
€ ’000

Payables for utilities 2,251 1,288
Payables for consultancy and audit 
services 788 1,017
Payables for repairs and maintenance 907 888
Payables connected with development/
construction 3,201 2,778
Short term liabilities from leasing 5,998 5,475
Short term deposits from tenants 7,947 5,594
Payables for other services 1,383 1,086
Other 332 5,407
Total other financial payables 22,807 23,533

VAT payables 2,507 3,414
Other taxes and fees payables 2,905 1,433
Deferred revenue 3,164 3,128
Other advance payments from tenants 6,606 4,830
Total other non-financial payables 15,182 12,805

Total 37,989 36,338

2.24 Accrued expenditure

Accrued expenditure 2012
€ ’000

2011
€ ’000

Accruals for utilities 1,272  2,292 
Accruals for consultancy and audit 
services  2,869  1,948 
Accruals for construction services  6,292  1,322 
Accruals for interest  3,673  4,856 
Accruals for employees compensation  3,434  2,993 
Accruals for taxes  2,981  1,554 
Other  5,610  7,994 
Total 26,131 22,959 

2.25 Gross rental income
Gross rental income (“GRI”) includes rental income from the lease of investment properties, rent from advertising areas, communication 
equipment and other sources.

GRI by country is as follows:

Country 2012
€ ’000

2012
% of total GRI

2011
€ ’000

2011
% of total GRI

Poland  73,851 38.2%  64,099 37.2%
Czech Republic  38,629 20.0%  29,687 17.2%
Slovakia  11,248 5.8%  10,808 6.3%
Russia  52,940 27.4%  45,190 26.2%
Hungary  8,567 4.4%  8,222 4.8%
Romania  7,172 3.7%  7,000 4.1%
Latvia  1,068 0.5%  963 0.6%
Turkey - -  6,204 3.6%
Total  193,475 100.0%  172,173 100.0%
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2.26 Service charge income
Service charge income of € 73.8 million (2011: € 68.4 million) 
represents income from services reinvoiced to tenants and results 
mainly from reinvoiced utilities, marketing, repairs and maintenance. 
Expenses to be reinvoiced to tenants are presented under net property 
expenses together with other operating costs that are not reinvoiced 
to tenants. 

2.27 Net property expenses

Net property expenses 2012
€ ’000

2011
€ ’000

Utilities (29,559)  (27,608)
Security, cleaning & other facility related 
costs (11,121)  (13,051)
Real estate tax (12,492)  (12,397)

Repairs, maintenance and facility 
management fees (10,857)  (9,771)
Direct employment costs (10,724)  (10,438)
Marketing and other consulting (6,940)  (7,033)
Office related expenses (734)  (780)
Travel and transport cost (646)  (637)

Creation of allowance and written off 
receivables from tenants (1,559)  (867)
Other (1,326)  (3,152)
Total  (85,958)  (85,734)

2.28 Net result on acquisitions and disposals 
The Group´s disposal of investment properties generated a profit 
of € 0.8 million (2011: € 31.8 million) during the year ended 
31 December 2012. The profit on the divestment of standing 
investments was € 0.4 million (2011: € 15.6 million) and on the land 
plots € 0.4 million (2011: € 16.2 million).

2.29 Other depreciation, amortisation and impairments

Other depreciation, amortisation 
and impairments

2012
€ ’000

2011
€ ’000

Impairment of goodwill  (450)  - 
Other depreciation and amortisation  (1,385)  (1,392)
Total  (1,835)  (1,392)

2.30 Administrative expenses

Administrative expenses 2012
€ ’000

2011
€ ’000

Legal fees  (3,585)  (5,720)
Legacy legal matters (3,255) (12,550)
Employee costs  (9,299)  (8,217)
Consultancy and other advisory fees  (4,450)  (4,395)
Audit, audit related and review fees  (1,683)  (1,485)
Expenses related to directors  (816)  (528)
Share based payments  (1,447)  (1,798)
Other  (4,590)  (3,077)
Total  (29,125)  (37,770)

The Group does not have significant defined benefit pension plans.

2.31 Interest income and interest expenses
Interest income of € 3.9 million (2011: € 6.1 million) was mainly 
derived from bank deposits and interest on the loans provided 
to third parties, which was subsequently impaired. The decline in 
interest income in 2012 was mainly due to low interest rates on bank 
deposits. 

The Group’s interest expense of € 23.1 million (2011: € 23.2 million) 
consists of interest expense on bank loans € 13.1 million (2011: 
€ 9.7 million) and bonds of € 9.8 million (2011: € 11.3 million). The 
remaining amount relates to the amortised financing expenses of 
€ 1.5 million. In addition to the above mentioned interest expense 
an additional amount of € 1.3 million (2011: € 2.6 million) was 
capitalised to the development projects, see note 2.5. 

2.32 Other financial income and expenses

Other financial income and 
expenses

2012
€ ’000

2011
€ ’000

Foreign currency differences 7,860  (22,290)
Net profit/(loss) from bond buy backs  (1,519) 923 
Impairment of financial instruments (11,184)  (9,323)
Other financial income/(expenses) 146  (2,651)
Total (4,697)  (33,341)

2.33 Taxation charge for the year

Taxation charge for the year 2012
€ ’000

2011
€ ’000

The taxation for the year consists of:
Corporate income tax current year 
charge (2,846) (3,756)
Deferred tax charge (16,976) (23,316)
Adjustments to corporate income tax 
previous years (76) 621 
Income tax charged to the income 
statement (19,898) (26,451)

Income tax credited/(charged) to 
comprehensive income 1,371 3,937 

The subsidiary companies are subject to taxes for their respective 
businesses in countries of their registration at the rates prevailing in 
those jurisdictions.
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Effective tax rate
A reconciliation between the current year income tax charge and the accounting profit before tax is shown below:

2012
€ ’000

2012
%

2011
€ ’000

2011
%

Profit before taxation 116,073 169,697 

Income tax credit/(charge) using the weighted average 
applicable tax rates 2,237 1.9% (3,575) 2.1%
Tax effect of non-taxable income/(non-deductible expenses) 5,008 (21,484)
Tax effect of losses previously not recognised 7,015 4,881 
Deferred tax asset not recognised (33,957) (10,583)
Tax adjustment of previous years (76) 621 
Other (125) 3,689 

Tax credit/charge  (19,898)  (26,451)

Effective tax rate (17.1%) (15.6%)

The Group has not recognised deferred tax assets of € 147.5 million 
(2011: € 120.6 million) as it is not probable that future taxable profit 
will be available against which the Group can utilise these benefits. 
These unrecognised deferred tax assets arose primarily from negative 
revaluation of investment properties and will expire over a number of 
years, commencing in 2013, in accordance with local tax legislation.

Unrecognised deferred tax assets
Country

2012
€ ’000

2011
€ ’000

Poland 14,626 8,955
Czech Republic  1,080  881 
Russia 84,934 70,260
Slovakia 33 -
Hungary  2,043  1,454 
Romania 6,193 4,859
Latvia 16 2,504
Turkey 11,481 11,276
Netherlands 6,370 5,009
Georgia  6,963  5,439 
Ukraine 6,686 6,572
Cyprus 6,950 3,358
Bulgaria 133 -
Total 147,508 120,567

The Group is liable for taxation on taxable profits in the following 
jurisdictions at the rates below:

Corporate income tax rates 2012 2011

Poland 19.0% 19.0%
Czech Republic 19.0% 19.0%
Slovakia 19.0% 19.0%
Russia 20.0% 20.0%
Hungary 10.0%1 10.0%1

Romania 16.0% 16.0%
Latvia 15.0% 15.0%
Turkey 20.0% 20.0%
Bulgaria 10.0% 10.0%
Cyprus 10.0% 10.0%
Denmark 25.0% 25.0%
Georgia 15.0% 15.0%
Italy 27.5%2 27.5%2

Jersey 0.0% 0.0%
Netherlands 25.0%3 25.0%3

Sweden 26.3% 26.3%
Spain 30.0%4 30.0%4

Ukraine 21.0%5 23.0%5

1. Effective from 1 July 2010, a 10% tax rate applies to a tax base up to HUF 500 million, 
with a 19% rate applying to a tax base exceeding this amount.

2. The corporate income tax rate is 27.5% plus local tax due (generally 3.9%).
3. As of 1 January 2011, the rate applying to taxable profits exceeding € 0.2 million is 25%. 

Below this amount a 20% tax rate is applicable to taxable profit.
4. The regular corporate income tax rate is 30 %, however a 25% rate is imposed on profits 

up to € 0.3million and if the annual turnover is less than € 10 million. 
5.  The rate decreased from 23% to 21% on 1 January 2012. 

Deferred taxes were calculated in accordance with these tax rate 
changes. 
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2.34 Earnings per share 
The calculation of basic earnings per share of € 0.26 (2011: € 0.39) 
as at 31 December 2012 was based on the profit after taxation 
attributable to ordinary shareholders of € 98.7 million (2011: € 145.3 
million) and the weighted average number of ordinary shares 
outstanding of 373,075,076 (2011: 372,840,525). 

The basic and diluted earnings per share are the same for the years 
ended 31 December 2012 and 31 December 2011. 

Number of shares 2012 2011
Issued ordinary shares at 
1 January 372,892,253 372,696,326
Shares issued in January 2011 55,000
Shares issued in April 2011 116,667
Shares issued in October 2011 24,260
Shares issued in January 2012 25,000
Shares issued in April 2012 63,274
Shares issued in June 2012 30,000
Shares issued in July 2012 25,000
Shares issued in September 2012 249,896
Shares issued in October 2012 40,000
Shares issued in December 2012 63,333
Total number of shares at 
31 December 373,388,756 372,892,253

Weighted average number of 
shares at 31 December 373,075,076 372,840,525
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2.35 Segment reporting

Reportable segments in 2012

For the year ended 31 December 2012 Standing 
investment 

segment

Development
 segment

Reconciling 
item

Total

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income 193,475 - - 193,475 
Service charge income 73,762 - - 73,762 
Net property expenses (85,958) - - (85,958)
Net rental income 181,279 - - 181,279 

Net result on acquisitions and disposals 427 366 - 793 
Cost connected with developments and land - (6,161) - (6,161)
Revaluation of investment properties 58,533 (63,494) - (4,961)
Other depreciation and amortisation (1,430) - (405) (1,835)
Administrative expenses (11,278) (1,081) (16,766) (29,125)
Net operating profit/(loss) 227,531 (70,370) (17,171) 139,990 

Interest income 219 19 3,645 3,883 
Interest expense (22,363) (735) (5) (23,103)
Other financial income/(expenses) (6,899) 8,732  (6,530) (4,697)
Profit/loss before taxation for the year 198,488 (62,354)  (20,061)  116,073 

Taxation credit/(charge) for the year (19,272) 562 (1,188) (19,898)
Profit/(loss) after taxation for the year 179,216 (61,792)  (21,249)  96,175 

Investment properties 2,185,336 538,395 - 2,723,731 
Additions to investment properties 40,379 27,481 - 67,860 
Segment assets 2,262,704 586,947  218,890*  3,068,541 
Segment liabilities 695,464 83,150 8,555 787,169 

*The amount mainly relates to cash and cash equivalents.
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Reportable segments in 2011

For the year ended 31 December 2011 Standing 
investment 

segment

Development 
segment

Reconciling 
item

Total

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income 172,173 - - 172,173 
Service charge income 68,431 - - 68,431 
Net properties expenses (85,734) - - (85,734)
Net rental income 154,870 - - 154,870 
     
Net result on acquisitions and disposals 15,567** 16,224 - 31,791 
Cost connected with developments and land - (4,660) - (4,660)
Revaluation of investment properties 128,706 (51,385) - 77,321 
Other depreciation and amortisation (417) - (975) (1,392)
Administrative expenses (9,612) (1,147) (27,011) (37,770)
Net operating profit/(loss) 289,114 (40,968) (27,986) 220,160 

    
Interest income 806 - 5,314 6,120 
Interest expense (19,035) (3,121) (1,086) (23,242)
Other financial expenses (5,956) (6,682) (20,703) (33,341)
Profit/ (loss) before taxation of the year 264,929 (50,771) (44,461) 169,697 
 
Taxation credit/(charge) for the year (27,707) 1,790 (534) (26,451)

    
Profit/(loss) after taxation for the year 237,222 (48,981) (44,995) 143,246 
     
Investment properties 2,077,246 587,351 - 2,664,597 
Additions to investment properties 431,460 22,352 - 453,812 
Segment assets 2,156,277 639,880 244,544* 3,040,701 
Segment liabilities 665,095 105,116 5,947 776,158 

*The amount mainly relates to cash and cash equivalents.
** The amount mainly relates to the settlement agreement with Multi investment BV.
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Geographical segments by business sector in 2012

Poland Czech Republic
For the year ended 
31 December 2012

Standing
 investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total Standing
 investment

 segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income 73,851 - - 73,851 38,629 - - 38,629
Service charge income 27,949 - - 27,949 11,424 - - 11,424
Net property expenses (28,223) - - (28,223) (15,036) - - (15,036)
Net rental income 73,577 - - 73,577 35,017 - - 35,017

Net result on acquisitions 
and disposals 427 (24) - 403 - - - -
Cost connected with 
developments and land - 109 - 109 - - - -
Revaluation of 
investment properties 25,681 (11,677) - 14,004 59 2,433 - 2,492
Other depreciation and 
amortisation (222) - - (222) (263) - - (263)
Administrative expenses (4,939) (226) 513 (4,652) (3,086) (11) 146 (2,951)
Net operating profit/
(loss) 94,524 (11,818) 513 83,219 31,727 2,422 146 34,295

Interest income 108 9 9 126 58 - - 58
Interest expense (10,016) (186) - (10,202) (6,441) (5) - (6,446)
Other financial expenses (4,489) (235) (100) (4,824) (1,097) (3) (5) (1,105)
Profit/(loss) before 
taxation 80,127 (12,230) 422 68,319 24,247 2,414 141 26,802

Taxation credit/(charge) 
for the year (7,084) 174 (135) (7,045) (3,873) (12) (376) (4,261)
Profit/(loss) after 
taxation for the year 73,043 (12,056) 287 61,274 20,374 2,402 (235) 22,541

Investment properties 1,030,350 143,125 - 1,173,475 445,901 4,776 - 450,677
Additions to investment 
properties 14,785 23,018 - 37,803 5,164 425 - 5,589
Segment assets 1,059,616 153,154 2,657 1,215,427 461,909 4,783 1,071 467,763
Segment liabilities 343,680 23,249 27 366,956 176,827 251 - 177,078
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Slovakia Russia
For the year ended 
31 December 2012

Standing 
investment 

segment

Develop-
ment

 segment

Reconciling 
item

Total Standing 
investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling
 item

Total

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income 11,248 - - 11,248 52,940 - - 52,940
Service charge income 5,703 - - 5,703 22,157 - - 22,157
Net property expenses (5,803) - - (5,803) (27,408) - - (27,408)
Net rental income 11,148 - - 11,148 47,689 - - 47,689

Net result on acquisitions 
and disposals - - - - - 377 - 377
Cost connected with 
developments and land - - - - - (3,307) - (3,307)
Revaluation of 
investment properties 6,593 (13) - 6,580 37,523 (38,028) - (505)
Other depreciation and 
amortisation (214) - - (214) (88) - - (88)
Administrative expenses (754) (1) 50 (705) (1,450) (618) (101) (2,169)
Net operating profit/
(loss) 16,773 (14) 50 16,809 83,674 (41,576) (101) 41,997

Interest income 1 - - 1 27 3 - 30
Interest expense (1,727) - - (1,727) (3,104) (151) - (3,255)
Other financial income /
(expenses) (34) - (3) (37) (889) 1,371 (63) 419
Profit/(loss) before 
taxation 15,013 (14) 47 15,046 79,708 (40,353) (164) 39,191

Taxation credit/(charge) 
for the year (3,274) (2) (70) (3,346) (5,155) 42 (301) (5,414)
Profit/(loss) after 
taxation for the year 11,739 (16) (23) 11,700 74,553 (40,311) (465) 33,777

Investment properties 145,990 54 - 146,044 394,375 145,230 - 539,605
Additions to investment 
properties 1,320 13 - 1,333 16,962 3,884 - 20,846
Segment assets 151,421 56 653 152,130 412,614 149,953 3,085 565,652
Segment liabilities 64,964 51 - 65,015 87,779 24,113 506 112,398
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Hungary Romania 
For the year ended 
31 December 2012

Standing
 investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total Standing 
investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income 8,567 - - 8,567 7,172 - - 7,172
Service charge income 3,383 - - 3,383 2,151 - - 2,151
Net property expenses (4,900) - - (4,900) (2,894) - - (2,894)
Net rental income 7,050 - - 7,050 6,429 - - 6,429

Net result on acquisitions 
and disposals - - - - - - - -
Cost connected with 
developments and land - - - - - (54) - (54)
Revaluation of 
investment properties (9,644) - - (9,644) (1,068) (9,365) - (10,433)
Other depreciation and 
amortisation (559) - - (559) (58) - - (58)
Administrative expenses (517) - (54) (571) (486) (5) (73) (564)
Net operating profit/
(loss) (3,670) - (54) (3,724) 4,817 (9,424) (73) (4,680)

Interest income 15 - 1 16 10 - - 10
Interest expense (425) - - (425) (446) (47) - (493)
Other financial income /
(expenses) (363) - 1 (362) (5) (3) (2) (10)
Profit/(loss) before 
taxation (4,443) - (52) (4,495) 4,376 (9,474) (75) (5,173)

Taxation credit for the 
year 724 - - 724 - - 8 8
Profit/(loss) after 
taxation for the year (3,719) - (52) (3,771) 4,376 (9,474) (67) (5,165)

Investment properties 82,870 - - 82,870 70,700 12,173 - 82,873
Additions to investment 
properties 1,529 - - 1,529 468 - - 468
Segment assets 90,006 - 478 90,484 71,435 12,464 294 84,193
Segment liabilities 11,011 - - 11,011 7,154 4,801 55 12,010
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Latvia Turkey, Bulgaria, Ukraine, Georgia 
For the year ended 
31 December 2012

Standing 
investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total Standing 
investment 

segment

Develop- 
ment 

segment

Reconciling 
item

Total

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income 1,068 - - 1,068 - - - -
Service charge income 995 - - 995 - - - -
Net property expenses (1,694) - - (1,694) - - - -
Net rental income 369 - - 369 - - - -

Net result on acquisitions 
and disposals - - - - - 13 - 13
Cost connected with 
developments and land - - - - - (2,003) - (2,003)
Revaluation of 
investment properties (611) - - (611) - (6,844) - (6,844)
Other depreciation and 
amortisation (26) - - (26) - - (29) (29)
Administrative expenses (46) - (3) (49) - (220) (386) (606)
Net operating loss (314) - (3) (317) - (9,054) (415) (9,469)

Interest income - - - - - 7 - 7
Interest expense (204) - - (204) - (346) - (346)
Other financial income /
(expenses) (22) - (1) (23) - 7,602 2 7,604 
Loss before taxation (540) - (4) (544) - (1,791) (413) (2,204)

Taxation credit/(charge) 
for the year (610) - - (610) - 360 - 360
Loss after taxation for 
the year (1,150) - (4) (1,154) - (1,431) (413) (1,844)

Investment properties 15,150 - - 15,150 - 233,037 - 233,037
Additions to investment 
properties 151 - - 151 - 141 - 141
Segment assets 15,689 - 54 15,743 - 266,551 102 266,653
Segment liabilities 4,049 - - 4,049 - 30,685 - 30,685
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Reconciling 
For the year ended 
31 December 2012

Standing 
investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income - - - -
Service charge income - - - -
Net property expenses - - - -
Net rental income - - - -

Net result on acquisitions 
and disposals - - - -
Cost connected with 
developments and land - (906) - (906)
Revaluation of 
investment properties - - - -
Other depreciation and 
amortisation - - (376) (376)
Administrative expenses - - (16,858) (16,858)
Net operating loss - (906) (17,234) (18,140)

Interest income - - 3,635 3,635
Interest expense - - (5) (5)
Other financial expenses - - (6,359) (6,359)

Loss before taxation - (906) (19,963) (20,869)

Taxation charge for the 
year - - (314) (314)

Loss after taxation for 
the year - (906)  (20,277)  (21,183)

Investment properties - - - -
Additions to investment 
properties - - - -
Segment assets - -  210,496  210,496 
Segment liabilities - - 7,967 7, 967
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Geographical segments by business sector in 2011

Poland Czech Republic 
For the year ended 
31 December 2011

Standing 
investment

 segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total Standing 
investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total

 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income 64,099 - - 64,099 29,687 - - 29,687 
Service charge income 24,559 - - 24,559 7,961 - - 7,961 
Net property expenses (26,171) - - (26,171) (11,885) - - (11,885)
Net rental income 62,487 - - 62,487 25,763 - - 25,763 

Net result on acquisitions 
and disposals - 162 - 162 - - - - 
Cost connected with 
developments and land - (731) - (731) - - - - 
Revaluation of 
investment properties 62,415 (15,208) - 47,207 9,747 (96) - 9,651 
Other depreciation and 
amortisation (9) - (198) (207) (82) - (95) (177)
Administrative expenses (3,798) (241) (29) (4,068) (2,243) (13) (42) (2,298)
Net operating profit/ 
(loss) 121,095 (16,018) (227) 104,850 33,185 (109) (137) 32,939 
 
Interest income 616 - 13 629 91 - - 91 
Interest expense (6,471) (442) (1) (6,914) (6,592) (27) - (6,619)
Other financial income /
(expenses) 1,837 (282) 6 1,561 (723) 30 (13) (706)
Profit/(loss) before 
taxation 117,077 (16,742) (209) 100,126 25,961 (106) (150) 25,705 
 
Taxation credit/(charge) 
for the year (13,687) 419 - (13,268) (3,820) (12) (224) (4,056)
Profit/(loss) after 
taxation for the year 103,390 (16,323) (209) 86,858 22,141 (118) (374) 21,649 
 
Investment properties 986,215 142,276 - 1,128,491 435,214 1,873 - 437,087 
Additions to investment 
properties 230,723 15,024 - 245,747 190,334 96 - 190,430 
Segment assets 1,009,603 155,310 - 1,164,913 453,128 1,918 223 455,269 
Segment liabilities 284,340 31,299 1,071 316,710 187,287 327 447 188,061 
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Slovakia Russia
For the year ended 
31 December 2011

Standing
 investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total Standing 
investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total

 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income 10,808 - - 10,808 45,190 - - 45,190 
Service charge income 5,675 - - 5,675 21,485 - - 21,485 
Net property expenses (5,861) - - (5,861) (29,186) - - (29,186)
Net rental income 10,622 - - 10,622 37,489 - - 37,489 
 
Net result on acquisitions 
and disposals - - - - - (55) - (55)
Cost connected with 
developments and land - (100) - (100) - (1,245) - (1,245)
Revaluation of 
investment properties 8,504 (78) - 8,426 46,839 (18,558) - 28,281 
Other depreciation and 
amortisation (125) - (41) (166) (55) - (45) (100)
Administrative expenses (1,279) - 13 (1,266) (1,025) (277) (538) (1,840)
Net operating profit/
(loss) 17,722 (178) (28) 17,516 83,248 (20,135) (583) 62,530 
 
Interest income 1 - - 1 64 - - 64 
Interest expense (2,084) - - (2,084) (2,716) (468) - (3,184)
Other financial income /
(expenses) (32) - - (32) (6,614) 706 601 (5,307)
Profit/(loss) before 
taxation 15,607 (178) (28) 15,401 73,982 (19,897) 18 54,103 
 
Taxation credit/(charge) 
for the year (2,706) - (109) (2,815) (4,272) 34 (379) (4,617)
Profit/(loss) after 
taxation for the year 12,901 (178) (137) 12,586 69,710 (19,863) (361) 49,486 
    
Investment properties 138,075 54 - 138,129 339,847 178,792 - 518,639 
Additions to investment 
properties 4,318 78 - 4,396 4,646 7,927 - 12,573 
Segment assets 143,433 54 227 143,714 363,911 183,154 - 547,065 
Segment liabilities 66,139 - 120 66,259 95,655 23,096 1,205 119,956 
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Hungary Romania
For the year ended  
31 December 2011

Standing
 investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total Standing 
investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total

 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income 8,222 - - 8,222 7,000 - - 7,000 
Service charge income 3,393 - - 3,393 2,520 - - 2,520 
Net property expenses (4,790) - - (4,790) (2,961) - - (2,961)
Net rental income 6,825 - - 6,825 6,559 - - 6,559 

Net result on acquisitions 
and disposals - - - - - - - - 
Cost connected with 
developments and land - - - - - (322) - (322)
Revaluation of 
investment properties (455) - - (455) 2,033 - - 2,033 
Other depreciation and 
amortisation (98) - (65) (163) (20) - (24) (44)

Administrative expenses (584) - (29) (613) (527) (38) (3) (568)
Net operating profit/
(loss) 5,688 - (94) 5,594 8,045 (360) (27) 7,658 
     
Interest income 16 - 2 18 9 - - 9 
Interest expense (551) - - (551) (412) (290) - (702)
Other financial income /
(expenses) 272 - (4) 268 335 (1) (2) 332 
Profit/(loss) before 
taxation 5,425 - (96) 5,329 7,977 (651) (29) 7,297 
     
Taxation credit/(charge) 
for the year (527) - 30 (497) (253) - - (253)
Profit/(loss) after 
taxation for the year 4,898 - (66) 4,832 7,724 (651) (29) 7,044 
    
Investment properties 90,985 - - 90,985 71,300 21,537 - 92,837 
Additions to investment 
properties 1,125 - - 1,125 277 - - 277 
Segment assets 98,126 - 56 98,182 72,207 21,852 358 94,417 
Segment liabilities 18,175 - 359 18,534 9,308 6,150 174 15,632 
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Latvia Turkey, Bulgaria, Ukraine, Georgia
For the year ended  
31 December 2011

Standing 
investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total Standing 
investment 

segment

Develop-
ment 

segment

Reconciling 
item

Total

 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income 963 - - 963 6,204 - - 6,204 
Service charge income 931 - - 931 1,907 - - 1,907 
Net property expenses (1,532) - - (1,532) (3,348) - - (3,348)
Net rental income 362 - - 362 4,763 - - 4,763 

Net result on acquisitions 
and disposals - - - - 15,567 16,117 - 31,684 
Cost connected with 
developments and land - - - - - (1,567) - (1,567)
Revaluation of 
investment properties (377) - - (377) - (17,445) - (17,445)
Other depreciation and 
amortisation - - (10) (10) (28) - (37) (65)
Administrative expenses (55) - - (55) (101) (578) (115) (794)
Net operating profit/
(loss) (70) - (10) (80) 20,201 (3,473) (152) 16,576 
     
Interest income - - - - 9 - - 9 
Interest expense (195) - - (195) (15) (1,894) - (1,909)
Other financial income /
(expenses) (55) - - (55) (976) (7,135) 1 (8,110)
Profit/(loss) before 
taxation (320) - (10) (330) 19,219 (12,502) (151) 6,566 
     
Taxation charge for the 
year - - - - (2,442) 1,349 - (1,093)
Profit/(loss) after 
taxation for the year (320) - (10) (330) 16,777 (11,153) (151) 5,473 
    
Investment properties 15,610 - - 15,610 - 242,819 - 242,819 
Additions to investment 
properties 37 - - 37 - (773) - (773)
Segment assets 15,869 - 70 15,939 - 277,592 111 277,703 
Segment liabilities 4,191 - 35 4,226 - 44,244 22 44,266 
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Reconciling

For the year ended 
31 December 2011

Standing 
investment 

segment

Develop-
ment 

segment
Reconciling

 item Total
 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Gross rental income - - - - 
Service charge income - - - - 
Net property expenses - - - - 
Net rental income - - - - 

Net result on acquisitions 
and disposals - - - - 
Cost connected with 
developments and land - (695) - (695)
Revaluation of 
investment properties - - - - 
Other depreciation and 
amortisation - - (460) (460)
Administrative expenses - - (26,268) (26,268)
Net operating loss - (695) (26,728) (27,423)
     
Interest income - - 5,299 5,299 
Interest expense - - (1,085) (1,085)
Other financial income /
(expenses) - - (21,292) (21,292)
Loss before taxation - (695) (43,806) (44,501)
     
Taxation credit for the 
year - - 148 148 
Loss after taxation for 
the year - (695) (43,658) (44,353)
     
Investment properties - - - - 
Additions to investment 
properties - - - - 
Segment assets - - 243,499 243,499 
Segment liabilities - - 2,514 2,514 
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2.36 Investment in Group undertakings
During the year ended 31 December 2012: 

Atrium established new companies in the Czech Republic, Georgia, 
Hungary, The Netherlands, Poland and Spain in order to facilitate 
efficient portfolio management initiatives. The new companies 
were: Atrium Alfa Czech Republic s.r.o., Atrium Pardubice Czech 
Republic s.r.o., Atrium Č  erného 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., Atrium Alpha LLC, 
Atrium Alfa HU Kft, Atrium Beta HU Kft, Atrium Europe B.V., Atrium 
Hungarian Holding 1 B.V., Atrium Hungarian Holding 2 B.V., Atrium 
Hungarian Holding 3 B.V., Atrium Hungarian Holding 4 B.V., Atrium 
Hungarian Holding 5 B.V., Atrium Hungarian Holding 6 B.V., Atrium 
Hungarian Holding 7 B.V., Atrium Hungarian Holding 8 B.V., Atrium 
Russian Holding 1 B.V., Atrium Russian Holding 2 B.V., Ipopema 77 
FIZ and Atrium European Real Estate Spain S.L.U.

Atrium acquired the remaining 23% of the shares in the company 
MD TIME HOLDING LIMITED and now owns 100% of this entity and 
its subsidiaries. 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. Total consideration paid and transaction costs 
amounted to € 9.0 million. Accordingly, as there is no longer any 
non-controlling interest (“NCI”), the negative historic NCI balance of 
€ 12.4 million was eliminated. 

BROADVALE HOLDINGS LIMITED, a 100% owned subsidiary of 
Atrium, purchased 15% of the shares in the company PATTONGATE 
TRADING LIMITED and now owns 100% of this entity and its 
subsidiary. Total consideration paid and transaction costs amounted 
to € 0.4 million. Accordingly, as there is no longer any non-
controlling interest (“NCI”), the negative historic NCI balance of 
€ 2.9 million was eliminated. 

The change in the parent’s ownership interest in the respective 
subsidiaries is accounted for directly in equity as there is no change in 
control and the impact was a decrease of € 24.7 million.

2.37 Merger 
In 2012, OOO Foras Magnitogorsk, OOO Foras Kislovodsk and OOO 
Foras Sergiev Posad merged into OOO Manhattan Brateevo. All assets 
and liabilities of OOO Foras Magnitogorsk, OOO Foras Kislovodsk 
and OOO Foras Sergiev Posad were combined with OOO Manhattan 
Brateevo. As a result of the merger, deferred tax assets of € 2.0 million 
were recognised.

2.38 Categories of financial instruments 
The Group distinguishes the following categories of financial instruments:

2012 Carrying 
amount

Loans and 
receivables

Financial 
liabilities at 

amortised cost

Financial 
liabilities at 

fair value
€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000

Financial assets
Long term loans 36,592 36,592 - - 
Receivables from tenants 18,037 18,037 - - 
Other receivables 2,584 2,584 - - 
Short term loans 59 59 - - 
Cash and cash equivalents 207,843 207,843 - - 
Total financial assets 265,115 265,115 - - 

Financial liabilities
Long term borrowings 462,075 - 462,075  - 
Derivatives 17,828 - -  17,828 
Long term liabilities from leases 47,320 - 47,320  - 
Other long term liabilities 19,730 - 19,730 -
Trade and other payables 22,807 - 22,807  - 
Payables related to acquisitions 389 - 389  - 
Accrued expenditure 26,131 - 26,131  - 
Short term borrowings 74,986 - 74,986  - 
Total financial liabilities 671,266 - 653,438 17,828 
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2011 Carrying 
amount

Loans and
 receivables

Financial 
liabilities at 

amortised cost

Financial 
liabilities at 

fair value
€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000

Financial assets
Long term loans  41,240  41,240  -  - 
Receivables from tenants  14,267  14,267  -  - 
Other receivables  3,062  3,062  -  - 
Short term loans  101  101  -  - 
Cash and cash equivalents  234,924  234,924  -  - 
Total financial assets 293,594 293,594  -  - 

Financial liabilities
Long term borrowings  542,662  -  542,662  - 
Derivatives  9,060  -  -  9,060 
Long term liabilities from leases  44,483  -  44,483  - 
Other long term liabilities  17,457  -  17,457  - 
Trade and other payables  23,533  -  23,533  - 
Payables related to acquisitions  485  -  485  - 
Accrued expenditure  22,959  -  22,959  - 
Short term borrowings  25,330  -  25,330  - 
Total financial liabilities 685,969  - 676,909 9,060

The fair values of bonds and loans presented under long term financial 
liabilities are disclosed in note 2.18. The remaining financial liabilities 
are stated at amortised cost which is deemed not to be significantly 
different from fair value. The fair values of the financial assets are 
deemed to equal their book values. The Group has pledged some cash 
as collateral, for more information see note 2.15. 

2.39 Risk management
The objective of the Group is to manage, invest and develop 
commercial real estate in Central and Eastern Europe, South Eastern 
Europe and Russia in order to increase their intrinsic value. In the 
initial phase of growth a group company (a subsidiary) mainly relies 
on equity, and to a smaller extent debt, as a source of financing. The 
Group has always applied a conservative funding strategy. 

Group executive management constantly assesses and reports the 
risk exposures of the Group to the Board of Directors. Together with 
monthly management reporting, Board meetings are held at least 
quarterly.

The capital structure of the Group is described in note 2.16.

Development risk
Since 2004, the Group has been active in property development and is 
therefore exposed to certain development risks.

Development risk relates to the construction of investment properties. 
The main risks arising on development are commercial, financial, 
technical and procedural risks. Examples of commercial and financial 
risks are letting risks and risks connected with foreign exchange 
rate fluctuations. To mitigate commercial and financial risks, before 

any project is started a detailed analysis of the market conditions 
is performed and the situation is monitored during the whole 
construction process. Technical risks include for example design risk, 
construction risk and environmental risks. Procedural and technical 
risks are mitigated also by a primary detailed analysis. Further, the 
Group uses external professionals to deal with procedural actions, 
project design, project management, construction and other 
associated matters. Although management has implemented controls 
to mitigate development risk, the turbulence on the global real estate 
markets has required management to redesign and reconsider many 
of the projects. 

Developments which are found to be incompatible with the Group’s 
development objectives are carefully reviewed by the Group’s 
development and design teams in order to find the best configurations 
for continued development in the existing market conditions. This may 
include re-designing the property to allow for a better utilisation of 
building rights, space and gross lettable area, the thorough analysis 
and improvement of development budgets, re-scheduling construction 
and re-negotiating enabling agreements where appropriate.

Credit risk
Credit risk is defined as unforeseen losses on financial assets if 
counterparties should default. 

The credit worthiness of tenants is closely monitored by a regular 
review of accounts receivable. Rents from tenants are generally 
payable in advance. 

Atrium attempts to minimise concentration of credit risk by spreading 
the exposure over a large number of counterparties.
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The credit risk exposure is comprised of normal course of business 
transactions with third parties and associates. 

Furthermore, the Group holds collateral from tenants which would 
reduce the financial impact on the Group in the event of default. The 
collateral is represented by deposits from tenants and cover rents 
of one to three months. In 2012, the Group had secured long term 
deposits from tenants amounting to € 18.9 million (2011: € 16.9 
million) and short term deposits amounting to € 7.9 million (2011: 
€ 5.6 million).

The table in note 2.12 provides an ageing analysis of receivables from 
tenants and gives an overview of the allowances made for doubtful 
balances. 

The credit exposure of the Group arising from the financial assets, as 
disclosed in note 2.38, represents the maximum credit exposure from 
financial assets.

Refer also to the note 2.40 for further discussion on loans to 
associates.

To spread the risk connected to the potential insolvency of financial 
institutions, the Group deposits cash balances at various international 

banking institutions. Before a deposit is made management reviews 
the credit ratings of the banking institutions and only banks with 
credit ratings of an investment grade or better are selected.

Liquidity risk
Liquidity within the Group is managed by appropriate liquidity 
planning and through an adequate financing structure. 

The Group’s liquidity requirements arise primarily from the need to 
fund its development projects, property acquisitions and other capital 
expenditures, debt servicing costs, property management services 
and operating expenses. To date, these have been funded through a 
combination of equity funding, bonds and bank borrowings, and, to a 
lesser extent, from cash flow from operations (including rental income 
and service charges).

Liquid funds, comprising cash and cash equivalents as disclosed in 
note 2.15, amounted to € 207.8 million as at 31 December 2012 
(2011: € 234.9 million). The total net liquid funds calculated as cash 
and cash equivalents plus short term loans less short term borrowings, 
amounts to € 132.9 million (2011: € 209.7 million). The table below 
analyses the Group’s financial liabilities, including interest payments, 
based on maturity. The amounts disclosed in the table are the 
contractual undiscounted cash flows. 

2012 Carrying
 amount

Total 
contractual 
cash flows

One year 
or less

One to 
two years

Two to 
five years

More than 
five years

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Borrowings* 540,626 632,418 99,875 25,329 388,361 118,853
Derivatives 17,828 17,904 5,126 4,837 7,526 415 
Other liabilities** 112,813 336,603 47,763 17,156 23,852 247,832
Total 671,267 986,925 152,764 47,322 419,739 367,100

  *Borrowings include accrued interest.
**Other liabilities comprise long term liabilities from leases, other long term liabilities, trade and other payables, payables related to acquisitions and accrued expenditure.

2011
Carrying 
amount

Total 
contractual 
cash flows

One year 
or less

One to 
two years

Two to 
five years

More than 
five years

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Borrowings* 572,667 697,363 50,780 150,270 239,589 256,724
Derivatives 9,060 7,809 3,127 3,007 2,921 (1,246)
Other liabilities** 104,242 306,894 44,134 8,341 22,285 232,134
Total 685,969 1,012,066 98,041 161,618 264,795 487,612

  *Borrowings include accrued interest.
**Other liabilities comprise long term liabilities from leases, other long term liabilities, trade and other payables, payables related to acquisitions, liabilities held for sale and accrued expenditure.

Market risk
Market risk embodies the potential for both losses and gains and 
includes price risk, currency risk and interest rate risk.

The Group’s strategy for managing market risk is driven by the Group’s 
investment objective which is managing and administrating the 
existing property portfolio and identifying potentially attractive new 

investments in the market, conducting due diligence for acquisitions 
and managing all the stages of the acquisition process. The Group’s 
market risk is managed on a daily basis by the Group’s leasing 
managers in accordance with the policies and procedures in place.

The Group’s overall market positions are monitored on a monthly basis 
by management. 
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Key factors such as market yields, gross and net rental income 
are used in the fair value measurement of investment properties. 
Sensitivity of the fair value to these factors can be tested by altering 
the key factors as outlined in the table below.

Impact on standing 
investments fair value

Sensitivity Analysis 2012 2011

€ ’000 € ’000
Increase of 0.25% to discount rate 2,121,922  2,017,198 
Decrease of 0.25% to discount rate 2,252,657  2,140,980 
Increase of 5% in stabilised (forecasted) 
net rental income 2,294,603  2,181,109 
Decrease of 5% in stabilised (forecasted) 
net rental income 2,076,069  1,973,384 
Fair Value 2,185,336  2,077,246 

Impact on developments 
and land fair value

Sensitivity Analysis 2012 2011
€ ’000 € ’000

Increase of 10% to price per sqm 590,361  644,116
Decrease of 10% to price per sqm 486,424  530,586
Increase of 5% to price per sqm 564,377  613,462
Decrease of 5% to price per sqm 512,408  556,697
Fair Value 538,395  587,351 

Price risk
The Group is not materially exposed to price risk resulting from 
financial instruments as it does not own financial instruments whose 
value would fluctuate as a result of changes in market prices (other 
than those arising from interest rate risk or currency risk).

However, the Group’s investment properties are valued at fair value. 
These fair values are influenced by the recent turbulence in the global 
markets as well as the limited amount of publicly available and up 
to date data relating to the real estate markets in the countries in 
which the Group operates. The Group is therefore exposed to the 
price risk resulting from movements in the Group’s asset values that 
could change significantly during subsequent periods. At present, 
management is not able to assess with accuracy the extent of such 
changes. 

Currency risk
The Group is exposed to currency risk on cash balances that are 
denominated in foreign currencies. Currency risks arising from 
investment properties and from financial instruments denominated in 
the functional currency do not represent a currency risk. 

To eliminate the risk of transactions in foreign currencies, the Group 
attempts to match its income with its expense in the same currency, 
reducing currency risk. 

The Group is mainly financed in EUR. The rents payable to the 
Group under the various lease agreements with tenants are 
mainly denominated in euro. The Group currently has 78% of GRI 
denominated in EUR (2011: 77%) 11 % in CZK (2011: 14%), 4% in 
USD (2011: 5%) and 7% in other local currencies (2011: 4%). GRI 
denominated in USD is generated mainly from Russia. The tenants 
however, mostly have their income denominated in the local currency 
of the relevant country in which they are based. The occupancy cost 
ratio, which reflects the tenants’ rental cost as a proportion of its 
turnover, can be affected by fluctuations of the euro, the currency in 
which rent is based or payable, against the relevant local currency in 
which the tenant generates turnover. Accordingly a weakening of the 
local currency against the euro could result in the Group’s properties 
becoming less attractive, or over-rented. Such fluctuations could 
also result in such rent becoming unsustainable with respect to the 
concerned tenant leading to a demand for discounts or even default 
by the respective tenants. 

The following tables set out the Group’s total exposure to foreign 
currency risk and net exposure to foreign currencies of the financial 
assets and liabilities: 

2012 Financial 
assets 

Financial 
liabilities

Net 
exposure

 € ’000 € ’000 € ’000
CZK 6,290 (43,273) (36,983)
HUF 3,081 (1,335) 1,746
PLN 42,147 (48,650) (6,503)
DKK 2 (27) (25)
RON 722 (322) 400
RUB 7,454 (19,431) (11,977)
TRY 2 (2,190) (2,188)
LVL 197 (653) (456)
BGN 5 (78) (73)
UAH - (31) (31)
GEL 3 (15) (12)
USD 886 (1,108) (222)

2011 Financial 
assets 

Financial 
liabilities

Net 
exposure

 € ’000 € ’000 € ’000
CZK  7,132  (42,680)  (35,548)
HUF  3,044  (2,402)  642 
PLN  45,115  (41,000)  4,115 
DKK  38  -  38 
RON  927  (633)  294 
RUB  12,328  (19,027)  (6,699)
TRY  2  (2,513)  (2,511)
LVL  274  (327)  (53)
BGN  -  (24)  (24)
UAH  4  (8)  (4)
USD  241  (9,425)  (9,184)
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Sensitivity Analysis
The table below indicates how a 10 percentage point strengthening of 
the currencies stated below against the euro as at 31 December 2012 
and 31 December 2011 would have increased/(decreased) the profit 
in the income statement. This analysis assumes that all other variables 
remain constant. Recording and measurement of foreign currency 
results follows the principles outlined in standard IAS 21. 
The table below does not take into account potential gains and losses 
on investment properties measured at fair value which are sensitive 
to foreign exchange fluctuations (e.g. rents in Russia denominated 
in USD) nor does it take into account the impact on any other non 
financial assets or liabilities. 

2012
Gain/(Loss)

2011
Gain/(Loss)

 € ’000 € ’000
CZK  (3,698)  (3,555)
HUF  175  64 
PLN  (650)  412 
DKK  (3)  4 
RON  40  29 
RUB  (1,198)  (670)
TRY  (219)  (251)
LVL  (46)  (5)
BGN  (7)  (2)
UAH  (3)  (1)
GEL (1) (1)
USD  (22)  (918)

Interest rate risk
The majority of financial instruments bear interest on a fixed interest 
basis. The interest rate risks associated with the Group’s financial 
instruments bearing variable interest rates are hedged by making 
use of financial derivatives (interest rate swaps). As all financial 
instruments other than the derivatives, were measured at amortised 
cost in 2012, there were no value movements due to interest rate risk 
fluctuations in 2012. The interest rate risk was, therefore, reduced 
to the impact on the income statement of the interest paid on 
borrowings bearing variable interest rates. The carrying amount of the 
borrowings bearing variable interest rates was € 190.4 million (2011: 
€ 231.5 million) as at 31 December 2012.

Group executive management analyses interest rate exposure arising 
from long term borrowings on a regular basis. As at 31 December 
2012, 65% (2011: 59%) of the Group’s borrowings were at a fixed 
interest rate. Various scenarios are simulated taking into consideration 
refinancing, renewal of existing positions and alternative financing 
through bonds. 

Numerous general economic factors cause interest rates to fluctuate; 
in addition, interest rates are highly sensitive to a government’s 
monetary policy, domestic and international economic and political 
conditions, the situation in the financial markets and inflation rates. 
Interest rates on real estate loans are also affected by other factors 
specific to real estate finance and equity markets, such as changes 

in real estate values and overall liquidity in the real estate debt and 
equity markets. 

Increases in interest rates could adversely affect the Group’s ability 
to finance or refinance additional borrowings, as the availability of 
financing and refinancing proceeds may be reduced to the extent that 
income from properties fails to increase sufficiently to maintain debt 
service coverage.

Sensitivity Analysis
The Group seeks to safeguard its results and cash flow against interest 
rate fluctuations by using financial derivatives (interest rate swaps) to 
hedge financial instruments bearing variable interest rates. 

As at 31 December 2012 and 31 December 2011, it was estimated 
that a general increase of one percentage point (100 basis points) 
in interest rates would increase the Group’s interest expense arising 
from variable interest rate instruments and subsequently decrease 
the profit for the year by approximately € 1.9 million (2011: € 2.3 
million). The same would be true for a one percentage point (100 
basis points) decrease, which would increase the profit for the year by 
approximately the same amount. 

2.40 Transactions with related parties
To the best of management’s knowledge, during the year ended 
31 December 2012 and 31 December 2011, no single shareholder of 
Atrium held more than 5% of the listed ordinary shares, except for:

Gazit-Globe Ltd (“Gazit-Globe”) which held 128,908,715 shares 
(2011: 117,862,332 shares) in Atrium, representing approximately 
34.5% (2011: 31.6%) of Atrium’s total shares as at 31 December 
2012 and 

Apollo Global Real Estate (“Apollo”) which held 72,486,084 shares 
in Atrium, representing approximately 19.4% (2011: 19.4%) of 
Atrium’s total shares as at 31 December 2012 and as at 
31 December 2011.

Gazit-Globe and Apollo jointly held approximately 53.9% (2011: 
51.0%) of Atrium’s shares in issue as at 31 December 2012. 

Transactions between Atrium and its subsidiaries, which are related 
parties, have been eliminated on consolidation and are not disclosed 
in this note.

Except as described in the following paragraphs, the directors have 
not entered into any transactions with Atrium and its subsidiaries, do 
not own shares in Atrium and have not invested in any debt issued by 
the Group. 

a. Chaim Katzman, Director and Chairman of the Board of Directors 
together with family members held 255,000 shares (2011: 
240,000 shares) in Atrium as at 31 December 2012. In total, Mr. 
Katzman and his family, through his holdings in Norstar Holdings 
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Inc and Gazit-Globe held indirectly 31,429,124 of Atrium’s shares 
(2011: 35,645,097 shares), as at 31 December 2012. Together, 
these direct and indirect holdings represented approximately 8.4% 
of Atrium’s total shares as at 31 December 2012. In August 2012, 
the Compensation and Nominating Committee approved the grant 
of 127,119 options to Mr. Katzman in lieu of a consultancy fee of 
€ 0.15 million. Chaim Katzman is also the Chairman of the Board 
of Directors of Gazit-Globe.

b. Aharon Soffer, Director, through his holding of Gazit-Globe shares, 
held indirectly 5,352 of Atrium’s shares (2011: 4,521 shares), as at 
31 December 2012. This indirect holding represents approximately 
0.001% (2011: 0.001%) of Atrium’s total shares as at 
31 December 2012.

c. Dipak Rastogi, Director, held through his family trust an indirect 
investment of 435,755 shares in Atrium as at 31 December 2012 
and as at 31 December 2011. 

d. Joseph Azrack, Director, acquired 13,831 shares in Atrium during 
the year 2012, 6,915 of which were received in lieu of € 25,000 of 
his director’s fee and 6,916 of which were purchased with his own 
funds. He also held an indirect beneficial ownership of 10,661 
shares in Atrium as at 31 December 2012. In addition, Joseph 
Azrack is the Managing Partner of Apollo. Apollo and its affiliates 
advise and manage a syndicate of investors who in aggregate own 
72,486,084 Atrium shares, including the 10,661 shares indirectly 
beneficially owned by Mr. Azrack.

e. Thomas Wernink, Director, held 5,000 shares in Atrium as at 
31 December 2012 and as at 31 December 2011.

f. Peter Linneman, Director, held 24,260 shares in the Atrium as at 
31 December 2012 and as at 31 December 2011.

g. In September 2012, Simon Radford elected to receive 11,065 
shares in Atrium in lieu of € 40,000 of his annual director’s fee.

h. In March 2012, the Compensation and Nominating Committee 
approved employee annual bonus payments for 2011. Rachel 
Lavine, Chief Executive Officer, was awarded a total bonus award 
of € 729,167 which was settled partially by the guaranteed 
payment of € 375,000 in cash and partially via the issuance of 
63,274 shares at € 3.63 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.

i. Based on a consultancy agreement with the Group, Chaim 
Katzman, Chairman of the Board was entitled to consultancy fees 
of € 0.6 million (2011: € 0.5 million) and expenses as permitted 
under his agreement. 

Atrium has paid flight and travel expenses of € 0.2 million (2011: 
€ 0.8 million) to MGN Icarus Inc. a subsidiary of Gazit-Globe. Such 
travel expenses were at arm’s length and were incurred by the 

Chairman of the Board and management for property tours and other 
business activities.

The total remuneration of the non-executive directors arising from 
their directors’ contracts amounted to € 0.6 million for the year 2012 
(2011: € 0.4 million). 

During the year ended 31 December 2012, the total compensation 
paid or payable to group executive management personnel amounted 
to € 3.3 million (2011: € 3.9 million) and share based payment 
expenses amounted to € 0.9 million (2011: € 1.0 million). 

Transactions with associates are represented by loans provided in 
2006 with a book value of € 42.5 million (2011: € 35.4 million) as 
at 31 December 2012. The loans are granted to Euro Mall Polska 
XVI SP zoo, Euro Mall Polska XIX SP zoo and Euro Mall Polska XX SP 
zoo, entities in which the Group held a 24% stake at 31 December 
2012. These loans have a fixed interest rate of 6.7% per year and are 
secured over a plot of land in Poland. 

The Group contracted for legal services amounting to € 0.5 million 
(2011: € 0.6 million) provided by Atlas Legal Consultancy Services B.V., 
a consultancy company controlled by Marc Lavine, a related party to 
Rachel Lavine. Amounts were billed based on arm’s length rates for 
such services.

During the year ended 31 December 2012, 227,119 options 
were granted. Out of the 5,372,171 outstanding options as at 
31 December 2011, 408,333 options were exercised and 59,998 
options were returned to the option pool. The total number of the 
outstanding options was 5,130,959 as at 31 December 2012. 

Atrium did not conclude any contracts with Aztec Financial Services 
(Jersey) Limited except for a services contract of € 0.2 million (2011: 
€ 0.2 million), connected with the provision of administration, 
company secretarial and registrar services for Atrium. Aztec Financial 
Services (Jersey) Limited is part of Aztec Group where Simon Radford 
is a director and shareholder. 

2.41 Contingencies
The circumstances of the acquisition of 88,815,500 Austrian 
Depositary Receipts (“ADCs”) representing shares of Atrium 
announced in August 2007 (the “ADC Purchases”), security issuances 
and associated events have been subject to regulatory investigations 
and other proceedings that continue in Austria. 

On 7 February 2012, the Jersey Financial Services Commission 
reconfirmed its conclusions, following an investigation commenced in 
July 2008, that the ADC Purchases involved no breach of the relevant 
articles of the Jersey Companies (Jersey) Law and that its investigation 
has concluded without any finding of wrong- doing. 

Atrium is involved in certain claims submitted by ADC holders alleging 
losses derived from price fluctuations in 2007 and associated potential 
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claims. As at 11 March 2013, the latest practicable date prior to 
authorization of this report, the value of the claims and proceedings 
to which Atrium was then a party in this regard was approximately 
€ 13 million. The number of claims and amounts claimed are expected 
to fluctuate over time as proceedings develop or are dismissed. The 
claims are at varying stages of development and are expected to be 
resolved over a number of years. While a provision has been recorded 
in respect of these proceedings, based on current knowledge and 
management assumptions and includes the estimated associated 
expenses, the actual outcome of the claims and the timing of their 
resolution cannot be estimated reliably by the Company at this time. 
The further information ordinarily required by IAS 37, ‘Provisions, 
contingent liabilities and contingent assets’ has not been disclosed on 
the grounds that it can be expected seriously to prejudice the outcome 
of the claims. Atrium rejects the claims and is defending them 
vigorously. Where judgment has been handed down against Atrium in 
any proceedings, the matter is subject to appeal. 

There are currently criminal proceedings pending against Mr. Julius 
Meinl and others before the criminal court in Vienna relating to events 
that occurred in 2007 and earlier. In connection with this, a law firm 
representing various investors in Atrium, who had invested at the time 
of these events, has alleged that Atrium is liable for various instances 
of fraud, breach of trust and infringements of the Austrian Stock 
Corporation Act and Austrian Capital Market Act arising from the 
same events. The public prosecutor has directed Atrium to reply to the 
allegations and has started criminal investigation proceedings against 

Atrium based on the Austrian Corporate Criminal Liability Act. This 
legislation, which came into force in 2006, is of uncertain application. 
Atrium’s management believes a finding of liability on its part would 
be inappropriate. Accordingly, Atrium intends to actively defend the 
proceedings.

A settlement agreement dated 17 June 2011 between Atrium, Meinl 
Bank AG (“Meinl Bank”), Mr. Julius Meinl and the other related 
parties resolved a number of pending legal proceedings and disputes 
between those parties including a derivative action in the Royal Court 
of Jersey. An independent committee of the Board also determined 
that there was no basis for the claims made in the derivative action 
and no benefit to Atrium in pursuing the action.

The continuing uncertainty in the global markets, especially the 
Euro Zone 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 at present able to assess with 
accuracy the extent of any such changes.

2.42 Subsequent events
In January 2013, MD CE Holding Limited, a 100% owned subsidiary 
of Atrium, purchased 49% of the shares in Nokiton Investments 
Limited and now owns 100% of this entity and its subsidiaries. Total 
consideration paid and transaction costs amounted to € 3.0 million. 

Notes to the Financial Statements



92

Atrium‘s Standalone Financial Report



 Annual Financial Report 2012 93

Atrium‘s Standalone 
Financial Report

Atrium‘s Standalone Financial Report



94

Statement of Financial Position of Atrium European Real Estate Limited as at 31 December 2012

 2012  2011
Note € ’000 € ’000 € ’000 € ’000

Assets
Non-current assets
Financial investments 3.2  319,093  365,603 
Other assets  5  811 
Loans and receivables 3.3  2,348,687  2,252,238 

2,667,785 2,618,652
Current assets
Other receivables  633  670 
Cash and cash equivalents 3.4  168,959  199,250 

169,592 199,920

Total assets 2,837,377 2,818,572

Equity and liabilities
Equity
Stated capital  2,836,658  2,899,118 
Other reserves  4,879  3,571 
Retained Earnings 3.5  (205,359)  (335,066)

Total equity 2,636,178 2,567,623

Liabilities
Non-current liabilities
Long term borrowings 3.6 154,802 242,826
Provisions  1,000  100 

155,802 242,926
Current liabilities
Short term borrowings 3.6 39,155  - 
Other payables 3.7 1,198 1,877
Accrued expenditure 3.8 5,044 6,146

45,397 8,023

Total liabilities 201,199 250,949

Total equity and liabilities 2,837,377 2,818,572 

Income Statement of Atrium European Real Estate Limited for the year ended 31 December 2012

 2012  2011
Note € ’000 € ’000 € ’000 € ’000

Administrative expenses 3.9  (10,652)  (22,188)
Cost of disposal of financial investments 3.10  -  (22,895)
Reversal of impairment of assets / (impairment) 3.11 (64,461) 191,290 

Net operating profit / (loss)  (75,113)  146,207 

Interest income 3.12  212,831  203,407 
Interest expense 3.12  (10,623)  (14,040)
Other financial income / (expenses) 3.13  2,612  (5,611)
Total net financial income 204,820 183,756 

Profit before and after taxation for the year 129,707 329,963

3. Atrium’s Standalone Financial Report
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3.1 Basis of Atrium’s standalone financial report
Atrium European Real Estate Limited (“Atrium”) has prepared its 
standalone statement of financial position, income statement and 
related notes to the financial statements.

The significant accounting policies of Atrium are the same as those of 
the Group as described in note 2.3 except for that mentioned below. 

The financial assets of Atrium are classified into the following 
categories: 

Loans and receivables; and
Available for sale financial assets.

Financial investments represent Atrium’s investment in subsidiaries 
and are, therefore eliminated in the consolidated financial statements. 

These financial investments are classified as available for sale financial 
assets stated at cost less impairment, which represent the fair value, 
as they are not quoted in an active market. They are recognised and 
derecognised on the date of the transaction with any resulting gain or 
loss recognised in the income statement.

All financial assets presented by Atrium are tested for impairment. 
The testing is performed annually or whenever there is an indication 
that an asset may be impaired. The recoverable amounts of financial 
investments and amounts due from subsidiary undertakings were 
assessed on the basis of the net assets of subsidiaries included in the 
consolidated financial statements of the Group. 

3.2 Financial investments
Place of

 incorporation 
and operation

Ownership Carrying amount
2012 2011 2012 2011

Name of subsidiary Principal activity % % € ’000 € ’000
Broadvale Holdings Limited Cyprus Holding company 100% 100% 3 3
Mall Gallery I Limited Cyprus Holding company 63% 63%  46,515  46,515 
Mall Gallery II Limited Cyprus Holding company 100% 100%  30,228  30,228 
MD CE Holding Limited (*) Cyprus Holding company 0% 100%  -  1 
MD Russia Holding Limited (*) Cyprus Holding company 0% 100%  -  1 
MD Time Holding Limited (*) Cyprus Holding company 0% 77%  -  47,657 
Atrium European Cooperatief U.A. Netherlands Holding company 100% 100%  6,831  5,321 
Manhattan Real Estate Management, s.r.o. Czech Republic Management company 100% 100%  1,756  1,756 
Manhattan Real Estate Management Kft. Hungary Management company 100% 100%  530  530 
Atrium European Real Estate Nominees Ltd. Jersey Management company 100% 100%  -  - 
Atrium Treasury Services Ltd. Jersey Management company 100% 100%  304,000  304,000 
SIA Manhattan Real Estate Management Latvia Management company 100% 100%  3  3 
Manhattan Real Estate Management Sp. z o.o. Poland Management company 100% 100%  4,423  4,423 
Manhattan Real Estate Management SRL Romania Management company 100% 100%  5  5 
OOO Manhattan Real Estate Management Russia Management company 100% 100%  -  - 
Manhattan Real Estate Management SK s.r.o. Slovakia Management company 100% 100%  988  988 
Manhattan Gayrimenkul Yönetimi Limited S‚  irketi Turkey Management company 99% 99%  3  3 
Balcova Gayrimenkul A.S. Turkey Property investment 96% 96%  23  23 
Istmar Tem Gayrimenkul Yatirim Insaat Ve Ticaret 
AS (**) Turkey Property investment 96% 96%  7  7 

Total gross value  395,315  441,464 

Accumulated impairment loss  (76,222)  (75,861)

Total net value 319,093 365,603 

(*) The investment was sold in 2012 to subsidiaries of Atrium.

(**) Previously called “Multi Turkmall Alti Emlak A.S.”
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3.3 Loans and receivables

2012 2011
€ ’000 € ’000

Loans to third parties  16,254  15,786 
Impairment of amounts due from third 
parties  (8,254)  (5,786)
Amounts due from subsidiary 
undertakings  3,008,125  2,901,035 
Impairment of amounts due from 
subsidiary undertakings  (667,438)  (658,797)
Total 2,348,687 2,252,238 

3.4 Cash and cash equivalents
Within the total cash amount of € 169.0 million (2011: € 199.3 
million) Atrium holds cash of € 10.1 million (2011: € 9.8 million) as 
backing for guarantees issued by PricewaterhouseCoopers, who act as 
a trustee in relation to Atrium’s 2003 and 2005 bonds.

3.5 Retained Earnings

2012 2011
€ ’000 € ’000

Opening balance 1 January  (335,066)  (665,029)
Net result for the year  129,707  329,963 
Closing balance  (205,359)  (335,066)

3.6 Borrowings
Borrowings consist of bonds issued in the total amount of € 194.0 
million (2011: € 242.8 million). Bonds issued in the amount of 
€ 154.8 million are due after more than 12 months and the amount 
of € 39.2 million is due in July 2013. Further information about bonds 
is disclosed in note 3.12.

3.7 Other payables

2012 2011
€ ’000 € ’000

Payables for consultancy and audit 
services  640  859 
Payables related to acquisitions  -  27 
Other payables  558  991 
Total  1,198  1,877 

3.8 Accrued expenditure

2012 2011
€ ’000 € ’000

Accrued interest 3,503 4,642
Accrued management and directors’ 
fees 285 388
Accrued consultancy and audit fees 1,256 1,116
Total 5,044 6,146

3.9 Administrative expenses 

2012 2011
€ ’000 € ’000

Consultancy and other fees  (1,319)  (1,640)
Directors’ fees  (600)  (515)
Legal fees  (5,112)  (16,614)
Audit fees  (1,119)  (1,038)
Other expenses  (2,502)  (2,381)
Total  (10,652)  (22,188)

3.10 Cost of disposal of financial investments
The loss in the amount of € 22.9 million in 2011 relates to the entity 
owning the Forum Trabzon shopping centre in Turkey. The entity was 
sold in August 2011 as a part of the agreement terminating Atrium’s 
co-operation with Multi.

3.11 Impairment / Reversal of impairment of assets
The net impairment of assets for the year 2012 amounted to € 64.5 
million (2011 reversal of impairment: € 191.3 million) and comprised 
mainly of the impairment loss on financial investments of € 57.0 
million (2011: € 29.7 million), and the impairment on amounts due 
from subsidiaries undertakings of € 9.0 million (reversal of impairment 
losses in 2011: € 221.8 million). The increase in the impairment 
amount is mainly due to the decrease in the fair value of the 
subsidiaries in 2012.

3.12 Interest income and interest expense

2012 2011
€ ’000 € ’000

Interest income
From loans to subsidiaries  211,919  200,064 
From deposits, loans to third parties and 
other  912  3,343 

212,831 203,407
Interest expense
Related to issued bonds*  (9,792)  (12,389)
Amortisation of premiums and discounts  (831)  (1,651)

(10,623) (14,040)

* Atrium’s major interest expense in 2012 and 2011 is the interest related to the company’s 
issued bonds, and comprises the following bonds (see also note 2.18):

1. EUR bonds issued in 2003 and due in 2013, interest rate of 6% for tranche A and SWAP 
10Y EURO (30/360) for tranche B payable on an annual basis in July of every year, but 
minimum 5.5% p.a.

2. EUR bonds issued in 2005 and due in 2015, interest rate of 4.35% payable on an annual 
basis in August of every year.

3. EUR bonds issued in 2005 and due in 2017, interest rate of SWAP 10Y EURO (30/360) 
payable on an annual basis in August of every year, but minimum 4.0% p.a.

4. CZK bonds issued in 2005 and due in 2015, interest rate of 6M Pribor + 120 basis points 
payable twice a year in February and in August of every year.

5. EUR Subordinated Convertible Securities issued in 2008 and due in 2015, interest rate of 
10.75% payable quarterly in February, May, August and November of every year. These 
bonds were fully repurchased in 2011. 
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3.13 Other financial income /(expenses)

2012 2011
€ ’000 € ’000

Profit/(loss) from financial transactions  (4,568)  912 
Foreign exchange differences  7,180  (6,523)
Total  2,612  (5,611)

Profit / (loss) from financial transactions includes a € 2.5 million 
impairment on third party loans in 2012 (2011: € 0.5 million) and 
€ 1.7 million loss connected to bonds buy backs in 2012 (2011: € 1 
million profit).

3.14 Taxation
With effect from 1 January 2009, Jersey implemented a new tax 
regime which imposes a general corporate income tax rate of 0%, 
while applying a 10% rate to certain regulated financial services 
companies and a 20% rate to utilities and income from Jersey land 
(i.e. rents and development profits). Jersey registered companies 
are treated as resident for tax purposes and are subject to a 0% or 
10% standard income tax rate. As Atrium is not a regulated financial 
services company, the effect of the new tax regime is limited to the 
change of status from exempt to liable to Jersey income tax at 0%.

3.15 Categories of financial instruments 
Atrium distinguishes the following categories of financial instruments as required by IFRS 7:

2012 Carrying 
amount

Loans and 
receivables

Available 
for sale 

financial assets 

Financial 
liabilities at 

amortised cost
€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000

Financial assets
Financial investments  319,093  -  319,093  - 
Long term loans and receivables  2,348,687  2,348,687  -  - 
Other receivables  633  633  -  - 
Cash and cash equivalents  168,959  168,959  -  - 
Total financial assets  2,837,372  2,518,279  319,093  - 

Financial liabilities
Long term borrowings  154,802  -  -  154,802 
Short term borrowings  39,155  -  -  39,155 
Other payables  1,198  -  -  1,198 
Accrued expenditure  5,044  -  -  5,044 
Total financial liabilities  200,199  -  -  200,199 

2011 Carrying 
amount

Loans and 
receivables

Available 
for sale 

financial assets 

Financial 
liabilities at

 amortised cost
€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000

Financial assets
Financial investments  365,603  -  365,603  - 
Long term loans and receivables  2,252,238  2,252,238  -  - 
Other receivables  670  670  -  - 
Cash and cash equivalents  199,250  199,250  -  - 
Total financial assets  2,817,761  2,452,158  365,603  - 

Financial liabilities
Long term borrowings  242,826  -  -  242,826 
Short term borrowings  -  -  -  - 
Other payables  1,877  -  -  1,877 
Accrued expenditure  6,146  -  -  6,146 
Total financial liabilities  250,849  -  -  250,849 
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The fair values of bonds presented under long term and short term 
borrowings are stated in note 2.18.

The fair values of financial assets and remaining financial liabilities 
approximate their book values. Financial liabilities are stated at 
amortised cost. 

Atrium has pledged some cash as collateral, for more information see 
note 3.4. 

3.16 Risk management
The risk management processes of Atrium are the same as those of 
the Group, described in note 2.39, except as stated below.

Credit risk
Management has a credit policy in place and the exposure to credit 
risk is monitored on an ongoing basis. 

Atrium’s principal financial assets are cash and cash equivalents, other 
receivables, loans and receivables and financial investments. The 
maximum exposure of Atrium to credit risk is the carrying amount of 
each class of financial assets; see also note 3.15. 

Financial assets subject to credit risk are represented principally 
by financial investments and loans and receivables which mainly 

comprise the amounts due from subsidiary undertakings within the 
Group. In 2012, the carrying value of investments decreased mainly 
due to impairments relating to subsidiary undertakings, as a result 
of a decrease in the fair value of those companies. The amounts due 
from subsidiary undertakings were impaired as disclosed in note 3.3. 
As intercompany transactions and balances are eliminated in the 
consolidated financial statements, they only represent a credit risk 
exposure on Atrium’s level. To mitigate the other credit risk arising 
from financial instruments - loans to third parties, historical data of 
counterparties from the business relationship are used, in particular 
data in relation to payment behaviour. Allowances for receivables are 
recorded in respect of the level of recognised risks, are individually 
tailored to each borrower and are calculated on the basis of 
management knowledge of the business and the market. 

The credit risk exposure is comprised of normal course of business 
transactions with third parties, associates and its subsidiaries.

Liquidity risk
The liquid funds, comprising cash and cash equivalents (note 3.4), 
amount to € 169.0 million (2011: € 199.3 million). 

The table below analyses Atrium’s financial liabilities including accrued 
interest payments based on maturity. The amounts disclosed in the 
table are the contractual undiscounted cash flows. 

2012 Carrying
 amount

Total
 contractual 

cash flows

One year 
or less

One to 
two years

Two to 
five years

More than 
five years

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Borrowings  197,460  224,358  47,610  6,032  170,716  - 
Other liabilities  2,739  2,739  2,739  -  -  - 
Total 200,199 227,097 50,349 6,032 170,716  - 

2011 Carrying
 amount

Total
 contractual 

cash flows

One year 
or less

One to 
two years

Two to 
five years

More than 
five years

€ ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000 € ’000
Borrowings  247,468  284,130  11,318  99,050  86,866  86,896 
Other liabilities  3,381  3,381  3,381  -  -  - 
Total 250,849 287,511 14,699 99,050 86,866 86,896

Other liabilities comprise accrued expenditures and other payables but exclude provisions and accrued interest on bonds.

Currency risk
Atrium is mainly financed in Euros. Atrium’s main exposure 
to currency risk arises from financial instruments representing 
intercompany transactions within the Group. Atrium currently has 
70% of financial instruments denominated in EUR (2011: 64%), 16% 
in USD (2011: 22%) and 14% in local currencies (2011: 14%).
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The following table sets out Atrium’s total exposure to foreign 
currency risk and the net exposure to foreign currencies of its financial 
assets and liabilities:

2012 Financial 
assets

Financial 
liabilities

Net 
exposure

€ ’000 € ’000 € ’000
CZK  156,412  (31,809)  124,603 
HUF  72,194  -  72,194 
PLN  165,925  -  165,925 
RUB  2,990  -  2,990 
USD  460,519  -  460,519 

2011 Financial 
assets

Financial
 liabilities

Net 
exposure

€ ’000 € ’000 € ’000
CZK  169,210  (30,891)  138,319 
HUF  62,439  -  62,439 
PLN  140,634  -  140,634 
RUB  27,071  -  27,071 
USD  620,785  -  620,785 

Sensitivity analysis
A 10 percentage point strengthening of the Euro against the 
following currencies at 31 December 2012 and 31 December 2011 
would have changed profit in the income statement by the amounts 
shown below. This analysis assumes that all other variables remain 
constant.

Company’s sensitivity analysis of 
Euro against foreign currency

2012 2011
Gain/(Loss) Gain/(Loss)

€ ’000 € ’000
CZK  (12,460)  (13,832)
HUF  (7,219)  (6,244)
PLN  (16,593)  (14,063)
RUB  (299)  (2,707)
USD  (46,052)  (62,078)

Interest rate risk
A large share of financial instruments i.e. 29% of financial liabilities 
(2011: 29%) and 65% of financial assets (2011: 66%) bore interest 
on a fixed interest basis in 2012. Therefore, interest rate risk is 
reduced to the income statement impact from interest paid and 
received on variable interest rate of financial instruments. The carrying 
amounts of these instruments are stated in the table below:

Financial instruments bearing 
variable interest rates

2012 2011
€ ’000 € ’000

Financial assets  1,002,630  958,088 
Financial liabilities  (141,923)  (176,927)
Total  860,707  781,161 

Sensitivity Analysis
At 31 December 2012 and 31 December 2011, it was estimated 
that a general increase of one percentage point (100 basis points) 
in interest rates would increase Atrium’s interest income and profit 
by approximately € 8.6 million (2011: € 7.8 million). As Atrium does 
not use derivatives, the same would be true for a one percentage 
point (100 basis points) decrease, which would decrease the profit by 
approximately the same amounts. Equity would not be affected, as 
Atrium’s financial investments are measured at cost less impairment.

3.17 Contingencies and subsequent events 
Contingencies and subsequent events are the same as those of the 
Group and are disclosed in notes 2.41 and 2.42.
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We have audited the Group and Parent Company financial statements 
(the ‘Annual Financial Statements’) of Atrium European Real Estate 
Limited for the year ended 31 December 2012 which comprise the 
Consolidated and Parent Company Statements of Financial Positions, 
the Consolidated and Parent Company Income Statements, the 
Consolidated Statement of Comprehensive Income, the Consolidated 
Cash Flow Statement, the Consolidated Statement of Changes in 
Equity and the related notes. The financial reporting framework 
that has been applied in their preparation is applicable law and 
International Financial Reporting Standards as endorsed by the EU.

This report is made solely to the Parent Company’s members, as a 
body, in accordance with Article 113A of the Companies (Jersey) Law 
1991. Our audit work has been undertaken so that we might state to 
the Parent Company’s members those matters we are required to state 
to them in an auditor’s report and for no other purpose. To the fullest 
extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility 
to anyone other than the Parent Company and the Parent Company’s 
members as a body, for our audit work, for this report, or for the 
opinions we have formed. 

Respective responsibilities of directors and auditors
As explained more fully in the Statement of Directors’ Responsibilities 
set out on page 42, the directors are responsible for the preparation 
of the Annual Financial Statements and for being satisfied that they 
give a true and fair view. Our responsibility is to audit, and express 
an opinion on, the Annual Financial Statements in accordance with 
applicable law and International Standards on Auditing (UK and 
Ireland). Those standards require us to comply with the Auditing 
Practices Board’s Ethical Standards for Auditors.

Scope of the audit of the Annual Financial Statements
An audit involves obtaining evidence about the amounts and 
disclosures in the Annual Financial Statements sufficient to give 
reasonable assurance that the Annual Financial Statements are free 
from material misstatement, whether caused by fraud or error. This 
includes an assessment of: whether the accounting policies are 
appropriate to the Group’s and Parent Company’s circumstances 
and have been consistently applied and adequately disclosed; the 
reasonableness of significant accounting estimates made by the 
directors; and the overall presentation of the Annual Financial 
Statements. In addition, we read all the financial and non-financial 
information in the Annual Report to identify material inconsistencies 
with the audited Annual Financial Statements. If we become aware of 
any apparent material misstatements or inconsistencies we consider 
the implications for our report.

Opinion on Annual Financial Statements
In our opinion:

The Annual Financial Statements give a true and fair view of the 
state of the Group’s and Parent Company’s affairs as at 
31 December 2012 and of the Group’s and the Parent Company’s 
profit for the year then ended;

the Group Annual Financial Statements have been properly prepared 
in accordance with International Financial Reporting Standards as 
endorsed by the EU; and

the Parent Company Statement of Financial Position, Income 
Statement and related notes have been properly prepared in 
accordance with International Financial Reporting Standards as 
endorsed by the EU as applied in accordance with the provisions of 
the Companies (Jersey) Law 1991; and 

the Annual Financial Statements have been prepared in accordance 
with the requirements of the Companies (Jersey) Law 1991.

Matters on which we are required to report by exception
We have nothing to report in respect of the following matters where 
the Companies (Jersey) Law 1991 requires us to report to you if, in our 
opinion:

adequate accounting records have not been kept by the Parent 
Company; or

the Parent Company Financial Statements are not in agreement with 
the accounting records and returns; or

we have not received all the information and explanations we 
require for our audit.

Report on other legal and regulatory requirements: Group 
Management Report and comment on the declaration of the 
Parent Company’s management according to para 82 BorseG
Pursuant to statutory provisions, the Group Management Report is 
to be audited as to whether it is consistent with the Group Annual 
Financial Statements and as to whether the other disclosures are not 
misleading with respect to the Company’s position. The auditor’s 
report also has to contain a statement as to whether the Group 
Management Report is consistent with the Group Annual Financial 
Statements. 

4. Independent Auditor’s Report to the Members 
of Atrium European Real Estate Limited
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In our opinion, the Group Management Report is consistent with the 
Group Annual Financial Statements. 

The Group Management Report for the year ended 31 December 
2012 includes the declaration of the Parent Company’s management 
according to para 82 (4) fig 3 BorseG.

Heather J. MacCallum
for and on behalf of KPMG Channel Islands Limited
Chartered Accountants and Recognized Auditors 
37 Esplanade
St Helier
Jersey
JE4 8WQ

12 March 2013

Notes:

the responsibility of the directors; the work carried out by auditors does not involve 
consideration of these matters and accordingly, KPMG Channel Islands Limited accepts 
no responsibility for any changes that may have occurred to the financial statements or 
our audit report since 12 March 2013. KPMG Channel Islands Limited has carried out no 
procedures of any nature subsequent to 12 March 2013 which in any way extends this 
date.

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 financial 
statements are complete and unaltered in any way.
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5. Key Performance Indicators

Key Performance Indicators

KEY FINANCIAL FIGURES Unit 2012 2011 Change 
Gross rental income € ’000 193,475 172,173 12.4% 
EPRA Like-for-like gross rental income € ’000  161,517 153,490 5.2% 
Net rental income € ’000  181,279 154,870 17.1% 
EPRA Like-for-like net rental income € ’000  148,844 138,678 7.3% 
Operating margin % 93.7 90.0 3.7%
EBITDA excluding revaluation and disposals € ’000  145,993 112,440 29.8% 
Company adjusted EPRA Earnings € ’000  120,904 102,688 17.7% 
Revaluation of standing investments € ’000  58,533 128,706  (54.5%)
Revaluation of developments and land € ’000  (63,494) (51,385) 23.6% 
Profit before taxation € ’000  116,073 169,697  (31.6%)
Profit after taxation € ’000  96,175 143,246  (32.9%)
Net cash generated from operating activities € ’000  126,493 101,401 24.7% 
Total assets € ’000  3,068,541 3,040,701 0.9% 
Equity € ’000  2,281,372 2,264,543 0.7%
Borrowings € ’000  537,061 567,992  (5.4%)
Borrowings, net € ’000  329,218 333,068  (1.2%)
LTV (gross) % 19.7 21.3 (1.6%)
LTV (net) % 12.1 12.5 (0.4%)

PORTFOLIO KEY FIGURES

Number of standing investments properties Number  156 155 0.6% 
Standing investments at fair value € ’000  2,185,336 2,077,246 5.2% 
Net equivalent yield (weighted average) % 8.4 8.4 -
EPRA Occupancy rate % 98.0 97.6 0.4%
Number of development and land projects Number  36 37  (2.7%)
Developments and land at fair value € ’000  538,395 587,351  (8.3%)

PER SHARE FIGURES

IFRS Earnings per share € 0.26 0.39  (33.3%)
Company adjusted EPRA Earnings per share € 0.32 0.28 14.3% 
Dividend per share € 0.17 0.14 21.4% 
EPRA NAV per share € 6.44 6.36 1.3% 
IFRS NAV per share € 6.12 6.11 0.2% 
Share price end of period € 4.45 3.48 27.9% 
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6. Directors, Group Executive Management, Professional Advisors and Principal Locations

Directors:
Chaim Katzman
Rachel Lavine
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